1 (7)

Beslut
Datum
2022-05-18

Diarienummer
3686–2022

Trosa Golfklubb
christina@ingrezzo.se
Elektronisk delgivning

Beslut gällande skyddsjakt på skarv inom
Fredningsområde för fisk, Tureholmsviken
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att med stöd av 20§ första stycket, 23a§ tredje
stycket samt 29§ Jaktförordning (1987:905) bevilja skyddsjakt på 500st
storskarvar inom fiskefredningsområdet i Tureholmsviken, Trosa
kommun enligt bifogad karta. Skyddsjakten får bedrivas under perioden
20 maj till och med 31 mars 2023. Storskarven förekommer i två
underarter, mellanskarv (Ph. Carbo siensis och vanlig storskarv Ph.
Carbo carbo). Dessa är mycket svåra att särskilja i fält och därför avser
skyddsjakten urskillningslöst båda underarterna (fortsättningsvis
benämnda skarv).
Länsstyrelsen förordnar, med stöd av 21 § Jaktförordning (1987:905), att
skyddsjakten får ske från motorbåt, dock inte som efterföljsjakt.
Detta beslut kan helt eller delvis återkallas av Länsstyrelsen om det finns
särskilda skäl.
Länsstyrelsen förordnar, med stöd av 59 § Jaktförordning (1987:905), att
detta beslut ska gälla utan hinder av att det överklagas.

Villkor för utnyttjande av tillstånd
För jakten gäller att:






Postadress:611 86 Nyköping

Trosa golfklubb får bedriva skyddsjakt efter skarv inom
fiskefredningsområdet Tureholmsviken, för att förhindra
allvarliga skador för fisket från och med den 20 maj 2022 till och
med 31 mars 2023
du får låta medhjälpare eller jakträttshavare utföra jakt enligt detta
tillstånd i ditt ställe
sammanlagt högst 500 fåglar får skjutas med stöd av detta beslut

Telefon: 010-223 40 00

E-post: sodermanland@lansstyrelsen.se

Webb: lansstyrelsen.se/sodermanland
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den som jagar med stöd av detta tillstånd ska före jakten
kontrollera via Trosa golfklubb att det tillåtna antalet skarvar
som får fällas inte kommer att överskridas
jakten inte får bedrivas närmare än 300 meter från känd boplats
för fiskgjuse, havsörn, berguv, skräntärna eller fisktärna
jakten inte får ske närmare än 300 meter från känd boplats för skarv
under perioden innan den 10 augusti.
jaktutövaren själv ansvarar för att nödvändiga tillstånd för att
bedriva jakten erhålls
jakten inte får ske inom fågelskyddsområde under tid då
restriktioner gäller, eller inom naturreservat där jakt är förbjuden
jakten bedrivs med god jaktetik och största möjliga hänsyn till
övrigt djurliv och allmänhet,
om blyammunition används, ska fällda skarvar tas om hand på ett
tillfredställande sett för att undvika att de konsumeras av
rovfåglar.
kopia av detta beslut ska medföras under jakten
jakten endast får ske efter medgivande från fastighetsägare och
jakträttshavare
rapportera fälld skarv till Trosa golfklubb senast en vecka efter
att jakten utförts. Rapporten skall innehålla vem som skjutit
skarven, samt när detta skedde.
om fågeln varit ringmärkt skall ringen sändas till Naturhistoriska
Riksmuseet
rapport som innehåller uppgifter om i vilken omfattning jakten har
bedrivits och antal skarvar som fällts, samt vilken effekt som den
har gett, lämnas från Trosa golfklubb till länsstyrelsen senast den
31april 2023.

