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Skyddsjakt efter skarv i Lidsjön

Beslut
Länsstyrelsen i Södermanlands län beslutar med stöd av 29 § jaktförordningen (1987:905) att
bevilja er skyddsjakt på storskarv och mellanskarv.

Länsstyrelsen avslår ansökan i de delar den inte beviljats enligt villkoren.

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 9 b § jaktförordningen att tillståndet gäller med följande
villkor:

 att skyddsjakten får bedrivas inom 1000 meter från plats för utsättning av fisk som 
beviljats av länsstyrelsen i Lidsjön, från den 15 augusti till och med den 30 september 
2019,

 att jakten får bedrivas under högst 21 dygn, 7 dagar innan utsättningsdagen och 14
dagar efter utsättningsdagen,

 att sammanlagt högst 20 fåglar får skjutas,

 Lidsjöns Fiskevårdsförening utser skyddsjägare. Dessa ska medföra kopia av beslutet
under jakten,

 att jakten endast får ske efter medgivande från jakträttshavare,

 att jakten ej får bedrivas närmare än 300 meter från känd boplats för fiskgjuse, havsörn,
storlom, fisktärna eller berguv,

 att jakten före den 20 augusti ej får bedrivas närmare än 150 meter från skarvens 
eventuella häckningskolonier,

 att jakten bedrivs med god jaktetik och största möjliga hänsyn till djurliv och allmänhet,

 att jakten inte får ske inom fågelskyddsområde under tid då restriktioner gäller, eller 
inom naturreservat där jakt är förbjuden,

 att rapport som innehåller uppgifter om i vilken omfattning jakten har bedrivits och antal
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 skarvar som fällts, samt vilken effekt som den har gett, lämnas till länsstyrelsen senast 
den 1 januari 2020 på bifogad blankett. Ange dessutom övriga upplysningar som ni 
anser vara av värde.

Länsstyrelsen förordnar med stöd av 59 § jaktförordningen att tillståndet ska gälla utan hinder av
att det har överklagats. Länsstyrelsen kan, om förutsättningarna förändras, eller om
förhållandena så påkallar, upphäva detta beslut, eller ändra villkoren för tillståndet.

Beskrivning av ärendet
Claes Norberg, Lidsjöns Fiskevårdsförening, ansöker den 3 juni 2019 om tillstånd till
skyddsjakt efter skarv i Båven. Enligt ansökan planerar föreningen utsättning av gösyngel. I
ansökan framgår att skarven äter av de lättfångade utplanterade gösynglen. Föreningen beskriver
vidare att skyddsjakten minimerar risken för att ynglen blir uppätna. 

Lidsjöns Fiskevårdsförening har tidigare sökt tillstånd för skyddsjakt efter skarv i samband med 
utsättning av gös. 2017 gavs tillstånd till skyddsjakt efter 20 skarvar, inga fälldes på grund av sen 
utsättning av gös den 10 september 2017.

Motivering till beslutet
Storskarv och mellanskarv är fredade från jakt enligt 3 § jaktlagen (1987:259) och bilaga 1 och 4
till jaktförordningen (1987:905) och det gäller även deras bon och ägg. Dessa arter omfattas
dessutom av Bernkonventionen för skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras
naturliga miljö, liksom rådets direktiv (79/409/EEG) om bevarande av vilda fåglar 
(fågeldirektivet).

Länsstyrelsen får medge jakt efter storskarv och mellanskarv med stöd av 29 § jaktförordningen.
Det kräver dock att det inte finns andra möjliga lösningar än jakt och att det finns skäl för jakt
enligt 23 a § jaktförordningen. Om skarv skadar redskap och däri fångad fisk, eller fiskar
intensivt i samband med fiskutsättningar, skulle det innebära en allvarlig skada för fisket.

Länsstyrelsen bedömer att det inte finns någon annan möjlig lösning än jakt i nuläget för att
förhindra allvarliga skador på fisket. Jakten försvårar inte upprätthållande av artens gynnsamma
bevarandestatus i dess naturliga utbredningsområde.

Länsstyrelsen anser att det finns skäl att tillåta skyddsjakt i samband med utsättning av fisk för
att förhindra allvarliga skador på denna fiskevårdsåtgärd.

Information
Att återrapporteringsblankett inkommer i tid och är rätt ifylld, kan komma att påverka
nästa års beslut vid eventuell ansökan.

Enligt 14 b § förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, 
införsel och utförsel av kemiska produkter får patroner som är laddade med blyhagel inte 
användas vid jakt på våtmarker eller vid jakt över grunda delar av öppet vatten.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1.
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Övriga bilagor
Karta
Återrapporterings blankett
De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av avdelningschef Johan Varenius med Lovisa Häggström som 
föredragande.

Beslutet har signerats digitalt, därför saknas namnunderskrifter.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till:
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket,  
Havs och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se,  
Polismyndigheten i Södermanlands län, registrator.ost@polisen.se,  
Föreningen Södermanlands ornitologer, fso@sormlandsornitologerna.se,  
 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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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 den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet dock 
ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.
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.
Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen på e-post till 
sodermanland@lansstyrelsen.se eller telefon 010-223 40 00. Ange diarienummer för 
beslutet.
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