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Fågelskyddsområden i skärgården i Södermanlands län 

BESLUT 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 12 § miljöbalken att följande föreskrifter ska gälla till 
skydd för fågellivet inom de områden som markerats och numrerats på översiktskartan, samt på 
detaljkartor över enskilda områden, bilagorna 1 och 2 till detta beslut. 

Föreskrifter: 

1. Inom områden med streckad begränsningslinje är det förbjudet att beträda mark under
tiden 1 april – 15 juli.

2. Inom områden med heldragen begränsningslinje är det förbjudet att beträda mark eller
komma närmare strand än 100 m under tiden 1 april – 31 juli.

3. Inom områden med dubbel begränsningslinje är det förbjudet att beträda mark eller
komma närmare strand än 100 m under tiden 1 februari – 15 augusti.

4. Under den tid då fågelskyddet gäller är det förbjudet att jaga inom de angivna områdena.

Förbuden under punkterna 1 – 3 gäller inte markägaren eller dennes folk i samband med 
yrkesutövning, skötsel eller tillsyn av fastigheten eller i samband med husbehovsfiske. 
Förbudet gäller inte heller statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende och inte heller 
yrkesfiskare under yrkesutövning. 

Utan hinder av förbuden under punkterna 1 – 3 kan Länsstyrelsen uppdra åt annan att inom 
fågelskyddsområde utföra inventeringar, undersökningar eller annan verksamhet som 
syftar till att gynna de arter som fågelskyddet avser att skydda.  

Förbudet under punkt 4 gäller inte skyddsjakt som med jakträttshavarens medgivande 
utförs av Länsstyrelsen eller av Länsstyrelsen utsedd person i samma syfte som anges i 
andra stycket.   
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På ön Södra Källskär inom område 2 gäller inte förbudet under punkt 2 tomtarrendatorerna 
eller deras folk vid vistelse på ön eller vid passage till och från skyddad hamn på ön. 
 
Förbuden under punkt 2 och 3 ska inte hindra 
 
a) passage mellan Rågön och Bergön i västra delen av område 8  
 
b) passage i farleden väster om Hartsö i område 11 
 
c) passage väster och norr om Lilla Hästskär (Lilla Ässkär) samt norr om Bockholmen, 

Viksklubben, Brudskär och Lundskärsklubbarna i nordvästra och norra delen av område 
12 

 
d) passage mellan Ringsön och Bergön i västra delen av område 13  
 
e) passage mellan Tinskär och Kvinnholmen i sydöstra delen av område 13 
 
f) passage mellan Långön och Lövgärdsholmen i norra delen av område 14 
 
g) passage i leden söder om ön lilla Våmba i område 14 
 
h) passage mellan Björkskärsklubb och Stora Brunskär samt mellan Björkskär och 

Måskräpplet i område 14 
 
i) passage mellan Kummelklubb och Trädgårdshällen i område 15 
 
 
Samtidigt som detta beslut vinner laga kraft upphävs beslutet av den 27 april 1984 om 
fågelskyddsområden i skärgården i Södermanlands län, med tillhörande föreskrifter (dnr 
11.122-54-84) och beslutet av den 26 oktober 1989 om ändring av 
fågelskyddsbestämmelserna vid Enskär m fl. öar inom fastigheten Hartsö 1:1 i Nyköpings 
kommun, med tillhörande föreskrifter (dnr 2320-102/89, 0480-02-049). 
 
Med stöd av 10 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd utses Länsstyrelsen i 
Södermanlands län att vara naturvårdsförvaltare. 
 
Detta beslut ersätter Länsstyrelsens tidigare beslut av den 6 mars 2018 om 
fågelskyddsområden i skärgården (dnr 511-2188-2017). 
 

BAKGRUND OCH MOTIVERING 
Syftet med att inrätta djur- och växtskyddsområden (7 kap. 12 § miljöbalken) är att skydda 
sällsynta eller störningskänsliga djur- eller växtarter. Föreskrifterna innebär inskränkningar 
i allmänhetens rätt att vistas inom området under en viss tid av året. Ofta begränsas även 
rätten till jakt och fiske.  
 
I Södermanlands läns skärgård finns 19 fågelskyddsområden, där tillträde för allmänheten 
är förbjudet under sjöfåglarnas häckningssäsong (som längst mellan den 1 februari och den 
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15 augusti). Det är även förbjudet att jaga under den tid då fågelskyddet gäller. Undantag 
från tillträdesförbudet gäller för markägare och dennes folk, samt för tjänsteman i 
tjänsteärende.  

