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Från Föreningen Sörmlands ornitologer (FSO) ber vi att få avge följande yttrande gällande 
ovan nämnda ansökan.

Vi väljer att behandla storskarv och mellanskarv synonymt i detta yttrande då den senare i 
vårt land ännu betraktas som en ras av den förra.

Från ornitologins sida följer vi bekymrat den ibland hänsynslösa förföljelse som skarvarna 
utsätts för. Vi har stor förståelse för att de berörda näringarna hyser en stor oro för den 
förändring som fiskfaunan och bestånden har i Östersjön. Vi är dock övertygade om att 
komplexiteten är betydande och att det finns djupare ekologiska förklaringar till fiskfaunans 
bitvisa kräftgång än att skarvarna enkom är ansvariga för den. Framtida studier kommer 
säkerligen att visa på denna komplexitet och lyfta fram andra mer betydelsefulla parametrar.
 
Vi är vidare bekymrade över att Länsstyrelserna lite slentrianmässigt har gjort det till norm att 
det räcker med en ansökan och en redovisning för att tillåta skyddsjakt på skarvar. Vi är dock 
glada över att få yttra oss om de olika ansökningar som kommer in men det känns i 
skarvjaktärendena många gånger som att det kan kvitta då man mycket sällan tar notis om 
våra invändningar. Vi är förvisso intresserade men om det är meningslöst att lägga ner 
oavlönade timmar på yttranden som man ändå bortser från.

Vi har förståelse för att trycket från näringarna att tillåta skyddsjakt är stort och att man anser 
att skarvens numerär tål en viss skattning. Det som är mer komprometterande är 
omständigheterna för hur denna skattning går till. Antalet övertramp är av olika skäl 
oroväckande många och sannolikt kommer endast ett fåtal att hamna i rampljuset.

Vi vill bestämt lyfta fram följande:

Skyddsjakt är en ytterlighetslösning när inga andra metoder finns, INTE en 
förstahandslösning för att tillfredställa behov som bygger på okunskap. Beslut om skyddsjakt 
ska således enligt vår mening bygga på grunder där experter anser att det inte finns andra 
lösningar på uppkomna problem.
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Beslut om skyddsjakt ska kräva god kvalitet i såväl ord som handling, bygga på ekologiska 
principer och vara väl förankrade i de lagar och förordningar som finns. 

Beviljad skyddsjakt ska redovisas på ett adekvat sätt: inte bara resultat utan även använda 
metoder, tidpunkter för åtgärder etc.

Ansökningar som beviljas ska hålla god kvalitet när det gäller såväl omfattning som hur olika 
metoder ska genomföras. Det måste klart framgå vilka som får genomföra åtgärder så att 
eventuella misstag ska kunna beivras.

Vi vill återigen påpeka om storskarvens status i artskyddsförordningen och de internationella 
konventioner den vilar på. Vi anser dock att storskarvens bevarandestatus inte nämnvärt 
påverkas av enskilda insatser utifrån de förhållande som idag råder.

Det som är mer värt att beakta är de etiska aspekter som berör de åtgärder som ofta 
förekommer i ansökningar och beslut.

Vi anser att ingrepp som avser att decimera en art under häckningstid endast ska tillåtas i 
yttersta nödfall där fortsatta reella skador inte på annat sätt kan undvikas.

Störning och skada som innebär att ungar blir föräldralösa och svälter ihjäl är oacceptabelt!
 
Hävdande av att andra Länsstyrelser gör på annat sätt är i våra ögon intressant. De 
ställningstaganden som ska göras här SKA vara utgående ifrån de omständigheter som råder 
här.  

För att återknyta till den ”hemställan” som framställts av Sörmlands skärgårdsfiskarförbund 
och Sörmlandskustens jaktråd.

