
Yttrande om skyddsjakt på skarv I Södermanlands län.   

FSO (Föreningen Södermanlands Ornitologer) har mottagit ansökningar om skyddsjakt för 
yttrande till Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Svenska Insjöfiskarnas Centralförbund (Hjälmaren och Mälaren).

Tord Pettersson (Bogslöt, Nyköping).

FSO (Föreningen Södermanlands Ornitologer) har följande synpunkter och frågor gällande 
dessa ansökningar.

 Finns det vetenskapliga belägg för påståenden om skarvens uttag/skada på fisk? 
Dessa bör i så fall läggas fram för bedömning av sakkunniga.

 Hur har gösbestånden i aktuella sjöar påverkats av skarven? Finns det vetenskapliga 
studier som påvisar nedgång av gös och andra fiskarter? (Studier i Finland visar på 
ökande bestånd av abborre och gös samtidigt som skarven etablerat sig eller ökat 
påtagligt1.)

 Det bör tydligt framgå inom vilka områden som skyddsjakt får utföras (under 
villkorade förutsättningar). Länsstyrelsen bör (på kartor) också tydliggöra särskilda 
områden, t.ex. viktiga rastlokaler och födosöksområden för skräntärna, där jakt inte 
får bedrivas. Minst 500 meter ska hållas till kolonier av exempelvis måsar, tärnor och 
skarv. 

 I den mån skyddsjakt beviljas ska skyddsavstånd (under artspecifik häckningstid) 
villkoras till kända boplatser av särskilt störningskänsliga arter, däribland storlom, 
fiskgjuse och havsörn. Skyddsjakt som kan beröra sådana arter ska kommuniceras 
med FSO och/eller berörd projektledare för arten.

 FSO anser att blyammunition inte ska få användas vid någon form av skyddsjakt, i 
synnerhet inte i våta miljöer. Detta främst p.g.a. att det orsakar blyförgiftning (bl.a. 
genom att hagel hamnar i skarvar som inte omedelbart dör, och dessa kan sedan 
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konsumeras av örnar m.fl.). En betydande del av skyddsjakten på skarv bedrivs i 
områden som faller under definitionen ”öppet grunt vatten”, där det redan idag är 
otillåtet att använda blyhagel. Mycket tyder dock på att blyammunition ändå används
och därför bör länsstyrelsen ta sitt ansvar att förhindra detta.

 Utförande och rapportering av tidigare beslutad skyddsjakt ska beaktas vid beslut om
nya ansökningar. Länsstyrelsen är skyldig att utvärdera effekterna av utförd 
skyddsjakt. Om syftet med skyddsjakten, d.v.s. att minska förekomsten av ”allvarlig 
skada”, inte uppnås så måste den ifrågasättas.
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