I flera av skärgårdens fågelskyddsområden utgör minken ett hot mot häckande fågelarter, 
bland annat skräntärna och tobisgrissla. På lång sikt kan predation från mink leda till en 
kraftig nedgång av fågelbeståndens storlek. För att bekämpa minken till förmån för 
fågellivet i skärgården bedriver Länsstyrelsen vintertid jakt med fällor och hund. Det är 
dock under vårvintern som minkjakten visat sig vara som mest effektiv. Skyddsjakt bör 
därför undantas från förbudet att jaga under tiden för fågelskydd. 

I egenskap av förvaltare av fågelskyddsområdena anlitar Länsstyrelsen ofta extern 
personal, t.ex. naturvårdskonsulter, för inventering och skötselåtgärder på och omkring 
öarna i skärgården. Då undantaget från tillträdesförbudet enbart gäller tjänsteman i 
tjänsteärende tvingas Länsstyrelsen regelbundet söka dispens från föreskrifterna för att 
kunna uppdra åt andra att genomföra inventeringar eller skötselåtgärder i 
fågelskyddsområdena, vilket innebär extra kostnader och administration. 

Eftersom situationen för många av Östersjöns fågelarter är allvarlig finns behov av fler 
övervakningar och studier inom områden för fågelskydd. Föreslagen ändring i 
föreskrifterna innebär att det blir enklare för Länsstyrelsen att uppdra åt enskilda 
inventerare att genomföra angelägna undersökningar utan tidsfördröjning. 

För att kunna skapa och upprätthålla ett effektivt fågelskydd i skärgården behöver 
Länsstyrelsen kunna tillåta andra verksamhetsutövare att vistas inom fågelskydds-
områdena, dels i syfte att genomföra inventeringar av fågelbeståndet, dels för att kunna 
vidta åtgärder för att stärka fågelpopulationerna inom dessa områden, exempelvis 
skyddsjakt på mink.   

I förslaget till nytt beslut har Länsstyrelsen kvalitetssäkrat kartmaterialet för att förtydliga 
var fågelskyddet gäller. I de tidigare besluten från 1984 och 1989 var 
fågelskyddsområdena endast handritade på kartorna. 

Länsstyrelsen har i enlighet med 7 kap. 25 § miljöbalken prövat och funnit att 
föreskrifterna inte går längre i inskränkning av enskilds rätt att använda mark och vatten, 
än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. 

Motivering till ersättningsbeslut 
Detta beslut ersätter Länsstyrelsens tidigare beslut av den 6 mars 2018 om 
fågelskyddsområden i skärgården. Länsstyrelsen har uppmärksammats på att beslutet från 
2018 inte tar hänsyn till Länsstyrelsens tidigare beslut av den 26 oktober 1989 om ändring 
av fågelskyddsbestämmelserna vid Enskär m fl. öar inom fastigheten Hartsö 1:1 i 
Nyköpings kommun (dnr 2320-102/89, 0480-02-049).  
Enligt det obeaktade beslutet från 1989 utökas förbudet mot att beträda mark eller komma 
närmare strand än 100 m, till att gälla under tidsperioden 1/2–15/8 för den del av 
fågelskyddsområdet Enskär som är markerat som 12a på tillhörande kartbilaga. 
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Av Länsstyrelsens förbiseende följde att beslutet av den 6 mars 2018 och de bilagda 
kartorna blev behäftade med felaktigheter. Att fågelskyddsområde nr 12, Enskär, är 
uppdelat i nr 12 och 12a framgick inte av översiktskartan, bilaga 1 eller detaljkartan över 
Enskär, bilaga  2.12. Den utökade tidsperioden för fågelskydd inom nr 12a framgick heller 
inte av berörda detaljkartor, bilaga 2.10, 2.11 och 2.12.  
Länsstyrelsens avsikt var att beslutet från 2018 skulle ersätta tidigare beslut om fågelskydd 
i skärgården. Då beslutet från 1989 inte beaktades, upphävdes endast det ena av de två 
tidigare besluten formellt i och med att Länsstyrelsens beslut av den 6 mars 2018 vann laga 
kraft. Detta har resulterat i att det samtidigt funnits två gällande, motstridiga beslut om 
fågelskyddet vid Enskär.  
Tidsperioden för fågelskyddet vid Enskär har däremot varit korrekt uppmärkt i fält och har 
följt bestämmelserna i Länsstyrelsens beslut av den 26 oktober 1989, även om detta beslut 
inte beaktades 2018 och kartbilagorna därmed blev felaktiga.  
 
