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Tillstånd för skyddsjakt efter storskarv inom kust- och 
skärgårdsområden i Blekinge län

Beslut
Med stöd av 20 § 1 stycket, 21 §, 23 a § 3 stycket och 29 § jaktförordningen (1987:905) 
meddelas att skyddsjakt med skjutvapen på 1 800 stycken storskarv (i fortsättningen 
benämnda skarv) årligen får ske inom kust- och skärgårdsområden i Blekinge län enligt 
följande:

A. Skyddsjakt för att förhindra skada på fisk

Skyddsjakt på skarv får utföras för att förhindra skada inom 300 meter från fasta och
rörliga fiskeredskap. Rörliga fiskeredskap omfattar i detta beslut inte handredskap.
Skyddsjakten får bedrivas 1 juli – 30 juni.

B. Skyddsjakt för att freda bestånd av abborre

Skyddsjakt på skarv får utföras för att freda bestånd av abborre. Skyddsjakten får
bedrivas 1 augusti – 28(29) februari.

Normalt är jakt från båt med motor bara tillåten om motorn är avstängd och minst en minut 
förflutit sedan den stängts av. Vid denna jakt, förordnar länsstyrelsen med stöd av 21 § 
jaktförordningen, att det är tillåtet att jaga från stillaliggande båt med motorn på eller av.

Detta beslut gäller från 1 januari 2022 till och med den 31 december 2024.

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

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

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932) att delgivning 
av beslutet ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes tidningar samt på Länsstyrelsen 
Blekinges hemsida senast 2021-12-17.

Villkor för utnyttjande av tillstånd

För skyddsjakten gäller att:

Beslut

Datum
2021-12-10

Ärendebeteckning 
218-5387-2021
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 Den som jagar med stöd av detta tillstånd ska före jakten kontrollera via länsstyrelsens 
hemsida att det tillåtna antalet skarvar som får fällas inte överskrids.

 Jakten inte får bedrivas inom Natura 2000-områden som är fredade enligt 
Fågeldirektivet (SPA-områden). Följande karttjänst från Naturvårdsverket kan 
användas för att söka information om dessa områden: 
https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

 Jakten inte får bedrivas inom fågelskyddsområden under förbudstiden för respektive 
område.

 Jakten inte får bedrivas närmare än 300 meter från koloni av skarv under perioden 1 
mars – 31 juli.

 Jakten inte får bedrivas närmare än 300 meter från boplats av fiskgjuse eller havsörn 
under perioden 1 feb – 10 aug.

 Jakten inte får bedrivas inom de naturreservat där jakten är undantagen enligt 
respektive naturreservats föreskrift.

 Jakten får endast bedrivas under förutsättning att jakträtt finns på mark och vatten som 
ingår i fastigheter, genom att fastighetsägare eller jakträttshavare ska ha lämnat sitt 
tillstånd till skyddsjakten. Detta gäller även för skyddade områden där jakt är tillåten.

 Jakten får bedrivas på allmänt vatten med stöd av 47 § första stycket i 
jaktförordningen då länsstyrelsen föreskrivet tillåten jakt på allmänt vatten 
(Länsstyrelsens föreskrift 10 FS 2020:4 från 8 april 2020). Detta medger personer som 
är folkbokförda inom Blekinge län, bedriva jakt inom länet efter sjöfågel på allmänt 
vatten samt på holmar, klippor och skär som inte hör till något hemman. Då har man 
även rätt att ta med två jaktgäster som inte behöver vara folkbokförda i Blekinge.

 Jakten utförs på ett jaktetiskt korrekt sätt där skadeskjutningar undviks och jakt på 
häckande skarvar ska i möjligaste mån undvikas.

 Jakten sker på sådant sätt att övrigt vilt störs i så liten utsträckning som möjligt i 
enlighet med 5 § jaktlagen.

 Jakten endast får bedrivas med skjutvapen och att endast tillåtna jaktmedel enligt 10 § 
jaktförordningen används.

 Skytten ansvarar för att fällda skarvar bärgas och om blyammunition använts ska döda 
fåglar göras oåtkomliga för rovfåglar.

 Rapporteringsskyldighet ska fullgöras enligt nedan.

