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Tillstånd till skyddsjakt efter skarv i Östersjön inom
Stockholms län

Beslut
Länsstyrelsen medger, med stöd av 23 a och 29 §§ jaktförordningen (1987:905),
tillstånd att bedriva skyddsjakt efter storskarv (i fortsättningen benämnd skarv) 
enligt nedan angivna förutsättningar och villkor. 
Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 21 § jaktförordningen, att skyddsjakten får 
ske från motorbåt, dock inte som efterföljsjakt.

A. Skyddsjakt vid fasta och rörliga fiskeredskap samt fiskodling
Skyddsjakt får bedrivas inom 300 meter från fasta och rörliga fiskeredskap samt
fiskodling i Östersjön i Stockholms län. Rörliga fiskeredskap omfattar i detta 
beslut inte handredskap. Skyddsjakten får bedrivas av innehavare av licens för 
yrkesfiske och jakträttshavare på platsen. Skyddsjakten får bedrivas från och med 
beslutsdagen till och med den 31 mars 2020 och högst 200 skarvar får fällas. För 
jakten gäller nedan angivna villkor.

B. Skyddsjakt vid utsättningsplatser
Skyddsjakt får bedrivas efter skarv inom 300 meter från av Länsstyrelsen i 
Stockholms län medgivna utsättningsplatser för gös, gädda och öring i Östersjön. 
Skyddsjakten får endast bedrivas under perioden sju dygn innan till och med sju 
dygn efter respektive utsättningstillfälle. Tillståndet gäller från och med 
beslutsdagen till och med den 31 mars 2020. Vid varje utsättningstillfälle får 
högst 15 skarvar fällas. Totalt får högst 300 skarvar fällas. Jakten får bedrivas av 
den som har utsättningstillstånd, innehavare av licens för yrkesfiske och 
jakträttshavare på platsen. För jakten gäller nedan angivna villkor.

C. Skyddsjakt i fredningsområden för fisk
Länsstyrelsen beslutar att skyddsjakt på skarv får bedrivas inom nedanstående
fredningsområden för fisk i Östersjön. Fredningsområdenas avgränsning framgår
av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fisk i Skagerrak, Kattegatt och 
Östersjön i Havs- och vattenmyndighetens författningssamling. För området som 
utgörs av del av Lännåkersviken får jakt dock bedrivas endast inom det område 
som avgränsats i bilaga 1. Totalt får högst 200 skarvar fällas inom 
fredningsområdena. Jakten får bedrivas av innehavare av licens för yrkesfiske och 
jakträttshavare på platsen. 
Område där skyddsjakt får bedrivas från och med beslutsdagen till och med den
15 juni 2019:

 Singö/Backbyfjärden
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 Singö/Dalviken
 Singö/Tranviksfjärden
 Singö/Stornotsand
 Kudoxa
 Harö
 Träskö Storö
 Björnöfjärden
 Sundbymaren
 Hansviken
 Varnöfladen
 Del av Lännåkersviken, Gålö, se bifogad karta
 Ryssundet/Byviken
 Bredviken
 Svalhagsviken/Bovik
 Anklora

Områden där skyddsjakt får bedrivas 1 augusti – 31 mars 2020:

Alla fredningsområden i Stockholms län där fiskeförbud råder 1 april – 15 juni.

För jakten gäller nedan angivna villkor.

D. Skyddsjakt för att freda bestånd av abborre
Skyddsjakt får, utöver vad som anges i beslutspunkterna A-C, bedrivas i Östersjön
i Stockholms län av innehavare av licens för yrkesfiske och jakträttshavare. 

Länsstyrelsen beslutar vidare, med stöd av 47 § första stycket jaktförordningen, 
att skyddsjakten även får bedrivas av envar på sådant allmänt vatten och sådana 
holmar, klippor och skär som avses i 12 § andra stycket jaktlagen (1987:259).

Skyddsjakten får bedrivas 1 augusti 2019 – 31 mars 2020 och utöver de antal som
anges i beslutspunkterna A-C får högst 1 200 skarvar fällas. För jakten gäller 
nedan angivna villkor.

Villkor för ovanstående skyddsjaktsåtgärder A-D

1. Den som jagar med stöd av detta tillstånd ska före jakten kontrollera via 
Länsstyrelsens hemsida att det tillåtna antalet skarvar som får fällas inte 
överskrids,

2. innehavare av yrkesfiskarlicens och innehavare av utsättningstillstånd får 
även ge andra i uppdrag att utföra skyddsjakten,

3. fastighetsägare som har jakträtt/övriga jakträttshavare (inklusive de som 
har jakträtt på allmänt vatten inom 100 meter från fastighetens strandlinje) 
har lämnat sitt medgivande till jakten,

4. jakten inte sker närmare än 300 meter från känd boplats för skarv, havsörn 
eller fiskgjuse under perioden 1 februari – 10 augusti,
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5. jakten inte bedrivs i strid mot bestämmelser om skydd av områden enligt 
miljöbalken, såsom fågelskyddsområden, sälskyddsområden, 
nationalparker och naturreservat med bestämmelser om jakt,

6. tillstånd erhållits vid eventuellt tillträdesförbud,
7. jakt på häckande skarvar i möjligaste mån undviks,
8. jakten endast bedrivs med skjutvapen och att endast tillåtna jaktmedel 

enligt 10 § jaktförordningen används,
9. jakten sker på sådant sätt att övrigt vilt störs i så liten utsträckning som 

möjligt i enlighet med 5 § jaktlagen,
10. jakten sker på sådant sätt och under sådana tider att den 

rekreationssökande allmänheten störs i så liten utsträckning som möjligt,
11. jakten ska utföras i enlighet med 27 § jaktlagen,
12. skytten ansvarar för att fällda skarvar om möjligt bärgas och om 

blyammunition används ska fällda fåglar om möjligt göras oåtkomliga för 
rovfåglar,

13. rapporteringsskyldighet fullgörs enligt nedan, samt att
14. kopia av detta tillstånd ska medföras av den som bedriver jakt med stöd av 

tillståndet.

