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Beslut 
Länsstyrelsen i Stockholms län medger, med stöd av 21, 23 a och 29 §§ jaktför
ordningen (1987:905), JF, att skyddsjakt på storskarv (i fotisättningen benämnd 
skarv) får ske enligt nedan angivna förutsättningar. 

Länsstyrelsen förordnar, med stöd av 21 § JF, att skyddsjakten får ske från motor
båt, dock inte som efterföljsjakt. 

Länsstyrelsen avslår ansökan i övrigt. 

Detta beslut kan helt eller delvis återkallas av Länsstyrelsen om det finns särskilda 
skäl. 

Länsstyrelsen förordnar, med stöd av 59 § JF, att detta beslut ska gälla utan hinder 
av att det överklagas. 

A. Skyddsjakt vid utsättningsp/atser 

Länsstyrelsen beviljar den som har utplanteringstillstånd för gös, gädda och öring 
tillstånd ati: utan hinder av gällande fredningsbestämmelser bedriva skyddsjakt 
efter skarv inom 300 meter från av Länsstyrelsen medgivna utsättningsplatser 
för gös, gädda och öring i Östersjön. Tillståndet gäller endast under 
förutsättning att fastighetsägare som har jakträtt och övriga j akträttshavare lämnat 
sina medgivanden. Skyddsjakten får endast bedrivas inom sju dygn efter 
respektive utsättningstillfälle. Tillståndet gäller från och med beslutsdagen -
31 december 2016. Vid vmje utsättningsplats får inte skjutas fler än 50 skarvar 
och totalt vid alla utsättningsplatser i hela länet högst 150 skarvar. 

För jakten gäller nedan angivna villkor. 

B. Skyddsjakt vid fasta och rörliga fiskeredskap samt fiskodling 

Skyddsjakt får också bedrivas inom 300 meter från fasta och rörliga fiske
redskap samt fiskodling i Östersjön i enlighet med förutsättningarna i p 1-4 
nedan. 
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1. I Norrtälje kommun får fastighetsägare som har jakträtt och övrigajakt
rättshavare med jakträtt på enskilt vatten bedriva skyddsjakt efter skarv 
enligt ovan inom de fastigheter där de har jakträtt inom kommunen under 
perioden 1 augusti- 31 december 2016. Varje jakträttshavare får fälla 
högst 10 skarvar och med stöd av denna punkt får i hela Norrtälje 
kommun fällas högst 65 skarvar. 

2. I Värmdö och Österåkers kommuner får fastighetsägare som har jakträtt 
och övri'ga jakträttshavare med jakträtt på enskilt vatten bedriva skyddsjakt 
efter skarv enligt ovan inom de fastigheter där de har jakträtt inom 
kommunerna under perioden 1 augusti-31 december 2016. Vaije jakt
rättshavare får fälla högst 10 skarvar och med stöd av denna punkt får i 
hela Värmdö och Österåkers kommuner fällas högst 140 skarvar. 

3. I Haninge, Nynäshamn och Södertälje kommuner får fastighetsägare 
som har jakträtt och övriga j akträttshavare med jakträtt på enskilt vatten 
bedriva skyddsjakt efter skarv enligt ovan inom de fastigheter där de har 
jakträtt inom kommunen under perioden 1 augusti-31 december 2016. 
Varje jakträttshavare får fälla högst 10 skarvar och med stöd av denna 
punkt får i hela Haninge, Nynäshamn och Södertälje kommuner fällas 
högst 195 skarvar. 

4. De som har tillstånd av Länsstyrelsen till sjöfågeljakt får även bedriva 
skyddsjakt enligt p. 1-3 på annat allmänt vatten än vad som avses i 12 § 
första stycket jaktlagen (1987:259), JL, liksom på sådana holmar, klippor 
och skär som inte hör till något hemman. Av 12 § första stycket JL och 2 § 
lagen (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde framgår att jakten 
på allmänt vatten inom 100 meter från ö, som är mindre än 100 meter i 
längd, tillkommer ägaren av ön. 

För jakten gäller nedan angivna villkor. 

C. Skyddsjakt i fredningsområden för fisk 

Länsstyrelsen beslutar att skyddsjakt på skarv får bedrivas inom nedanstående 
fredningsområden för fisk i Östersjön från och med beslutsdagen -15 juni 
2016. Fredningsområdenas avgränsning framgår av Fiskeriverkets föreskrifter 
(FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön i Havs- och 
vattenmyndighetens författningssamling. För området som utgörs av del av 
Lännåkersviken får jakt dock bedrivas endast inom det område som avgränsats på 
bilaga 1. Inom vmje fredningsområde får fällas högst 25 skarvar, totalt inom 
samtliga fredningsområden högst 125 fåglar. Jakten får endast bedrivas om 
markägaren/jakträttshavaren har lämnat medgivande till jakten. Syftet med jakten 
ska i första hand vara att skrämma fåglarna i samband med födosök. Jakt på 
häckande fågel ska i möjligaste mån undvikas. Jakten får bedrivas av fastighets
ägare som har jakträtt och övriga jakträttshavare på platsen. 
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Område 
Träskö/Storö 
Harö 
Sundbymaren 

Kommun 
Värmdö 
Värmdö 
Haninge 

Del av Lännåkersviken, Gålö 
Bo vik 

Haninge, se bifogad karta - bilaga 1 
Söde1iälje 

För jakten gäller nedan angivna villkor. 

