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Till

Länsstyrelsen Södermanlands Län

Överklagan av Länsstyrelsens beslut 2016-02-22 angående Skyddsjakt på Storskarv.

Dnr. 218-6745-2015

Föreningen Södermanlands Ornitologer(FSO) och Stockholms Ornitologiska Förening(Stof) överklagar härmed 
rubricerat beslut och begär inhibition av beslutet. Våra föreningar benämns ”föreningarna” i yttrandet. FSO erhöll 
beslutet den 22 februari 2016. 

Sammanfattning

Föreningarna konstaterar att beslutsunderlaget är undermåligt. Detta beslut på skarv i länet saknar vetenskaplig grund
och dokumentation saknas helt. Vi konstaterar bland annat följande;

- allvarlig skada har ej konstaterats på lindblomsbjörnbäret som ej är en hotad art i landet enligt rödlistan. Tvärtemot 
påståendet att skarvarna dödar växten så är det oklart hur missgynnad lindblomsbjörnbäret är på kort sikt respektive 
lång sikt. Att skarvarna hjälper till att glesa ut trädbeståndet är positivt för växten. Lindblomsbjörnbärets status i länet 
är ej klarlagd det saknas riktade studier i rätt biotop som fastställer rätt status. På andra orter i landet har sådana 
studier avsevärt ökat antalet kända växtplatser på kort tid.

- det saknas förebyggande åtgärder som kunnat vidtagas för den vilda växtart man nu tänk gynna genom skyddsjakt 
på en annan vild skyddad fågelart. Tex. växthustak över dom mest hotade växtplatserna och att flytta växtplantor till 
andra lämpliga platser i närheten. Igenväxningsprocessen av träd har pågått under lång tid utan åtgärd från 
markägarna.

-dödande av skarv i bokammaren är populationsdecimering, vilket inte är tillåtet. Sökanden begär att få skjuta 100 
vuxna skarvar, länsstyrelsen har beviljat dödande av 50 med syfte att skarvarna ska skrämmas bort från sin boplats 
som är en stor koloni. Tänkt åtgärd skapar nya problem på nya öar, skarvarna har etablerat sig i en hägerkoloni på 
Snöholmen för att de utsatts för störningar/predation på öar längre ut. Mönstret är välkänt då skarv utsätts för 
störningar flyttar de närmare fastlandet och bildar större kolonier. Så ser det ut på många håll längs svenska kusten.

-långsiktig plan och målsättning för vad man vill åstadkomma med beslutet saknas. För att långsiktigt åstadkomma 
gynnsamma förhållanden för lindblomsbjörnbäret och samtidigt kunna behålla de många fågelarter som häckar och 
livnär sig på ön krävs en noga genomtänkt strategi, detta saknas i såväl beslutet som i ansökan.

Synpunkter på beslutet.



”Ett antal skuggande träd kan fällas” Hur många träd är ett antal och då försämras ju viloplatserna för Storskarven 
enligt § 4 artskyddsförordningen(2007:845)  

”Avverkningsrester ska tas bort från ön”. När skall detta ske, just med tanke på störning av alla arter som häckar och 
uppehåller sig på ön. Detta bör ske under icke häckningssäsong, förslagsvis under perioden september till november. 
Varför skapar man inte faunadepåer genom att dra ihop avverkningsrester till lämplig plats för att gynna insektslivet?

”Årliga Inventeringar ska genomföras de kommande fem åren” Hur är detta tänkt med tanke på att det kan ske under 
häckningssäsong och den störning detta medför för häckande fåglar (§4 artskyddsförordningen 2007:845) ej kan 
uteslutas.

I ansökan står det antal häckande till c:a 300 par. Enligt Föreningarnas Inventering den 30 augusti 2015 fanns det 1019
bon av Skarv i 294 träd, vilket tyder på betydligt fler häckande par än vad som anges i beslutet. Dessutom räknades till 
92 bon av häger i samma område på ön. Skarven häckar även inom det område som det är tänkt att avverkas i. Även 
andra arter har noterats häckande, ett 40 tal häckande fiskmås, grågås, gräsand, storskrak har noterats med ungar den
4 juni 2015. Även spår av bäver med fällda träd av stor Asp kunde noteras i augusti.

Dödande av fåglar under häckningstid på häckningsplats är populationsdecimering och att andra arter kommer att 
drabbas, framför allt den stora hägerkolonin som finns i samma område som skarven. 

Havsörnarna som dagligen besöker ön kan komma till skada om dessa äter av skarv som skadeskjutits eller ej återfinns
under skyddsjakten av skarv. Det framgår ej i ansökan eller beslutet vilken typ av ammunition som skall användas 
under skyddsjakten.

I skälen för beslutet anges att Lindblomsbjörnbäret är en endemisk art och har sin närmsta förekomst på Öland c:a 
200 km söderut. Enligt Föreningarna så har Lindblomsbjörnbäret noterats på 96 platser enligt artportalen och att den 
med stor sannolikhet även kan finnas i Östergötland och Södermanland men att heltäckande inventeringar för arten 
saknas.

FSO och Stof överklagar länsstyrelsens beslut i sin helhet eftersom det

- strider mot EU: s fågeldirektiv (79/409/EEG) och inga sakliga skäl för jakt finns 
redovisade,

- inte finns något krav på utvärdering över vilken effekt bekämpningen av skarv har vad 
avser populationsbegränsning och vilka eventuella nyttoeffekter på yrkesfisket (färre 
bitskador, mer fångst m.m.) åtgärderna skulle ge,

 - ej är grundat på vetenskaplig grund vilket det bör vara. Det saknas också en objektiv 
bedömning till grund för beslutet. 

-ej finns en långsiktig plan och målsättning för vad man vill åstadkomma med de beslutade 
åtgärderna. 

Föreningarna hemställer således att Länsstyrelsen

- bifaller föreningens överklagan.

- beviljar inhibition av beslutet.

Enligt uppdrag från Föreningen Södermanlands Ornitologer och Stockholms Ornitologiska  
Förening
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