Länsstyrelsen avslår ansökan i övrigt.
Detta beslut kan helt eller delvis återkallas av Länsstyrelsen om det finns särskilda 
skäl.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 59 § jaktförordningen att detta beslut ska gälla 
även om det överklagas.

Rapporteringsskyldighet
Rapportering är en skyldighet enligt detta beslut. Rapportering ska ske snarast, 
dock senast en vecka efter att skarv har fällts. Rapporteringen lämnas via 
Länsstyrelsens hemsida. 

Rapporten ska innehålla:

1. vem som fällt fågel inklusive kontaktuppgifter,
2. antalet fällda skarvar,
3. dag och plats för respektive fälld skarv,
4. om fågeln varit ringmärkt,
5. vilka förebyggande åtgärder som vidtagits,
6. andra iakttagelser som kan vara av intresse ska redovisas, exempelvis

vilken effekt jakten har haft på fåglarnas benägenhet att uppehålla sig på
områden där de skjutits och eventuellt på området i stort.

Bakgrund

Tidigare beslut och återrapportering
Genom beslut den 8 juni 2018, dnr 21813-1741-2018, beviljade Länsstyrelsen
Stockholms läns fiskarförbund (Fiskarförbundet) tillstånd till att bedriva 
skyddsjakt efter skarv i Östersjön under del av 2018 och 2019. Jakten fick ske 

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/privat/jakt-och-fiske/jakt-och-viltvard/skyddsjakt-pa-skarv.html
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från motorbåt, dock inte som efterföljsjakt. Tillståndet gällde olika platser och 
enligt vissa förutsättningar, i huvudsak enligt följande (A-D).

A. Skyddsjakt vid fasta och rörliga fiskeredskap samt fiskodling 
Skyddsjakt efter skarv fick bedrivas inom 300 meter från fasta och rörliga 
fiskeredskap samt fiskodling i Östersjön. Skyddsjakten fick bedrivas från 
beslutsdatum till 31 december 2018 och högst 200 skarvar fick fällas.

B. Skyddsjakt vid utsättningsplatser
Skyddsjakt efter skarv fick bedrivas inom 300 meter från av Länsstyrelsen 
medgivna utsättningsplatser för gös, gädda och öring i Östersjön. Skyddsjakten 
fick bedrivas under perioden sju dygn innan till och med sju dygn efter respektive 
utsättningstillfälle. Beslutet gällde från och med beslutsdagen till och
med den 31 december 2018. Tillståndet gällde högst 15 skarvar vid varje
utsättningsplats och totalt högst 300 skarvar.

C. Skyddsjakt i fredningsområden för fisk. 
Skyddsjakt efter skarv fick bedrivas inom fredningsområden i Östersjön. Totalt 
fick högst 200 skarvar fällas inom fredningsområdena.

D.   Skyddsjakt för att freda bestånd av abborre
Skyddsjakt efter skarv fick bedrivas i Östersjön i Stockholms län av innehavare av 
licens för yrkesfiske, jakträttshavare och de som har tillstånd av Länsstyrelsen 
enligt 47 § första stycket jaktförordningen. Beslutet gällde från den 1 augusti 2018 
till den 1 april 2019 och utöver de antal som angavs i punkterna A-C får högst 
1000 skarvar fällas.  
Länsstyrelsens beslut överklagades av Stockholms Ornitologiska Förening (StOF) 
och Sveriges Ornitologiska Förening (BirdLife Sverige). Förvaltningsrätten i 
Stockholm avslog överklagandena i dom den 14 september 2018, mål nr 13923-18 
respektive 14316-18. Förvaltningsrätten uttalade i domen att skyddsjakten avser 
att skydda bland annat fiskeredskap, fiskodlingar och utsättningsplatser, men även 
platser där det under en period finns mycket fisk och där det är av särskild vikt att 
fisken fredas. När en skarv uppehåller sig i ett sådant område får det enligt 
Förvaltningsrättens mening anses föreligga risk för allvarlig skada. 
Förvaltningsrätten ansåg vidare att den presenterade forskningen och övrig 
utredning i målet ger stöd för att skarvens population är kopplad till 
abborrbeståndets storlek och att det därmed föreligger risk att fisket allvarligt kan 
komma att skadas. Den beviljade skyddsjakten ansågs berättigad och stå i 
proportion till ändamålet. Vidare ansåg Förvaltningsrätten att Länsstyrelsen gjort 
rimliga avvägningar gällande tidpunkten för skyddsjakten samt den geografiska 
avgränsningen. 
StOF och BirdLife Sverige överklagade Förvaltningsrättens dom till 
Kammarrätten i Stockholm. Kammarrätten avslog i dom den 26 februari 2019 
överklagandena (mål nr 8465-18 respektive 8466-18). Av domen framgår att 
skyddsjakten har specificerats och motiverats i enlighet med kraven i 
jaktförordningen och Europarlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 
30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar. Kammarrätten instämde med de 
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övervägande som Förvaltningsrätten gjort gällande risken för att fisket allvarligt 
kan komma att skadas samt att den beviljade skyddsjakten är berättigad och står i 
proportion till ändamålet.
Fiskarförbundet uppdrog åt Jägareförbundet Stockholms län att organisera jakten. 
Jägareförbundet har kommit in med rapportering för skyddsjakt utifrån punkterna 
A-C. Inga skarvar fälldes med stöd av punkterna A och B. 23 skarvar fälldes 
utifrån punkt C. Ingen av dessa var ringmärkt. Tidpunkten för att rapportera jakt 
enligt punkt D har ännu inte löpt ut. 

Ansökan
Fiskarförbundet har ansökt om tillstånd till skyddsjakt efter skarv under år 2019 
och 2020. Ansökan avser följande:

1. Skyddsjakt vid fiskeredskap och fiskodlingar 
Skyddsjakten ska bedrivas med skjutvapen, och från båt med motorn igång, från 
beslutsdatum till den 31 mars 2020. Ansökan gäller 400 skarvar, i hela länets 
kustområde, och skyddsjakten ska bedrivas inom 300 m från fasta och rörliga 
redskap samt fiskodlingsanläggningar.
Som skäl till ansökan anges skador på redskap, skador på fisk och förlust av fisk 
genom predation av skarv eller genom att skarvarna gör hål i redskapen. 
Fiskeområdena blir tomma på fisk när skarvarna jagar där eftersom fisken flyr. 
Fisket blir olönsamt på grund av dåliga fångster. 

