DALARÖ -Journalen
Nr. 7 9 MAJ 2009

En webbtidning producerad av www.dalaro.info
Mail: dalarojournalen@dalaro.info

Skarven erövrar nya öar
Trots överklaganden nekas de boende hjälp från länsstyrelsen:
Man löser inga problem genom att bråka med skarvarna. Den slutsatsen gör länsstyrelsen som säger
nej till en tomtägarförening som vill ha hjälp få bort en skarvkoloni som gör det omöjligt att vistas utomhus sommartid. Föreningens överklagan, som visar på att skarven trängt bort all annan sjöfågel, avslås
dock även av miljödomstolen.
Fåglarö fiske- och tomtägarförening får inget stöd från vare sig länsstyrelsen eller miljödomstolen att förhindra
fortsatt häckning av skarv på närliggande kobben Vallboskär utanför Dalarö.
Fåglarna etablerade sig med cirka 200 bon på ön förra sommaren, sannolikt på grund av den illegala avskjutning av skarv och häger som skedde på Skraken sommaren 2007 då mellan 300 och 500 skarvar i fågelskyddsområdet sköts.
Men Fåglarö fiske- och tomtägarförening ser inte med blida ögon på invandrarna, och ansökte i höstas till länsstyrelsen om stöd för att förhindra fortsatt häckning av skarv på Vallboskär. Olägenheterna rör framför allt lukt
och oljud för de boende, de närmaste fastigheterna ligger knappt 100 meter från Vallboskär. "Ön är helt förstörd
och ser idag ut som ett slagfält" skriver föreningen som menar att man knappt kan vistas utomhus för stanken
av bland annat rutten fisk.
Men länsstyrelsen anser inte att föreningen ska ges undantag för föreskrifterna i fågelskyddsområdet. Bland
annat hänvisar man till expertutlåtanden från skarvkännaren Roland Staav som menar att en störning för kolonierna medför stor risk att fåglarna sprids till nya och kanske ännu sämre områden. Han tror också att den snabba etableringen vid Skraken i sin tur var en effekt av den "tillståndsgivna förföljelsen" vid Äggskären på Mysingen, där skyddsjakt och oljning av ägg utfördes. "En lärdom som är känd både från USA och Sverige är att man
inte löser några problem genom att bråka med skarvarna" skriver länsstyrelsen i sitt avslag och hänvisar till
Skärgårdsstiftelsens inventeringar som visat att skarvpopulationen för första gången sedan nyetableringen
minskar.
Dessutom anses avskjutning i ett fågelskyddsområde klart olämpligt, "varför ska vi ha fågelskyddsområden om
inte för fåglarna" menar Staav och påpekar att en bättre idé är att invänta häckningen 2009 för att se om en naturlig återflyttning till Skraken börjar ske när platsen inte längre störs. Visar det sig ske, är det acceptabelt att
påskynda den genom borivning eller annan form av störning under 2010.
Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att skarven på många platser medför ett skydd för andra fågelarter, bland annat genom att hålla minken borta. En art som troligen gynnats av skarvens närvaro i fågelskyddsområdet är den
markhäckande ejdern, varför det sammantaget och ur fågelskyddssynpunkt inte finns motiv att begränsa skarven.
Föreningen är dock av motsatt ståndpunkt och skriver i sin överklagan av länsstyrelsens beslut att skarven monopoliserat ön och trängt bort svan och annan fiskätande sjöfågel, eftersom skarven slukar fisken i området.
Även sportfisket har i princip upphört. Föreningen menar också att det inte fanns en enda sjöfågel i närheten av
Vallboskär så länge skarvkolonin fanns kvar, till och med augusti, men att de sedan flyttade tillbaka.
Stanken och oljudet från kolonin var så stor i somras att de boende inte kunde vistas på den sida som vette mot
ön, under västliga vindar.
- Det fann en möjlighet att ön kunde ha återhämtat sig om länsstyrelsen hade medgett åtgärder mot fortsatt
häckning, men så blev det inte. Skarven har kommit igen och häckar åter på Vallboskär, säger Pia Morén
Macke på Fåglarö.
Miljödomstolen i Nacka instämmer dock i länsstyrelsens bedömning om att inte vidta några åtgärder mot skarven, och avslår föreningens överklagande.
Ovanstående text och bild är hämtat ur
tidningen Skärgården.
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