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  REMISSYTTRANDE 

2019-12-11 
 

Ert datum  2019-10-31 

Ert dnr 218-1906-2019          

 

Länsstyrelsen Stockholm 

    Box 22067 

104 22 Stockholm 
     

 

Förslag till förvaltningsplan för skarv i Stockholms län 
 

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

Fiskevattenägareförbund. Försummelsen blir extra allvarlig då vi på ett tidigt stadium 

uttryckligen har begärt att få stå med på sändlistan för remissbehandling av förslaget. Detta 

inte minst då länsstyrelsens förvaltningsplan förväntas bli vägledande även för andra län. 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har emellertid tagit del av länsstyrelsens förslag till 

förvaltningsplan för skarv och lämnar följande sammanfattande synpunkter.  

 

Synpunkter 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund tycker det är mycket glädjande att en länsstyrelse äntligen 

presenterar en förvaltningsplan för skarv. Det är första gången förvaltningen inkluderar skydd 

av fiskbestånd. Konkreta förvaltningsinsatser som håller populationerna av skarv på för 

ekosystemet och fiskbestånden balanserade nivåer är en absolut nödvändighet. 

 

Vi tillstyrker förslaget i stort men anser att tidsplanen för att uppnå det kvantitativa målet, att 

populationsreducera skarven/antal skarvbon med ca 50 procent måste vara betydligt raskare. 

Skarvens inverkan på skärgårdens bestånd av bland annat abborre och gädda är så allvarlig att 

insatserna med populationsbegränsning till minst föreslagna nivåer måste vara uppnådda inom 

högst 5 år.  

 

Vi anser dessutom att ”fiskbestånd” generellt ska ingå i första punkten under Mål för 

skarvförvaltningen i Stockholms län. Lydelsen blir då ”Allvarlig skada på fiske, fiskbestånd, 

fiskeredskap och skogsproduktion orsakade av skarv i Stockholms län ska minska.” Tredje 

punkten bör kompletteras enligt följande: ”Nyetablering av skarvkolonier ska i möjligaste 

mån förhindras inom och i närheten av fredningsområden för fisk och inom områden som i 

övrigt har betydelse för fiskbeståndens reproduktion och uppväxt samt i närheten av 

bostadshus.    

 

Vi förslår också att ordet ”Utreda” i första punkten under Åtgärder som Länsstyrelsen ska 

genomföra ersätts av ”Utveckla och tillämpa” andra metoder än jakt med skjutvapen. Oljering 

och äggprickning är nödvändiga metoder för att uppnå målet om en minskad skarvpopulation. 
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Det bör påpekas att en kraftfull beståndsreglering av inte bara skarv utan även av säl är helt 

nödvändig för att de åtgärdspaket för förvaltningsåtgärder i form av fiskeregleringar som 

länsstyrelsen parallellt strävar efter att iscensätta ska bli trovärdiga och verkningsfulla.   

 

I sammanhanget vill vi starkt betona att ändamålsenliga fredningsområden och övrig fiskevård 

skulle kunna lösas mycket enklare och konstruktivare inom ramen för en lokal 

förvaltningsmodell för Stockholms 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 och gös som eftersträvas. Dessutom skulle olika slags 

förvaltningsåtgärder kunna 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 
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