 Kopia av detta tillstånd ska medföras av den som bedriver jakt med stöd av detta 
tillstånd.

Länsstyrelsen avslår ansökan i övrigt.

Rapporteringsskyldighet

https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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Rapporteringen är en skyldighet för jakt som sker enligt detta beslut. Rapporteringen ska ske 
snarast dock senast en vecka efter att skarv har fällts. Rapporteringen lämnas via 
länsstyrelsens hemsida. Rapporten ska innehålla följande:

 Uppgifter om hur många skarvar som fällts.

 Av vem, var och när det har skett.

 Uppgifter om fågeln varit ringmärkt, ringens inskription. Ring sänds till 
Naturhistoriska Riksmuseet.

 Uppgifter om fågeln fälldes med stöd av punkt A eller B ovan.

 Eventuella andra iakttagelser som kan vara av intresse, t.ex. effekter av skyddsjakten.

Om skyldigheten att rapportera inte sker på ett tillfredsställande sätt kan detta vara grund för 
att länsstyrelsen gör en annan bedömning i frågor om skyddsjakt på skarv i framtida beslut.

Allmän hänsyn

Samma grundregler som vid all annan jakt gäller, dvs jakten ska bedrivas med största möjliga 
hänsyn till såväl berörd art som övrig fauna och den rekreationssökande allmänheten.

Patroner som är laddade med blyhagel får inte användas vid jakt över våtmarker eller grunda 
delar av öppet vatten. Naturvårdsverket vägleder att djup grundare än 6 m klassas som grunda 
delar av öppet vatten. Tomhylsor plockas upp och återvinns.

Länsstyrelsen erinrar om den obligatoriska viltvårdsavgiften (jaktkort) och att avlossnings-
tillstånd behövs inom tätbebyggt område. Polismyndigheten bör informeras innan jakten 
påbörjas.

Beskrivning av ärendet

Tidigare beslut

I Blekinge har fiskare sedan 2010 till och från kunnat skyddsjaga skarv enligt länsstyrelsens 
beslut. Det senaste beslutet (dnr 218-1455-2018) upphör gälla 2021-12-31. Inventeringar 
tyder på att skarvbeståndet har fortsatt att växa trots den bedrivna skyddsjakten. Från 2016 
fram tills idag har det fällts årligen mellan 1350 och 2000 skarvar enligt de rapporter som 
inkommit till länsstyrelsen.

Det är av vikt att känna till att skarven numera får skyddsjagas på enskilds initiativ enligt 
bilaga 4 i jaktförordningen som trädde i kraft 2021-07-01.

Ansökan

Sportfiskarna Blekinge, Blekinge kust och Skärgårdsförening, Blekinge Sjöjaktvårdsförening 
och Jägareförbundet Blekinge inkom med en gemensam ansökan den 26 juli 2021 med 
begäran om att förlänga senaste beslutet (dnr 218-1455-2018). Ansökan innehöll även en 
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begäran om en tilldelning om 3000 individer per år samt att jakten får kunna bedrivas i 
fågelskyddsområden utanför förbudstiden.

Ansökan innehåller bland annat följande motivering:

”Vi ser ett kommande stort behov av att förvalta skarvpopulationen i Blekinge genom jakt. 
Inventeringar från Sveriges Lantbruksuniversitet visar på en kraftig stigande skarvpopulation 
…Predationstrycket på olika fiskbestånd speciellt gädda och abborre är stort… Skarven har en 
negativ effekt på fiskbestånd och att kontrollåtgärder, som exempelvis skyddsjakt, hjälper för att 
skydda fisken. Extra sårbara arter som skarven gärna äter är abborre (Maria Ovegård,2017).”

Ärendets handläggning

Ansökan inkom den 26 juli 2021.

Länsstyrelsen skickade ut förslag till beslut den 15 november 2021 där länets 
Viltförvaltningsdelegation, Blekinges Ornitologiska Förening och Blekinges kommuner har 
beretts tillfälle att yttra sig över ansökan och beslutet.

