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Från:                                  "Peter Törnqvist" <peter@petersfiske.nu>
Skickat:                             Thu, 9 Apr 2020 21:03:32 +0100
Till:                                     "Maria Johansson" <Maria.Johansson@trosa.se>
Ämne:                               Skarv

Hej Maria!
Bor själv i Trosa.. Jobbat som fiskeguide i 19 år. På heltid i 16 år. Fiske har helt havererat... för 10 år sedan fanns det 
massor med fisk. Dom 2 senaste åren så kan jag bara lägga 10 % av mina guidningar utanför trosa..  pga att det finns 
så dåligt med fisk. För 8-10 år sedan la jag 100% där. Sen undrar jag hur ni tänker med Snöholmen? En förfärlig syn 
som luktar illa och ligger utanför gästhamnen...??? Tänk på alla som bor runt där... ständigt luktar det för jävligt.. 
snälla, dom måste bort! Fisket har havererat!!! 
Vad har ni för plan?? 

Mvh,
Peter Törnqvist
www.petersfiske.nu
0704337792

------------------------------------
Det h�r e-postmeddelandet har skannats f�r spam och virus av Trosa kommuns spamfilter. Om du tror att det h�r 

e-postmeddelandet skulle ha blivit stoppat av v�ra filter kan du klicka h�r f�r att rapportera det. 
(https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1NYXJpYS5Kb2hhbnNzb25AdHJvc2Eu
c2U7dHM9MTU4NjQ2MjYxOTt1dWlkPTVFOEY3RjlCNDYyREU5NDQ0MDg1RDk1OTgyNDJGMjVGO3Rva2
VuPThkZTRjZTlmMzhjNmI2ZGUzODIxMTMxMGQ2YjhkMWFhOGExZjBlZjc7).

https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1NYXJpYS5Kb2hhbnNzb25AdHJvc2Euc2U7dHM9MTU4NjQ2MjYxOTt1dWlkPTVFOEY3RjlCNDYyREU5NDQ0MDg1RDk1OTgyNDJGMjVGO3Rva2VuPThkZTRjZTlmMzhjNmI2ZGUzODIxMTMxMGQ2YjhkMWFhOGExZjBlZjc7
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1NYXJpYS5Kb2hhbnNzb25AdHJvc2Euc2U7dHM9MTU4NjQ2MjYxOTt1dWlkPTVFOEY3RjlCNDYyREU5NDQ0MDg1RDk1OTgyNDJGMjVGO3Rva2VuPThkZTRjZTlmMzhjNmI2ZGUzODIxMTMxMGQ2YjhkMWFhOGExZjBlZjc7
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1NYXJpYS5Kb2hhbnNzb25AdHJvc2Euc2U7dHM9MTU4NjQ2MjYxOTt1dWlkPTVFOEY3RjlCNDYyREU5NDQ0MDg1RDk1OTgyNDJGMjVGO3Rva2VuPThkZTRjZTlmMzhjNmI2ZGUzODIxMTMxMGQ2YjhkMWFhOGExZjBlZjc7
http://www.petersfiske.nu/


Från:                                  "tomas@henrikssonsfiske.se" <tomas@henrikssonsfiske.se>
Skickat:                             Thu, 9 Apr 2020 13:28:56 +0100
Till:                                     "Maria Johansson" <Maria.Johansson@trosa.se>
Ämne:                               Re: Skyddsjakt på Skarv

Hej Maria
JA, skarvens framfart har påverkat fisket avsevärt! Även innan sälen började hålla till nära land...

Nu har det gått så långt (läs senaste 3-4åren) att jag förläggar inga guidningar i Trosa om kunden 
inte kräver det pga att fisket är så dåligt. OBS! Detta rykte sprider sig snabbt så "fisketurister" är 
ganska ovanliga i Trosa numera, vilket är tråkigt för Trosa stad också.

OBS! Vi är ca. 20-25 guider som känner samma sak och väljer andra vatten (dvs fiskeläget i 
Trosatrakten är i katastofläge).

HOPPAS ATT NI/VI KAN STOPPA DETTA NU, och kanske se en återhämtning om några år 
men tyvärr kan det vara försent om vi inte gör något drastiskt (enl. många tyskar/fransmän som 
jag haft med i Trosa, och sett samma sak hemma)...

STORT Tack för hjälpen :-)
mvh Tomas
Henrikssonsfiske.se
............................