2. Skyddsjakt vid av Länsstyrelsen beslutade fiskutsättningsplatser
Skyddsjakten ska bedrivas med skjutvapen från 7 dagar före till 14 dagar
efter varje utsättning av fisk som beviljats av Länsstyrelsen. Ansökan
gäller 300 skarvar och skyddsjakten ska bedrivas vid varje plats där det finns 
beslut av Länsstyrelsen för utsättning av fisk. Som skäl till ansökan anges att det 
vid utsättningsplatsen blir höga koncentrationer av fiskungar och dessa har inte 
förmågan att gömma sig och är omtumlade av miljöombytet. De drar omgående 
till sig skarvar som äter upp stor del av utsättningen. Insatsen för att förbättra de 
naturliga fiskbestånden får därigenom avsevärt mindre effekt. Även avkastningen
för fiskevattnen försämras.

3. Skyddsjakt i fredningsområden för fisk.
Skyddsjakten ska bedrivas med vapen från beslutsdatum till 31 mars 2020, men 
med prioritet 1 april till 15 juni, under den tid som det är fiskeförbud. Avsikten är 
att fälla ett antal skarvar i fredningsområdena och att jakten samtidigt skrämmer 
fåglarna från aktuella områden. Vid jakten kommer ungfåglar att prioriteras för att 
undvika dödande av häckande fåglar. Som skäl till ansökan anges att det i ett antal 
områden är förbjudet med fiske under fiskens lekperiod för att värna de 
konstaterat svaga fiskbestånden. Dessa områden är de känsligaste och viktigaste 
avseende fiskens reproduktion. Skarvarnas predation och skrämsel på fisk i dessa
områden medför större skadeverkningar än fisket som förbjudits. Den försämrade 
lekframgången är en viktig orsak till dåliga fångster och utebliven förtjänst och 
därigenom allvarlig skada för fiskenäringen.
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Skyddsjakt i fredningsområdena kommer enligt ansökan ge fler fiskar som
överlever till lek och fler fiskar som inte skadas, stressas eller skräms bort
så att leken misslyckas, vilket kommer resultera i bättre fiskbestånd.

4. Skyddsjakt för att freda fiskbestånden.
Skyddsjakten ska bedrivas med vapen och utföras på samtliga fastigheter i eller i 
anslutning till Saltsjön i länet. Ansökan gäller från den 1 augusti 2019 till den 31 
mars 2020 och omfattar 1 200 skarvar. Jakten syftar dels till att avhålla skarvarna 
från att uppehålla sig i fiskens reproduktions- och uppväxtområden och dels till att 
minska skarvstammen. 
Som skäl till ansökan anges att skarvarna har negativ inverkan på
fiskbestånden genom skrämsel, störning och konsumtion. Skyddsjakten
syftar till att minska antalet skarv i dessa områden och därmed minska
skadeverkningarna av dem.

5. Oljering, eller annan liknande åtgärd, i skarvkolonier 
Skyddsjakten ska bedrivas genom oljering i första hand och i andra hand genom 
annan liknade åtgärd såsom prickning, nedkylning med is, utbyte mot attrapper
eller att avlägsna och förstöra äggen. Skyddsjakten ska utföras från att
värpningen kommit igång till dess att den avslutats, vilket inryms i
tidsperioden 10 april-15 juni. I samtliga skarvbon ska alla ägg utom ett
oljeras. Skyddsjakten ska utföras inom skarvkolonierna på följande
platser:
- Fjärdingsman i Horsfjärden, Haninge 
- Käringholmen i Himmerfjärden.
- Skallbaken i Horsfjärden, Haninge
- Skraken vid Fåglarö, Haninge
- Somtorn i Horsfjärden, Haninge 
- Tallkobben vid Sandö, Värmdö
- Tallkobben i Evlingefjärden, Värmdö