Blekinge Ornitologiska Förening (BOF) och BirdLife Sverige har lämnat ett yttrande som 
bland annat lyfter fram följande:

”Det föreslagna tillståndet innebär en påtaglig utökning av den sedan 2021-07-01 tillåtna 
skyddsjakten på enskilds initiativ. Denna utökas alltså enligt det föreslagna tillståndet till att 
gälla året runt i relation till fiskeredskap samt på så sätt att det under perioden 1 augusti – 
28(29) februari inte krävs någon koppling till fasta eller rörliga fiskeredskap, såvida 
vederbörande jägare kan hänvisa till att syftet med jakten är att freda bestånd av abborre.”.

”Att tillåta en så vidlyftig och omfattande skarvjakt (2000 individer är en ansenlig mängd) 
under häckningstid riskerar att lämna många svältande ungar att dö, vilket strider mot 27 § 
jaktlagen (1987:259) där det framgår att onödigt lidande ska undvikas vid all form av jakt. 
Skyddsjakt under häckningstid ska därför vara tydligt inriktad mot att ta bort specifika 
individer som utgör stor skada på yrkesfiskares utkomst/utrustning. I den mån länsstyrelsen 
anser att populationsdecimerande skyddsjakt ska vara tillåten måste det ske utanför 
häckningstid.”

”Enligt det föreslagna tillståndet får jakt inte utföras närmare än 300 meter från känd koloni 
av skarv eller känd boplats av berguv, fiskgjuse, havsörn eller skräntärna under perioden 1 
mars – 31 juli. Tanken är god, men tidpunkten alldeles för sen när det gäller berguv och 
havsörn. I södra Sverige inleder dessa arter häckningssäsongen redan i januari, varför 
förbudsstarten måste flyttas åtminstone till 1 februari. Länsstyrelsen motiverar (under Övriga 
överväganden) det satta datumet med att det överensstämmer med vad som anges i 
jaktförordningens bilaga 4. Det som anges i jaktförordningens bilaga 4 är emellertid att 
skyddsjakt på enskilds initiativ aldrig får ske inom 300 m från boplatser för storskarv, 
fiskgjuse eller havsörn (alltså oavsett datum).”

”Det bör noteras att skarven är en flyttfågel, vilket innebär att jakt under vintern med stor 
sannolikhet riktas mot andra (del-) populationer än den som häckar i aktuell region. Ett 
rimligt krav för uppföljning vore att avlivade fåglar fotodokumenteras så att man med hjälp 
av den gula strupfläckens utbredning kan göra en grov indelning av hur många fällda skarvar 
som tillhör den häckande populationen och hur många som är rastare/övervintrare.”
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Miljöförbundet Blekinge Väst har lämnat ett yttrande som bland annat lyfter fram följande:

”Förslaget till beslut 2021 är mer genomarbetat än det som undertecknad granskade 2019 
och det innehåller flera villkorsskrivningar som överensstämmer bra med de synpunkter som 
undertecknad lämnade då.”

”Flertalet villkor är bra eller mycket bra, så som de olika rapporteringskraven och kravet att 
kadaver med blyhagel i sig ska göras oåtkomliga för rovfåglar.”

”Villkoret ”jakten inte får bedrivas närmre än 300 meter från känd koloni av skarv, känd 
boplats av berguv, fiskgjuse, havsörn eller skräntärna under perioden 1 mars-31 juli” önskar 
jag få omformulerad.

Dels är skyddsavståndet lite snålt tilltaget för några arter. Men även då artlistan har en 
prägel av östra Blekinge och inte västra Blekinge. Mitt förslag är i stället ”jakten inte får 
bedrivas närmre än 300 meter från känd koloni av skarv, eller inom 500 meter från känd 
boplats av berguv, fiskgjuse, pilgrimsfalk, havsörn, kentsk tärna eller skräntärna under 
perioden 1 mars-31 juli”.”