9 april 2020 13:57:52 +02:00, skrev Maria Johansson <Maria.Johansson@trosa.se>:

Hej  

 

Som ni kanske känner till har Trosa Kommun haft ett bestånd av Skarv på Snöholmarna 
under några år, även detta år häckar de på ön.

 

Trosa Kommun ska skicka in ansökan om skyddsjakt på skarv och vill gärna veta om er 
fiskeverksamhet påverkas av skarvens framfart?

 

Trevlig Påsk!

 

Med vänliga hälsningar

Maria Johansson



Parkingenjör

 

Tekniska enheten

  619 80 Trosa

Besöksadress: Industrigatan 8A, Trosa

 

Tel direkt: 0156-522 45  Tel växel: 0156-522 00

E-post:maria.johansson@trosa.se 

www.trosa.se

 

När du kommunicerar med Trosa kommun och våra kommunala bolag via e-post 
kommer dina uppgifter att behandlas av kommunen eller bolagen. All hantering av 
personuppgifter i e-post sker i enlighet med Dataskyddsförordningen. Du kan läsa 
mer om Trosa kommuns och de kommunala bolagens hantering av personuppgifter 
på https://www.trosa.se/personuppgifter

Det här e-postmeddelandet har skannats för spam och virus av Trosa kommuns spamfilter. Om 
du tror att det här e-postmeddelandet skulle ha blivit stoppat av våra filter kan du klicka här för 
att rapportera det. Anmäl mailet

http://www.trosa.se/
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1NYXJpYS5Kb2hhbnNzb25AdHJvc2Euc2U7dHM9MTU4NjQzNTM0Mjt1dWlkPTVFOEYxNTBFMTQ3M0JGRDU2NjlEOTI3NTI4OEI1NkE2O3Rva2VuPTJjNzM3NzgwMDc4MGY3NTIxZDAxYTQ1N2MzZDViOTgyOGIzNmViMmQ7


Från:                                  "Henrik Karlsson" <henrik@finafisken.se>
Skickat:                             Thu, 28 May 2020 14:52:37 +0100
Till:                                     "Maria Johansson" <Maria.Johansson@trosa.se>
Cc:                                      "info@bomans.se" <info@bomans.se>;"info@finafisken.se" 
<info@finafisken.se>;"info@trosastadshotell.se" <info@trosastadshotell.se>;"therese@agarden-
trosa.se" <therese@agarden-trosa.se>;"reception@vega-trosa.se" <reception@vega-
trosa.se>;"johan@apelago.se" <johan@apelago.se>;"info@adagolf.se" <info@adagolf.se>
Ämne:                               Re: Ekonomiska aspekter för skyddsjakt på Skarv

På Fina Fisken fanns tidigare ett mindre rökeri som förädlade och sålde fisk från lokalt vatten. 
Den verksamheten är numera nedlagd då det inte längre fanns möjlighet att få tag på lokal fisk. 
Åke Bergdahl med NG8 försåg oss med fantastisk fisk. NG 8 fiskar inte längre här i området. 
Skarven har även en negativ inverkan på våra serveringar i hamnen då stanken från avföringen är 
obehaglig. Många väljer att sätta sig på andra ställen.

Henrik Karlsson
Fina Fisken Trosa

28 maj 2020 kl. 15:41 skrev Maria Johansson <Maria.Johansson@trosa.se>:

Hej
 
Trosa Kommun ska skicka in ytterligare en ansökan om skyddsjakt på skarv som under 
ett antal år har orsakat nästan helt uttömda fiskevatten i Trosa skärgård. Det har orsakat 
ekonomiska förluster för yrkesfiskare och även fiskeguider och därmed ”fisketurister”.
Efter  kontakt med några fiskeguider har vi fått kännedom om att det här området har 
varit mycket populärt för både fisketurism och företagsevent/konferenser som har 
arrangerats av fiskeguider. Nu har guiderna tvingats flytta det mesta av dessa aktiviteter till 
andra områden utanför Trosa Kommun under några år.
 
Eftersom länsstyrelsen som beviljat skyddsjakt i de närliggande länen , Stockholm och 
Östergötland med hänsyn till ekonomiska aspekter vill vi gärna ha så mycket underlag vi 
kan få med hänsyn till det.
 
