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Remiss förvaltningsplan skarv för Stockholms län
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att godkänna kommunstyrelsekontorets
förslag till yttrande över förvaltningsplan för skarv i Stockholms län som sitt eget och överlämna det
till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Länsstyrelsen i Stockholms län ha tagit fram ett förslag till Förvaltningsplan för skarv i Stockholms
län. Förvaltningsplanen blir vägledande för Länsstyrelsen och alla andra som arbetar med förvaltning
av skarv och Stockholms län.
Åtgärder som ska genomföras är bland annat en minskning av antalet bon med hälften (till ca 3000
år 2030), skydd av skyddsvärda områden för fisk, förhindring av nya häckningsetableringar samt
kortare handläggningstid på Länsstyrelsen för ansökan om tillstånd för skyddsjakt.

Bakgrund
Länsstyrelsen har lämnat möjlighet för kommuner och andra instanser att yttra sig på förslaget till
Förvaltningsplan för skarv i Stockholms län.
Koppling till gällande styrdokument
Ärendet bidrar generellt till Kommunfullmäktiges mål för kommunen om att vara Sveriges mest
populära landsbygdskommun.
Lagkrav
Miljöbalken, fågeldirektivet, jaktförordningen.
Samberedning
Ärendet har samberetts med bygg och miljökontoret, mark och exploateringsavdelningen samt tillväxtoch utvecklingsenheten. Dock har inga synpunkter emottagits från avdelningarna till planavdelningen
som handlägger ärendet.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till förvaltningsplan för skarv i Stockholms län. Den riktar sig
framförallt till de som arbetar med förvaltning av skarv. Den har tagits fram i en öppen process, flera
fiskevårdsföreningar, naturvårdsorganisationer, markägare och kommuner med flera har deltagit i
arbetet.
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Skarv
Skarven har ökat i länet under de senaste årtiondena och skapat konflikter kopplat till både till allmän
hälsa och till överfiske. Skarven är en kolonihäckande art som häckar på öar och kolonierna kan bidra
till både stark lukt och höga ljud.
Skarven jagar där det är mycket fisk, i grunda vikar (lekvikar), åmynningar och även i insjöar. Det kan
leda till överfiske av lokala bestånd, speciellt på abborre.
I länet finns i dagsläget ca 5500 bon och man räknar med att ungefär 27 500 individer uppehåller sig i
länet under eftersommaren (osäker siffra). Stockholm och Gotlands län har flest skarvar nationellt.
Skyddsjakt
Arten är med i fågeldirektivet men inte i art- och habitatdirektivet. Den är inte upptagen som en jaktbar
art vilket innebär att en behöver ett beslut om tillstånd för skyddsjakt från Länsstyrelsen för att kunna
skjuta skarv. Länsstyrelsen har under de senaste åren beviljat generella tillstånd vid fiskeredskap,
fiskodlingar, utsättningsplatser, fredningsområden för fisk och för fredning av abborrbestånd. De har
också beviljat andra tillstånd kopplat till allvarligt skada på fiske och skog samt risk för allmän hälsa.

Förvaltningsplanens syfte
Syftet med planen är att ge stöd åt Länsstyrelsen men även att ge vägledning till alla samhällsintressen
som berörs av skarv i länet.
Förvaltningsplanens mål och genomförande
Målet är framförallt att minska konflikter och rädda fiskbestånd. Detta ska ske bland annat genom
följande åtgärder:





Minskning av antalet bon med hälften (till ca 3000 år 2030)
Skydda skyddsvärda områden för fisk
Hindra nya häckningsetableringar
Kortare handläggningstid på Länsstyrelsen vid ansökan om tillstånd för skyddsjakt.

Synpunkter från kommunstyrelsekontoret
Kommunstyrelsekontoret ser positivt på att en förvaltningsplan för skarv har tagits fram och ser den
som en bra grund att utgå ifrån. Vi har dock följande synpunkter.
Länsstyrelsens samordnande roll
Kommunstyrelsekontoret anser att Länsstyrelsen tydligare skulle behöva ta en samordnande roll i
genomförandet.
Skyddsvärda områden
Kommunstyrelsekontoret anser att det behövs en tydligare definiering och visualisering av vilka
områden som det gäller.
Samarbete med Åland
Kommunstyrelsekontoret tycker att samarbete och erfarenhetsutbyte också bör ske med Åland.
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Konsekvensanalys/riskanalys
Är inte tillämplig
Barnkonsekvensanalys
Är inte tillämplig
Ekonomisk analys
Är inte tillämplig
Jämställdhetsanalys
Är inte tillämplig
Äldre- och tillgänglighetsanalys
Är inte tillämplig
Tidplaner
Synpunkterna ska vara Länsstyrelsen i Stockholms län tillhanda senast 5 januari 2020. Norrtälje
kommun har fått dispens att lämna in dem senast den 31 januari 2020.

Charlotte Köhler
Samhällsbyggnadsdirektör
Kommunstyrelsekontoret

Helena Purmonen
Planchef
Planavdelningen

Bilagor
1. Missiv och remiss för förvaltningsplan för skarv i Stockholms län 2019
2. Yttrande över Förvaltningsplan för skarv i Stockholms län

Beslut skickas till
Planavdelningen och Länsstyrelsen i Stockholms län (med e-post till stockholm@lansstyrelsen.se,
ange diarienummer 218-1906-2019 i ämnesraden på mailet.).
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