”Utifrån det faktum att den lokala populationen av storskarv ökar, trots en relativt 
omfattande officiell skyddsjakt, talar för att vi har en liknande situation som på andra håll i 
Europa. Se t ex Chamberlain et. al. 2013. Här ligger även kärnfrågan om vilka 
delpopulationer/underarter som skjuts av genom denna typ av beslut. Jag delar bedömningen 
att det kan vara svårt eller omöjligt att separera underarterna i fält i samband med att skott 
ska avlossas. Men det vore relativt enkelt för alla jägare att grovt klassa in de dödade 
fåglarna i antingen P.c. carbo eller P.c. sinensis. Till exempel utifrån den enkla skissen som 
Newson et.al. (2004) använt sig av för deras i sammanhanget intressanta rapport…”

Sölvesborgs kommun har lämnat följande yttrande:

”Sölvesborgs kommun har inget att invända mot skyddsjakt på skarv. Skarvproblematiken 
upplevs stor i kommunen och sökande vill skjuta ett större antal skarv än förslaget medger. 
Sölvesborgs kommun föreslår därför att sökandes förslag godkänns.”

Karlshamns kommun har lämnat ett yttrande som bland annat lyfter fram:

”Det är angeläget med en skyddsjakt efter skarv för att säkra tillgången på kustnära bestånd 
av fisk såväl för det småskaliga yrkesfisket som för fritidsfisket, för att nå ett långsiktigt 
hållbart fiske som i sin tur bidrar till regional utveckling.

Kommunen delar länsstyrelsens bedömning att det ekonomiska bortfallet genom utebliven 
eller skadad fångst, skador på redskap m.m. har stor ekonomisk betydelse som medför 
allvarlig skada på fisket, såväl för licensierat fiske som för sport- och fritidsfiske och ser 
därför positivt på förslaget till skyddsjakt på skarv.

För att uppnå en effektiv skyddsjakt så menar kommunen att länsstyrelsen även bör arbeta för 
att skyddsjakt ska kunna ske inom Natura 2000-områden (SPA-områden) och för att 
reservatsföreskrifter ska medge skyddsjakt om inte särskilda skäl föreligger. Därutöver bör 
även skyddsjakten kunna bedrivas över markägargränser.”
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Yrkesfiskets representant i länets Viltförvaltningsdelegation, tillika Blekinges representant för 
Sveriges Fiskare Producentorganisation, ha lämnat följande yttrande:

”Vi menar att jakttiden för skyddsjakt för att freda bestånd av abborre skall vara som det är i 
nuvarande beslut. Med tanke på beståndets stora ökning samt att vi inte har lyckats fälla 
tilldelad kvot är finns ingen anledning att korta in tiden från den 31 mars till den 28 feb. 
Dessutom finns beslut från riksdagen1 att Sverige skall minska stammen av skarv. Även tiden 
för jakt vid koloni skall tillåtas fram till 31 mars i övrigt inget att invända emot.”

[1] Åtgärder för at rädda fiskbestånden i Östersjön

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/atgarder-for-att-radda-fiskbestanden-i-ostersjon_H901MJU6

Sverige Demokraternas representant i länets Viltförvaltningsdelegation ha lämnat följande 
yttrande:

”Angående förslaget om skyddsjakt på skarv stödjer jag förslaget utom den delen om 300m 
till koloni bör minskas till 50m då detta räknas som utanför räckvidden för hagelvapen, dock 
tillräckligt nära för bedriva effektiv skyddsjakt på skarven.”

Motivering till beslutet

Fisket i Blekinge

Under flera decennier har utsjöfisket efter torsk utgjort den helt övervägande delen av länets 
totala fångster. Under de senaste 10 åren har det av flera anledningar blivit allt svårare att få 
lönsamhet i utsjöfisket efter torsk och sedan 2019 är torskfisket stoppat. Detta leder till att allt 
fler yrkesfiskare blivit beroende av att fiska efter kustnära fiskarter som abborre, flundra, ål 
och gädda. Samtidigt har skarvpopulationen ökat vilket medfört en ökande konkurrens om 
tillgången på fisk samt att skarvarna också kan ha negativa effekter på bestånden av kustnära 
torsk, gädda och abborre i delar av Blekinge kustområde. Risken för skadad fångst ökar också 
vid ökat antal skarvar. Att helt stänga ute skarv från redskap som fällor, ryssjor och burar för 
att förhindra predation på fångad fisk är svårt. För nät och krokfiske finns i nuläget inga 
alternativa utformningar som förhindrar skador av skarv på fångsten.