Villkor för alla ovanstående skyddsjaktsåtgärder A-C 

För jakten gäller att 
jakten inte får bedrivas i strid mot bestämmelser om skydd av områden en
ligt miljöbalken, såsom fågelskyddsområden, sälskyddsområden, national
parker och naturreservat med bestämmelser om jakt, 
tillstånd erhållits vid eventuellt tillträdesförbud, 
samma grundregler gäller som vid all annan jakt, 
jakten endast får bedrivas med skjutvapen 
jakten ska ske på sådant sätt att övrigt vilt störs i så liten utsträckning som 
möjligt, bestämmelser om detta finns i 5 § JL, 
jakten ska ske på sådant sätt att den rekreationssökande allmänheten störs i 
så liten utsträckning som möjligt, 
rappmieringsskyldighet ska fullgöras enligt nedan. 

Rapporteringsskyldighet 

Rappmieringen är en skyldighet enligt detta beslut. Den som jagar med stöd av 
detta tillstånd ska före jakten kontrollera att det antal tillåtna skarvar som får fällas 
inte kommer att överskridas. Den som med stöd av ovanstående tillstånd skjutit 
skarv ska rappmiera enligt nedan: 

Skyddsjaktsåtgärd För den som jagar Rapportering Fiskarförbundet 
ska fälld skarv ska ske fort- ska rapportera 
rapporteras till löpande till till Länsstyrelsen 

senast 
A. Skyddsjakt vid Länsstyrelsen Länsstyrelsen -
utsättningsplatser 
B. Skyddsjakt vid Fiskarförbundet - den 15 januari 
fasta och rörliga 2017 
fiskeredskap samt 
fiskodling 
C. Skyddsjakt i fred- Fiskarförbundet - den 15 augusti 
ningsområden för 2016 
fisk 
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Rapporten ska innehålla 
a) uppgifter om hur många skarvar som fällts, 
b) av vem, var och när det skett, 
c) om fågeln varit ringmärkt, ringens inskription, 
d) vilka förebyggande åtgärder som vidtagits vid utsättningsplatser, 
e) eventuella andra iakttagelser som kan vara av intresse, t.ex. effekter av 

skyddsj akten. 

Övriga upplysningar 

För att beslut om skyddsjakt ska kunna meddelas i god tid bör eventuella skydds
jaktsansökningar för kommande år komma in till Länsstyrelsen senast den 15 
januari det år som ansökningen avser. I ansökan bör bl.a. anges vilken 
ekonomisk skada som uppstått/befaras uppstå, vilket geografiskt område som 
avses samt vilka förebyggande åtgärder som vidtagits. 

Bakgrund 

2016 års ansökan 

Stockholms läns fiskarförbund (nedan Fiskarförbundet) ansöker om skyddsjakt på 
skarv enligt följande: 
1. Skyddsj akt vid fiskeredskap och fiskodlingar under hela året inom hela 

länets kustområde ( 400 skarvar). 
2. Skyddsjakt i fredningsområden under fredningstiden för fisk, jakt med 

skjutvapen under perioden 1 april- 15 juni, d.v.s. samma tid som fiske
förbud (200 skarvar). Områden som avses är 
- Boviken (Mörkö) 
- Utöfladen (Utö) 
- Sundbymaren (Omö) 
- Lännåkersviken/Blista fjärd (Gålö) 
-Harö 
- Träskö/Storö 

3. Skyddsjakt med skjutvapen vid av Länsstyrelsens beslutade 
fiskutsättningsplatser 14 dagar efter vaije utsättning av fisk (300 skarvar). 

Som skäl har bl.a. anförts följande. 

I. Fiskeredskap och fiskodlingar - Skador på redskap och fisk som 
skarvarna skadat är en viss förlust. Den mest betydande skadan är 
minskningen av fiskbestånden där skarvarnas predation är en orsak. 
Allvarligaste följden är olönsamt fiske på grund av dåliga fångster. 
Skyddsjakt kring redskap har i liten utsträckning lyckats och haft viss 
effekt kring just redskapet. 

2. Fredningsområden - I sådana områden, som är bland de viktigaste och 
känsligaste, har fiskeförbud förts in under fiskens lek. Skarvarnas 
predation och skrämsel på fisk som samlar sig inför lek medför större 
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skadeverkningar än fisket som förbjudits under fiskens lek. 

3. Vid fiskeutsättningsplatsen blir det hög koncentration av fiskungar 
som inte fått förmågan att gömma sig och inte hunnit anpassa sig till 
den nya miljön. Detta drar omgående till sig skarvar som äter upp en 
stor del av utplanteringen. Skarvar som redan finns på plats vid utsätt
ningen behöver jagas för att ge en avhållande effekt och dälmed med
föra att färre skarvar behöver fällas. Skyddsjakt har använts som 
skadeförebyggande åtgärd. 

