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Tillstånd till skyddsjakt efter skarv

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att Tord Pettersson får bedriva eller låta bedriva skyddsjakt efter 50 
storskarvar (Phalacrocorax carbo sinensis), i fortsättningen benämnd ” skarv”, vid fasta 
redskap inom område på bifogad karta för att förhindra allvarliga skador för fisket.
Länsstyrelsen beslutare vidare att jakten får bedrivas från båt försedd med motor, dock inte 
för att förfölja skarvarna, utan att krav att motorn ska ha varit avstängd minst en minut.
Tillståndet är giltigt från och med den 1 maj 2021 till och med den 31 januari 2022.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 59 § jaktförordningen att tillståndet ska gälla utan 
hinder av att det har överklagats.

Villkor

 skyddsjakt får bedrivas efter skarv inom 300 meter från fasta och rörliga fiskeredskap 
med vilka du bedriver näringsmässigt fiske,

 jakten får bedrivas av medhjälpare eller jakträttshavare i ditt ställe,
 före den 11 augusti får jakt vid redskap inte ske närmare än 500 m från känd boplats för 

fiskgjuse, havsörn, storlom och skarv,
 jakten inte får ske inom fågelskyddsområde, sälskyddsområde under tid då restriktioner 

gäller, eller inom naturreservat där jakt är förbjuden,
 jakten ska bedrivs med god jaktetik och största möjliga hänsyn till övrigt djurliv och 

allmänhet,
 detta tillstånd ska kunna visas upp för tillsynsperson under jakten,
 jakten får endast ske efter medgivande från fastighetsägare och jakträttshavare, 
 om blyammunition används ska fällda skarvar tas tillvara på ett tillfredsställande sätt för 

att undvika att de konsumeras av rovfåglar,
 rapport som innehåller uppgifter om i vilken omfattning jakten har bedrivits och antal 

skarvar som fällts, samt vilken effekt som den har gett, ska lämnas till länsstyrelsen 
senast den 15 februari 2022. Ange dessutom vilka skador av skarv på fisk och redskap 
som du har drabbats av samt övriga upplysningar som du anser vara av värde.

Länsstyrelsen kan, om förutsättningarna förändras, eller om förhållandena så
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påkallar, upphäva detta beslut, eller ändra villkoren för tillståndet.

Beskrivning av ärendet
Tord Pettersson har den 4 april 2021 inkommit med ansökan om tillstånd till skyddsjakt efter 50 
skarvar i området enligt bifogad karta. Tillståndet söks för perioden från den 1 maj till och med 
den 31 januari 2022. 

Sökande uppger att det inte finns någon känd skadeförebyggande metod som fungerar. Det finns 
ingen skarvkoloni i området så fåglarna kommer bara dit för födosök. 

Sökande har i sin redovisning uppgett att fisket i Marsviken har bedrivits i hundratals år. Aldrig 
har fiskbeståndet varit så dåligt som nu. Den senaste nedgången sammanfaller med skarvens 
etablering. Fleråriga försök med utsläpp av yngel har totalt misslyckats. Skarven åt upp alltihop. 
Skarven dominerar hela området och måste decimeras om det ska finnas något kustnära fiske i 
Södermanland.

Syftet med skyddsjakten är att skrämma skarven vid födosök vid fiskeredskapen. Skarven äter 
fisken i och vid redskapen. De river även sönder näten. Vid 80 % av vittjning av fiskeredskapen 
hittas skadad fisk. De fiskarter som utsätts för skarvskador är abborre, gädda, sik och strömming. 

2018 gavs tillstånd för skyddsjakt efter 50 skarvar, av vilka 45 skarvar fälldes.
2019 gavs tillstånd för skyddsjakt efter 50 skarvar, av vilka 41 skarvar fälldes.
2020 gavs tillstånd för skyddsjakt efter 50 skarvar, av vilka 50 skarvar fälldes.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen kan besluta om tillstånd till skyddsjakt för att förebygga allvarlig skada på 
bland annat fiske om det inte finns någon annan lämplig lösning och det inte försvårar 
upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för arten. 
Skarven har under flera års tid orsakat allvarlig skada på sökandes fiskeredskap och fångst 
samt har haft negativ påverkan på tillgången på fisk i området som ansökan avser. 
Länsstyrelsen bedömer att det föreligger en stor risk för allvarlig skada på redskap och 
fångst även i år. 
Länsstyrelsen bedömer att det i nuläget inte finns någon annan lämplig lösning än 
skyddsjakt för att förhindra allvarliga skador på yrkesfisket. 
Jakten försvårar inte upprätthållande av en gynnsam bevarandestatus för arten.
Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns skäl att bevilja skyddsjakt efter skarv i 
anslutning till fiskeredskap i området, för att förhindra allvarliga skador på fisket.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Storskarv och mellanskarv är fredade från jakt enligt 3 § jaktlagen (1987:259) och
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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 kan meddela tillstånd till skyddsjakt efter storskarv och mellanskarv med stöd av 
29 och 23 a §§ jaktförordningen (1987:905). 

Länsstyrelsen kan med stöd av 21 § jaktförordningen meddela undantag från förbudet enligt 31 § 
jaktlagen (1987:259) och tillåta att jakt får ske från båt försedd med motor utan att kravet att 
motorn ska ha varit avstängd i minst en minut är uppfyllt.

Information
Enligt 14 b § förordning (1998:944) om förbud 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 med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av avdelningschef Henrietta Schönenstern med vilthandläggare Viktor 
Tylstedt som föredragande.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
1. Karta över området där tillståndet är giltigt
2. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

Kopia till
Fågelföreningen Tärnan

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilaga 2
Överklagandehänvisning 
förvaltningsrätten

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
förvaltningsrätten.
Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas 
vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din 
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
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 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. 
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre 
veckor från den dag då beslutet meddelades.
Ditt överklagande ska innehålla

 vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.
Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:
 person- eller organisationsnummer,
 telefonnummer där du 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 dig.
Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på 
dessa. Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB 
via e-post.
Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna 
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer.
Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, 
sodermanland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 40 00. Ange 
diarienummer 2580-2021.
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