Remiss 
Förslaget till beslut om fågelskyddsområden i skärgården sändes den 15 januari 2018 på 
remiss till sakägare och andra berörda. Remissen kungjordes även i Södermanlands 
Nyheter. I samband med remissen inkom 18 yttranden. En redogörelse för yttrandena och 
Länsstyrelsens bemötande finns i Länsstyrelsens beslut den 6 mars 2018 med 
diarienummer 511-2188-2017.  
Inför remissen 2018 gjorde Länsstyrelsen en konsekvensutredning enligt 4 § förordningen 
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Länsstyrelsen bedömer att den 
tidigare konsekvensutredningen är fortsatt aktuell, se bilaga 3.  
Detta ersättningsbeslut har inte sänts på remiss till sakägare eller andra berörda eftersom 
ersättningsbeslutet inte innebär någon ändring i restriktionerna. Ersättningsbeslutet innebär 
endast att bestämmelser i ett tidigare, av Länsstyrelsen förbisett beslut införlivats i beslutet 
för att ersätta felaktiga kartor och undvika att två beslut om fågelskyddet i skärgården är 
gällande samtidigt.   
 
Beslutande 
Beslutande i detta ärende har varit landshövding Beatrice Ask. I den slutliga 
handläggningen har enhetschef för naturskyddsenheten David Hansevi, länsjurist Maria 
Pettersson samt naturvårdshandläggare Amanda Lidén deltagit, den sistnämnda som 
föredragande.  
 
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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Hantering av personuppgifter 
Information finns på https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/om-lansstyrelsen-i-
sodermanland/om-webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html   

Bilagor 
1. Översiktskarta
2. Detaljkartor

2.1 Hargö
2.2 Källskären
2.3 Vattungarna
2.4 Grässkären
2.5 Åkubbarna
2.6 Mellskären (Tallskär)
2.7 Rågö Stångskär
2.8 Rågö
2.9 Stora Bergö
2.10 Örskär
2.11 Hartsö Lund
2.12 Enskär
2.12a Enskär delområde a
2.13 Bergö
2.14 Björkskär
2.15 Trädgårdsskär
2.16 Persö
2.17 Gråskär
2.18 Asenskallen
2.19 Skåren

3. Konsekvensutredning
4. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen



Fågelskyddsområden

Översiktskarta 
fågelskydd

Länsstyrelsen Södermanland © Lantmäteriet Geodatasamverkan
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Bilaga 1
Länsstyrelsens beslut om 
fågelskyddsområden i skärgården 
i Södermanlands län.
Dnr 511-6240-2022, 2022-09-12



Uttervik 5:1

Outrett Område
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Uttervik 5:86
Uttervik 5:40Uttervik 5:42
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Uttervik 5:32

Uttervik 5:8
Uttervik 5:23

Uttervik 5:46
Uttervik 5:51

Uttervik 5:6 Uttervik 5:20

Uttervik 5:30
Uttervik 5:37

Uttervik 5:33

Laggarbo S:1

Uttervik 5:45
±

1:10 000

1. Hargö

Länsstyrelsen Södermanland © Lantmäteriet Geodatasamverkan

Bilaga 2.1
Länsstyrelsens beslut om 
fågelskyddsområden i skärgården 
i Södermanlands län.
Dnr 511-6240-2022, 2022-09-12

Tider för fågelskydd
Förbjudet att beträda mark eller komma närmare strand än 100 m från 1/2 till 15/8
Förbjudet att beträda mark eller komma närmare strand än 100 m från 1/4 till 31/7
Förbjudet att beträda mark från 1/4 till 15/7
Passage tillåten närmare strand än 100 m



Oxelö Fiske 1:1
±

1:25 000

2. Källskären

Länsstyrelsen Södermanland © Lantmäteriet Geodatasamverkan

Bilaga 2.2
Länsstyrelsens beslut om 
fågelskyddsområden i skärgården 
i Södermanlands län.
Dnr 511-6240-2022, 2022-09-12