Vid vittjning av fiskeredskap i området har 5 % nya färska skarvskador hittats på 
redskapen. Av fångsten i området har 3 % färska skarvskador hittats. 3 % av 
fångsten har gamla ärr från skarvattacker. Abborre och sik har 75 % av de 
noterade skadorna. 

Ärendets handläggning 

Stockholms Ornitologiska förening (StOF), Jägareförbundet Stockholms län och 
Skärgårdsstiftelsen har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. 

Jägareförbundet Stockholms län ställer sig bakom ansökan. 

StOF har angett att de inte kan avge ett remissyttrande med hänsyn till frågor som 
bl.a. 

• att rapport över de skjutna skarvarna för 2015 kompletteras med uppgifter 
• att sökanden visar inga dokument som styrker påståenden om att skarv är 

orsak till sämre fångster 
• vilken rätt har Fiskarförbundet att ansöka om skyddsjakt i de fiskevårds

områden som anges i ansökan 
• vilken rätt har Fiskarförbundet att ansöka om skyddsjakt i de av Läns

styrelsen beslutade fiskeutsättningsplatser 
• vilken rätt har Fiskarförbundet att ansöka om skyddsjakt i fiskodlingar. 

Skärgårdsstiftelsen har angett bl.a. att stiftelsen stödjer beslut om tillstånd för 
yrkesfiskare till jakt efter skarv vid fasta redskap. Detsamma gäller för utsätt
ningar av fisk, men i det fallet bör ett övervägande om utsättningstiden analyseras 
för att undersöka om denna kan anpassas till tider då skarven inte är aktiv till 
exempel sena kväller eller nätter. Stiftelsen motsäger inte heller skyddsjakt vid 
frednings01måden och fiskodlingar. Däremot förespråkar stiftelsen att jakten be
gränsas till tider utanför häckningssäsong som enligt stiftelsens erfarenhet är 
mycket utdragen. 

Stockholms läns fiskarförbund har den 13 april 2016 beretts tillfälle att yttra sig 
över remissvaren, men inte hörts av. 
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Skäl till Länsstyrelsens beslut 

Underlag för Länsstyrelsens bedömning 

Fisket i Stockholms skärgård 

Länets viktigaste fiskevatten finns i Stockholms skärgård samt i en liten del av 
östra Mälaren. Detta gav vid årsskiftet 2014/2015 underlag för 26 yrkesfiskare, ett 
omfattande spmi- och fritidsfiske samt ett 50-tal företag med inriktning på fiske
turism. Det finns 55 fiskevårdsområden i länet varav 31 i Stockholms skärgård. 
Stora delar av länets kustvatten är enskilda och omfattar totalt 220 000 hektar 
fiskevatten. 

Den viktigaste näringsverksamheten med inriktning på fiske är: 
1. Yrkesfiske där fisken säljs hel på kajen 
2. Yrkesfiske med en hög grad av egenförädling av fångsten (rökeri, 
restaurang m.m.) 
3. Fisketuristentreprenörer där intäkterna i verksamheten istället baseras 
på att sälja upplevelser i samband med fiske 

Yrkesfiske 

Det fiske som bedrivs i Stockholms skärgård är ett utpräglat blandfiske, efter flera 
olika arter och olika fiskemetoder. Länsstyrelsen bedömer att det infiskade värdet 
ligger mellan ca 2,8 och 8,4 miljoner laonor år 2015. De ekonomiskt viktigaste 
arterna är strömming, torsk och ål. Andra ekonomiskt viktiga arter är abborre, gös 
och sik. 

Fritids- och sportfiske 

Värdet av fisket skattas vanligtvis med utgångspunkt från yrkesmässigt fiske. I 
många vatten är emelle1iid fritidsfisket av stöITe omfattning än yrkesfisket 
(Fiskeriverket, 2008 & 2009, Jordbruksverket & Havs- och vattenmyndigheten 
2013). I Stockholms skärgård är fritidsfisket av betydande omfattning och många 
undersökningar visar att fångsterna vida överstiger de som tas av det licensierade 
yrkesfisket i länet. Genom ett stort fiskeintresse hos fastighetsägare, av vilka 
närmare hälften i en enkätstudie 2005 (Neuman 2008) ansåg att fisket betydde 
ganska mycket eller var av avgörande betydelse för valet av bostad/fritidshus, 
bidrar fritidsfisket till de höga fastighetspriserna i skärgården. 

Fisketuristisk verksamhet 

Det förs inte statistik över fångster, omsättning eller antal kunder i den fiske
turistiska verksamheten i Stockholms skärgård. Den ekonomiska betydelsen av 
denna näring kan därför bara bedömas från några enkätundersökningar (2002 och 
2006). Kännetecknande är en hög omsättning per årsarbetskraft och att stor del av 
den fångade fisken släpps tillbaka levande. 
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I en nationell studie 2002 undersöktes 22 fisketurismföretag i Stockholms län. 
Utmärkande för de Stockholmsbaserade entreprenörerna var att de hade den 
högsta omsättningen per årsarbete, drygt 830 000 kr/år. Uttaget av fisk från före
tagen uppskattades till cirka 500 kg/år vilket skulle innebära ett totalt uttag på 
cirka 11 ton/år i Stockholms län. Omsättningen per kilo fisk skulle därmed uppgå 
till cirka 1 660 kronor. 

