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Att stöta på eller stöta bort säl vid fiskeredskap 
 
De svenska sälstammarna av gråsäl (Halichoerus grypus), knubbsäl (Phoca vitulina) och 
vikare (Phoca hispida) har ökat i tillväxt de senaste åren. Sälen ses både som en konkurrent 
om fiskeresursen och som en skadegörare då vissa sälar visat sig specialisera sig på att ta fisk 
ur fasta redskap. Detta leder oftast till skador på fångsten, men även på redskapen. Det är 
beräknat att skador orsakat av säl på fångst och redskap kostar det svenska yrkesfisket 55 
miljoner kronor varje år. Ett etiskt problem som uppstår med säl som går i redskap är att det 
leder till bifångst av säl, vilket i värsta fall leder till skador på djuret eller att det drunknar. 
 
Olika typer av ”sälsäkra” fiskeredskap har utvecklats, bland annat en så kallad push-up-fälla 
som med ett extra nät runt redskapet ska förhindra säl att nå fångsten i fiskhuset. Detta har 
visat sig vara effektivt, men istället har sälarna setts agera ”målvakter” utanför ingången till 
redskapet. En annan beprövad metod använder ljud för att skrämma bort säl från området. 
Metoden har visat sig effektiv för stunden, men sälarna har setts vänja sig ganska snart vid 
ljudet och går då åter i redskapet. På land har man länge använt sig av elektriska staket för att 
hindra djur från att ta sig in i eller ut från vissa områden och det finns nu planer på att se om 
något liknande kan användas vid fiskeredskap för att skrämma bort säl.  
 
Syftet med det här projektet var att se om säl kunde bli avskräckt från att ta fisk från fasta 
fiskeredskap om den fick en elektrisk stöt varje gång den försökte. Under försökets gång så 
tittade jag närmre på hur många fiskar sälen försökte ta för varje ny ökad styrka på stöten, hur 
länge fisk i redskapet förblev orörd av sälen vid olika styrkor på stöten samt hur mycket tid 
sälen spenderade framför redskapet när fisk fanns i det.  
 
Undersökning utfördes i säldammen på Borås Zoo under april 2009 med den atlantiska 
gråsälen Bodil. Nio olika nivåer på stötar testades. För varje dag testades en ny nivå som var 
kraftigare än den dagen innan. För varje nivå blev Bodil erbjuden 15 fiskar som presenterades 
för henne en i taget via en stång som ledde ner till en tunna under vattnet. Tunnan fick 
representera ett fast fiskeredskap. Stången som fisken satt fast på var strömförande så varje 
gång Bodil bet i fisken utlöstes en elektrisk stöt. För de första fem nivåerna som testades 
reagerade Bodil inte alls på stötarna, men från och med nivå sex och framåt tog Bodil färre 
fiskar för varje nivå. Eftersom Bodil fortfarande tog fisk på högsta nivån testades denna en 
gång till dagen efter. Den dagen tog Bodil inga fiskar alls som fanns i tunnan, däremot åt hon 
gärna fisk som gavs till henne för hand bredvid tunnan. Från och med nivå sex tvekade Bodil 
också längre och längre innan hon tog fisken i tunnan. Däremot så spenderade Bodil lika 
mycket tid vid tunnan oavsett nivå på stöten hon fått. 
 
Eftersom endast en säl användes under experimentets gång är det svårt att generalisera Bodils 
beteende för alla sälar, men det kan ge antydan till vad man bör förvänta sig ske i fortsatta 
försök. Resultaten från undersökningen visar att elektriska stötar hade en avskräckande effekt 
på att ta fisk ur redskapet men den avskräckte inte sälen från att befinna sig i området där 
redskapet var placerat. För att få en ökad förståelse hur elektriska stötar kan påverka sälars 
beteende borde man utföra en uppföljningsstudie för att se hur länge sälen undviker att ta fisk 
ur redskapet, samt se om sälen undviker att ta fisk ur ett liknande fiskeredskap placerat i ett 
nytt område.  



Annika Strömberg 
 

Handledare: Arne Fjälling & Anders Persson 
Master Examensarbete 30 hp i Biologi inriktning marinbiologi 2009 
Ekologiska institutionen, Lunds Universitet 
Fiskeriverket 
 
 

Aversion learning in grey seals, Halichoerus grypus, by using electric shocks 
when taking fish from a baited fishing gear in a fresh water lake 

 
There is a competition for prey between the Swedish fishing industry and the growing seal 
populations around the Swedish coast. Fishing with static fishing gear close to shore is mostly 
exposed to seal interference which leads to economical losses, but there is also an ethical 
dilemma with seal as by-catch.  
 
Different types of seal proof fishing gear are under development to hinder or scare seal away. 
One idea is to use electric shocking devices to prohibit seal encounters in a way that electric 
fencing has been used on land for several decades. During 11 days in a row, a seal at Borås 
Zoo in Sweden was given electric shocks each time it took a fish from a baited barrel, which 
presented a static fishing gear. The electric shock was delivered via the bait to the mouth. 15 
fish were presented, one at a time, to the seal each day through a feeding pipe into the barrel. 
Each day the intensity of the electric shock stepped up a level. Data were collected to assess 
effects on (i) fish intake, (ii) the time bait was left untouched in the barrel, (iii) the time the 
seal would spend in front of the baited barrel.  
 
A Spearman rank correlation test showed a negative correlation between fish taken and level 
(rs=-0.913, p<0.001, N=9). The time bait was left untouched in the barrel at each level, a 
Spearman rank correlation test showed a positive correlation (rs=0.783, p<0.05, N=9). The 
time the seal spent in front of the baited barrel did not change significantly with level. This 
data suggests that electric shocking devices can reduce seal interfering in static fishing gears; 
however it will probably not scare seals away from the surrounding area.   
 

 