Tider för fågelskydd
Förbjudet att beträda mark eller komma närmare strand än 100 m från 1/2 till 15/8
Förbjudet att beträda mark eller komma närmare strand än 100 m från 1/4 till 31/7
Förbjudet att beträda mark från 1/4 till 15/7
Passage tillåten närmare strand än 100 m



Oxelö Fiske 1:1

±

1:10 000

3. Vattungarna

Länsstyrelsen Södermanland © Lantmäteriet Geodatasamverkan

Bilaga 2.3
Länsstyrelsens beslut om 
fågelskyddsområden i skärgården 
i Södermanlands län.
Dnr 511-6240-2022, 2022-09-12

Tider för fågelskydd
Förbjudet att beträda mark eller komma närmare strand än 100 m från 1/2 till 15/8
Förbjudet att beträda mark eller komma närmare strand än 100 m från 1/4 till 31/7
Förbjudet att beträda mark från 1/4 till 15/7
Passage tillåten närmare strand än 100 m



Oxelö Fiske 1:1

±

1:10 000

4. Grässkären

Länsstyrelsen Södermanland © Lantmäteriet Geodatasamverkan

Bilaga 2.4
Länsstyrelsens beslut om 
fågelskyddsområden i skärgården 
i Södermanlands län.
Dnr 511-6240-2022, 2022-09-12

Tider för fågelskydd
Förbjudet att beträda mark eller komma närmare strand än 100 m från 1/2 till 15/8
Förbjudet att beträda mark eller komma närmare strand än 100 m från 1/4 till 31/7
Förbjudet att beträda mark från 1/4 till 15/7
Passage tillåten närmare strand än 100 m



Oxelö Fiske 1:1

±

1:8 000

5. Åkubbarna

Länsstyrelsen Södermanland © Lantmäteriet Geodatasamverkan

Bilaga 2.5
Länsstyrelsens beslut om 
fågelskyddsområden i skärgården 
i Södermanlands län.
Dnr 511-6240-2022, 2022-09-12

Tider för fågelskydd
Förbjudet att beträda mark eller komma närmare strand än 100 m från 1/2 till 15/8
Förbjudet att beträda mark eller komma närmare strand än 100 m från 1/4 till 31/7
Förbjudet att beträda mark från 1/4 till 15/7
Passage tillåten närmare strand än 100 m



Oxelö Fiske 1:1

±

1:10 000

6. Mellskären (Tallskär)

Länsstyrelsen Södermanland © Lantmäteriet Geodatasamverkan

Bilaga 2.6
Länsstyrelsens beslut om 
fågelskyddsområden i skärgården 
i Södermanlands län.
Dnr 511-6240-2022, 2022-09-12

Tider för fågelskydd
Förbjudet att beträda mark eller komma närmare strand än 100 m från 1/2 till 15/8
Förbjudet att beträda mark eller komma närmare strand än 100 m från 1/4 till 31/7
Förbjudet att beträda mark från 1/4 till 15/7
Passage tillåten närmare strand än 100 m



Rågö 1:1
Björksund 2:1

Outrett Område

Hånö Säteri 1:15

Oxelö Fiske 1:1

±

1:25 000

7. Rågö Stångskär

Länsstyrelsen Södermanland © Lantmäteriet Geodatasamverkan

Bilaga 2.7
Länsstyrelsens beslut om 
fågelskyddsområden i skärgården 
i Södermanlands län.
Dnr 511-6240-2022, 2022-09-12

Tider för fågelskydd
Förbjudet att beträda mark eller komma närmare strand än 100 m från 1/2 till 15/8
Förbjudet att beträda mark eller komma närmare strand än 100 m från 1/4 till 31/7
Förbjudet att beträda mark från 1/4 till 15/7
Passage tillåten närmare strand än 100 m



Rågö 1:1

Björksund 2:1

Hånö Säteri 1:18

±

1:10 000

8. Rågö

Länsstyrelsen Södermanland © Lantmäteriet Geodatasamverkan

Bilaga 2.8
Länsstyrelsens beslut om 
fågelskyddsområden i skärgården 
i Södermanlands län.
Dnr 511-6240-2022, 2022-09-12