Med utgångspunkt i en studie av Fiskeriverket 2006 identifierade Länsstyrelsen 
112 företag sysselsatta med fritidsfiskebaserad verksamhet. Den totala omsätt
ningen i företagen uppgick till cirka 40 miljoner kronor. Omsättningen var därmed 
något lägre än i 2002 års undersökning men i förhållande till övriga landet var 
omsättningen betydligt högre·per företag i Stockholm. 

Den vanligaste verksamheten var fiskecharter/guide vilken utgjorde ca 68 procent. 
Det totala antalet fiskedagar i Stockholms skärgård under 2006 uppgick till 34 000 
dagar. De fiskeso1ter som var vanligast att fiska var gädda, abborre och gös med 
ca 3 500 fiskedagar samt havsöring och lax med ca 3 000 fiskedagar. 

Företagen i Stockholms län såg brist på fisk som det största hindret för framtiden. 
Den generella åtgärd som önskas är en förbättrad förvaltning av bestånden. Före
tagen har bl.a. angivit att skarv är ett problem för verksamheten (Strömberg m.fl. 
2012). Tillgången till fiske är av stor betydelse för att Stockholms län ska vara en 
attraktiv region. Eftersom fisketrycket är högt finns ett stort behov av en aktiv 
förvaltning av både fisk och fiskätande predatorer som skarv och säl. 

Forskning om påverkan på fiskbeståndens storlek som är relevant för Stockholms 
skärgård 

Forskningen visar olika resultat vad gäller skarvpredationens påverkan på fisk
bestånden. Många fiskbestånd påverkas inte, medan andra påverkas. Det finns 
inga studier utförda i Stockholms skärgård som kan visa om skarvarna där på
verkar några fiskbestånd. Länsstyrelsen gör dock bedömningar av vilka forskning
resultat från andra områden som är jämförbara med förhållanden i Stockholms 
skärgård för att på det sättet bedöma vilka fiskbestånd som i detta område sanno
likt är känsliga för skarvpredation. 

Hos merparten av alla fiskaiter är dödligheten hos unga individer hög och rekryte
ring i fiskbestånd mäts oftast i individtätheten överstigande en kritisk ålder. Nivån 
av konkunens, predation och interaktioner inom och mellan aiter varierar med 
rekryteringsframgången av de egna samt andra aiterna. Det innebär att skarvens 
konsumtion ofta kompenseras av t.ex. ökad tillväxt och minskad dödlighet i 
glesare fiskbestånd (Leopold m.fl. 1998, Stempniewicz m.fl., 2003, Andersen 
m.fl. 2007, Östman m.fl. 2012). 

Det är skillnad på fiskbestånden i en sjö, de marina arterna i Östersjön och söt
vattensaitema längs ostkusten. Det finns nationella studier i ett stort antal sjöar 
som inte har kunnat visa några stöne förändringar i fisksamhället före och efter 
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etablering av skarv (Engström 2001). Det finns även nationella undersökningar 
vid Östersjökusten som indikerar att skarven i vissa miljöer endast har marginell 
påverkan på bestånd, framför allt av marina fiskarter. 

För vissa fiskarter och miljöer har de täthetsreglerade funktionerna mindre bety
delse. En grundläggande faktor är om tillgången på lekplatsen eller uppväxtområ
dena för ungfisken begränsar beståndsstorleken. De för Stockholms skärgård rele
vanta exemplen på detta är merparten av kustlekande sötvattensarter (Karås 1996, 
Sundblad m. fl. 2010) och laxartad fisk som leker i vattendrag (Degerman m.fl. 
2001). Under sådana förhållanden minskar betydelsen av komplexiteten i den 
akvatiska näringsväven och påverkan från fiskätande predatorer har en mera 
direkt inverkan på bestånden. Effekten förstärks om predationen sker på storleks
klasser som passerat den kritiska storleken. Opacak m.fl. (2004) har studerat 
skarvarnas predation på ett känt fiskbestånd och visade att de hade en preferens 
för fisk mellan 100 och 149 mm. Auvinen m.fl. (2015) fann att skarven i Skär
gårdshavet i sydvästra Finland hade en storlekspreferens för abborre på 10 - 20 
cm, och för gös 20 - 28 cm. Det innebär att skarvarna konsumerar äldre individer 
än då inomaiiskonkmTensen och de täthetsreglerade faktorerna i beståndet är som 
starkast (Svärdson 1976, Lessmark 1983, Persson m. fl. 1991). 

De marina aiier, särskilt strömming och skarpsill, där kompensatoriska effekter 
gör att skarvpredationen inte påverkar beståndsstorleken förekommer i sådan 
mängd att den totala födoresursen i kustområdet inte är begränsande för skarven. 
Även om den totala födoresursen (carrying capacity) för skarven inte nämnväli 
minskar kan kustens sötvattenaiier påverkas utan att skarvarna får mindre föda. 
Detta kan utgöra ett hot mot känsliga fiskbestånd och bidra till konkurrens med 
fisket efter viktiga fiskarter. I Stockholms skärgård gäller det framför allt gädda, 
gös och abborre. När dessa aiier i samband med lek och uppväxt koncentreras på 
små ytor kan skarv tillfälligt bedriva riktat fiske på bestånd som annars är för 
glesa. 