Som skäl till ansökan anges försämrade bestånd av fisk där skarvpredation
och störning av skarv har större inverkan än uttagen genom fiske. Fisket
har minskat medan skarvpopulationen har ökat. I syfte att värna
fiskbestånden har fisket de senaste åren begränsats kraftigt genom
myndighetsbeslut. Eftersom skarvpredationen är större än fisket är det
viktigt att minska denna. Ansökan om oljering syftar därmed till att minska 
häckningen av skarv och därigenom minska skarvbeståndet och öka 
fiskbestånden.
Av ansökan framgår vidare bland annat följande. Ansökan om skyddsjakt syftar i 
huvudsak till att förhindra allvarlig skada på fiske och till att skydda hotade
fiskbestånd. Fiskebestånden är svaga vilket gör det svårt att försörja sig inom
fiskenäringen. Det är också allvarlig skada att Stockholmsregionen ställs utan det 
lokalt och naturligt producerade livsmedel som vild fisk utgör. Regionens 
självförsörjningsgrad av livsmedel skadas. Skadorna är helt avhängt mängden 
mellanskarvar och tiden de uppehåller sig i området. De begärda 
skyddsåtgärderna skulle kunna bidra till bättre fiskbestånd.
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Ärendets handläggning
Jägareförbundet Stockholms län, StOF och Skärgårdsstiftelsen har beretts tillfälle 
att yttra sig över ansökan.
Jägareförbundet Stockholms län anser att ansökan är väl underbyggd och relevant 
och tillstyrker därmed den i sin helhet. Jägareförbundet har även lämnat 
återkoppling avseende 2018 års beslut och den pågående skyddsjakten som de 
organiserar och sköter avräkningen för. 
StOF anser att ansökan ska avslås och har i yttrande i huvudsak anfört följande. 
Fiskarförbundet ansöker om skyddsjakt där de vill döda okläckta fågelungar fram 
till midsommar, således långt in i fåglarnas häckningsperiod. Det är skrämmande 
att Fiskarförbundets medlemmar så flagrant och hjärtlöst åsidosätter de 
grundläggande etiska förhållningsättet med respekten för djurs avkomma. Vidare 
ifrågasätts varför en liten förening ansöker om skyddsjakt för andra personer. 
Länsstyrelsen bör begränsa föreningens ansökan till de geografiska områden och 
verksamhet som strikt gäller föreningens medlemmars yrkesverksamhet. Endast 
en av de fem ansökningsformulären kan relateras till yrkesfisket. Vid 
Käringholmen förekommer inget yrkesfiske. Ansökan gäller en starkt 
populationsdecimerande skyddsjakt. Tanken med skyddsjakt är att lösa specifika 
avgränsade problem i de fall de uppstår och inga andra åtgärder visat sig fungera. 
Ansökan saknar dokumentation kring skadebilden. Livsmedelsverket 
rekommenderar att Östersjöfisk endast äts ett par gånger om året på grund av 
giftmängden i feta fiskarter. Allt fler konsumenter väljer bort Östersjöfisk. Att 
stödja detta fiske känns då tveksamt och Länsstyrelsen bidrar till att flytta fokus 
från de verkliga miljöproblemen. Påståendet att skarvens påverkan på 
kommersiella fiskbestånd orsakar skada är ogrundade gissningar. Sökanden 
blandar ihop vetenskapen om att skarven äter fisk med de mycket större 
miljömässiga orsaker (övergödning, överfiske, miljögifter) som belagts med att 
påverka fiskbestånd negativt. I Förvaltningsplan för skarv (Naturvårdsverket, 
2014) publicerades resultatet av en omfattande genomgång av vetenskapliga 
studier om skarv och fiske. Enligt rapporten har skarv ingen eller liten påverkan 
på fiskbestånd i kustvatten. Senare utförda studier har inte ändrat på detta. En av 
skarvöarna som omfattas av ansökan är fågelskyddsområde. På alla föreslagna 
skarvöar har det förekommit jaktbrott mellan åren 2010–2018. Länsstyrelsens 
tidigare beslut om äggprickning ogiltigförklarades av Naturvårdsverket. Då 
yrkesfiskarna återkommande har valt att återrapportera bristfälligt borde detta 
vara sista gången de eventuellt får en tilldelad skyddsjakt. 
Skärgårdsstiftelsen har inte inkommit med något yttrande. 
Fiskarförbundet har givits tillfälle att bemöta remissvaren men har inte yttrat sig.

Skäl för Länsstyrelsens beslut

Allmänt om fiske i Stockholms skärgård
Länets viktigaste fiskevatten finns i Stockholms skärgård samt i en liten del av
östra Mälaren. Detta gav vid årsskiftet 2018/2019 underlag för 26 yrkesfiskare, ett
omfattande sport- och fritidsfiske samt ett 50-tal företag med inriktning på
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fisketurism. Det fanns år 2016 55 fiskevårdsområden i länet varav 31 i
Stockholms skärgård. Stora delar av länets kustvatten är enskilda och omfattar 
totalt 220 000 hektar fiskevatten.
Den viktigaste näringsverksamheten med inriktning på fiske är:

1. Yrkesfiske där fisken säljs hel på kajen,
2. yrkesfiske med en hög grad av egenförädling av fångsten (rökeri,
restaurang m.m.),
3. fisketuristentreprenörer där intäkterna i verksamheten istället baseras på att
sälja upplevelser i samband med fiske.

Yrkesfiske
Det fiske som bedrivs i Stockholms skärgård är ett utpräglat blandfiske, efter flera
olika arter och med olika fiskemetoder. Länsstyrelsen bedömer att det infiskade 
värdet låg mellan ca 2,8 och 8,4 miljoner kronor år 2015. De ekonomiskt 
viktigaste arterna är strömming, torsk och ål. Andra ekonomiskt viktiga arter är 
abborre, gös och sik.

Fritids- och sportfiske
Värdet av fisket skattas vanligtvis med utgångspunkt från yrkesmässigt fiske. I
många vatten är emellertid fritidsfisket av större omfattning än yrkesfisket
(Fiskeriverket, 2008 & 2009, Jordbruksverket & Havs- och vattenmyndigheten
2013). I Stockholms skärgård är fritidsfisket av betydande omfattning och många
undersökningar visar att fångsterna vida överstiger de som tas av det licensierade
yrkesfisket i länet. Genom ett stort fiskeintresse hos fastighetsägare, av vilka
närmare hälften i en enkätstudie 2005 (Neuman 2008) ansåg att fisket betydde
ganska mycket eller var av avgörande betydelse för valet av bostad/fritidshus,
bidrar fritidsfisket till de höga fastighetspriserna i skärgården.

Fisketuristisk verksamhet
Det förs inte statistik över fångster, omsättning eller antal kunder i den 
fisketuristiska verksamheten i Stockholms skärgård. Den ekonomiska betydelsen 
av denna näring kan därför bara bedömas från några enkätundersökningar (2002 
och 2006). Kännetecknande är en hög omsättning per årsarbetskraft och att stor 
del av den fångade fisken släpps tillbaka levande.
I en nationell studie 2002 undersöktes 22 fisketurismföretag i Stockholms län.
Utmärkande för de Stockholmsbaserade entreprenörerna var att de hade den
högsta omsättningen per årsarbete, drygt 830 000 kr/år. Uttaget av fisk från 
företagen uppskattades till cirka 500 kg/år vilket skulle innebära ett totalt uttag på
cirka 11 ton/år i Stockholms län. Omsättningen per kilo fisk skulle därmed uppgå 
till cirka 1 660 kr.
Med utgångspunkt i en studie av Fiskeriverket 2006 identifierade Länsstyrelsen 
112 företag sysselsatta med fritidsfiskebaserad verksamhet. Den totala 
omsättningen i företagen uppgick till cirka 40 miljoner kronor. Omsättningen var 
därmed något lägre än i 2002 års undersökning men i förhållande till övriga landet 
var omsättningen betydligt högre per företag i Stockholm.
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Den vanligaste verksamheten, enligt Fiskeriverkets studie, var fiskecharter/guide 
vilken utgjorde ca 68 procent. Det totala antalet fiskedagar i Stockholms skärgård 
under 2006 uppgick till 34 000 dagar. De fiskarter som var vanligast att fiska var 
gädda, abborre, gös, havsöring och lax. Företagen i Stockholms län såg, enligt 
studien, brist på fisk som det största hindret för framtiden. Den generella åtgärd 
som önskades var en förbättrad förvaltning av bestånden. Företagen har bland 
annat angivit att skarv är ett problem för verksamheten (Strömberg m.fl. 2012).
Tillgången till fiske är av stor betydelse för att Stockholms län ska vara en 
attraktiv region. Eftersom fisketrycket är högt finns ett stort behov av en aktiv 
förvaltning av både fisk och fiskätande predatorer som skarv och säl.

