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Ansökan om tillstånd till skyddsjakt efter skarv samt nedtagning 
av skarvens boträd. 
Beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av jaktförordningen (1987:905), avslå Trosa 
kommuns ansökan om skyddsjakt samt nedtagning av skarvens boträd på ön 
Snöholmen, fastigheten Trosa 10:64, Trosa kommun. 
Beskrivning av ärendet
Ni ansöker om tillstånd till skyddsjakt efter 200 fåglar samt fällning av boträd 
med bon motsvarande 200 ägg (50 skarvbon), för skarv på Snöholmen, 
fastigheten Trosa 10:64, Trosa kommun. 
Ni beskriver att syftet med åtgärderna är bland annat att skydda beståndet med 
Linblomsbjörnbär. Ni önskar öppna upp Snöholmen genom att ta bort sly och 
vegetation för att få mer solljus till marken vilket ska inverka positivt för 
björnbäret. 
Ni vill även ta ner döda träd vilka kan vara farliga för människor och djur. 
Ni anger att skarvkolonins tillväxt har en direkt inverkan på intäkterna hos 
besöksnäringen och att företag inom bland annat restaurang, hotell, caféer, 
gästhamn, varvsverksamhet och fiskenäring påverkas negativt och att företagens 
långsiktiga överlevnad hotas. 
Ni uppger även att boende i området påverkas av lukten av fågelträck ifrån 
Snöholmen och att det är en direkt olägenhet för många att vistas utomhus under 
sommarhalvåret.
Skyddsjakt och nedtagning av skarvens boträd på Snöholmen ska skydda Trosa 
hamns företagares intäkter och fortlevnad som hotas på grund av lukt och det 
ökade antalet fåglar som rör sig i området. 
Ni anger i ansökan att åtgärderna ni föreslår ska förhindra en expansion av 
skarvkolonin som på detta sätt ska hållas tillbaka genom skrämsel. Ni ser också en 
minskad fiskpredation i närområdet om skyddsåtgärderna får genomföras. 
Trosa kommun beskriver hur de genom att ta ner ett stort antal friska träd på ön, 
åka nära ön med båt, rodd runt öarna samt störande ljud och mänsklig närvaro har 
försökt vidta åtgärder för att försöka hindra allvarlig skada. Detta uppges inte ha 
gett särskilt bra resultat. 
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Trosa kommun beviljades tillstånd att störa skarvarna i samband med deras 
ankomst och etableringsfas under tidig vår 2013 och 2015. Kommunen ansökte 
även om tillstånd att störa skarvarna 2014 men beviljades inte tillstånd då ansökan 
kom till länsstyrelsen så pass sent att skarvarna redan hunnit etablera sig på ön.
2016 beviljades Trosa kommun skyddsjakt på 50 stycken skarvar med hänsyn till 
Lindblomsbjörnbäret med villkor att Trosa kommun skulle utföra en rad åtgärder 
för att långsiktigt kunna följa och gynna lindblomsbjörnbärets utveckling på ön. 
Beslutet överklagades och inhiberades. När Naturvårdsverket tog beslut hade 
tiden för skyddsjakten passerats och ärendet avskrevs. Dock tydliggjorde 
Naturvårdsverket en vägledning för ärendet i sitt beslut. Naturvårdsverket ansåg 
att skyddsjakten troligen skulle ha ringa betydelse för skarvnärvaron på ön samt 
ringa betydelse för lindblomsbjörnbäret och dess livsmiljö. Naturvårdsverket 
ansåg att det saknades en tydlig utredning om det var möjligt för skarv och 
lindblomsbjörnbäret att samexistera långsiktigt samt att avvägning mellan 
bevarandestatusen av arter ska ske utifrån en regional samt nationell nivå. 
Naturvårdsverkets uttalande i ovanstående ärende är vägledande för länsstyrelsens 
beslut i denna ansökan. 