Tillämpliga bestämmelser 

Enligt 29 § jämförd med 23 a § JF kan Länsstyrelsen ge tillstånd till skyddsjakt 
för att förhindra allvarlig skada på bl.a. fiske och annan egendom om det inte 
finns någon annan lämplig lösning än jakt och om upprätthållandet av gynnsam 
bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde inte för
svåras. 

Av 9 b § JF framgår att de beslut som fattas med stöd av bl.a. 23 a och 29 §§ JF 
bl.a. ska anges vilka medel och metoder som får användas, den tid och det område 
som avses samt villkor i övrigt som behövs för att så långt som möjligt undvika 
skador eller olägenheter av betydelse för den berörda aiiens bestånd. 
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Länsstyrelsens bedömning 

Inledningsvis konstaterar Länsstyrelsen att myndigheten under 2014 beviljade 
tillstånd till skyddsjakt efter skarv genom äggprickning, vid utsättningsplatser, vid 
fasta och rörliga fiskeredskap samt fiskodling och i fredningsområden för fisk. 
Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt överklagades och Naturvårdsverket har i 
beslut den 30 juli 2014 (NV-03381-14 och NV03401-14) upphävt Länsstyrelsens 
beslut i den del som omfattade skyddsjakt genom äggprickning samt i 
fredningsområden. 

Länsstyrelsen beviljade under 2015 tillstånd för skyddsjakt på skarv på enskilda 
fiskevatten, i anslutning till utsättningsplatser för gös och öring, vid fasta och 
rörliga fiskeredskap och fiskodling samt i ett antal angivna fredningsområden för 
fisk. Länsstyrelsen beslut om skyddsjakt överklagades och Naturvårdsverket har i 
beslut den 23 juli 2015 (NV-03625-15) upphävt Länsstyrelsens beslut i den del 
som gällde skyddsjakt på enskilda fiskevatten (A) i Östersjön inom sex angivna 
kommuner. 

Enligt Länsstyrelsens mening är det ostridigt att skarven äter stora mängder fisk. 
Enligt Länsstyrelsens mening innebär skarvens predation i länets del av Östersjön 
att skador uppkommer på för fisket intressanta arter och storlekar samt på 
fiskeredskap. 

De fiskarter som skyddsjakten avser skydda har stor ekonomisk betydelse för 
fisket. Fisket i området utgörs i första hand av sport- och fritidsfiske och de största 
ekonomiska värdena finns i fisket med handredskap. I anslutning till flera av 
områdena finns även yrkesfiske och ett antal fisketurismföretag. Fiskeguiderna 
bedömer att efterfrågan räcker för betydande expansion av näringen, men att till
gången på fiskrika vatten begränsar möjligheterna. 

När det gäller det ekonomiska bmifallet genom utebliven eller skadad fångst, 
skador på redskap och liknande bedömer Länsstyrelsenatt det rör sig om 
betydande ekonomiska skador och att skarven innebär en allvarlig skada på de 
ekonomiska förutsättningarna för fisket vilket motiverar Länsstyrelsens beslut om 
skyddsj akt. 

Skarv finns i dag i starka reproduktiva stammar i länet och populationens ut
veckling följs noggrant genom årliga boinventeringar. År 1994 häckade skarv för 
första gången i historisk tid i länet. Initialt ökade mien mycket kraftigt fram till 
2006. De senaste åren har antalet skarvbon varit relativt stabilt, en viss ökning har 
dock skett, och uppgår i dagsläget till ungefär 5 900 bon. 

Maximalt antal fåglar som kan skjutas med stöd av detta beslut är 675. Utgående 
från antalet bon 2015 bedöms totalpopulationen i Stockholms skärgård under 
eftersommaren till ca 29 000 fåglar. Länsstyrelsen gör bedömningen att upprätt
hållandet av gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga ut
bredningsområde inte försvåras genom beviljad skyddsjakt. 
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Arbetet med skadeförebyggande åtgärder på redskapssidan eller i form av 
skrämselmetoder bedrivs i mycket liten utsträckning av näringen. Den huvud-

. sakliga insats som gjorts är inom ramen för "program sälar och fiske", där så varit 
möjligt, även integrerat skarvskydd i utvecklingsarbetet. Bedömningen är att ut
veckling av skarvsäha redskap och shämselmetoder i allt väsentligt är beroende 
av statliga medel och insatser från myndigheterna. Länsstyrelsen gör bedöm
ningen att ytterligare hav på enskilda fiskare att utveckla sina redskap inte kan 
ställas. 

Vid Länsstyrelsens bedömning av om förutsättningar föreligger för att medge 
skyddsjakt har Länsstyrelsen beaktat såväl EU-kommissionens Vägledning för 
jakt enligt rådets direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar samt EU
kommissionens vägledning Great cormorant - Applying derogations under Article 
9 ofthe Birds Directive 2009/147/EC. Länsstyrelsen har även beaktat Naturvårds
verkets Nationella förvaltningsplan för skarv 2014. 