Förutsättningar för skyddsjakt
Enligt 3 § jaktlagen är fåglar fredade och får jagas endast om det följer av 
jaktlagen eller av föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av 
jaktlagen. När viltet är fredat, gäller fredningen också dess ägg och bon. För att 
skyddsjakt ska kunna medges krävs att förutsättningarna i 23 a § jaktförordningen 
är uppfyllda. Skyddsjakt får enligt bestämmelsen meddelas bland annat av hänsyn 
till allmän hälsa och säkerhet. Ett annat skäl till att medge skyddsjakt är att 
förhindra allvarlig skada särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan 
egendom. För skyddsjakt krävs även att det inte finns någon annan lämplig 
lösning och att det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus 
hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. 
Av 29 § jaktförordningen följer att Länsstyrelsen får besluta om skyddsjakt på 
skarv. 
Bestämmelserna i den svenska lagstiftningen gällande skyddsjakt på vilda fåglar 
har sin grund i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 
november 2009 om bevarande av vilda fåglar (fågeldirektivet). Medlemsländerna 
ska enligt direktivet vidta åtgärder som är nödvändiga för att fågelpopulationerna 
ska kunna hållas på en nivå som särskilt svarar mot ekologiska, vetenskapliga och 
kulturella behov och samtidigt tar hänsyn till ekonomiska krav och till 
rekreationsbehov. Beslutande myndigheter har att tolka den svenska lagstiftningen 
i linje med direktivet. 

Gynnsam bevarandestatus - trender för skarv i Stockholmstrakten 
Ansökan om skyddsjakt efter skarv avser enbart arten storskarv (Phalacrocorax 
carbo). Den förekommer dock i två underarter, vanlig storskarv (Ph. carbo carbo) 
och mellanskarv (Ph. carbo sinensis). Dessa är mycket svåra att säkert särskilja i 
fält och därför avses i detta beslut båda underarterna. 
Skärgårdsstiftelsen har under många år inventerat skarvkolonierna i Stockholms 
läns skärgård. Räkningarna har utförts under sensommaren efter häckning. Enligt 
deras rapport fanns det 14 kända skarvkolonier och 5 686 bon (häckande par) i 
Stockholms skärgård år 2018. I diagrammet nedan visas utvecklingen från år 
1994-2018, se figur 1. I diagrammet har näraliggande öar, som exempelvis i 
Furusundsleden, slagits samman till en koloni, vilket ger färre kolonier än i 
Skärgårdsstiftelsens redovisning. Enligt Länsstyrelsens bedömning uppehåller sig 
nu cirka 26 700-29 500 skarvar i Stockholms skärgård under sommaren (antalet 
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bon multiplicerat med 4,7-5,2 (två vuxna, 1-2 ungar samt ännu ej häckande 
vuxna)). 

Figur 1. Antal skarvbon (blå staplar) och kolonier (röd linje) i Stockholms läns skärgård.

Naturvårdsverket har i Nationell förvaltningsplan för skarv (2014) uttalat bland 
annat att skarven under de senaste decennierna har utökat sitt utbredningsområde i 
Sverige och Europa och att populationstillväxten har varit kraftig. 
Naturvårdsverket gör bedömningen att arten uppfyller kriterierna för gynnsam 
bevarandestatus och att skarven under överskådlig framtid inte torde vara i behov 
av ytterligare skydds- eller bevarandeåtgärder. 
Länsstyrelsen bedömer att en skyddsjakt enligt detta beslut inte skulle försvåra 
upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos skarvens bestånd i dess 
naturliga utbredningsområde. 

Annan lämplig lösning
En förutsättning för att skyddsjakt ska beviljas är vidare att det inte finns någon 
annan lämplig lösning. Länsstyrelsen anser därmed att det är viktigt att pröva 
preventiva åtgärder innan beslut om skyddsjakt kan bli aktuellt. Skador orsakade 
av skarv på fisk och fiskeredskap bör i första hand minimeras genom utveckling 
av fiskeredskapen. I nuläget finns dock inga sådana redskap att tillgå.
Länsstyrelsen bedömer att det inte finns någon annan lämplig lösning i nu aktuellt 
fall. 

Allvarlig skada på fiske
Skyddsjakt vid fasta och rörliga fiskeredskap samt fiskodling (A)
Syftet med skyddsjakten vid fiskeredskap och fiskodlingar är att göra skarvarna
rädda för att födosöka i anslutning till dessa. Yrkesfisket i Stockholms skärgård
bedrivs uteslutande med fasta och rörliga fiskeredskap. Skarv har en direkt
negativ ekonomisk påverkan på fisket genom predation och genom att de skadar
levande fisk. I skärgården bedrivs även fritidsfiske med framförallt rörliga
redskap vilka påverkas på samma sätt. Fritidsfisket i Stockholms skärgård
representerar stora ekonomiska värden vilka på motsvarande sätt påverkas
allvarligt av skarv. Länsstyrelsen bedömer vidare att skarv kan orsaka allvarlig
skada i och i anslutning till fiskodlingar.
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Syftet med skyddsjakten vid fiskeredskap är att göra skarvarna rädda för att 
födosöka i anslutning till dessa. För att få avsedd effekt, det vill säga att andra 
skarvar blir rädda för att fiska i områdena, behöver jakten ske när så många 
skarvar som möjligt uppehåller sig i området. För att varje skjuten skarv ska leda 
till så många skrämda skarvar som möjligt bör jakten inte omfatta mer än en skarv 
åt gången.
Ansökan avser skyddsjakt till och med 31 mars 2020 och gäller därmed jakt även 
under häckningstid. Skyddsjakt vid fasta fiskredskap kan enligt Nationell 
förvaltningsplan för skarv (2014) medges även under häckningstiden.
Länsstyrelsen bedömer att även skyddsjakt vid ryssjor och bottensatta nät bör 
kunna medges med hänsyn till att detta fiske är av liten omfattning under större 
delen av fåglarnas häckningsperiod. Jakt på häckande fågel ska i möjligaste mån 
undvikas.