Beskrivning av ärendet
Den 9 maj 2022 inkom från Trosa golfklubb, en samlad ansökan från
berörda fastighetsägare om skyddsjakt på skarv inom
fiskefredningsområdet i Tureholmsviken, Trosa kommun. I ansökan
redogörs för hur fredningsområdet skapats för att skydda redan minimala
bestånd av abborre, gädda, gös, ål och öring från mänskligt fiske, men
att detta område i stället lockat till sig stora mängder av skarv.
Omfattande beskrivs hur tre kolonier av skarvar etablerat sig inom
fiskefredningsområdet och akut hotar de redan små bestånden av ovan
nämnda fiskarter. Sökanden beskriver hur utvecklingen för
fiskbestånden även fortsättningsvis hotas av predaterande skarvar även
om den mänskliga predationen på fisk begränsas.
I ansökan beskrivs också hur de hägrar som kunde ses häcka i anslutning
till skarvkolonin nu fördrivits från sina bon för att ersättas av skarvar.
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Motivering till beslutet
För många kustbestånd av sötvattensarter (gädda, abborre, gös m.fl.) är
antalet lekplatser en begränsande faktor för beståndens storlek. De
områden där lekplatser finns har därför stor betydelse. Några av de
viktigaste lekplatserna har beslutats som fredningsområden där allt fiske
är förbjudet under lekperioden. Dessa lek- och uppväxtområden är
trånga, grunda vatten som väl passar skarvens fiske eftersom fisken har
svårt att undkomma. Fiske är även förbjudet utanför åmynningar där
havsöringen går upp för att leka under hösten.
Periodvis stora ansamlingar av fisk och miljöer som är lämpade för
skarvens jaktteknik leder till att ett betydande antal skarvar fiskar i dessa
områden. Svaga kompensatoriska effekter vid predation gör att detta
fiske riskerar leda till allvarlig skada på bestånd av storvuxen gädda,
gös, öring och abborre, liksom till risk för allvarlig skada genom att
hämma återetablering av dessa arter i de delar av skärgården där dessa
arter drabbats av reproduktionsstörningar.
Projekt ReFisk
Länsstyrelsen fick 2019 i uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten att
föreslå viktiga reproduktions och tillväxtområden för rovfisk i länet.
Bakgrunden till detta var uppmärksammandet av sviktande bestånd av
abborre, gös och gädda mellan Kalmar- och Gävleborgs län. Ett antal
förslag togs fram och under våren 2021 fattade Havs- och
vattenmyndigheten beslut enligt Fiskelagen 19 § och 20 § samt
Fiskeförordningen 7 § att omfatta tre områden i Södermanlands län.
Dessa tre områden är Tureholmsviken i Trosa kommun, Kuggviken samt
Strandstuguviken i Nyköpings kommun. Beslutet om att klassa dessa
som fiskefredningsområden trädde i kraft i april 2021. Syftet med
inrättandet av fiskefredningsområden är att minska störningen av
bestånden inför och under lek, vilket förbättrar förutsättningarna för en
framgångsrik rekrytering. Gädda, gös och abborre har en viktig roll i
Östersjöns kustnära ekosystem. Starka rovfiskbestånd ger friskare
kustområden då de har en reglerande verkan i födoväven.
Länsstyrelsen har under ReFisks projektperiod vid två tillfällen anlitat
kunnig aktör för att med handredskap utföra provfiske i det tidigare
gäddrika vattnet i Tureholmsviken. Vid båda dessa tillfällen har fångsten
varit minimal i ett tidigare välrenommerat område för gädda.
Allvarlig skada
Ett antal studier (bland annat Ovegård 2017, Hansson m.fl. 2017) visar
att mellanskarv, Phalacrocorax carbo sinensis, kan ha en negativ effekt
på rovfiskbestånden med potential för trofiska kaskadeffekter.
Tillgången på lekplatser och uppväxtområden begränsar
beståndsstorlekarna. Sker en för utbredd predation på fisk i dessa
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områden får fiskätande predatorer en mer direkt inverkan på bestånden.
Effekten förstärks om predationen sker på storleksklasser som passerat
den kritiska storleken för fortplantning. Skarven är en generalist och äter
den fisk som är lättast att fånga för tillfället. Inom föryngrings- och
tillväxtplatser sker då predationen på antingen lekmogen fisk eller på fisk
under tillväxt som hade kunnat förstärka de låga bestånden på sikt.
I flertalet andra län längs Östersjökusten har liknande beslut tagits för att
freda fiskefredningsområden. I Stockholms läns förvaltningsplan för
skarv konstateras att skarvarnas predation i lekvikar kan ha särskilt stor
påverkan på bestånd av abborre, gädda och gös. Länsstyrelsens