Tider för fågelskydd
Förbjudet att beträda mark eller komma närmare strand än 100 m från 1/2 till 15/8
Förbjudet att beträda mark eller komma närmare strand än 100 m från 1/4 till 31/7
Förbjudet att beträda mark från 1/4 till 15/7
Passage tillåten närmare strand än 100 m



Ringsö 1:3

Hånö Säteri 1:11

Griskär 1:4

Hånö Säteri 1:15

Hånö Säteri 1:9

Bälinge-grinda 9:4±

1:10 000

9. Stora Bergö

Länsstyrelsen Södermanland © Lantmäteriet Geodatasamverkan

Bilaga 2.9
Länsstyrelsens beslut om 
fågelskyddsområden i skärgården 
i Södermanlands län.
Dnr 511-6240-2022, 2022-09-12

Tider för fågelskydd
Förbjudet att beträda mark eller komma närmare strand än 100 m från 1/2 till 15/8
Förbjudet att beträda mark eller komma närmare strand än 100 m från 1/4 till 31/7
Förbjudet att beträda mark från 1/4 till 15/7
Passage tillåten närmare strand än 100 m
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HARTSÖ

HARTSÖ 1:1

RINGSÖ 1:3

10. Örskär

Länsstyrelsen Södermanland © Lantmäteriet Geodatasamverkan

Tider för fågelskydd
Förbjudet att beträda mark eller komma närmare strand än 100 m från 1/2 till 15/8

Förbjudet att beträda mark eller komma närmare strand än 100 m från 1/4 till 31/7

Förbjudet att beträda mark från 1/4 till 15/7

Passage tillåten närmare strand än 100 m

1:10 000

Bilaga 2.10
Länsstyrelsens beslut om 
fågelskyddsområden i skärgården 
i Södermanlands län.
Dnr 511-6240-2022, 2022-09-12
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RINGSÖ 1:3

HARTSÖ 1:1

HARTSÖ

11. Hartsö Lund

Länsstyrelsen Södermanland © Lantmäteriet Geodatasamverkan

Tider för fågelskydd
Förbjudet att beträda mark eller komma närmare strand än 100 m från 1/2 till 15/8

Förbjudet att beträda mark eller komma närmare strand än 100 m från 1/4 till 31/7

Förbjudet att beträda mark från 1/4 till 15/7

Passage tillåten närmare strand än 100 m

1:10 000

Bilaga 2.11
Länsstyrelsens beslut om 
fågelskyddsområden i skärgården 
i Södermanlands län.
Dnr 511-6240-2022, 2022-09-12
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OUTRETT
OMRÅDE

LACKA 1:1

HARTSÖ 1:1

HARTSÖ 1:2

BÄLINGE-GRINDA
9:4

LÅNGÖ 3:1

RINGSÖ
1:3

HARTSÖ

LÅNGÖ

HARTSÖ 1:6

12. Enskär

Länsstyrelsen Södermanland © Lantmäteriet Geodatasamverkan

Tider för fågelskydd
Förbjudet att beträda mark eller komma närmare strand än 100 m från 1/2 till 15/8

Förbjudet att beträda mark eller komma närmare strand än 100 m från 1/4 till 31/7

Förbjudet att beträda mark från 1/4 till 15/7

Passage tillåten närmare strand än 100 m

1:50 000

Bilaga 2.12
Länsstyrelsens beslut om 
fågelskyddsområden i skärgården 
i Södermanlands län.
Dnr 511-6240-2022, 2022-09-12
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HARTSÖ 1:2

HARTSÖ

RINGSÖ
1:3

OUTRETT
OMRÅDE

HARTSÖ 1:1

12 a. Enskär delområde a

Länsstyrelsen Södermanland © Lantmäteriet Geodatasamverkan

Tider för fågelskydd
Förbjudet att beträda mark eller komma närmare strand än 100 m från 1/2 till 15/8

Förbjudet att beträda mark eller komma närmare strand än 100 m från 1/4 till 31/7

Förbjudet att beträda mark från 1/4 till 15/7

Passage tillåten närmare strand än 100 m

1:20 000

Bilaga 2.12a
Länsstyrelsens beslut om 
fågelskyddsområden i skärgården 
i Södermanlands län.
Dnr 511-6240-2022, 2022-09-12