Länsstyrelsen bedömer att förutsättningar föreligger för att medge skyddsjakt och 
att tillstånd därför ska meddelas i enlighet med vad som anges nedan. 

Skyddsjakt vid utsättningsplatser (A) 

Det förekommer att skarv födosöker i anslutning till utsättning av fisk och att de 
konsumerar den utsatta fisken. En sådan predation har en allvarlig negativ på
verkan på fiskeintresset eftersom avkastningen av utsättningen uteblir. De mter 
som är aktuella är framför allt gädda, öring och gös, vilka har stor ekonomisk 
betydelse för såväl yrkes-, fritids- och sportfisket som för fisketurismnäringen i 
skärgården. 

Fiskarförbundet har ansökt om jakt på 300 skarvar. Länsstyrelsen bedömer dock 
att skyddsjakten, i likhet med 2015 års beslut, kan fastställas till 150 skarvar och 
bör förläggas från och med beslutsdagen - 31 december 2016. 

Skyddsjakt vid fasta och rörliga fiskeredskap samt fiskod ling (B) 

Syftet med skyddsjakten vid fiskeredskap och fiskodlingar är att göra skarvarna 
rädda för att födosöka i anslutning till dessa. För att få denna effekt behöver 
jakten ske när många skarvar samtidigt finns i redskapens närhet. 

Yrkesfisket i Stockholms skärgård bedrivs uteslutande med fasta och rörliga fiske
redskap. Skarv har en direkt negativ ekonomisk påverkan på fisket med rörliga 
och fasta redskap samt fiskodlingar både genom predation och att de skadar 
levande fisk. Dessa skador orsakas enbart av skarvens födosök vilket motiverar 
skyddsjakt i anslutning till redskap och fiskodlingar. 
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I skärgården bedrivs även fritidsfiske med framförallt rörliga redskap vilka på
verkas på samma sätt. Fritidsfisket i Stockholms skärgård representerar stora 
ekonomiska värden vilka på motsvarande sätt påverkas allvarligt av skarv. 

Länsstyrelsen bedömer vidare att skarv kan orsaka allvarlig skada i och i anslut
ning till fiskodlingar. Detta motiverar skyddsjakt i och i anslutning till dessa fisk
odlingsanläggningar. 

Länsstyrelsen bedömer att skyddsjakten kan fastställas till samma tidsperiod som 
2015 års beslut, d.v.s. under perioden I augusti - 31 december, och med antal 
enligt ansökan, d.v.s. 400 skarvar. 

Skyddsjakt i fredn ingsområden för fisk (C) 

För många kustbestånd av sötvattensaiter (gädda, abborre, gös m.fl) är lek
platserna begränsande för beståndens storlek. Områdena har därför stor betydelse 
och några av de viktigaste har beslutats som fredningsområden där allt fiske är 
förbjudet under lekperioden. 

Eftersom dessa bestånd inte är täthetsreglerade är de kompensatoriska effekterna, 
som mildrar eller tar bort effekten av predation, svaga. Dessa lek- och uppväxt
områden är trånga, grunda vatten som väl passar skarvens fiske eftersom fisken 
har svå1t att undkomma. 

Periodvis stora ansamlingar av fisk och miljöer som är lämpade för skarvens jakt
teknik leder till att ett betydande antal skarvar fiskar i dessa områden. Svaga 
kompensatoriska effekter vid predation gör att detta fiske riskerar leda till allvar
lig skada på bestånd av storvuxen gädda, gös och abborre, liksom till risk för all
varlig skada genom att hämma återetablering av dessa aiter i de delar av skär
gården där dessa arter drabbats av reproduktionsstömingar. 

.I. I Stockholms skärgård finns 27 fredningsornråden som avsatts för att freda kust
lekande bestånd av vannvattenarter som abborre, gädda och gös i deras lek- och 
uppväxtområden. Sökanden har valt ut sex av dessa utgående dels från betydelse 
från fisksynpunlct, dels utgående från förutsättningarna att utföra jakten. 
Länsstyrelsen har gjort bedönmingen att det finns förutsättningar för att medge 
skyddsjakt i fem av dessa områden enligt närmare motivering nedan. I bilaga 2 
finns beskrivningar av fredningsområdenas värden såvitt avser områden där jakt 
medges. Av dessa beskrivningar framgår närmare på vilket sätt och i vilken om
fattning skador riskerar att uppstå i respektive fredningsområde. Genom denna 
precisering av sambandet mellan skarvens födosök och risken för allvarlig skada i 
fiskbestånden i respektive fredningsområde och mot bakgrund av EU
kommissionens vägledningar anser Länsstyrelsen att beslutet i denna del är klait 
avgränsat och kriteriet risk för allvarlig skada är uppfyllt. 

Den medgivna skyddsjakten syftar till att skrämma skarvarna så att de inte fiskar i 
lekområdena. För att få avsedd effekt, det vill säga att andra skarvar blir rädda för 
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att fiska i områdena, behöver jakten ske när många skarvar uppehåller sig i 
området. För att vaije skjuten skarv ska leda till så många skrämda skarvar som 
möjligt bör jakten inte omfatta mer än en skarv åt gången. Jakt på häckande fågel 
ska i möjligaste mån undvikas. 

