Ansökan om skyddsjakt
och skadeförebyggande åtgärder
mot skarv
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Skicka blanketten till:

Länsstyrelsen i Stockholm
Enheten för naturvård
Box 22067, 104 22 Stockholm

Fyll i blanketten via din dator eller skriv ut
och texta tydligt.
Underteckna blanketten och skicka in den.
Mer information finns i slutet av blanketten.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Sökande
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Adress (gata eller box)

Postnummer

Ortnamn

Telefon (även riktnummer/prefix)

E-postadress

Sökanden är

Mark-/vattenägare

Jakträttshavare

Markarrendator

Fiskerättsarrendator

Yrkesfiskare

Annat:

Beskrivning
1. Hur många fåglar avser du att fälla?
2. Hur många ägg avser du att pricka?
3. Avser du att använda någon annan skadeförebyggande metod? (till exempel skrämsel) Beskriv metoden och omfattningen så utförligt som möjligt.

4. I vilket område avser du att utföra åtgärderna? Ange fastighetsbeteckningar på berörda fastigheter samt bifoga karta med utmarkerade områden.

5. Under vilken tidsperiod avser du att utföra åtgärderna?

Länsstyrelsen Stockholm 2014-12-04

6. Beskriv vilka typer av skador som ligger till grund för ansökan.

Postadress

Länsstyrelsen i Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Telefon

010-223 10 00

Fax

010-223 11 10

E-post och webbplats

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm
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7. På vilka sätt kommer åtgärderna att bidra till att allvarlig skada förhindras?

8. Om du ansöker om skyddsjakt, varför är just skyddsjakt nödvändig och varför fungerar inte andra åtgärder?

9. Vilka skadeförebyggande åtgärder riktade mot skarv har tidigare använts i området?

Om det är skador på fiske som ligger till grund för ansökan, besvara följande frågor (10.1 – 10.5). Annars kan du lämna
dessa fält tomma.
10.1. Vid vittjning av fiskeredskap i området, hur ofta hittas nya färska skarvskador på redskapen? Svara i procent.
10.2. Hur stor del av fångsten i området har färska skarvskador? Där fisk skadats efter att den fångats i redskapet. Svara i procent.
10.3. Hur stor del av fångsten i området har gamla ärr från skarvattacker? Svara i procent.
10.4. Vilka fiskarter utsätts för skarvskador i området, och hur ser skadefrekvensen ut för de olika arterna? Svara i procent.

10.5. Hur har du gått tillväga för att räkna ut svaren på 10.1 – 10.4?

Bilagor (Andra bilagor kan också anges om du vill åberopa till exempel besiktningsintyg eller utlåtande från sakkunnig)

Karta

Fullmakt

Intyg

Andra bilagor:

Underskrift
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Länsstyrelsen Stockholm 2014-12-04

Information
Skyddsjakt efter skarv avser enbart arten storskarv
(Phalacrocorax carbo). Den förekommer dock i två
underarter, vanlig storskarv (Ph. carbo carbo) och
mellanskarv (Ph. carbo sinensis). Dessa är mycket svåra
att säkert särskilja i fält och därför avser skyddsjakten
urskiljningslöst båda underarter.
Storskarvens båda underarter samt dess bon och ägg är
fredade enligt 3 § jaktlagen (1987:259) och bilaga 1 och 4
till jaktförordningen (1987:905). Enligt 4 §
artskyddsförordningen (2007:845) är det även förbjudet
att avsiktligt störa eller skrämma fåglarna.

Länsstyrelsen får medge skyddsjakt med stöd av 29 §
jaktförordningen. För tillstånd krävs dock att det inte finns
några andra möjliga lösningar än jakt och att det finns skäl
enligt 23 a § jaktförordningen. Skäl kan till exempel vara
om det finns risk för flygsäkerheten eller allvarliga skador
på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan
egendom.
Länsstyrelsen får även ge tillstånd till skrämselåtgärder
med stöd av 14 § artskyddsförordningen. Även här krävs
det att risk för allvarliga skador föreligger.
Skrämselåtgärder får dock inte innebära risk för att ägg
eller ungar överges, om detta är fallet krävs
skyddsjaktstillstånd.