Om vi bortser från 2020 och det som råder nu i. o. m pandemin och ser tillbaka på tidigare 
år,
Har ni märkt av och därmed  påverkats ekonomiskt p. g. a minskade bokningar av boende, 
middagar och annat då fiskeguider inte längre har sökt sig hit ?
 Även tillgången på färsk fisk från skärgården att erbjuda kunderna i 
restaurangverksamheten har den minskat ?
 
Vi är tacksamma för alla svar vi kan få som underlag till ansökan.
 
Med vänliga hälsningar

Maria Johansson
Parkingenjör
 

mailto:Maria.Johansson@trosa.se


Tekniska enheten
  619 80 Trosa
Besöksadress: Industrigatan 8A, Trosa
 
Tel direkt: 0156-522 45  Tel växel: 0156-522 00
E-post:maria.johansson@trosa.se
www.trosa.se
 
När du kommunicerar med Trosa kommun och våra kommunala bolag via e-post kommer dina 
uppgifter att behandlas av kommunen eller bolagen. All hantering av personuppgifter i e-post sker i 
enlighet med Dataskyddsförordningen. Du kan läsa mer om Trosa kommuns och de kommunala 
bolagens hantering av personuppgifter på https://www.trosa.se/personuppgifter

Det här e-postmeddelandet har skannats för spam och virus av Trosa kommuns spamfilter. Om 
du tror att det här e-postmeddelandet skulle ha blivit stoppat av våra filter kan du klicka här för 
att rapportera det. Anmäl mailet

https://www.trosa.se/personuppgifter
http://www.trosa.se/
mailto:maria.johansson@trosa.se
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1NYXJpYS5Kb2hhbnNzb25AdHJvc2Euc2U7dHM9MTU5MDY3Mzk2Njt1dWlkPTVFQ0ZDMjJFOUQ4N0I2MkRCRTA0QjM3NDQ4MTQ4MzMxO3Rva2VuPTRlMmQzYjQ0ZTg3NzJhNmU5ZmNiY2FkY2E0ODJjZTU1MjFjNzhlNGY7


Från:                                  "Elin vanDooren" <elin.vandooren@trosa.se>
Skickat:                             Mon, 8 Jun 2020 10:40:30 +0100
Till:                                     "Maria Johansson" <Maria.Johansson@trosa.se>
Ämne:                               SV: Underlag till Skyddsjakt Skarv
Bilagor:                             Redovisning fiskeutsättning Trosaån 1985-2019.xlsx

Hej! 
 
Absolut, det är ju värt ett försök  Jag bifogar en lista över fiskutsättningar i Trosaån genom åren. Jag 
vet inte exakt hur många det blev i år, men vi kan räkna med samma som förra året. Det går inte att säga 
hur stor andel av den utsatta fisken som äts just av skarv, men man brukar räkna med att en skarv äter 
upp till ett halvt kilo fisk varje dag. Så det blir ju en hel del fisk som äts av skarvkolonin. Det är några till 
saker jag tycker kan vara värt att ta upp:
 

         Vi projekterar för att åtgärda vandringshindren i Trosaån för att gynna fiskebestånden i ån och i 
kustområdet. Men skarvkolonin som befinner sig just i mynningen till Trosaån där fisk ska vandra 
upp- och nerströms för sin reproduktion är ett hot mot att få till ett bra fiskebestånd och naturlig 
reproduktion i ån. 

         Inom det länsöverskridande projektet ReFisk som syftar till framtida fiskefredningsområden för 
skydd av kustlekande rovfisk så är det föreslaget att införa vårfredning för fisk i Trosa 
innerskärgård. Man har identifierat det som en viktig åtgärd för att gynna rovfiskebestånden i 
kustområdet. Men i Trosa är det högst troligt att skarven står för en större påverkan på 
fiskebeståndet än det fiske som bedrivs. Om inte skarven minskar är det sannolikt att 
vårfredningen inte får den gynnsamma effekt som eftersträvas. 

         I Trosaån finns den akut hotade ålen och risken är stor att även den påverkas negativt av 
skarvpredation. 

