Beslut
2021-04-12

sid 1 (4)
218-3630-2021

Åsundens fiskevårdsområdesförening
c/o Lennart Johansson

Ansökan om skyddsjakt på storskarv (mellanskarv)
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att bifalla er ansökan och meddelar medlemmarna i Åsundens
Fiskevårdsområdesförening tillstånd att trots gällande fridlysningsbestämmelser, fälla eller
låta fälla högst 80 storskarvar (mellanskarvar) under tiden april samt 16 augusti till och med 31
december i sjön Åsunden, Östergötlands län.
Länsstyrelsen meddelar även tillstånd till äggprickning av högst 50 skarvägg under tiden 1
april – 10 maj på samtliga öar i sjön Åsunden, Östergötlands län.

Delvis Avslag
Länsstyrelsen avslår den del av ansökan som gäller jakt under maj månad 2021, samt under
perioden 2021-08-01 till och med 2021-08-14.
Länsstyrelsen avslår delvis den del av ansökan som avser antalet fåglar.

Villkor
- Jakten får ej ske inom områden med särskilda bestämmelser till skydd för djurlivet utan att
Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket har lämnat sitt tillstånd,
- Jakten ska bedrivas med största möjliga hänsyn till såväl berörd art som övrig fauna och den
rekreationssökande allmänheten.
- Ingen skyddsjakt eller äggprickning får ske på öar där det häckar häger, gråtrut eller
fiskgjuse.
- Berörd fastighetsägare och jakträttshavare ska ha lämnat sitt tillstånd till jakten,
- att du senast den 15 januari 2022 rapporterar skriftligen till Länsstyrelsen om hur många
skarvar som fällts samt hur många ägg som prickats, var och när detta har skett och vilken
effekt jakten har gett.

Beskrivning av ärendet
Du har i ansökan daterad den 8 mars 2021 ansökt om förlängt tillstånd till skyddsjakt efter 100
skarvar för att förhindra allvarlig skada. I ansökan anger ni att ökningen är okontrollerad och
att ni ser stora flockar av skarv. Ni anger att skarven äter stor del av den gös som sätts ut i sjön.
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Den 31 mars 2021 informerades du av tjänsteman vid Länsstyrelsen om att länsstyrelsen avser
att besluta om skyddsjakt på 80 skarvar. Du accepterade detta.

Motivering till beslutet
Åsundens FVOF utför årligen kostsamma åtgärder för att förbättra sjöns gösbestånd genom
utplantering av gösyngel, utplantering av gösyngel sker tidig höst och det är också då som
skarvarna uppges göra mest skada. Då man tidigare utfört skrämselåtgärder med speglar samt
skrämsel med båt utan att uppnå önskvärda resultat, anser Länsstyrelsen att kriterierna för
skyddsjakt är uppfylld.
Skyddsjakten ska främst syfta till att ha en skrämmande effekt på skarven Länsstyrelsen anser
därför att tillstånd att fälla 80 skarvar bör räcka för att uppnå önskad effekt. Skyddsjakten bör
ske i nära anslutning till utsättningsplatser och yngelområden för gös.
Länsstyrelsen anser att jakt kan vara godtagbar under april månad men att jakt under
månaderna maj, juni, juli och första halvan av augusti är olämplig främst av risken för störning
på övrigt djurliv samt rörligt friluftsliv. Därför ska den del av ansökan som gäller jakt i maj
samt första halvan av augusti avslås.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Jaktförordningen (1987:905)
23 a § 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, får beslut om jakt som avses i 23 b, 24, 25 och 29 §§ meddelas
1. av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt
överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär och
betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön,
2. av hänsyn till flygsäkerheten,
3. för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan
egendom, eller
4. för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller växter.
Ett beslut som avses i första stycket får även avse rätt att göra ingrepp i fåglars bon eller
förstöra fåglars ägg. Förordning (2009:1265).
29 § Om förutsättningarna enligt 23 a § är uppfyllda för andra djur än björn, varg, järv, lo, säl
eller örn, får länsstyrelsen ge tillstånd till skyddsjakt.
Länsstyrelsen ska i beslutet om tillstånd bestämma hur man ska förfara med fångat eller dödat
djur av art som avses i 33 § första stycket.
Länsstyrelsen får med stöd av första stycket ge tillstånd till att bävrars boplats och
dammbyggnad förstörs. Tillstånd till sådan förstörelse under tiden den 1 september-den 30
april får dock bara lämnas om det är absolut nödvändigt för att förhindra allvarliga skador.
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Utan sådant tillstånd som avses i tredje stycket första meningen och trots att jakt med andra
medel inte är tillåten får bävrars dammbyggnad, men däremot inte boplats, förstöras under
tiden den 1 maj-den 31 augusti inom områden med allmän jakttid för bäver.
Tillstånd till jakt på duvhök i syfte att skydda fåglar som är uppfödda för att sättas ut för jakt
får endast avse fångst av duvhök för förflyttning till en annan plats för att åter släppas fri.
Om beslutet rör arter som annars är fredade, är länsstyrelsen skyldig att årligen till
Naturvårdsverket lämna de uppgifter om jakten som verket begär. Förordning (2009:1265).

Information
Länsstyrelsen erinrar om att jaktlagstiftningens bestämmelser i övrigt gäller vid jakt med stöd
av detta beslut.
Tillståndet bör medföras av den som utför skyddsjakten.

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av vilthandläggare Fredrik Näsman med vilthandläggare Markus
Grenestam som föredragande. Beslutet har fattats i samråd med naturvårdshandläggare Adam
Bergner samt länsfiskekonsulent Jörgen Dahlin.
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
Naturvårdsverket
Polismyndigheten Region Öst
Svenska Jägareförbundet

Bilagor
1.

Överklagandehänvisning Naturvårdsverket
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Ni kan överklaga beslutet
Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet hos Naturvårdsverket.

Hur överklagar vi beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans
med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen
Östergötland antingen via e-post; ostergotland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen
Östergötland, 581 86 Linköping.

Tiden för överklagande
Ert överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag ni fick del av
beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ert överklagande kan ni be att få
ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är det
Naturvårdsverket 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.

Ert överklagande ska innehålla
 vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer,
 hur ni vill att beslutet ska ändras, samt
 varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.
Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på dessa. Kontakta
länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en
fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver ni veta mer?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta länsstyrelsen via e-post, ostergotland@lansstyrelsen.se, eller via
växeltelefonnummer 010-223 50 00. Ange diarienummer 3630-2021.