Motivering till beslutet
Lindblomsbjörnbäret
Lindblomsbjörnbäret (Rubus mortensenii) är en endemisk art som i hela världen 
endast finns i Danmark, Norge och Sverige. Arten var till 2005 beskriven som 
hotad i den svenska rödlistan, men eftersom arten senare upptäckts på många 
platser på Öland och längs den södra Smålandskusten bedöms den inte längre vara 
hotad.  
Länsstyrelsen anser att det är positivt att den sökande har utfört en inventering av 
lindblomsbjörnbärets utbredning på Snöholmen. Av inventeringsresultatet och 
ansökan anser länsstyrelsen att det är oklart om och i så fall hur stor negativ 
påverkan skarvens närvaro på Snöholmen haft på björnbärets utbredning då ingen 
utförlig inventering tidigare utförts på ön. Då Naturvårdsverket i sitt beslut, NV 
02411-16, dessutom påtalar att avvägning av bevarandestatus mellan två arter ska 
ske på nationell nivå, anses inte beståndet på Snöholmen hota artens 
bevarandestatus i Sverige och därför kan lindblomsbjörnbäret inte ligga till grund 
för en skyddsjakt på skarv. 
Skarvkolonins direkta inverkan på lokalt företagande och boende
Att skarvkolonin på Snöholmen, enligt den sökande, bidrar till att lokala företags 
intäkter minskar och att lukten under sommarhalvåret påverkar boende negativt är 
beklagligt. Länsstyrelsen har dock inte, utifrån gällande lagstiftning möjlighet att 
bevilja skyddsjakt på skarv utifrån den underlag som lagts fram i ansökan. Enligt 
§ 23 a jaktförordningen kan länsstyrelsen besluta om skyddsjakt efter följande 
kriterier: 
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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 betydesefulla 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.
I proposition 2000/01:11l, skyddet för vissa djur- och växtarter och deras 
livsmiljöer, finns följande vägledning gällande punkt 1. 
”I fråga om tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse kan följande 
sägas. Det skall vara fråga om en plan eller ett projekt som är oundgängligt för 
att skydda grundläggande intressen i människors liv, såsom hälsa, säkerhet och 
miljö, eller som är grundläggande för staten och samhället eller rör särskilda 
förpliktelser i samband med offentliga tjänster. Bara allmänna intressen kan 
hävdas mot direktivets bevarandeintresseen. Projekt som endast gynnas ett 
företag eller enskilda kan alltså inte tillåtas med stöd av paragrafen. 
Allmännhetens intresse måste vara väsentligt. Det kan alltså inte röra sig om 
vilket allmänintresse som helst. Kortsiktiga ekonomiska intressen eller andra 
intressen som bara skulle ge kortsiktiga fördelar för samhället räcker förmodligen 
inte för att de skall gå före de långsiktiga bevarandeintressen om skyddas av 
direktivet”. 
Enligt länsstyrelsen bedömning är förutsättningarna för att meddela tillstånd till 
skyddsjakt enligt 23 a § punkten 1 jaktförordningen inte uppfyllda, då 
skarvkolonins påverkan inte är av den karaktär eller omfattning som beskrivs i 
förarbetena. Tillståndet till skyddsjakt kan inte heller meddelas på någon annan 
grund. Trosa kommuns ansökan ska därför avslås. 

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1.
De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av funktionschef Johan Varenius med  Lovisa Häggström som 
föredragande.

Kopia till:

Naturvårdsverket, registrator@naturvårdsverket.se
Föreningen Sörmlands Ornitologer, fso@sormlandsornitologerna.se
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Bilaga 1
Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet 
hos förvaltningsrätten. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet till 
Länsstyrelsen i Södermanlands län,  611 86 Nyköping. Du kan även skicka in 
överklagandet via e-post till sodermanland@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför 
att Länsstyrelsen måste pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare till förvaltningsrätten.
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 om 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 eller inte.
Om någon annan part överklagar beslutet, till exempel en kommun eller annan 
myndighet, är tiden tre veckor från det datum som står på beslutet.
Ditt överklagande ska innehålla:

 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer 
 hur du vill att beslutet ska ändras
 varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:
 personnummer
 adress till bostaden
 telefonnummer där du kan nås
 eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till 

dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning, bör du skicka 
med kopior på dessa.
Ombud

Du har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet 
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, 
adress och telefonnummer.
Ytterligare upplysningar

Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen, telefon 
010-223 40 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet.
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