Med vänliga hälsningar,
Elin 

Elin van Dooren
Kommunekolog 
Kommunkontoret, 619 80 Trosa
Besöksadress: Västra Långgatan 5

Tel direkt: 0156-520 24   Tel växel: 0156-520 00 
Fax 0156-520 88   E-post: elin.vandooren@trosa.se 
www.trosa.se

P Ägna miljön en tanke innan du skriver ut detta mail

 
          

 

Från: Maria Johansson <Maria.Johansson@trosa.se> 
Skickat: den 3 juni 2020 16:20
Till: Elin vanDooren <elin.vandooren@trosa.se>
Ämne: Underlag till Skyddsjakt Skarv
 
Hej Elin

mailto:elin.vandooren@trosa.se
http://www.trosa.se/


 
Nu är det lite uppdatering på information om utsättning av fisk som du kanske kan hjälpa mig med 
inför ansökan till länsstyrelsen.
Vi har fokuserat på de ekonomiska aspekterna där jag tycker utsättningen av fiskungar också är ett led 
för yrkesfisket då populationen måste öka då den är i stor sett obefintlig.
 

         Finns det något underlag på hur mycket fiskungar som släpps ut varje år ?
         Vet vi hur stor andel som försvinner som mat till skarven varje år?
         Under hur många år har vi släppt ut fiskungar ? 
         Är det bara utsättning av öring eller är det fler fiskarter ?
         Har du något underlag i skrift som jag kan hänvisa till eller skicka med som bilaga? 

Forskningsrapporter, våra egna rapporter m.m. 
 
Tacksam för det som finns att tillgå.  
 
Ha en fin kväll 

 
Med vänliga hälsningar

Maria Johansson
Parkingenjör
 
Tekniska enheten
  619 80 Trosa
Besöksadress: Industrigatan 8A, Trosa
 
Tel direkt: 0156-522 45  Tel växel: 0156-522 00
E-post:maria.johansson@trosa.se 
www.trosa.se
 

http://www.trosa.se/


Från:                                  ordforande@trosaafk.se
Skickat:                             Tue, 9 Jun 2020 11:51:55 +0100
Till:                                     "Maria Johansson" <Maria.Johansson@trosa.se>
Ämne:                               Skyddsjakt skarv i Trosa
Bilagor:                             R2020-09-Förvaltningsplan för skarv i Stockholms län (1).pdf

Hejsan!
 
Här kommer några av våra synpunkter varför vi i TrosaAmatörFiskeKlubb är för skyddsjakt på skarv i 
Trosa.
 
Vi har åtminstone två rödlistade arter i Trosaån, Ål och Vimma..
 
Vi planterar ut 3000 st havsöringar i början av Maj varje år, vilket vi kommer att fortsätta med.
 
Vi har ett mycket fint uppväxtområde för abborre i trosaån, Dock har abborrfisket blivit sämre i 
skärgården utanför Trosa de sista åren.
 
Skarvens stapelföda är abborre och gädda i våra kustnära vatten ( finns att läsa på sid 11&12 i bifogad 
fil).
 
Vi har även höstfredningsområde i TrosaFVO som sträcker sig från Vagnhärad till en linje mellan spetsen 
på lagnöklubb och rakt över till Trosa havsbad, samt en linje från Långnäsudde och över till 
Borgmästarholmen. Länsstyrelsen har även en ansökan om vårfredning från åmynningen och ut till ovan 
nämnda gränser och hela Tureholmsviken.
 
 
Med vänlig hälsning
 
Erik Karlsson
Ordförande Trosa AFK

 
 
 
 
 
 
 
 



Det här e-postmeddelandet har skannats för spam och virus av Trosa kommuns spamfilter. Om 
du tror att det här e-postmeddelandet skulle ha blivit stoppat av våra filter kan du klicka här för 
att rapportera det. Anmäl mailet

https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1tYXJpYS5qb2hhbnNzb25AdHJvc2Euc2U7dHM9MTU5MTY5OTkxNzt1dWlkPTVFREY2OUNDMzRCMDZCMjNCMjlBQzIyRDE3MDhEODc4O3Rva2VuPTQxMmM5ODY3ZTdjZjc0MTcwMzA2YTQ3ODQyZGQ3NzRkYzFiMmQ4Njc7


Från:                                  mangesfiske@live.se
Skickat:                             Thu, 9 Apr 2020 15:39:05 +0100
Till:                                     "Maria Johansson" <Maria.Johansson@trosa.se>
Ämne:                               Re: Skyddsjakt på Skarv

Hejsan Maria 

Jag har tyvärr fått flytta mina guidningar till Mälaren istället.
Fisket har blivit katastrof ute vid trosaskärgård tyvärr.
Det är både skarven och sen har det kommit in mycket säl oxå.
Bara hoppas att man kan få bukt på problemet.
Saknar verkligen trosaskärgård för sin vackra natur och ett bra fiske.
Mvh Mange 

Skickat från min iPhone
www.mangesfiske.se 
Insta mangesfiske 
Proguide
FB Mangesfiske 

9 apr. 2020 kl. 13:57 skrev Maria Johansson <Maria.Johansson@trosa.se>:

 
Hej  
 
Som ni kanske känner till har Trosa Kommun haft ett bestånd av Skarv på Snöholmarna 
under några år, även detta år häckar de på ön.
 