Det är angeläget med en skyddsjakt efter skarv för att säkra tillgången på kustnära bestånd av 
fisk såväl för det småskaliga yrkesfisket som fritidsfisket, för att nå ett långsiktigt hållbart 
fiske som i sin tur bidrar till regional utveckling och att uppfylla visionerna inom 
miljökvalitetsmålet Hav i balans och levande kust och skärgård.

Förutsättningar för skyddsjakt

Länsstyrelsen ska pröva ansökan enligt 23a jaktförordningen (1987:905). Prövningen 
innefattar en bedömning huruvida en allvarlig skada har uppstått eller kommer att uppstå. 
Länsstyrelsen ska pröva om det finns någon annan åtgärd än skyddsjakt. Vid prövning av 
ansökan ska länsstyrelsen bedöma om skyddsjakten försvårar upprätthållandet av gynnsam 
bevarandestatus för skarv i dess naturliga utbredningsområde.

Bedömning av allvarlig skada

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/atgarder-for-att-radda-fiskbestanden-i-ostersjon_H901MJU6U
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Länsstyrelsen har prövat om det finns risk för allvarlig skada på fisket på grund av skarven. I 
det av Naturvårdsverket framtagna dokumentet Nationell förvaltningsplan för skarv 2014 
uttalas bland annat följande. Till fiske räknas för det första yrkesfiskets fångster, förädling och 
försäljning av fisk inklusive de platser där verksamheten bedrivs, för det andra fiskodlingar 
(vattenbruk) och för det tredje fritidsfiske (husbehovsfiske, sportfiske, fiskeklubbars 
verksamhet m.m.). Det bör understrykas att det är det ekonomiska bortfallet exempelvis 
genom utebliven eller skadad fångst, skador på redskap och liknande, som utgör motivet till 
beslut om skyddsjakt för att förhindra allvarlig skada.

Flertalet studier om skarvens födointag har genomförts i Sverige och andra nordiska länder 
genom åren. Ser man till studier under senaste 10-årsperioden så kan bland annat följande 
sammanfattas:

 skarven är en generalist i födoval, som i sin tur påverkas av fiskbeståndens 
sammansättning (Cormorant diet in relation to temporal changes in fish communities, 
Boström 2012).

 skarven fångar till storleken mindre fisk än yrkesfisket, med undantag för abborre, 
torsk och flundra, där just fisket av abborre och flundra utsätts för störst konkurrens 
(Estimating competition between wildlife and humans–a case of cormorants and 
coastal fisheries in the Baltic Sea, Östman 2013).

Ovanstående studier har sedan 2009 bedrivits av SLU med bland annat Karlskrona skärgård 
som undersökningsområde. Under 2013 utökades verksamheten med ytterligare ett 
undersökningsområde. Syftet var att studera och uppskatta konkurrensen mellan människan 
och skarven (Aqua reports 2016:15 Skarv, människa och fisk i Blekinge Skärgård). Resultatet, 
applicerat på hela yrkesfisket och fritidsfisket i länet, visade att skarven stod för 28% av 
fångsten (346 ton årligen) om man ser till alla fångade arter. Räknar man bort sill (598 ton) så 
står skarven för 51% av fångsten (301 ton). Under mätperioden fanns det 1749 häckande par i 
länet samt ett högre antal under hösten. Länsstyrelsens inventering 2020 av kända kolonier 
visade att det fanns 5268 häckande par.

Enligt Naturvårdsverkets nationella förvaltningsplan för skarv är medeltalet flygga ungar per 
par vanligen 2-2,5 st. 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. Utifrån från antalet häckande par år 2020 (5268 par) bedöms lokala 
populationen i Blekinge läns skärgård till drygt 26 000 skarvar. Sedan tillkommer ett stort 
antal säsongsmigrerande skarvar som uppehåller sig i skärgården främst under hösten.

Det som skyddsjakten avser att skydda har stor ekonomisk betydelse för fisket. Fisket i 
området utgörs både av licensierat fiske samt sport- och fritidsfiske. När det gäller det 
ekonomiska bortfallet genom utebliven eller skadad fångst, skador på redskap och liknande 
bedömer länsstyrelsen utifrån det ovan redovisade att det rör sig om allvarlig skada och 
betydande ekonomiska skador vilket motiverar länsstyrelsens beslut om skyddsjakt.