Hartsö

Bälinge-grinda 9:4

Ringsö 1:3

Långö 3:1

Hartsö 1:1

±

1:10 000

13. Bergö

Länsstyrelsen Södermanland © Lantmäteriet Geodatasamverkan

Bilaga 2.13
Länsstyrelsens beslut om 
fågelskyddsområden i skärgården 
i Södermanlands län.
Dnr 511-6240-2022, 2022-09-12

Tider för fågelskydd
Förbjudet att beträda mark eller komma närmare strand än 100 m från 1/2 till 15/8
Förbjudet att beträda mark eller komma närmare strand än 100 m från 1/4 till 31/7
Förbjudet att beträda mark från 1/4 till 15/7
Passage tillåten närmare strand än 100 m



Hartsö

Långö 3:1

Hartsö 1:1

Bälinge-grinda 9:4

Hartsö 1:3

Hartsö 1:4Hartsö 1:5
Hartsö 1:6

±

1:15 000

14. Björkskär

Länsstyrelsen Södermanland © Lantmäteriet Geodatasamverkan

Bilaga 2.14
Länsstyrelsens beslut om 
fågelskyddsområden i skärgården 
i Södermanlands län.
Dnr 511-6240-2022, 2022-09-12

Tider för fågelskydd
Förbjudet att beträda mark eller komma närmare strand än 100 m från 1/2 till 15/8
Förbjudet att beträda mark eller komma närmare strand än 100 m från 1/4 till 31/7
Förbjudet att beträda mark från 1/4 till 15/7
Passage tillåten närmare strand än 100 m



Lacka 1:1

Outrett Område

Lacka 1:2

Lacka 1:3

±

1:15 000

15. Trädgårdsskär

Länsstyrelsen Södermanland © Lantmäteriet Geodatasamverkan

Bilaga 2.15
Länsstyrelsens beslut om 
fågelskyddsområden i skärgården 
i Södermanlands län.
Dnr 511-6240-2022, 2022-09-12

Tider för fågelskydd
Förbjudet att beträda mark eller komma närmare strand än 100 m från 1/2 till 15/8
Förbjudet att beträda mark eller komma närmare strand än 100 m från 1/4 till 31/7
Förbjudet att beträda mark från 1/4 till 15/7
Passage tillåten närmare strand än 100 m



Outrett OmrådeHökö 1:2

Hökö 1:1

±

1:10 000

16. Persö

Länsstyrelsen Södermanland © Lantmäteriet Geodatasamverkan

Bilaga 2.16
Länsstyrelsens beslut om 
fågelskyddsområden i skärgården 
i Södermanlands län.
Dnr 511-6240-2022, 2022-09-12

Tider för fågelskydd
Förbjudet att beträda mark eller komma närmare strand än 100 m från 1/2 till 15/8
Förbjudet att beträda mark eller komma närmare strand än 100 m från 1/4 till 31/7
Förbjudet att beträda mark från 1/4 till 15/7
Passage tillåten närmare strand än 100 m



Askö 1:1

Outrett Område

Askö 1:6

±

1:10 000

17. Gråskär

Länsstyrelsen Södermanland © Lantmäteriet Geodatasamverkan

Bilaga 2.17
Länsstyrelsens beslut om 
fågelskyddsområden i skärgården 
i Södermanlands län.
Dnr 511-6240-2022, 2022-09-12

Tider för fågelskydd
Förbjudet att beträda mark eller komma närmare strand än 100 m från 1/2 till 15/8
Förbjudet att beträda mark eller komma närmare strand än 100 m från 1/4 till 31/7
Förbjudet att beträda mark från 1/4 till 15/7
Passage tillåten närmare strand än 100 m
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Outrett Område

Askö 1:6

Askö 1:1±

1:10 000

18. Asenskallen

Länsstyrelsen Södermanland © Lantmäteriet Geodatasamverkan

Bilaga 2.18
Länsstyrelsens beslut om 
fågelskyddsområden i skärgården 
i Södermanlands län.
Dnr 511-6240-2022, 2022-09-12

Tider för fågelskydd
Förbjudet att beträda mark eller komma närmare strand än 100 m från 1/2 till 15/8
Förbjudet att beträda mark eller komma närmare strand än 100 m från 1/4 till 31/7
Förbjudet att beträda mark från 1/4 till 15/7
Passage tillåten närmare strand än 100 m



Askö 1:1

Outrett Område
±

1:5 000

19. Skåren

Länsstyrelsen Södermanland © Lantmäteriet Geodatasamverkan

Bilaga 2.19
Länsstyrelsens beslut om 
fågelskyddsområden i skärgården 
i Södermanlands län.
Dnr 511-6240-2022, 2022-09-12