Trosa Kommun ska skicka in ansökan om skyddsjakt på skarv och vill gärna veta om er 
fiskeverksamhet påverkas av skarvens framfart?
 
Trevlig Påsk!
 
Med vänliga hälsningar

Maria Johansson
Parkingenjör
 
Tekniska enheten
  619 80 Trosa
Besöksadress: Industrigatan 8A, Trosa
 
Tel direkt: 0156-522 45  Tel växel: 0156-522 00
E-post:maria.johansson@trosa.se 
www.trosa.se
 

http://www.trosa.se/


När du kommunicerar med Trosa kommun och våra kommunala bolag via e-post 
kommer dina uppgifter att behandlas av kommunen eller bolagen. All hantering av 
personuppgifter i e-post sker i enlighet med Dataskyddsförordningen. Du kan läsa 
mer om Trosa kommuns och de kommunala bolagens hantering av personuppgifter 
på https://www.trosa.se/personuppgifter 

Det här e-postmeddelandet har skannats för spam och virus av Trosa kommuns spamfilter. Om 
du tror att det här e-postmeddelandet skulle ha blivit stoppat av våra filter kan du klicka här för 
att rapportera det. Anmäl mailet

https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1NYXJpYS5Kb2hhbnNzb25AdHJvc2Euc2U7dHM9MTU4NjQ0MzE1MTt1dWlkPTVFOEYzMzhGRkYxNkIwOTcwQzQwQzBDRTQxQTQ2NDg4O3Rva2VuPTQ3Njk5OGIyMDhjNDgyNDczMThlMzEzZjQ1N2Q5MDM2Y2Q2ZjRiZTI7


Från:                                  "Fredrik Bäck" <fredrik@trosafiskeguide.se>
Skickat:                             Fri, 10 Apr 2020 05:58:52 +0100
Till:                                     "Maria Johansson" <Maria.Johansson@trosa.se>
Ämne:                               Re: Skyddsjakt på Skarv

Hej! Vår verksamhet har påverkats enormt. Helt slut på abborre, gös och gädda i trosa 
närområde. Har till och med fått flytta mitt fiske till gnesta området nu istället pga av skarven 
tömt trosa. 

Men nu har samma skarv från snöholmen börjat flyga inåt landet i sörmland  med och börjat 
tömma i sjöarna också. 

Det är rent utsagt förjävligt. Vi måste få bort dem! 

Hör av er om vi kan hjälpa till med något! Vet su hur man ansöker om att få skjuta skarv som 
privatperson och jägare om vi får skjuts ett gäng i år?

Bästa hälsningar,

Fredrik Bäck
www.trosafiskeguide.se
Fredrik@trosafiskeguide.se
0709-327033
(Sent on the run with my phone)

9 apr. 2020 kl. 13:57 skrev Maria Johansson <Maria.Johansson@trosa.se>:

 
Hej  
 
Som ni kanske känner till har Trosa Kommun haft ett bestånd av Skarv på Snöholmarna 
under några år, även detta år häckar de på ön.
 
Trosa Kommun ska skicka in ansökan om skyddsjakt på skarv och vill gärna veta om er 
fiskeverksamhet påverkas av skarvens framfart?
 
Trevlig Påsk!
 