Koncentrationen av lekfisk i fiskfredningsområdena finns under våren varför 
skyddsjakt är mest effektiv under denna tid. I Länsstyrelsens beslut 2014 och 
2015 har dock skyddsjakt i fiskfredningsområden, med hänsyn till störning på 
annan häckande fågel, medgivits endast efter den 1 augusti. Någon sådan jakt har 
inte kommit till stånd. Fiskarförbundets ansökan om skyddsjakt i fiskfred
ningsområden under 2016 omfattar endast perioden den 1 april till 15 juni. 
Länsstyrelsen har bedömt att jakt under häclmingstid kan varaacceptabel i ett 
begränsat antal områden. Länsstyrelsen har studerat känd förekomst av häckande 
sjöfågel i de ansökta områdena och funnit att stora fågelvärden främst finns i 
Utöfladen och Lännåkersviken/Blista fjärd. Lännåkersviken bedöms också vara 
det viktigaste området från fiskleksynpunkt. Till stor del sammanfaller de delar av 
fiskfredningsområdet som har störst betydelse för häckande sjöfågel med dem 
som har störst betydelse för fisklek. I Lännåkersviken medges därför skyddsjakt i 
en begränsad del av fiskfredningsområdet som, i den mån det är möjligt, både 
undviker de viktigaste fågelområdena och medger skyddsjakt i delar av de 
viktigaste fisklekområdena. Ansökan om skyddsjakt i Utöfladen avslås i sin 
helhet. 

När det gäller störningar på häckande arter för Länsstyrelsen följande bedömning. 
Flera av de fiskfredningsområden som omfattas av ansökan är sedan gammalt 
kända som havsörnsrevir. Det finns risk för störning på häckande havsörn i 
samtliga 01måden med hänsyn till den kraftiga expansion som havsörnen 
genomgått under de senaste årtiondena. Vilka bon som är besatta i år är dock inte 
känt för Länsstyrelsen. Jakt i närheten av bon medför normalt en störning för 
havsörnarna, men Länsstyrelsen gör bedömningen att en begränsad jakt under maj 
- juni kommer att medföra en liten risk för avbruten häclming. 

Samlad bedömning 

De fiskarter som skyddsjakten på skarv avser skydda är i första hand abb01re, 
gädda och gös, vilka har stor ekonomisk betydelse för fisket. De är också de mest 
betydelsefulla rovfiskarna i Stockholms skärgård främst i inner- och mellan
skärgården. Starka rovfiskbestånd gör vattenekosystemet mer robust och mildrar 
effekterna av övergödning och am1an stress från den omfattande miljöpåverkan i 
innerskärgården och är därmed ett allmänt naturvårds- och miljöintresse. Dessa 
arters beståndsstorlek är i skärgården begränsad av tillgång på lek- och uppväxt
områden och tillhör därför den typ av fiskbestånd som kan vara känsliga för 
skarvpredation. Länsstyrelsen bedömer att det är rimligt att anta att skarvpredation 
utgör en allvarlig skada på de ekonomiska förutsättningarna för fisket vilket 
motiverar Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt. 



13 (14) 

Datum Beteckning 

2016-04-28 21813-6731-2016 

Länsstyrelsen bedömer att skarvens gynnsamma bevarandestatus inte försvåras 
genom beviljad skyddsjakt. Länsstyrelsen finner att det finns skäl till viss 
skyddsjakt i syfte att minska skadorna för fisket. 

Länsstyrelsen anser att medgiven skyddsjakt är balanserad och kontrollerad och 
därmed förenlig med artikel 9.1 i EU:s direktiv (79/409/EEG) om bevarande av 
vilda fåglar. 

Verkställighetsförordnande 

Mot bakgrund av de intressen som motiverar skyddsjakten och kravet på stor 
sannolikhet för att allvarlig skada kommer att uppstå, vilket förutsätter en påtaglig 
och akut risk, bör beslutet kunna genomföras skyndsamt. Det är nödvändigt för att 
förhindra att ytterligare skador uppstår. Länsstyrelsen bedömer därför att det finns 
skäl att med stöd av 59 § JF föreskriva att detta beslut ska gälla även om det över
klagas. 

Hur man överklagar Länsstyrelsens beslut 
./. Detta beslut kan överklagas hos Naturvårdsverket, se bilaga 3. 

Beslut i detta ärende har fattats av länsöverdirektören Magdalena Bosson. I den 
slutliga handläggningen har även deltagit miljödirektören Göran Åström, 
avdelningschefen Ulrika Geber, chefsjuristen Lena M Johansson samt 
handläg&sl.J.>e1'fJ:vfu · · anne Cresar, föredragande. 