Tider för fågelskydd
Förbjudet att beträda mark eller komma närmare strand än 100 m från 1/2 till 15/8
Förbjudet att beträda mark eller komma närmare strand än 100 m från 1/4 till 31/7
Förbjudet att beträda mark från 1/4 till 15/7
Passage tillåten närmare strand än 100 m
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Konsekvensutredning 

Myndighet
Länsstyrelsen i Södermanlands län 

Diarienummer
511-6240-2022

Rubrik
Nya föreskrifter om fågelskyddsområden i skärgården i Södermanlands län 

A   Allmänt 

Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 

Syftet med djur- och växtskyddsområden (7 kap. 12 § miljöbalken) är att skydda sällsynta 
eller störningskänsliga djur- eller växtarter. Föreskrifterna innebär inskränkningar i 
allmänhetens rätt att vistas inom området under en viss tid av året. Ofta begränsas även 
rätten till jakt och fiske.  

I Södermanlands skärgård finns 19 fågelskyddsområden, där tillträde för allmänheten är 
förbjudet under sjöfåglarnas häckningssäsong (som längst mellan den 1 februari och den 
15 augusti). Följande föreskrifter gäller idag inom fågelskyddsområdena enligt 
Länsstyrelsens beslut ”Fågelskyddsområden i skärgården i Södermanlands län” (dnr 
11.122-54-84) och "Ändring av fågelskyddsbestämmelserna vid Enskär m fl
öar inom fastigheten Hartsö 1: 1 i Nyköpings kommun" (dnr 2320-102/89, 
0480-02-049): 

1. Inom områden med streckad begränsningslinje är det förbjudet att beträda mark under tiden 1
april – 15 juli

2. Inom områden med heldragen begränsningslinje är det förbjudet att beträda mark eller
komma närmare strand än 100 m under tiden 1 april – 31 juli

3. Inom områden med dubbel begränsningslinje är det förbjudet att beträda mark eller komma
närmare strand än 100 m under tiden 1 februari – 15 augusti

4. Under tid då fågelskyddet gäller är det förbjudet att jaga inom de angivna områdena.

Förbuden under punkterna 1-3 gäller inte markinnehavaren eller hans folk i samband med 
yrkesutövning, skötsel eller tillsyn av fastigheten eller i samband med husbehovsfiske. Förbudet 
gäller inte heller statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende och inte heller yrkesfiskare 
under yrkesutövning. 

Problem 
Undantag från tillträdesförbudet gäller för markägare och dennes folk samt för tjänsteman 
i tjänsteärende, men inte för annan utsedd person. Detta innebär att Länsstyrelsen inte 
kan anlita konsulter för att t.ex. genomföra inventeringar eller naturvårdsåtgärder i eller 
utanför dessa områden under den tid då fågelskyddet gäller utan att ansöka om dispens 
från tillträdesförbudet. 

Det är även förbjudet att jaga under den tid då fågelskyddet gäller. På senare tid har mink 
kommit att utgöra ett allt större hot mot flera häckande fågelarter, bland annat skräntärna 

2017-12-07, 
uppdaterad 2022-08-30
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och tobisgrissla. För att bekämpa minken till förmån för fågellivet i skärgården bedriver 
Länsstyrelsen vintertid jakt med fällor och hund. Det är dock under vårvintern som 
minkjakten visat sig vara som mest effektiv. Eftersom jakt under fågelskyddssäsongen är 
förbjuden enligt föreskrifterna tvingas länsstyrelsen regelbundet ansöka om dispens för 
att kunna bedriva skyddsjakt på mink under denna period.  

Kartorna som hör till gällande beslut är handritade och därför inte så precisa. Det är svårt 
att tyda vart fågelskyddet gäller. 

Lösning 
För att kunna skapa och upprätthålla ett effektivt fågelskydd i skärgården behöver 
Länsstyrelsen eller av Länsstyrelsen utsedd person kunna vistas på och i närheten av 
öarna i skärgården under tiden då fågelskyddet gäller, dels i syfte att genomföra 
inventeringar av olika slag, dels för att kunna vidta åtgärder för att stärka 
fågelpopulationerna inom dessa områden, exempelvis genom skyddsjakt på mink. 
Länsstyrelsen föreslår därför tillägg till föreskrifterna med undantag som möjliggör detta. 

