
YTTRANDE
2016-04-01

Föreningen
Södermanlands
Ornitologer

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping
(Ref: Sebastian Olofsson )

Yttrande av Skyddsjakt på Storskarv I Södermanlands Skärgård.
nr. 186-2016-4
Föreningen Södermanlands Ornitologer(FSO) lämnar härmed synpunkter på en skyddsjaktansökan av Kustrådet 
Södermanland om att pricka 4000 ägg som inkommit till FSO. FSO erhöll ansökan den 4 mars 2016. 

Sammanfattning
FSO konstaterar att underlaget för ansökan är mycket undermåligt. Denna ansökan på skarv i länet saknar 
vetenskaplig grund och har en obefintlig dokumentation. Vi konstaterar bland annat följande;
- Kustrådet Södermanland är en jägarkrets underordnad Svenska Jägarförbundet, de saknar rätt att ansöka om  
skyddsjakt då de saknar skäl. De har inte utsatts för allvarlig skada på något sätt.
- allvarlig skada på fiskbestånd har ej konstaterats. Dokumentation saknas helt i ansökan.
- det saknas förebyggande åtgärder. Finns ej redovisade i ansökan.
-dödande av 4000 skarv i bokammaren är populationsdecimering, vilket inte är tillåtet. Dessutom är risken 
stor att fåglarna utsätts för onödigt lidande då långt gången fosterutveckling förekommer i tidigt lagda ägg, vilket
ej är tillåtet.

Synpunkter på Ansökan.
”Sökande Kustrådet Södermanland” Är Kustrådet fiskerättsarrendator och yrkesfiskare som det angetts i 
ansökan. Under annat står det Allmän olägenhet, vilken sökande avser det.
”Punkt 4” Saknas fastighetsbeteckningar och kartor. Även fastighetsägare saknas.
”Punkt 5” Saknas tidsperiod.
”Punkt 6” Dokumentation saknas helt.
”Punkt 7” Ett rent antagande utan substans.
”Punkt 8” Att avsikten är populationsdecimering är mycket tydligt och olagligt.
”Punkt 10.1-3” Vad avser procentsatserna.
”Punkt 10.4” Dokumentation saknas.
”Punkt 10.5” Det står Erfarenhet, vad avser det och av vem.
Dödande av fåglar under häckningstid på häckningsplats är populationsdecimering och andra arter kommer att 
drabbas av skada.  Framför allt påverkas den stora hägerkolonin på Korpholmen och höga Hästholmen som finns
markhäckande i samma område tillsammans med skarven. 

FSO föreslår avslag på ansökan i sin helhet eftersom det

- strider mot EU: s fågeldirektiv (79/409/EEG) och inga sakliga skäl för jakt 
finns redovisade.
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- det inte finns någon utvärdering över vilken effekt bekämpningen av skarv 
har vad avser populationsbegränsning och ev. nyttoeffekter på yrkesfisket 
(färre bitskador, mer fångst?)

                            Enligt uppdrag från Föreningen Södermanlands Ornitologer  

Ingvar Jansson  
Ordförande FSO
2016-04-01
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