Vi förvånas över formuleringarna i denna ”hemställan”. Hemställan i begreppets egentliga 
betydelse är begäran eller önskemål så vi tolkar begreppet som ”önskemål om” dvs att de 
sökande parterna önskar att Länsstyrelsen ska bedriva jakt på storskarv i Södermanlands län. 
Dock är att notera skrivningen ”måste få” vilket är att se som ett krav. Vi förutsätter att 
parterna syftar på att de vill bedriva jakt annars är begäran väldigt udda. Vi anser nog att det 
inte är upp till parterna att kräva jakt på skarv i ”hela länet”.

Vidare förvånas vi över uppsatta villkor av de sökande parterna. Vi anser att det är upp till 
Länsstyrelsen att fastställa villkoren för ”skydds-”jakt. 

Skrivningen under punkt A är att tolka som att parterna önskar allmän jakt på skarv i hela 
kustområdet. Med hänvisning till skrivningarna ovan och då speciellt de internationella 
konventioner som gäller för arten är det inte bara väl magstarkt att tillåta ”allmän jakt” på en 
skyddad art. Vi ser det dessutom som oförenligt med de intentioner som finns för undantag i 
artskyddsförordningen för att skydda enskilda näringsidkares verksamhet. Skyddsjakt är i våra 
ögon inte att betrakta som ett verktyg som ska kamouflera en allmän jakt.     
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Vidare avser ”hemställan” att denna jakt ska få bedrivas av fastighetsägare, 
jakträttsinnehavare och deras gäster. Vi anser att endast ansökande namngivna 
jakträttsinnehavares ansökningar bör beaktas. En generell jakt där vilken fastighetsägare som 
helst ska kunna bedriva ”skyddsjakt” är oacceptabel liksom även att icke namngivna jägare - 
från i princip varsomhelst – ska kunna bedriva en av Länsstyrelsen sanktionerad skyddsjakt. 

Formuleringarna om tillstånd för skyddsjakt inom naturreservat är märkliga. Vi anser 
naturligtvis att skyddsjakt inte ska bedrivas i skyddade områden.

Huruvida jakt får ske från motorbåt eller ej överlåter vi till Länsstyrelsen. 

Vi förvånas över att man vill hävda skyddsjakt på skarv utanför häckningsområdena. Från 
augusti – december kommer till området fåglar från andra håll i landet varför en avskjutning 
inte får någon effekt på den regionala populationen. Avsikten med sådan jakt är inte att 
betrakta som skyddande av enskilda redskap utan som ett försök att antingen decimera det 
totala skarvbeståndet eller som ren nöjesskjutning. Hursom så är detta inte förenligt med 
intentionerna med skyddsjakt dvs dispens från artskyddsförordningen.

Beträffande skyddsjakt för fiskare med yrkesfiskarlicens som avses under punkt B så anser vi 
att jakt under en arts häckningstid är att betrakta som försök till djurplågeri. Ett beviljande av 
sådan jakt utöver det undantag som nämnts tidigare i detta dokument är från vår sida att se 
som anstiftan till djurplågeri. Icke häckare går INTE att urskilja från par som har ungar i boet.

All jakt inom naturreservat (vilka inte ens angetts i ”hemställan”) under fåglars häckningstid 
utgör en påtaglig störning på övriga djur och fåglar som inte är i enlighet med föreskrifterna i 
artskyddsförordningen och ska således inte tillåtas – oavsett skäl!

När det gäller begreppet ”fiskeredskap” så anser vi att sådana ska preciseras. Vi anser att 
endast fasta redskap ska vara aktuella för en dispens.    

Noteras bör att summan av åtgärder som generell (skydds-)jakt under vår och höst, skyddsjakt 
inom 300m runt fiskeredskap och den äggprickning som sker är påtaglig på 
skarvpopulationerna utmed kusten. Summan av åtgärderna utgör i våra ögon ett försök – inte 
till kontroll – utan till att decimera och på sikt utplåna skarven som häckfågel vid vår kust.
Dessa åtgärder är sammantaget INTE att se som skyddsjakt utan tillåtande av en slags 
”kamouflerad” generell jakt under täckmantel. 

Med hänvisning till ovan förda resonemang anser vi att ”hemställan” inte bör godtas eller 
skyddsjakt beviljas på de grunder som anges i denna.
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