Med vänliga hälsningar

Maria Johansson
Parkingenjör
 
Tekniska enheten
  619 80 Trosa
Besöksadress: Industrigatan 8A, Trosa
 
Tel direkt: 0156-522 45  Tel växel: 0156-522 00
E-post:maria.johansson@trosa.se 



www.trosa.se
 
När du kommunicerar med Trosa kommun och våra kommunala bolag via e-post 
kommer dina uppgifter att behandlas av kommunen eller bolagen. All hantering av 
personuppgifter i e-post sker i enlighet med Dataskyddsförordningen. Du kan läsa 
mer om Trosa kommuns och de kommunala bolagens hantering av personuppgifter 
på https://www.trosa.se/personuppgifter 

Det här e-postmeddelandet har skannats för spam och virus av Trosa kommuns spamfilter. Om 
du tror att det här e-postmeddelandet skulle ha blivit stoppat av våra filter kan du klicka här för 
att rapportera det. Anmäl mailet

http://www.trosa.se/
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1NYXJpYS5Kb2hhbnNzb25AdHJvc2Euc2U7dHM9MTU4NjQ5NDczOTt1dWlkPTVFOEZGRDEyODQ2RjhCNjJEMjc2OTJFMjg3OEY0OUFFO3Rva2VuPWYzNTc0MDliYmY0ZTJjZGJmZjI1Nzg3Y2MzZjA2ZDIzOGU2YzVlYzA7


Från:                                  lars@lindahlsfishing.com
Skickat:                             Sun, 12 Apr 2020 10:17:07 +0100
Till:                                     "Maria Johansson" <Maria.Johansson@trosa.se>
Ämne:                               Skyddsjakt på Skarv

Hej Maria,
 
Jag fick via fiskeguide Tomas Henriksson ta del av din fråga huruvida skarven har påverkat vår 
verksamhet i Trosa och vill härmed ge ett samlat svar från
Sveriges Organiserade Fiskeguider, SOF. Jag sitter i styrelsen för SOF och vi har ca 50 medlemmar som är 
professionella fiskeguider. Av dessa är 15 guider verksamma (eller har varit) verksamma) i Trosa trakten.
 
Det korta svaret är ja, skarvkolonin på Snöholmarna har påverkat vår verksamhet drastiskt. I dag förläggs 
väldigt få guidningar i detta område då fisket har blivit så drastiskt försämrat under de senaste åren. Det 
här påverkar inte bara fisketurismen här utan även andra delar av näringsverksamheten som restaurang, 
hotell, vandrarhem, camping och butiker. Det här området har varit mycket populärt för både 
fisketurism och företagsevent/konferenser som har arrangerats av fiskeguider. Nu har guiderna tvingats 
flytta det mesta av dessa aktiviteter till andra områden.
 
Jag ska ta mig friheten att utveckla svaret en aning då vi kan se att de är flera faktorer som påverkat 
fisket negativt under många år nu. En del beror på etableringen av skarvkolonin som har gått hårt åt 
bestånden av abborre, gös, vitfisk och dom mindre gäddorna. En annan faktor är att sälen har letat sig in 
till Tureholmsviken och framför allt nu i dessa tider, april och maj så samlas mycket fisk inne i denna vik 
för lek. Sälen går här hårt åt även dom större romstinna gäddhonorna och vi kan se mängder med 
gäddkadaver, ofta bara huvuden ligga på botten. Vi sportfiskare och fiskeguider har säkert också 
påverkat fisket negativt då fisketrycket för några år sedan var väldigt högt här i området. Även om 
sportfiskare idag praktiserar fånga och släppa tillbaka fisk i stor utsträckning så vet vi att ett hårt 
fisketryck påverkar fisket negativt. Av denna anledning så är vi fiskeguider positivt inställda till att freda 
särskilt känsliga vikar och områden för reproduktion. Vi skickade in ett remiss svar tidigare i år till 
Länstyrelsen där vi från SOF ställde oss bakom att freda hela Tureholmsviken under lekperioden nu på 
våren. Det känns nu ännu mer angeläget att skydda detta område inte bara mot högt fisketryck utan 
även med en aktiv förvaltning av både skarv och säl.
 
Sammanfattningsvis så står SOF bakom en skyddsjakt på skarv i detta område och vi anser att det är idag 
ett akut läge då fiskbeståndet är på väg att försvinna helt.
Förstår att denna fråga gällde skarv men vi vill trycka på att detsamma gäller i lika hög grad för 
sälbeståndet här inne i Tureholmsviken.
 
Uppskattar att du kontaktat oss fiskeguider i den här frågan och håll oss gärna informerade om utfallet 
av ansökan.
 
Med Vänliga Hälsningar
 
Fiskeguide
Lars Lindahl/kassör SOF
 
Sveriges Organiserade Fiskeguider, SOF



www.sofguiderna.se
www.facebook.com/sofguiderna
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