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• Europaparlamentets och rådets direktiv om 

bevarande av vilda fåglar (2009/147/EG) 

eller kortfattat Fågeldirektivet, skyddar 

samtliga naturligt förekommande fågelarter 

inom EU och medlemsländerna är skyldiga 

att upprätta ett skyddssystem för att se till 

att arterna bevaras.
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• EU:s äldsta lagstiftning om skydd av vilda 

djur 

• Främst reglerar direktivet jakten och krav 

på särskilda skyddsområden, för vissa 

listade arter, Natura 2000.
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Alla fåglar är skyddade

Arter som räknas upp i Bilaga 1 kräver särskilda 

åtgärder

Arter som räknas upp i Bilaga 2 med underbilagor får 

jagas i enlighet med nationell lagstiftning

Jakten får inte äventyra bevarandet av arter
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Skarven skyddad, men inte listad

Endast EU-kommissionen har befogenhet att föreslå 

ändringar i fågeldirektivet eller dess bilagor, däribland 

skyddet för skarven. 

Skarven fanns i Bilaga 1 (strikt skyddad) vid EU-

inträdet men flyttades därifrån 1997, utan att hamna i 

Bilaga 2.
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Undantag får göras;

- hänsyn till människors hälsa och säkerhet

- flygsäkerhet

- hindra allvarlig skada på gröda, boskap, skog, fiske

och vatten 

- skydda flora och fauna
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Undantag får också göras för;

forskning, utbildning och återinplantering

under strängt kontrollerade förhållanden på selektiv 

grund tillåta fångst, hållande i fångenskap eller annan 

förnuftig användning av vissa fåglar i litet antal
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• The EU Cormorant Platform

• Great cormorant - Applying derogations under 

Article 9 of the Birds Directive 2009/147/EC 

• Vägledning för jakt enligt rådets direktiv 

79/409/EEG om bevarande av vilda 

fåglar 

Vägledning EU
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• Ansvarsfördelning

• Naturvårdsverket - Vägledning

• Länsstyrelsen  - beslut om skyddsjakt
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Naturvårdsverket har det övergripande 

nationella ansvaret för genomförandet av 

viltförvaltningspolitiken, däribland frågor som 

berör förvaltningen av skarvpopulationen.

Nationell förvaltningsplan
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Länsstyrelsen

Viltförvaltningen är regionaliserad. Om det är 

motiverat kan länsstyrelsen i enlighet med 

gällande författningar besluta om skyddsjakt. 

Jaktförordningen 24 och 29 §§ (23 a §)
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• Nationell förvaltningsplan för skarv 2014

• Domar – Kammarrätten i Stockholm

• Länsvisa planer

Nationell vägledning
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Tack för visat tålamod intresse!

Skarv
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