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  REMISSYTTRANDE 

2022-03-02 
 

Ert datum  2022-01-17 

Ert dnr 218-22934-2021          

 

Länsstyrelsen Östergötland 

    Östgötagatan 3 

581 86 Linköping 
     

 

Förslag till förvaltningsplan för skarv i Östergötlands län 
 

Inledningsvis noterar vi att länsstyrelsen har försummat att adressera remissen till Sveriges 

Fiskevattenägareförbund.  

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har emellertid efter påpekande tagit del av länsstyrelsens 

förslag till förvaltningsplan för skarv och lämnar följande synpunkter.  

 

Sammanfattande synpunkter 

 

Allmänt om planen 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund välkomnar i princip att länsstyrelsen äntligen presenterar 

en förvaltningsplan för skarv. Länsstyrelsen konstaterar mycket riktigt i inledningstexten att 

skarven förorsakar allvarlig skada på fisket och fiskbestånden i länets skärgård och sjöar. 

Vidare slår länsstyrelsen fast att det är genom att formulera konkreta mål utifrån regionala och 

lokala förutsättningar samt, att ta fram åtgärder kopplade till dessa mål, som man lägger 

grunden för skarvförvaltningen. 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund måste dock tyvärr konstatera att planen inte lever upp till 

dessa fastlagda portalambitioner. Skarvförvaltningsplanen saknar både konkreta mål och 

skarpa åtgärder. Innehållet i föreliggande förslag till förvaltningsplan är tandlöst och en 

mycket stor besvikelse.  

 

Målen i skarvförvaltningsplanen 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund noterar att de lågt ställda och abstrakta mål som redovisas 

i planen saknar både referensvärden och beskrivning av vad man kvantitativt vill uppnå. 

Exempelvis saknas uppgifter om hur stor den allvarliga skadan på fiske och fiskeredskap är 

idag och därmed saknas också en definition av innebörden i måluppfyllelsen ”ska minska”. 

Uttryck som ”i möjligaste mån”, ”ska öka” och ”ska minska” hör inte hemma i en 

förvaltningsplan som säger sig ska formulera konkreta mål med tillhörande åtgärder för att 

uppnå målen.       
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Sveriges Fiskevattenägareförbund konstaterar alltså att det helt saknas kvantitativa mål i 

planen. Konkreta och kvantitativa mål för skarvpopulationen i länet till nivåer som är 

acceptabla för ekosystemet och fiskbestånden måste vara en absolut nödvändig del av planen. 

Det måste även finnas en tidplan för när det kvantitativa målet ska vara uppnått. Ett rimligt 

mål bör, i likhet med förvaltningsplanen för Stockholms län, vara att reducera antal skarvar 

och skarvbon med ca 50 procent. Skarvens negativa inverkan på skärgårdens och sjöarnas 

bestånd av bland annat abborre och gädda är så allvarlig att insatserna med 

populationsbegränsning till föreslagna nivåer måste vara uppnådda inom tidsintervallet 5 - 10 

år. 

 

I övrigt anser vi att ”fiskbestånd” generellt ska ingå i första punkten under Mål för 

skarvförvaltningen. Lydelsen blir då ”Allvarlig skada på fiske, fiskbestånd, fiskeredskap, 

egendom och skogsproduktion orsakade av skarv i Östergötlands län ska minska.” Andra 

punkten bör ändras till följande korta lydelse: Skarvens påverkan på fiskbestånden ska 

minska. Tredje punkten bör revideras och kompletteras till att ha följande lydelse: 

”Nyetablering av skarvkolonier ska förhindras inom och i närheten av fredningsområden för 

fisk och inom alla områden som har betydelse för fiskbeståndens reproduktion och uppväxt 

samt i närheten av bostadshus.    

 

Förvaltningsåtgärder 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund konstaterar att skarvförvaltningsplanen saknar konkreta 

idéer om hur själva förvaltningen ska gå till. De angivna åtgärderna: möjlighet till skyddsjakt, 

skyddsjakt inom fredningsområden och störning innebär inte några större förändringar jämfört 

med vad som hittills har varit möjligt. 

 

Vi anser att en seriöst menad förvaltningsplan måste vara mer aktiv och ansvarstagande: 

exempelvis skapa förutsättningar för och aktivt stödja lokala förvaltningsgrupper med jägare 

och markägare, samt att stimulera konkreta insatser i form av ankomstjakt och äggbehandling, 

och att även stödja insatserna ekonomiskt. Vi föreslår att länsstyrelsen själv tar initiativ och 

sammankallar skarvförvaltningsmöten i skärgården där man uppmuntrar till nödvändig 

förvaltning. 

 

Vi vill även påpeka att planens avsnitt om äggbehandling innehåller ett ”moment 22”, då det 

räknas som skyddsjakt, men där skyddsjakt inte får bedrivas närmare en häckningsplats än 

300 meter, och enbart mellan 1 augusti och 28 februari. Här måste länsstyrelsen öppna, ändra 

och förenkla möjligheterna till äggbehandling. Det måste vara lätt och snabbt att få tillstånd 

och äggbehandling ska förstås bedrivas under häckningstidens första veckor. 

 

Förvaltningsplanen måste också rikta fokus på ankomstjakt. Jakten ska kunna bedrivas vid 

och i närheten av häckningsplatserna under våren innan fåglarna börjar värpa. Om det finns 

någon substans i ambitionen att minska skador orsakade av skarv så måste länsstyrelsen 

underlätta användningen av förvaltningsmetoder som får någon effekt.  

 

Slutligen vill vi framhålla att en kraftfull beståndsreglering av både skarv och säl är helt 

nödvändig för att de fiskeregleringar och fredningsområden som Havs- och 

vattenmyndigheten i samverkan med länsstyrelsen inrättat i skärgårdsområdet ska bli 

trovärdiga och verkningsfulla. Både skarv och säl rör sig över stora områden. Därför krävs 

generella åtgärder som inte enbart riktar sig mot fredningsområden och andra särskilt utpekade 

platser. Hela ekosystemet drabbas av de överstora populationerna.  
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I sammanhanget vill Sveriges Fiskevattenägareförbund starkt betona att ändamålsenliga 

fredningsområden och övrig fiskevård skulle kunna lösas mycket enklare och konstruktivare 

inom ramen för en lokal förvaltningsmodell för Östergötlands skärgårds- och kustvatten. Det 

skulle öppna upp kanaler för en dialog med berörda fiskerättsägare och på riktigt skapa den 

långsiktigt hållbara förvaltning av gädda, abborre, gös och andra arter som eftersträvas. 

Dessutom skulle olika slags förvaltningsåtgärder, exempelvis skarvförvaltning, kunna 

organiseras och förankras betydligt enklare och inom ramen för en rättssäker process.   

 

 

Med vänlig hälsning 

                  

 

SVERIGES FISKEVATTENÄGAREFÖRBUND 

 

 

Thomas Lennartsson 

Förbundsdirektör 

Sveriges fiskevattenägareförbund 

Lilla Böslid  

305 96 Eldsberga 

Tel. 0702-70 83 24 

Epost. thomas.lennartsson@vattenagarna.se 

www.vattenagarna.se  
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