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Beslut om avslag

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att avslå din ansökan om skyddsjakt efter skarv på fastigheten 
Tureholm 2:26. 

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har mottagit en ansökan om tillstånd till skyddsjakt efter skarv. De skador 
som ligger till grund för ansökan omfattar följande:
Lövskog förstörs.
Skarvarna förekommer i mängd i anslutning till bostadshus, brygga, badstrand och lämnar i 
anslutning till båtbrygga/båthus en vit massa med avföring då dessa nu i stor skala etablerat 
boende på fastlandet och därvid kör bort en vacker gråhägerkoloni. Synnerligen 
ohygieniska områden där barn leker. Skarvarna gör skada på skog, vatten och fastighet. 
Enligt sökande innebär detta en situation där människor skadas av fåglarna. 

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen kan meddela tillstånd till skyddsjakt för att förebygga allvarlig skada. 
Länsstyrelsen har att pröva om förutsättningarna för att med stöd av 23 a § 
jaktförordningen punkterna 1, 3 eller 4 besluta om skyddsjakt är uppfyllda. 

Punkt ett – Allmän hälsa och säkerhet
Beslut om skyddsjakt kan enligt denna punkt endast meddelas med hänsyn till allmän hälsa 
och säkerhet eller om det finns tvingande orsaker som väger tyngre än de långsiktiga 
bevarandeintressen som skyddas av bl.a. EU:s fågeldirektiv. Allmänintresset ska vara 
väsentligt och avse att skydda de mest grundläggande värdena för människor och samhälle. 
Exempel på sådana intressen som kan tänkas omfattas är utbrott av epizootiska sjukdomar, 
ökad risk för trafikolyckor och attacker av rovdjur. 
Sökande har åberopat problem med spillning i anslutning till båtbrygga/båthus, samt att 
avföringen bidrar till en ohygienisk miljö för barn. Det obehag som upplevs samt de 
sociala konsekvenser som dessa problem uppges orsaka kan emellertid enligt 
länsstyrelsens uppfattning inte sägas omfatta ett överskuggande allmänintresse i den 
bemärkelsen som åsyftas genom bestämmelsen. Grund för skyddsjakt enligt denna punkt 
finns därför inte.
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Punkt tre – Allvarlig skada
Begreppet allvarlig skada hänför sig framför allt till skador på egendom som medför 
ekonomiska förluster eller ökade kostnader. För att skadan ska betraktas som allvarlig bör 
den överstiga vad som kan anses normalt eller rimligt att tolerera. Vid bedömningen av om 
det finns risk för allvarlig skada ska det beaktas om det är sannolikt att allvarlig skada 
kommer att inträffa eller förvärras.
Det har i ansökan inte framkommit några klara negativa ekonomiska effekter av skarvarna. 
Länsstyrelsen kan inte finna att förutsättningarna att bevilja skyddsjakt enligt denna punkt 
är uppfyllda.

Punkt fyra – Skydd av vilda djur eller växter
Både lövskog och gråhäger är att betrakta som livskraftiga i regionen och landet. Det finns 
enligt denna punkt inte skäl att bevilja skyddsjakt. 

Bestämmelser som beslutet grundas på
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om 
bevarande av vilda fåglar (fågeldirektivet) utgör ett gemensamt regelverk för bevarande av 
fågelarter som förekommer naturligt i vilt tillstånd liksom av deras livsmiljöer i hela 
Europeiska unionen. Storskarven omfattas av fågeldirektivet. Den har inte upptagits i listan 
för jaktbara arter och allmän jakt av storskarv är alltså inte tillåten. Med stöd av 
undantagsbestämmelserna i direktivet kan dock tillstånd under vissa förutsättningar ges till 
skyddsjakt. Dessa undantagsbestämmelser har införts i jaktförordningen (1987:905). 
Av 23 a § första stycket jaktförordningen framgår följande. Om det inte finns någon annan 
lämplig lösning, och om det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus 
hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde, får beslut om jakt som avses i 23 b, 
24, 25 och 29 §§ meddelas

1. av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt 
överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär och 
betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön, 
2. av hänsyn till flygsäkerheten, 
3. för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan 
egendom, eller 
4. för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller växter. 
Av 23 a § andra stycket jaktförordningen framgår att beslut enligt första stycket även får avse 
rätt att göra ingrepp i fåglars bon eller förstöra fåglars ägg. 
Av 29 § jaktförordningen framgår att om förutsättningarna enligt 23 a § är uppfyllda för 
andra djur än björn, varg, järv, lo, säl eller örn, får länsstyrelsen ge tillstånd till skyddsjakt.

Bestämmelserna om skyddsjakt ska läsas mot bakgrund av motsvarande bestämmelser i 
rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur 
och växter (art- och habitatdirektivet) och i fågeldirektivet.
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Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av avdelningschef Henrietta Schönenstern med vilthandläggare Viktor 
Tylstedt som föredragande.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Naturvårdsverket
Föreningen Södermanlands Ornitologer

Bilagor
1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilaga 1
Överklagandehänvisning 
förvaltningsrätten

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
förvaltningsrätten.
Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas 
vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din 
skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Södermanlands län antingen via e-post; 
sodermanland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Södermanlands län, 611 86 
Nyköping.
Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du 
fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt 
överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till 
att du överklagar. Sedan är det förvaltningsrätten som beslutar om tiden kan förlängas. 
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre 
veckor från den dag då beslutet meddelades.
Ditt överklagande ska innehålla

 vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.
Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:
 person- eller organisationsnummer,
 telefonnummer där du kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser ett hemligt 

mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det),
 e-postadress, och
 annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig.
Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på 
dessa. Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB 
via e-post.
Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna 
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer.
Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, 
sodermanland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 40 00. Ange 
diarienummer 3741-2021.
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