~ 
Marianne Cresar 
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Bilagor: 
1. Karta över del av Lännåkersvikens avgränsning 
2. Beskrivning av fredningsområdenas värden 
3. Hur man överklagar till Naturvårdsverket 

Kopia till 
J ordbruksverket, j ordbruksverket@i ordbruksverket. se 
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se 
Kustbevakningen, Regionledning Ost, Box 1184, 131 27 NACKA STRAND 
Polismyndigheten, Region Stockholm, Sjöpolisenheten, Box 1173, 131 27 
NACKA STRAND 
Stockholms Ornitologiska förening, c/o Sören Linden Borgargatan 10, 117 34 
STOCKHOLM 
Skärgårdsstiftelsen, registrator@skargardsstiftelsen.se 
Jägareförbundet Stockholms län, Maskingatan 3, 195 60 ARLANDASTAD 
Länsstyrelsen i Söde1manlands län, sodermanland@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen i Uppsala län, uppsala@lansstyrelsen.se 

Viltförvaltningsdelegationen (via e-post) 
Länsöverdirektören 
Enheten för lantbruksfrågor (länsfiskekonsulenten) 



Bilaga 1 till Länsstyrelsens beslut, Dm 21813-6731 -2016 

Område i Lännåkersviken inom vilket skyddsjakt på skarv får bedrivas. 



• Länsstyrelsen 
f'Jlstockholm 

BILAGA2 

Datum 

2016-04-28 
Beteckning 

21813-6731-2016 

Postadress 

Enheten för naturvård 

Beskrivning av fredningsområdenas värden 

Område 
Träskö/Storö 

Kommun 
Värmdö 

Mycket viktigt reproduktionso1måde för gädda och abbone i mellanskärgården. 
Framförallt viktigt område för abborre. Minskningar på grund av 
rekryteringsstörningar orsakade av påverkan från utsjön samt exploatering av 
lekplatser på andra platser i närområdet. Känsligt för predation och annan 
störning. Totalt fiskeförbud 1 april-15 juni 

Harö Värmdö 
Mycket viktigt reproduktionsområde för gädda och abbone i mellanskärgården. 
Framförallt viktigt område för abb01Te. Minskningar på grund av 
rekryteringsstörningar orsakade av påverkan från utsjön samt exploatering av 
lekplatser på andra platser i när01mådet. Känsligt för predation och annan 
störning. Totalt fiskeförbud 1 april-15 juni. Ett av de största sammanhängande 
fredningsområdena för fisk i skärgården. 

Sundbymaren Haninge 
Mycket viktigt reproduktionsområde för gädda och abborre i yttre skärgården. 
Förhållandevis skyddat med tanke på läget. Kraftiga minskningar på grund av 
relayteringsstörningar orsakade av påverkan från utsjön. Fiskevårdsåtgärder i 
form av strandbeten och bearbetning av vass. Fortfarande svag rekrytering. 
Mycket känsligt för predation och annan störning. Totalt fiskeförbud 1 april-15 
JUnl. 

Del av Lännåkersviken, Gålö Haninge 
En av skärgårdens viktigaste relayteringsmiljöer för gös. Även viktigt för många 
andra sötvattensarter som abborre och gädda. Ett av de minst exploaterade 
områdena i i1merskärgården. Området närmast Mej sgam är undantaget på grund 
av am1an skyddsvärd fågelfauna. Totalt fiskeförbud 1 april-15 juni. 

Bovik Södertälje 
En av skärgårdens viktigaste rekryteringsmiljöer för gös. Även viktigt för många 
andra sötvattensarter som abborre och gädda. Ett av de minst exploaterade 
områdena i denna del av mellanskärgården. Totalt fiskeförbud 1 april-15 juni 

Länsstyrelsen Stockholm 
Box 22067 

Besöksadress 

Regeringsgatan 66 
Telefon 

010-223 10 00 

Fax 

E-post/webbplats 

stockholm@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/stockholm 

104 22 STOCKHOLM 010-223 11 10 
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,i. 

""1i''' n Länsstyrelsen 
.., Stockholm 

Hur man överklagar hos Naturvårdsverket 

Var ska beslutet överklagas 
Länsstyrelsens beslut kan skriftligen överklagas till Naturvårdsverket. 

Hur man utformar sitt överklagande m.m. 
I skrivelsen ska du 
- tala om vilket beslut du överklagar, t.ex. genom att ange ärendets nummer 

( diarienumret) 
- redogöra för hur du anser att beslutet ska ändras. 

Du bör också redogöra för varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Du kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt dig. 

Behöver du veta mer om hur du ska gå till väga, så ring eller skriv till Länsstyrelsen. 

Övriga handlingar 
Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt, så bör du 
skicka med det. 

Var inlämnas överklagandet 
Din skrivelse ska inlämnas/skickas till Länsstyrelsen och inte till Naturvårdsverket. 

Tid för överklagande 
Länsstyrelsen måste ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag du fick del 
av beslutet, annars kan ditt överklagande inte tas upp. 

Underteckna överklagandet 
Din skrivelse ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också 
postadress och telefonnummer. 

Postadress Besöksadress 
Länsstyrelsen i Stockholms län Regeringsgatan 66 
Box 22067 
104 22 STOCKHOLM 

Telefon 
010-223 1 O 00 (vxl) 

E-posVwebbplats 
stockholm@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/stockholm 

Bilaga 
Formulär 16 