Bedömning av andra lämpliga lösningar

Länsstyrelsen bedömer att andra lämpliga lösningar i praktiken saknas. Det har endast i liten 
utsträckning bedrivits arbete med skadeförebyggande åtgärder eller skrämselmetoder. 
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Bedömningen är att för att det ska utvecklas skarvsäkra redskap och skrämselmetoder behövs 
statliga medel och insatser från myndigheter. Länsstyrelsen bedömer att det inte går att ställa 
ytterligare krav på enskilda fiskare att utveckla sina redskap.

Bedömning av skyddsjaktens påverkan av skarvens bevarandestatus i dess naturliga 
utbredningsområde

Storskarven, Phalacrocorax carbo, delas in i underarter som är svåra eller omöjliga att skilja 
åt i fält. De behandlas därför lika när det gäller förvaltning, vilket även framgår av att dessa 
inte skiljs åt i jaktförordningen bilaga 4. Nominatrasen av storskarv, Phalacrocorax carbo 
carbo, häckar inte i Sverige, men förekommer i varierande antal längs våra kuster under 
vintern och berörs i praktiken i mindre omfattning av den svenska förvaltningen av skarv. 
Mellanskarven, Phalacrocorax carbo sinensis, häckar i Sverige längs kuster och i ett antal av 
våra större insjöar.

Naturvårdsverket har i Nationell förvaltningsplan för skarv (2014) uttalat följande: 
”Naturvårdsverket gör bedömningen att skarven uppfyller kriterierna för gynnsam 
bevarandestatus i så måtto att artens populationsstorlek och populationstrend varit starkt 
ökande under lång tid, att dess geografiska utbredningsområde har utökats mycket kraftigt 
under de senaste decennierna, att arten har en mycket livskraftig totalpopulation samt att det 
finns gott om lämpliga livsmiljöer för artens häckning respektive födosök. Skarven torde 
under överskådlig framtid inte vara i behov av ytterligare skydds- eller bevarandeåtgärder”.

Ansökan avser totalt 3 000 skarvar, vilket är en ökning från tidigare medgivna tillstånd. 
Länsstyrelsen konstaterar dock att tidigare tillstånd sällan utnyttjats fullt ut, samt att det idag 
även får skyddsjagas skarv på enskilds initiativ enligt jaktförordningens bilaga 4, och gör 
därmed den sammanvägda bedömningen att detta beslut bör omfatta 1 800 skarvar. Sökanden 
kan ansöka om ytterligare antal om kvoten är på väg att fyllas och behovet av skyddsjakt 
kvarstår och ej kan tillgodoses genom skyddsjakt på enskilds initiativ enligt jaktförordningens 
bilaga 4.

Länsstyrelsen har bedömt att upprätthållandet av skarvens gynnsamma bevarandestatus i dess 
naturliga utbredningsområde inte riskerar att försvåras i och med detta beslut. Beslut om 
skyddsjakt måste antalet fåglar att fälla ställas i relation till skadan som ska begänsas (se EU-
kommissionens vägledning Great cormorant – Applying derogations under Article 9 of the 
Birds Directive 2009/147/EC, sid 15). Med hänsyn till den risk för allvarlig skada på fiske 
som föreligger, gör länsstyrelsen bedömningen att medgivet antal enligt detta beslut inte 
överskrider det antal som är rimligt i syfte att begränsa skadan.

Motivering till skyddsjakt under punkt A

Syftet med skyddsjakten vid fiskeredskap är att göra skarvarna rädda för att leta föda i 
anslutning till dessa samt ta bort eventuella problemindivider. För att få skrämseleffekt 
behöver jakten ske när många skarvar samtidigt finns i redskapens närhet. Skarv har en direkt 
negativ ekonomisk påverkan på fisket med rörliga och fasta redskap både genom predation 
och att de skadar levande fisk samt orsakar skador på redskapen, vilket motiverar skyddsjakt i 
anslutning till fasta och rörliga redskap i länets vattenområden. För att varje skjuten skarv ska 
leda till så många skrämda skarvar som möjligt bör jakten inte omfatta mer än några skarvar 
åt gången. Jaktförordningen bilaga 4 tillåter i dag skyddsjakt vid redskap under perioden 1 
aug till 28 (29) feb. Det finns inte något förbud mot skyddsjakt under häckning, varken i 
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fågeldirektivet eller i svensk lagstiftning, utan en avvägning får göras mot behovet av 
skyddsjakten och risken för onödigt lidande/etiska aspekter. Länsstyrelsen anser att behovet 
för skyddsjakt i anslutning till redskap finns året runt.