Skyddsjakt vid utsättningsplatser (B)
Det förekommer att skarv födosöker i anslutning till utsättning av fisk och att de
konsumerar den utsatta fisken. En sådan predation har en allvarlig negativ 
påverkan på fiskeintresset eftersom avkastningen av utsättningen uteblir. De arter
som är aktuella är framför allt gädda, öring och gös, vilka har stor ekonomisk
betydelse för såväl yrkes-, fritids- och sportfisket som för fisketurismnäringen i
skärgården.
Ansökan gäller 300 skarvar och skyddsjakt sju dygn före och 14 dygn efter 
respektive utsättningstillfälle. Länsstyrelsen medger skyddsjakt dagarna innan 
utsättning i syfte att skarvarna ska skrämmas bort vilket ger färre skarvar i 
området i samband med utsättningen av fisk. Det finns då färre skarvar som kan 
upptäcka utsättningen och locka till sig andra skarvar. För att skydda fisken 
dagarna efter utsläpp beviljar Länsstyrelsen skyddsjakt i sju dygn efter utsättning. 
Denna period anses tillräcklig och Länsstyrelsen avslår därmed den del av 
ansökan som avser jakt under längre tid.
Länsstyrelsen anser att den medgivna skyddsjakten syftar till att skrämma bort 
skarvarna så att de inte fiskar i området kring utsättningen. För att få avsedd 
effekt, det vill säga att andra skarvar blir rädda för att fiska i området, behöver 
jakten ske när så många skarvar som möjligt uppehåller sig i området. För att 
varje skjuten skarv ska leda till så många skarvar som möjligt bör jakten därför 
inte omfatta mer än en skarv åt gången. I undantagsfall kan ytterligare skarvar 
behöva fällas. Länsstyrelsen gör bedömningen att skyddsjakt efter 15 skarvar per 
utsättningstillfälle är ett lämpligt antal. Då Länsstyrelsen beviljar tillstånd till 
utsättning i cirka 20 fall gör Länsstyrelsen bedömningen att tillstånd till 
skyddsjakt efter 300 skarvar kan medges.
Utsättningen av fisk sammanfaller med häckningstiden och Länsstyrelsen gör
bedömningen att jakt under häckningstid kan vara acceptabel i ett begränsat antal
områden. Jakt på häckande skarvar ska dock i möjligaste mån undvikas.
Skyddsjakt i fredningsområden för fisk (C)
För många kustbestånd av sötvattensarter (gädda, abborre, gös m.fl.) är 
lekplatserna begränsande för beståndens storlek. Områdena har därför stor 
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betydelse och några av de viktigaste har beslutats som fredningsområden där allt 
fiske är förbjudet under lekperioden.
Eftersom dessa bestånd inte är täthetsreglerade är de kompensatoriska effekterna, 
som mildrar eller tar bort effekten av predation, svaga. Dessa lek- och 
uppväxtområden är trånga, grunda vatten som väl passar skarvens fiske eftersom 
fisken har svårt att undkomma.
Periodvis stora ansamlingar av fisk och miljöer som är lämpade för skarvens 
jaktteknik leder till att ett betydande antal skarvar fiskar i dessa områden. Svaga 
kompensatoriska effekter vid predation gör att detta fiske riskerar leda till 
allvarlig skada på bestånd av storvuxen gädda, gös och abborre, liksom till risk för 
allvarlig skada genom att hämma återetablering av dessa arter i de delar av 
skärgården där dessa arter drabbats av reproduktionsstörningar.
I Stockholms skärgård finns 27 fredningsområden som avsatts för att freda 
kustlekande bestånd av varmvattenarter som abborre, gädda och gös i deras lek- 
och uppväxtområden. Koncentrationen av lekfisk i fiskfredningsområdena finns 
under våren varför skyddsjakt är mest effektiv under denna tid. Länsstyrelsen har 
studerat känd förekomst av häckande sjöfågel i fredningsområdena och funnit 
stora fågelvärden i vissa områden. Länsstyrelsen gör dock bedömningen att jakt 
under häckningstid kan vara acceptabel i ett begränsat antal områden och beviljar 
därmed skyddsjakt till och med den 15 juni 2019 i de områden som är särskilt 
viktiga för fiskens reproduktion. I övriga fredningsområden beviljar Länsstyrelsen 
skyddsjakt efter fåglarnas häckningstid.
Avseende Lännåkersviken så sammanfaller de delar av fiskfredningsområdet som
har störst betydelse för häckande sjöfågel med dem som har störst betydelse för
fisklek. I Lännåkersviken medges därför skyddsjakt i en begränsad del av
fiskfredningsområdet som, i den mån det är möjligt, både undviker de viktigaste
fågelområdena och medger skyddsjakt i delar av de viktigaste fisklekområdena.
Den medgivna skyddsjakten syftar till att skrämma skarvarna så att de inte fiskar i 
lekområdena. För att få avsedd effekt, det vill säga att andra skarvar blir rädda för 
att fiska i områdena, behöver jakten ske när många skarvar uppehåller sig i 
området. För att varje skjuten skarv ska leda till så många skrämda skarvar som 
möjligt bör jakten inte omfatta mer än en skarv åt gången. Jakt på häckande fågel 
ska i möjligaste mån undvikas.
Skyddsjakt för att freda bestånd av abborre (D)
Fiskarförbundet anför allvarlig skada på fiske genom generell beståndspåverkan 
på lokala abborrbestånd i Stockholms skärgård. Fiskarförbundet har föregående år 
hänvisat till en forskning presenterad i en artikel i ICES Journal of Marine 
Science (2017) författad av Sture Hansson m. fl. I artikeln jämförs beräknad 
konsumtion av fisk mellan yrkesfiske, fritidsfiske och olika fiskätande däggdjur 
och fåglar indelat i de havsområden som används för fiskestatistik. Huvudsyftet är 
att bedöma risken att fåglar och däggdjur konkurrerar med fisket om olika 
fiskbestånd. Skarvens höga konsumtion av abborre längs kusten från Kalmarsund 
till Arholma sticker ut i beräkningarna. Man gör därför också en jämförelse med 
en schablonberäknad produktion av abborre i detta område. Resultatet är att 
skarven längs denna del av kusten har en beräknad konsumtion som når eller 
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överskrider den nivå på 20 och 40 % av produktionen som för andra, mer 
välstuderade, fiskbestånd i Östersjön visat sig ha negativ påverkan på bestånden. 
Beräkningarna är översiktliga med generaliserade värden på ett flertal parametrar. 
Eftersom Stockholms skärgård hyser en stor andel av skarvarna i det område som 
ovan nämnda studie avser, och eftersom de högsta andelarna abborre i födan 
kommer från undersökningar i Stockholms skärgård, bedömer dock Länsstyrelsen 
att slutsatserna har större precision för Stockholms skärgård, än för området 
generellt. Med utgångspunkt i dessa slutsatser bedömer Länsstyrelsen att det finns 
tillräckligt stöd för att de försämringar av abborrfisket som rapporterats i 
Stockholms skärgård till betydande del orsakas av predation från skarv. Abborren 
är den vanligaste rovfisken i kustmiljön och en betydande art för så väl 
kommersiella fiskeguider som för det yrkesmässiga kustfisket, vilka båda 
rapporterar vikande lönsamhet på grund av brist på fisk.
Länsstyrelsen bedömer att aktuell forskning ger ett tillräckligt underlag för 
bedömningen och är förenlig med de riktlinjer som anges i EU-kommissionens 
vägledning Great cormorant – Applying derogations under Article 9 of the Birds 
Directive 2009/147/EC. Länsstyrelsen bedömer därför att allvarlig skada på fisket 
föreligger genom skarvens konsumtion av abborre i Stockholms skärgård. Skadan 
är därvid kopplad till konsumtionens storlek och därmed till skarvbeståndets 
storlek.
Sammanfattningsvis bedömer Länsstyrelsen att förutsättningarna i 23 a § 
jaktförordningen att bevilja skyddsjakt är uppfyllda.

