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Minnesanteckning – Möte arbetsgrupp skarv 1 februari 2022 

 
Deltagare:  
John Rooth, Bergkvara båtklubb 
Germund Eriksson, Vattenrådet 
 
Hans Larsson, bygg- och miljönämndens ordförande (S) 
Henrik Nilsson Bokor, kommunstyrelsens ordförande (S) 
Björn Petersson, riksdagsledamot, ledamot kommunfullmäktige (S) 
Hanna Gustafsson, samhällsbyggnadschef  
 
Mattias Persson, viltvårdshandläggare Länsstyrelsen Kalmar län 

 
Plats: Digitalt via Teams 
Minnesanteckning: Hanna 
 

 
1. Kort presentation av deltagarna på mötet. 

 
2. Information från Björn Petersson om höstens rikspolitiska arbete 

med skarvfrågan. 
Björn informerade kort om det politiska arbetet i S som senare fick 
betydelse för Riksdagens betänkande med åtgärder för att rädda 
fiskbestånden i Östersjön. Åtgärder för skarvpopulationen finns med 
som ett av nio åtgärdsområden. Nu fortsätter den politiska beredningen 
av betänkandet för att åstadkomma konkreta förändringar. Det råder 
stor enighet i frågan. 

Riksdagens betänkande 2021/22:MJU6 Åtgärder för att rädda 

fiskebestånden i Östersjön  

 
Skarvfrågan har även lyfts i olika sammanhang i regionalpolitiken både 
genom Björn Petersson och Henrik Nilsson Bokor. Bland annat i möte 
med landshövdingen i slutet av förra året. Detta är en viktig fråga för 
Torsås. 
 

3. Information och dialog med Länsstyrelsen utifrån följande 
frågeställningar: 
 
a. Information om nuvarande beslut om skyddsjakt och de 

möjligheter som beslutet ger. 
 
Se mer information om innehåll i Lst presentation. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/atgarder-for-att-radda-fiskbestanden-i-ostersjon_H901MJU6
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/atgarder-for-att-radda-fiskbestanden-i-ostersjon_H901MJU6
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b. Information om processen för ett nytt beslut om skyddsjakt 

från 2022. Finns det möjlighet att påverka? Kan beslutet göras 
mer generöst? 
Beslutet om skyddsjakt i Kalmar län 2022-2055 är i princip klart. 
Beräknas bli klart under februari. Beslutet är generöst i förhållande 
till många andra län. 
 
Se mer information om innehåll i Lst presentation. 
 

c. Information om möjlighet att söka separata tillstånd för ex 
prickning av ägg inom specifikt geografiskt område. Vad är 
svårigheterna i detta tillståndsgivande? 
Det är väldigt begränsade möjligheter att få tillstånd till detta. Många 
beslut överklagas och beslut ändras ofta i överprövande instans på 
grund av att skälen inte är tillräckliga. Ska som regel kunna påvisa 
ekonomisk skada. Lst skickar exempel på några betydelsefulla domar 
på området.  
 
Just nu finns ett beslut om ökad skyddsjakt i Borgholms kommun, 
gäller dock inte prickning eller oljering. Detta beslut överklagandes 
inte. Lst skickar beslutet till arbetsgruppen. 
 
Se mer information i Lst presentation. 
 

d. Vilka åtgärder är möjliga för markägare att göra på öar utan att 
de bryter mot fågelskyddet eller andra bestämmelser. Röja 
vegetation? Ha betande djur? 
Det finns goda möjligheter att röja vegetation och ha betande djur 
på öar. Fågelskyddet får givetvis inte överträdas och man får inte 
röja så hårt att artskyddsbrott riskeras, dvs. förstöra boplatser mm. 
det bästa är att ta en kontakt med Naturskyddsenheten på Lst om 
man har tankar på att röja vegetation på någon ö. 
 

e. I arbetsgruppen diskuterades möjligheten att bättre samordna 
skyddsjakten för att få ett bättre utfall. Vara flera som jagar 
samtidigt, ha någon form av ersättning till skyddsjägare, ordna 
utbildningar, informationsträffar. Har länsstyrelsen någon 
input, goda exempel i dessa frågor? 
Lst rekommenderar oss att kontakta Jägarförbundet som är positiva 
till att stötta upp med anpassade utbildningsinsatser för skyddsjakt 
på skarv. 
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4. Fortsatta aktiviteter som arbetsgruppen ska arbeta med  
- Med stöd av Jägarförbundet, samordna framtagande och 

genomförande av utbildning för jägare inom skyddsjakt på skarv.  

- Kartlägga aktuella markägare och jakträttsinnehavare utan för 
kusten. 

- Sammanställa konkret väglednings- kart- och 
informationsmaterial för de som ska bedriva skyddsjakt på skarv 
i Torsås kommun. 

- Sammanställa information om vad markägare kan tänka på 
gällande röjning av vegetation och andra åtgärder på öar. 

- Båttur framåt vårkanten för att få en gemensam bild av 
situationen och behov. 

- Undersöka möjlighet att erbjuda ammunitionsersättning för 
skyddsjakt på skarv. 

 
5. Övrigt  

Ingen övrig fråga. 
 

6. Nästa möte 
Hanna kallar till nästa möte som blir i mars utomhus i Bergkvara. 


