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Viktor Tylstedt
010-2234376
Nyköpings Kommun
miljo@nykoping.se

Elektronisk delgivning

Beslut om avslag
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att avslå Nyköping kommuns ansökan om skyddsjakt efter 5
vitkindade gäss.
Beskrivning av ärendet
Nyköpings kommun har inkommit med ansökan till Länsstyrelsen i Södermanlands län om
tillstånd att bedriva skyddsjakt efter 5 vitkindade gäss under år 2021 i områdena kring
Stadsfjärden, Spelhagsområdet – från Sjömacken till Segelsällskapets
båtuppläggningsplats, Hamnen till Brandholmen och inom hamnområdet, området kring
Reningsverket samt inom Rosvallaområdet.
Mängden vitkindade gäss i Nyköpingsområdet har under 2020 varit fortsatt hög, och
anmälningar från allmänheten gällande olägenheter av gässen har inkommit även i år till
kommunen.
Klagomålen har framförallt gällt Hamnen, Gästhamnen och Brandholmen där båtbryggor
och gräsmattor förorenas kraftigt. Risken att framförallt små barn ska få i sig avföring är
överhängande.
Kommunen har även fått in klagomål på att det varit många gäss kring Svandammen och
Tovastugan. Framför allt är det bekymmer vissa perioder i april och juli-augusti då gässen
är väldigt många och orädda.
Motivering till beslutet
Vitkindad gås omfattas av fågeldirektivet. Den har inte upptagits i listan för jaktbara arter
och allmän jakt på vitkindad gås är alltså inte tillåten. Med stöd av
undantagsbestämmelserna i direktivet kan tillstånd under vissa förutsättningar ges till
skyddsjakt. Dessa undantagsbestämmelser har förts in i jaktförordningen (1987:905).
I 23 a § första stycket jaktförordningen anges att 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 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 (punkten 1).
Postadress
611 86 NYKÖPING

Besöksadress
Stora torget 13

Telefon
010-223 40 00 växel

E-post
sodermanland@lansstyrelsen.se

Organisationsnummer
202100-2262

Bankgiro
5051-8653

Faktureringsadress
FE 98
838 73 FRÖSÖN

Internet
www.lansstyrelsen.se/sodermanland
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Länsstyrelsen anser att det, utöver de förebyggande åtgärder som kommunen redan
vidtagit, inte finns någon annan lämplig lösning. Länsstyrelsen bedömer att det ur
bevarandesynpunkt inte finns något hinder mot att enstaka individer av vitkindad gås fälls
genom skyddsjakt. Arten är inte hotad och dess bevarandestatus är gynnsam.
Länsstyrelsen har att pröva om tillstånd till skyddsjakt efter vitkindad gås kan meddelas av
hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl.
Beslut om skyddsjakt av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl
som har ett allt överskuggande allmänintresse innebär att allmänintresset ska vara
väsentligt och avse att skydda de mest grundläggande värdena för människor och samhälle.
Exempel på sådana intressen som kan omfattas är utbrott av epizootiska sjukdomar, ökad
risk för trafikolyckor och attacker av rovdjur (se Kammarrätten i Jönköpings dom den 19
december 2018 i mål nr 57-18). Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för beslut om
skyddsjakt avser ”allmän hälsa och säkerhet” en påverkan på människors hälsa och
säkerhet i stor omfattning och en större grupp människor i samhället.
Av Nyköpings kommuns ansökan anges att gräsmattor och båtbryggor kraftigt förorenas,
samt att det finns en överhängande risk att framförallt små barn får i sig avföring från
gässen.
Utöver de olägenheter som gässens orsakar har det inte framkommit att allmänheten i
någon större utsträckning har varit förhindrade att nyttja gräsmattor och båtbryggor för
fritidsaktiviteter eller rekreation med anledning av gässens närvaro eller att det funnits en
risk för trafikolyckor. Det finns inte heller några uppgifter om att några mer allvarliga
incidenter har inträffat på grund av gässen.
23 a § första stycket punkt 1 i jaktförordningen ska tillämpas restriktivt. Skyddsjakt kan tillåtas
endast i fall där mycket starka allmänna intressen är i fråga. Även om bevarandestatus för
vitkindad gås inte utgör något hinder för skyddsjakt på enstaka individer har Nyköpings kommun
inte visat att det av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl har funnits
förutsättningar för att meddela tillstånd till skyddsjakt efter vitkindad gås. Länsstyrelsen beslutar
med stöd av ovanstående att avslå ansökan.
Bestämmelser som beslutet grundas på
Beslutet är fattat med stöd av 23 a och 29 §§ i jaktförordningen (1987:905).
Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.
De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av tf. enhetschef Helena Söderlund med vilthandläggare Viktor Tylstedt
som föredragande.
Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Ni kan överklaga beslutet
Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet hos
förvaltningsrätten.
Hur överklagar vi beslutet?

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas
vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller skicka er
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

Ert överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag ni fick
del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ert överklagande
kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och skälen till att ni
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.
Ert överklagande ska innehålla





vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer,
hur ni vill att beslutet ska ändras, samt
varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Skriv också följande uppgifter, om ni inte tidigare lämnat dem:
 person- eller organisationsnummer,
 telefonnummer där ni 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 er.
Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på dessa.
Kontakta länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 15 MB via epost.
Ombud

Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress och
telefonnummer.
Behöver ni veta mer?

Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta länsstyrelsen via e-post,
sodermanland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 40 00. Ange
diarienummer 9392-2020.

4(4)