Övrigt om skyddsjaktens omfattning, metoder m.m.
Enligt 9 b § jaktförordningen ska i beslut som avses i 23 a § anges bl.a. vilka arter
som berörs och antalet djur som får fällas, vilka medel och metoder som får
användas, vilken tid och vilket område som avses, de villkor som i övrigt behövs
för att så långt som möjligt undvika skador eller olägenheter av betydelse för den
berörda artens bestånd och den kontroll som kommer att ske. Länsstyrelsen
bedömer att kraven i denna bestämmelse är uppfyllda med de förutsättningar och
villkor som har meddelats i detta beslut.
Enligt 31 § jaktlagen får jakt inte ske från motordrivna fortskaffningsmedel. 
Enligt 21 § jaktförordningen får Länsstyrelsen besluta om undantag från detta 
förbud när det gäller jakt efter bland annat skarv. Länsstyrelsen bedömer, i syfte 
att skapa en ändamålsenlig jakt, att det finns skäl att besluta om ett sådant 
undantag och att de förutsättningar som anges i bestämmelsen är uppfyllda.
Enligt 12 § jaktlagen har fastighetsägaren jakträtt intill ett hundra meter från
strandlinjen på allmänt vatten som gränsar till en fastighets strand. På annat
allmänt vatten liksom på sådana holmar, klippor och skär, som inte hör till något
hemman, får jakt bedrivas endast efter särskilt tillstånd. Enligt 47 § första stycket
jaktförordningen får Länsstyrelsen meddela detta tillstånd. Länsstyrelsen bedömer
att det finns skäl att i detta beslut förordna om jakt på allmänt vatten som inte hör
till något hemman.
Jakt i närheten till skarvkolonier, samt jakt i närhet till kända bon av havsörn och 
fiskgjuse undantas för att inte störa häckning. Samma avstånd har tidigare använts 
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i samband med skyddsjakt på skarv i Mälaren. Där har inga negativa effekter på 
skarvars eller andra arters häckning rapporterats.
För att säkerställa att skyddsjakten sker under strängt kontrollerade förhållanden
ska fälld skarv fortlöpande och utan dröjsmål rapporteras till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen avslår delvis ansökan avseende antal skarvar i beslutspunkterna A 
och C, då det medgivna antalet enligt Länsstyrelsens uppfattning är tillräckligt för 
att tillgodose den skrämseleffekt som avses. 
Av ovan anförda framgår att Länsstyrelsen har bedömt att upprätthållandet av
skarvens gynnsamma bevarandestatus inte riskerar att försvåras i och med detta 
beslut. Ett beslut om skyddsjakt ska dock syfta till att t.ex. minska antalet fåglar i 
förhållande till att skadan ska lindras (se EU-kommissionens vägledning Great 
cormorant – Applying derogations under Article 9 of the Birds Directive 
2009/147/EC, sid 15). Med hänsyn till den risk för allvarlig skada på fiske som 
föreligger, gör Länsstyrelsen bedömningen att medgivet antal enligt detta beslut 
inte överskrider det antal som är rimligt i syfte att begränsa skadan.