Kartorna bör kvalitetssäkras och utgå från det digitala material som finns idag. 

Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekterna 
blir om någon reglering inte kommer till stånd  

Om inget tillägg till föreskrifterna sker kommer Länsstyrelsen även i fortsättningen 
behöva söka upprepade dispenser för att kunna uppdra åt annan att genomföra 
inventeringar i och omkring fågelskyddsområdena samt för att kunna bedriva skyddsjakt i 
områdena under den tid då fågelskyddet gäller. Detta innebär ökade kostnader, extra 
administration och tar mycket tid i anspråk.  

Behovet av undersökningar och naturvårdsåtgärder inom fågelskyddsområdena bedöms 
vara relativt konstant framöver. 

Länsstyrelsen föreslår följande tillägg till föreskrifterna: 

Utan hinder av förbuden under punkterna 1-3 kan Länsstyrelsen uppdra åt annan att inom 
fågelskyddsområde utföra inventeringar, undersökningar eller annan verksamhet som syftar till att 
gynna de arter som fågelskyddet avser att skydda.  

Förbudet under punkt 4 gäller inte skyddsjakt som med jakträttsinnehavarens medgivande utförs 
av Länsstyrelsen eller av Länsstyrelsen utsedd person i samma syfte som anges i andra stycket.   

Uppgifter om vilka som berörs av regleringen 

Det är främst Länsstyrelsen och av Länsstyrelsen utsedda uppdragstagare, dvs. 
naturvårdskonsulter, tillsynsmän m.fl. som berörs av det föreslagna tillägget. 

Sakägare inom berörda områden, kommer att få tillfälle att yttra sig över förslaget, liksom 
myndigheter, kommuner och organisationer. 

Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar 
sig på 

7 kap. 12 § miljöbalken och 10 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. 
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Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen 
medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda 
regleringsalternativen  

Det föreslagna tillägget bedöms inte innebära några ökande kostnader, utan snarare 
vinster i form av minskade administrativa kostnader. 

Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de 
skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen 

Tillägget i föreskrifterna syftar bl.a. till att underlätta genomförandet av fågeldirektivet 

(2009/147/EC) och art- och habitatdirektivet (92/43/EEG).  

Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för 
ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser 

Det nya förslaget till beslut skickades den 15 januari 2018 tillsammans med denna 
konsekvensutredning ut på remiss till sakägare samt andra berörda myndigheter 
och intresseorganisationer. 

B   Kommuner och landsting 

Markera med x 

(x ) Regleringen bedöms inte få effekter för kommuner eller landsting. 
Konsekvensutredningen innehåller därför inte någon beskrivning av punkten i 
avsnitt B. 

(   ) Regleringen bedöms få effekter för kommuner eller landsting. 
Konsekvensutredningen innehåller därför en beskrivning av punkten i avsnitt B. 

C   Företag 

Med företag avses här en juridisk eller en fysisk person som bedriver 
näringsverksamhet, det vill säga försäljning av varor och/eller tjänster yrkesmässigt och 
självständigt. Att yrkesmässigt bedriva näringsverksamhet bör tolkas brett.  

Markera med x 

 (x ) Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags 
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. 
Konsekvensutredningen innehåller därför inte någon beskrivning av punkterna i 
avsnitt C.  

(   ) Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, 
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför 
en beskrivning av punkterna i avsnitt C. 

D   Samråd 

Beskrivning av ett eventuellt tidigt samråd 
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Inget tidigt samråd har skett i detta ärende. 

E   Kontaktperson 

Ange vem som kan kontaktas vid eventuella frågor 

Amanda Lidén, 010 223 43 14, amanda.liden@lansstyrelsen.se
David Hansevi 010 223 43 20, david.hansevi@lansstyrelsen.se 



Länsstyrelsen 
Södermanlands län 

Beslut  

2022-XX-XX  
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511-XXXX-2022 

  
 

Ni kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen 

Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet 
hos mark- och miljödomstolen. 

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 Södermanlands län antingen via e-
post; sodermanland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Södermanlands 
län, 611 86 Nyköping. 

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 mark- och miljödomstolen 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. 
 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 
sodermanland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 40 00. Ange 
ärendets diarienummer. 

 
Bilaga 4 

Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen 
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