bedömning är att skillnaden mellan Stockholms läns lekvikar och de
lekvikar som finns i Södermanlands län är minimal. Den samlande
bedömningen är att risk för allvarlig skada på grund av predaterande
skarv föreligger inom lek- och tillväxtområden för fisk längs
Södermanlands läns Östersjökust.
Annan lämplig lösning
En förutsättning för att skyddsjakt ska beviljas är vidare att det inte finns
någon annan lämplig lösning. Länsstyrelsen anser därmed att det är
viktigt att pröva preventiva åtgärder innan beslut om skyddsjakt kan bli
aktuellt. Att skrämma fåglar i ett så stort område som Tureholmsviken
bedöms som omöjligt. Länsstyrelsen ser ingen annan lämplig lösning än
skyddsjakt.
Gynnsam bevarandestatus
På uppdrag från Länsstyrelsen har fågelföreningen Tärnan under 2021
inventerat skarvkolonierna i Södermanlands läns skärgård. Räkningarna
har utförts under sensommaren efter häckning. Enligt deras rapport fanns
det fyra kända skarvkolonier och 4 969 bon (häckande par) i
Södermanlands skärgård år 2021. Enligt Naturvårdsverkets nationella
förvaltningsplan för skarv är medeltalet flygga ungar per par vanligen 2–
2,5st. Ca 40 % av de unga fåglarna och 12 % av de äldre dör under ett år.
Fåglarna blir könsmogna och häckar vid 2–3 års ålder. Antalet häckande
par multiplicerat med en omräkningsfaktor på fem ger skarvbeståndets
beräknade storlek efter häckning inkluderat bortfall genom dödlighet.
Med utgångspunkt från antalet häckande par år 2021 (4969 par) bedöms
totalpopulationen i Södermanlands läns skärgård till drygt 25 000
skarvar. 2021 räknades det i Trosa kommun till 1779 bon.
Naturvårdsverket har i Nationell förvaltningsplan för skarv från 2014
uttalat bl.a. att skarven under de senaste decennierna har utökat sitt
utbredningsområde i Sverige och Europa samt att populationstillväxten
har varit kraftig. Naturvårdsverket gör bedömningen att arten uppfyller
kriterierna för gynnsam bevarandestatus i dess naturliga
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utbredningsområde och att skarven under överskådlig framtid inte torde
vara i behov av ytterligare skydds- eller bevarandeåtgärder.
Länsstyrelsen bedömer att en skyddsjakt enligt detta beslut inte skulle
försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos skarvens
bestånd i dess naturliga utbredningsområde varvid skyddsjakt på 500
individer beviljas.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Skarven är fredad från jakt enligt 3 § jaktlag (1987:259) och ej heller
listad i bilaga 1 Jaktförordning (1987:905).
Enligt 23 a och 29 §§ Jaktförordning (1987:905) får Länsstyrelsen ge
tillstånd till skyddsjakt för att förhindra allvarlig skada om det inte finns
någon annan lämplig lösning och om det inte försvårar upprätthållandet
av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga
utbredningsområde.
Enligt 21 § Jaktförordning (1987:905) får Länsstyrelsen förordna
tillstånd för att bedriva jakt från motordrivet fordon vid skyddsjakt efter
skarv.

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.

Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta mig, Markus Södling, för frågor på telefon 0102234368 eller via e-post markus.sodling@lansstyrelsen.se. Ange
ärendets diarienummer 3686–2022 i ämnesraden för e-post.
Det går även bra att ringa till Länsstyrelsens växel, telefon 010-223 40 00.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av tf enhetschef Jenny Askenfelt med vilthandläggare
Markus Södling som föredragande. I beslutet har även
länsfiskekonsulent Thomas Stenström deltagit.
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Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

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

Fågelföreningen Tärnan
Trosa Kommun
Kustbevakningen
Polismyndigheten Region Öst
Naturvårdsverket

Bilagor
1.
2.

Överklagandehänvisning förvaltningsrätten
Karta över jaktområdet, fiskefredningsområdet Tureholmsviken
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Du kan överklaga beslutet hos förvaltningsrätten
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 epost; 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.
Ditt överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som du överklagar, 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:
 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.
 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 3686-2022.