Ansökan om oljering eller annan liknande åtgärd
I Naturvårdsverkets riktlinjer för beslut om skyddsjakt, rapport 6568, anges att
den beslutade myndigheten, i detta fall Länsstyrelsen, så långt som möjligt bör
säkerställa att skyddsjakten löser det problem som den är tänkt att lösa innan
beslut om skyddsjakt fattas. Av riktlinjerna framgår även att Länsstyrelsen ska
bedöma om åtgärden är lämplig och i denna bedömning bör eventuella negativa
effekter av åtgärder vägas in. Som exempel anges risken att problemet flyttas till
ett närliggande område. Av Förvaltningsplan för skarv (Naturvårdsverket 2014)
framgår att det finns en risk att fåglar som störs på häckningsplatser sprider sig
över större områden.
Länsstyrelsen har i prövning av ärendet beaktat erfarenheten att upprepad störning 
i kolonier, exempelvis genom äggprickning och oljering, kan leda till att kolonier 
flyttar. Under perioden 2006 - 2012 bedrevs äggprickning eller oljering i fyra 
kolonier kring Mysingen i Stockholms södra skärgård. Häckningen i dessa fyra 
kolonier minskade mycket kraftigt under perioden och idag finns ingen av dem 
kvar. Det totala antalet häckande skarvar i Stockholms skärgård ändrades dock 
inte påtagligt. Det stabiliserades från 2006, men antalet kolonier har minskat och 
de flesta av fåglarna har samlats i fyra större kolonier i områden nära fastland. De 
häckar nu främst nära bebyggda områden med fastboende och stora 
fritidshusområden. Länsstyrelsen bedömer därmed med hänsyn till 
försiktighetsprincipen att störning inom skarvkolonier inte bör ske på grund av 
risken för omflyttning av kolonier, där boende/verksamheter i andra områden kan 
komma att drabbas av olägenhet eller skador. Populationsbegränsningar bör 
istället ske genom jakt på vuxna fåglar efter häckningstid, så att fåglarna inte 
knyter störningen till häckningsplatserna.
Naturvårdsverket har i beslut den 24 mars 2015 (NV-03742-13 och NV-04459-
13) uttalat att äggprickning är en jaktmetod som kan användas vid skyddsjakt efter 
skarv. Avgörande faktorn är emellertid vid vilken tid jaktmetoden tillåts. 
Anledningen till detta är att skarvar lägger sina ägg vid olika tidpunkter. I en 
skarvkoloni kan det därför finnas ägg av olika åldrar och i olika grad utvecklade 
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embryon eller kläckfärdiga ungar. Jaktmetoden är därmed svår att använda för 
skarv.
Sammanfattningsvis gör Länsstyrelsen bedömningen att det inte är lämpligt att
bevilja skyddsjakt i form av oljering eller annan liknande åtgärd inom
skarvkolonierna. Ansökan ska därför avslås i denna del.

Verkställighetsförordnande
Mot bakgrund av de intressen som motiverar skyddsjakten och då det föreligger
risk för skada på fiske bör beslutet kunna genomföras skyndsamt. Det är
nödvändigt för att förhindra de skadeproblem som annars uppstår. Länsstyrelsen
bedömer därför att det finns skäl att med stöd av 59 § jaktförordningen föreskriva
att detta beslut ska gälla även om det överklagas.

Övriga upplysningar
Länsstyrelsen upplyser om att jaktförbud råder under aktuell tid på land 
omedelbart öster om Hansviken.
Enligt 14 b § förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med 
hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter får patroner som är laddade 
med blyhagel inte användas vid jakt på våtmarker eller vid jakt över grunda delar 
av öppet vatten.
Länsstyrelsen erinrar om den obligatoriska viltvårdsavgiften och att 
skottlossningstillstånd behövs inom detaljplanelagt område. Polismyndigheten bör
informeras innan jakten påbörjas.
Om skyldigheten att rapportera inte sker på ett tillfredsställande sätt kan detta vara 
grund för att Länsstyrelsen gör en annan bedömning i frågor om skyddsjakt på 
skarv i framtida beslut.

Hur man överklagar Länsstyrelsens beslut
Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Stockholm, se bilaga.
Länsstyrelsens beslut enligt 47 § första stycket jaktförordningen kan dock inte 
överklagas, enligt 58 § andra stycket punkten 9 jaktförordningen.
Beslut i detta ärende har fattats och godkänts digitalt av miljödirektör Göran 
Åström. I den slutliga handläggningen av ärendet har även deltagit t.f. 
landsbygdsdirektör Anna Hedberg, länsassessor Jenny Sundberg och handläggare 
Malin Langenfors, föredragande.

Bilagor
1. Karta över del av Lännåkersviken 
2. Hur man överklagar hos Förvaltningsrätten i Stockholm 

Kopia till:
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
Polismyndigheten Region Stockholm, registrator.stockholm@polisen.se
Kustbevakningen, registrator@kustbevakningen.se
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Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se
Länsstyrelsen i Södermanlands län, sodermanland@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Västmanlands län, vastmanland@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Uppsala län, uppsala@lansstyrelsen.se
Länsfiskekonsulenten, Länsstyrelsen i Stockholm
Jägareförbundet Stockholms län, henrik.falk@jagareforbundet.se och 
per.zakariasson@jagareforbundet.se
Stockholms Ornitologiska Förening, tomas.viktor@tving.eu, tomas.viktor@ivl.se
och soren.linden@naturfakta.se
Skärgårdsstiftelsen, registrator@skargardsstiftelsen.se,
kansliet@skargardsstiftelsen.se

mailto:henrik.falk@jagareforbundet.se
mailto:per.zakariasson@jagareforbundet.se


17 (18)

 Datum
2019-04-02

Beteckning
21813-53344-2018

Bilaga 1
Område i Lännåkersviken inom vilket skyddsjakt på skarv får bedrivas.
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Bilaga 2

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
förvaltningsrätten. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet till 
Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067 104 22 Stockholm. Du kan även skicka in 
överklagandet via e-post till stockholm@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att 
Länsstyrelsen måste pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas 
vidare till förvaltningsrätten. 

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du 
fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt 
överklagande kan du be om att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen 
till att du överklagar. Sedan är det förvaltningsrätten som beslutar om tiden kan förlängas 
eller inte.
Om någon annan part överklagar beslutet, till exempel en kommun eller annan myndighet, är 
tiden tre veckor från det datum som står på beslutet.

Ditt överklagande ska innehålla:
 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer 
 hur du vill att beslutet ska ändras
 varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:

 personnummer
 adress till bostaden
 telefonnummer där du kan nås
 eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till 

dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning, bör du skicka med 
kopior på dessa.

Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet 
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress 
och telefonnummer.

Ytterligare upplysningar
Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen, telefon 010-
223 10 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet.
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