Första utkast
Till Länsstyrelsen i Södermanlands län
Storskarvbeståndet i Sörmland bör halveras!
Storskarv är en invasiv art i Sverige. Den har ökat markant under de senaste åren i Sörmland. Storskarvarna häckar på små öar som helt förlorar sitt gröna intryck. Storskarvarna äter fiskar som är i sin tillväxtfas. De minskar starkt antalet fiskar som blir så stora att de kan föryngra sig.
Länsstyrelsen i Stockholm har i maj 2020 beslutat att anta en förvaltningsplan där de tillåter att storskarvspopulationen halveras på tio år. Från 6000 häckande par till 3000 par.
Sörmlands länsstyrelse får varje år in ett antal ansökningar om tillstånd till skyddsjakt av storskarv. Det största tillståndet har givets till Trosa kommun, som får skjuta 200 storskarvar per år. Dnr 218-4725-2020. De villkor som där har givets är ett mycket bra underlag för att minska storskarvarnas antal.
Tillståndet gäller under förutsättning att
- berörd fastighetsägare och jakträttshavare har lämnat sitt medgivande till jakten,
- den som bedriver jakt med stöd av detta tillstånd medför en kopia av beslutet vid jakten.
- jakt på häckande skarvar undviks om möjligt,
- jakten inte sker närmare än 300 meter från känd boplats av fisktärna, berguv, storlom, storskarv, fiskgjuse eller havsörn under perioden 1 mars – 10 augusti.
- jakten endast bedrivs med skjutvapen,
- skytten ansvarar för att fällda skarvar bärgas och om blyammunition använts, att fällda skarvar görs oåtkomliga för rovfåglar
- uppgifter om hur många skarvar som fällts och vilken effekt jakten haft, årligen skickas till länsstyrelsen senast den 31 december. Rapportera gärna med länsstyrelsens e-tjänst:https://www.lanstyrelsen.se/sodermanland/djur/jakt-och-vilt/viltskador.html
Sparreholms Fiskevårdsförening inplanterar omkring 5000 ensomriga gösar varje år. Vi har fått tillstånd att skjuta storskarv 7 dagar före och 14 dagar efter inplanteringen. Det är mycket svårt att kunna minska beståndet på så få dagar. I Båven har vi även en stark tillväxt av den fridlysta fisken mal, som också äter mycket av tillväxtsfiskarna.
Vi föreslår
-att länsstyrelsen inventerar storskarvsbeståndet under 2021. Alla undertecknande organisationer kan bistå vid inventeringen. Länsstyrelsen utarbetar en förvaltningsplan.
- att länsstyrelsen ordnar info möten under hösten 2021.
-att länsstyrelsen beslutar att jakt på storskarv med begränsningar kan utföras 2022.
- att kontaktperson för varje område utses som även är rapportör av hur många storskarvar som har skjutits.
- att målet ska vara en halverad storskarvpopulation. Om målet inte uppnås kan diskussion och beslut om äggpickning/oljering genomföras på särskilt utsatta platser.

 

