
BESLUT
 
 
Datum Dnr  1(4)
2018-05-09
 

218-1922-2018
 Lovisa Häggström

010-2234283
Jean Jältsten
Sandsborgsvägen 8
122 33 Enskede

Postadress Besöksadress Telefon E-post
611 86  NYKÖPING Stora torget 13 010-223 40 00 växel sodermanland@lansstyrelsen.se

Organisationsnummer Bankgiro Faktureringsadress Internet
202100-2262 5051-8653 FE 98

838 73 FRÖSÖN
www.lansstyrelsen.se/sodermanland

Ansökan om skrämsel och skyddsjakt efter skarv i Sibbofjärden. 
Beslut
Länsstyrelsen i Södermanlands län beslutar att avslå ansökan om störning och skyddsjakt 
efter skarv, Björksund 2:1. 
Beskrivning av ärendet
Kompletterad ansökan, om skyddsjakt efter 50 skarvar samt störning och användning av 
gasolkanon i Sibbofjärden, inkom till Länsstyrelsen den 22 mars 2018. Ni skriver att skarv 
har under flera år uppehållit sig på näringssök i Sibbofjärden. Antalet har varierat mellan 
200 – 1000 skarvar dagligen. Skarvarna jagar aktivt abborre, gös, gädda och vitfisk. Ni 
önskar att få tillstånd att skyddsjaga skarv samt använda gasolkanon mars, april samt 
augusti till november. Ni skriver att ni har försökt skrämma skarvarna med hjälp av båtar, 
uvar och fågelskrämmor men att det inte hjälpt då fåglarna endast flyttat sig till en annan 
del av sjön.
Ni beskriver att syftet med skyddsjakten i kombination med skrämselåtgärder kommer att 
få de näringssökande skarvarna att ej uppehålla sig i Sibbofjärden och ej heller ges 
möjlighet att upprätta eventuella boplatser. 
Ni anger att det endast är sportfiske som bedrivs i sjön och att sportfisket omsätter ca 3 
miljoner kronor/år i Sibbofjärden. All fisk återsätts i sjön. Ni beskriver att ni genom 
omfattande arbete med föryngring och strikta regler har skapat ett hållbart och uthålligt 
fiske.  
Ni anger att fisken har skador, att abborre uppvisar ca 60% och gös ca 20% både gamla 
och nya skador. Uträkningarna baseras på dagliga rapporter från fiskeguider och gäster. 
Motivering till beslutet
Länsstyrelsen inser att skarvar som födosöker i Sibbofjärden både konsumerar och 
skadar fisk. 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: 
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
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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.
Storskarvens båda underarter samt dess bon och ägg är fredade enligt 3 § jaktlagen 
(1987:259) och bilaga 1 och 4 till jaktförordningen (1987–905). Enligt 4 § 
artskyddsförordningen (2007:845) är det även förbjudet att avsiktligt störa eller skrämma 
fåglarna. 

Naturvårdsverket redovisade i februari 2014 i samråd med havs- och 
vattenmyndigheten en ny förvaltningsplan för skarv. Planen är avsedd att ge 
vägledning ibland annat hur skador på fisket och beslut om jakt kan hanteras. I 
planen understryks att det är det ekonomiska bortfallet, exempelvis genom 
utebliven eller skadad fångst, skador på redskap och liknande som utgör 
motivet till beslut om skyddsjakt för att förhindra allvarlig skada, inte skarvens 
predation på fiskbestånden i sig. 
Ni har i er ansökan om skyddsjakt inte styrkt skarvens långsiktigt negativa påverkan på 
fiskbeståndet eller dokumentation som styrker att allvarliga skador på verksamheten finns 
eller kommer att uppstå. Det framgår inte heller i ansökan i vilken grad skarven påverkar 
ekonomiskt och/eller ekologiskt. Allvarlig skada definieras av Naturvårdsverket enligt 
följande: Med skada bör avses påverkan av vilt på egendom som medför ekonomiska
förluster eller ökade kostnader. I begreppet bör såväl förluster och kostnader på kort sikt 
som långsiktiga konsekvenser inkluderas. Det krävs dock att skadan är allvarlig för att 
skälet ska vara uppfyllt. Rena olägenheter samt skador som får anses vara en normal 
affärsrisk för verksamheten bör inte omfattas av vad som är att betrakta som allvarlig
skada. Som normal affärsrisk bör anses sådana skador som förekomsten av en viss art 
normalt leder till på en viss typ av verksamhet och som får anses ligga inom den nivå som 
den enskilde bör tåla. Vad som är normal risk varierar beroende på vilken art och vilken 
verksamhet det är frågan om. 

Enligt länsstyrelsen bedömning är förutsättningarna för att meddela tillstånd till skyddsjakt 
enligt 23 a § punkten 1–4 jaktförordningen inte uppfyllda, då skarvarnas påverkan inte är 
av den karaktär eller omfattning som beskrivs i förarbetena. 
Länsstyrelsen beslutar därför att avslå ansökan om skyddsjakt.

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

Kopia till:

Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se 
Föreningen Sörmlands Ornitologer, fso@sormlandsornitologerna.se   

mailto:registrator@naturvardsverket.se
mailto: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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