Motivering till skyddsjakt under punkt B

Utifrån i ärendet presenterad forskning är det tydligt att skarven påverkar länets bestånd av 
abborre negativt och därmed orsakar fisket en allvarlig ekonomisk skada. Ser man till tidigare 
beslut om skyddsjakt så har sällan kvoten uppfyllts. Skyddsjakt är därför motiverad i hela 
länets kustområde, inklusive i naturreservat där annan sjöfågeljakt tillåts samt utanför 
förbudstiden i fågelskyddsområden. När det gäller datum så tar villkoret hänsyn till artens 
häckningsperiod.

Övriga övervägande

Villkoren rörande datum och avstånd till boplats av havsörn och fiskgjuse har förtydligats 
gentemot remissutgåvan. Länsstyrelsen anser att 1 februari till 10 augusti är lämpligt för att ta 
hänsyn till de olika arternas häckningsperioder. När det gäller datum och avstånd till boplats 
av skarv så tar villkoret hänsyn till häckningsperioden för den specifika arten. Att 
skyddsjakten på skarv får ske som närmast 300 meter från kolonier ligger i linje med gällande 
rättspraxis. Med detta avstånd anser länsstyrelsen att risken för att skarvar skräms och därmed 
sprider sig till nya kolonier förblir låg.

Villkoret i remissutgåvan rörande avståndet till boplatser av skräntärna har tagits bort då dessa 
är mindre störningskänsliga än rovfåglarna och tål att man kommer betydligt närmare än 300 
meter. Tärnorna reagerar dessutom intensivt, så här har de som utför skyddsjakt goda 
möjligheter att uppfylla att arten störs i så liten utsträckning som möjligt i enlighet med 5 § 
jaktlagen. Även berguven är borttagen då länsstyrelsen inte känner till att arten häckar i länets 
skärgård.

Länsstyrelsen har även beaktat fredningsområden för fisk i samband med att tillåta jakt i 
naturreservat där annan sjöfågeljakt tillåts, då det ofta finns överlapp mellan dessa områden.

Ser man till Blekinges Natura 2000-områden som är fredade enligt Fågeldirektivet (SPA-
områden) så är dessa mindre och färre än Natura 2000-områden som är fredade enligt Art- 
och Habitatdirektivet (SCI-områden) där skyddsjakten tillåts, förutsatt att jakt inte är 
begränsad av en reservatsföreskrift. Detta framgår i Naturvårdsverket karttjänst Skyddadnatur, 
se Information nedan. Det är främst äldre reservat som kan omfattas av jaktförbud, men dessa 
ses över efterhand.

Rapportering av respektive fälld underart hade varit önskvärd för att få klarhet i hur stor andel 
av fällda fåglar utgörs av säsongsmigrerande underarten Phalacrocorax carbo carbo som 
häckar i längs Norges och Rysslands norra kust. I dagsläget gör länsstyrelsen bedömningen att 
ett sådan krav är svårt att ställa på alla de som utför skyddsjakten, utan bör istället drivas som 
ett separat projekt med stickprov förutsatt att det finns finansiering för detta.

Enligt 31 § jaktlagen får jakt inte ske från motordrivna fortskaffningsmedel. Enligt 21 § 
jaktförordningen får länsstyrelsen besluta om undantag från detta förbud när det gäller jakt 
efter bland annat skarv. Länsstyrelsen bedömer, i syfte att skapa en ändamålsenlig jakt, att det 
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finns skäl att besluta om ett sådant undantag och att de förutsättningar som anges i 
bestämmelsen är uppfyllda.

Enligt 12 § jaktlagen har fastighetsägaren jakträtt intill ett hundra meter från strandlinjen på 
allmänt vatten som gränsar till en fastighets strand. På annat allmänt vatten liksom på sådana 
holmar, klippor och skär, som inte hör till något hemman, får jakt bedrivas endast efter 
särskilt tillstånd. Enligt 47 § första stycket jaktförordningen får länsstyrelsen meddela detta 
tillstånd. Länsstyrelsen bedömer att det finns skäl att i detta beslut förordna om jakt på 
allmänt vatten som inte hör till något hemman.

Delgivning

Då en obestämd krets och tillika ett stort antal personer ska delges beslutet, bedömer 
länsstyrelsen att kungörelsedelgivning ska ske med stöd av 49 § delgivningslagen.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 29 § jaktförordningen får länsstyrelsen ge tillstånd till skyddsjakt. Enligt 23 a § samma 
förordning kan länsstyrelsen ge tillstånd till skyddsjakt för att förhindra allvarlig skada på 
bland annat 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 försvåras.

Av 9 b § jaktförordningen framgår att de beslut som fattas med stöd av 23 a och 29 §§ 
jaktförordningen ska bland annat ange 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 artens bestånd.

Enligt 31 § jaktlagen får jakt inte ske från motordrivna fortskaffningsmedel. Enligt 21 § 
jaktförordningen får länsstyrelsen besluta om undantag från detta förbud när det gäller jakt 
efter bland annat skarv.

Enligt delgivningslagen 47 § ska kungörelsedelgivning ske genom att myndigheten beslutar 
att den handling som ska delges hålls tillgänglig viss tid hos myndigheten eller på annan plats 
och ett meddelande om detta och om handlingens huvudsakliga innehåll inom tio dagar från 
beslutet kungörs och i vissa fall ges till känna på annat sätt i enlighet med vad som närmare 
anges i 48-50 §§.

Information
Allmänt vatten och jakträtten

Lagen (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde; Till fastigheter hör allt vatten inom 
300 m från fastlandet eller från ö av minst 100 m längd. På de ställen där kurvan för tre 
meters djup går längre ut än 300 m ingår allt vatten inom denna djupkurva. Regeln innebär att 
allt vatten inom 300 m från stranden räknas som enskilt. Man bortser då från landbildningar 
under 100 m längd. Längden räknas i rät linje, fågelvägen, mellan de från varandra mest 
avlägsna punkterna på ön, oavsett om denna linje på sina ställen går över inträngande 
vattenytor. Vid en landbildning så liten att den kan inskrivas i en cirkel med mindre diameter 
än100 m börjar allmänt vatten således vid strandlinjen. Enligt jaktlagens 12 § gäller dock att 
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på sådant allmänt vatten, som gränsar till en fastighets strand, har fastighetsägaren jakträtten 
intill ett hundra meter från strandlinjen.

Natura 2000-områden, fågelskyddsområden och naturreservat

Följande karttjänst från Naturvårdsverket kan användas för att söka information om dessa 
områden: https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
Även fastighetsgränser är möjliga att se i karttjänsten.

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av funktionschef Jonas Kromnow med vilthandläggare Andreas 
Abrahamsson som föredragande, medverkande i beslutet; handläggare naturskydd Åke 
Widgren, handläggare miljöstrategi Ulf Lindahl och handläggare för fiske och lantbruk Per 
Svantesson.

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
Havs- och vattenmyndigheten
Polismyndigheten Region Syd
Kustbevakningen
Blekinges kommuner
Viltförvaltningsdelegationen Blekinge län
Jaktvårdskonsulenten Blekinge län
Länsstyrelsen Kalmar län
Länsstyrelsen Skåne län

Bilagor
1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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Ni kan överklaga beslutet hos förvaltningsrätten
Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet hos förvaltningsrätten.

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 
Blekinge antingen via e-post; blekinge@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Blekinge, 371 86 
Karlskrona.

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 
förvaltningsrätten 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.

Skriv också följande uppgifter, om ni inte tidigare lämnat dem:
 Person- eller organisationsnummer.
 Telefonnummer där ni 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 er.

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, blekinge@lansstyrelsen.se, eller via 
växeltelefonnummer 010-224 00 00. Ange diarienummer 5387-2021. 

Bilaga 1

Överklagandehänvisning förvaltningsrätten
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