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Tillstånd till skyddsjakt på storskarv i havet inom Västra 
Götalands län

Med stöd av 23 a § 3 stycket och 29 § jaktförordningen (JF) beslutar 
Länsstyrelsen att skyddsjakt på storskarv (Phalacrocorax carbo) (i 
fortsättningen benämnd skarv) får ske enligt nedanstående förutsättningar. 
Förutsättningar och 
villkor enligt detta beslut grundas på 9 b § Jaktförordningen. Högst 2000 
skarvar får fällas sammanlagt.

Länsstyrelsen förordnar, med stöd av 21 § JF, att skyddsjakten får ske från 
stillaliggande motorbåt utan att kravet på att motorn ska ha varit avstängd 
minst en minut är uppfyllt.

Länsstyrelsen förordnar, med stöd av 59 § JF, att detta beslut ska gälla utan 
hinder av att det överklagas.

Länsstyrelsen avslår ansökan i de delar som inte bifalls enligt detta beslut.

A. Skyddsjakt vid fasta- och rörliga fiskeredskap 
För fiskare med yrkesfiskelicens eller av denne utsedd jägare är skyddsjakt på 
skarv tillåtet under tiden från beslutets datum till och med den 30 november 
2020 inom 300 m från fasta fiskeredskap samt rörliga redskap såsom nät, 
ryssjor och burar i Västra Götalands läns delar av havet. Beslutet innefattar 
inte handredskap. 

B. Skyddsjakt i fredningsområden för fisk 
Länsstyrelsen beslutar att skyddsjakt på skarv får bedrivas av jakträttshavare 
inom fredningsområden för fisk i Västra Götalands läns delar av havet från 
och med beslutets datum – 30 november 2020. Fredningsområdenas 
avgränsning framgår av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i 
Havs- och vattenmyndighetens författningssamling (karta bilaga 1.) 
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Villkor för utnyttjande av tillstånd

För jakten gäller att:
 Den som jagar med stöd av detta tillstånd ska före jakten kontrollera via 

Länsstyrelsens hemsida att det tillåtna antalet skarvar som får fällas inte 
kommer att överskridas 
(http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/djur-och-natur/jakt-och-
vilt/Pages/storskarv.aspx)

 Berörd jakträttshavare ska ha lämnat sitt tillstånd till jakten såvida inte 
jakten bedrivs på allmänt vatten och jaktutövaren har tillstånd att jaga där.

 Jakten får inte ske närmare än 300 m från en skarvkoloni
 Maximalt 10 skarvar får fällas per jaktdag och person
 Fällda skarvar ska bärgas av skytten och om blyammunition använts ska 

döda fåglar göras oåtkomliga för örnar
 Rapporteringsskyldighet ska fullgöras enligt nedan

Rapporteringsskyldighet
Rapporteringen är en skyldighet för jakt som sker enligt detta beslut. 
Rapporteringen ska ske snarast, dock senast en vecka efter att skarv har fällts. 
Rapporteringen lämnas via Länsstyrelsens hemsida. 
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/djur-och-natur/jakt-och-
vilt/Pages/storskarv.aspx

Rapporten ska innehålla följande:

 Uppgifter om hur många skarvar som fällts
 Var och när de har fällts 
 Uppgifter om fågeln fälldes vid fasta eller rörliga fiskeredskap eller inom 

fredningsområde enligt ovan
 Uppgift om maginnehåll i de fällda skarvarna 
 Eventuella andra iakttagelser som kan vara av intresse, t.ex. effekter av 

skyddsjakten 
 Uppgifter om fågeln varit ringmärkt, ringens inskription. (Ring sänds till 

Naturhistoriska Riksmuseet)

Redogörelse för ärendet 
Länsstyrelsens fattade hösten 2014 beslut (18-23511-2014) om skyddsjakt på 
skarv längs kusten av Västra Götalands län mellan beslutsdatum fram till den 
20 augusti 2017. Ansökan kom från Svenska Jägareförbundet. Beslutet 
överklagades till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket biföll överklagandet i 
den mer allmänt hållna delen ”Skyddsjakt för markägare/jakträttsinnehavare 
och deras jaktgäster samt personer som omfattas av Länsstyrelsens tillstånd 
till jakt på allmänt vatten”. Naturvårdsverket gav endast Länsstyrelsen rätt 
gällande punkten som gällde yrkesfiskares rätt att bedriva skyddsjakt på skarv 
vid fasta och rörliga redskap.

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) ansöker om skyddsjakt efter 
skarv genom en ansökan som inkom till Länsstyrelsen den 23 november 
2017. Svenska Jägareförbundet och Sportfiskarna ansöker om skyddsjakt 
efter skarv genom en ansökan som inkom den 21 december 2017. 

http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/djur-och-natur/jakt-och-vilt/Pages/storskarv.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/djur-och-natur/jakt-och-vilt/Pages/storskarv.aspx
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De tre organisationerna ansöker om sådan skyddsjakt efter skarv som 
beviljades av Länsstyrelsen mellan åren 2011-2014 (218-23511-2011).

Motivering enligt ansökan från SFPO
I enlighet med beslutet som gällde fram till 2014 bedrevs en generell 
skyddsjakt, som enligt SFPO:s mening föll väl ut. Genom den jakten 
begränsades de negativa effekterna av den rika skarvförekomsten på ett 
positivt vis. I Västra Götalands län har vi en mycket stark population av skarv 
(gynnsam bevarandestatus). Längs länets kust finns många kolonier. 

Skarven innebär ett mycket stort problem såväl för fiskbestånd som 
yrkesfiske. Vad gäller fiskbestånd innebär den rikliga skarvförekomsten en 
negativ effekt särskilt på svaga fiskbestånd och lekvandrande fisk. Vad 
beträffar yrkesfisket innebär det främst ett bortfall av fångster, vilket medför 
lönsamhetsproblem. 
Yrkesfisket har drabbats av många restriktioner i form av områden som det 
inte längre är möjligt att fiska i. Syftet därmed är att freda fisk. Samtidigt 
finns det ingen förvaltning av skarv (eller säl). Ett exempel härpå är 
situationen vad gäller ål. Det finns flera exempel, t.ex. situationen i fjordarna 
innanför Orust där fiske efter exempelvis torsk är förbjudet. 

En samlad bedömning ger vid handen att skarvens predation måste minskas. 
Det är en paradox att samtidigt som alla, mer eller mindre, säger sig vilja 
gynna det småskaliga och kustnära fisket tillåts skarven försämra 
förutsättningarna för just detta fiskes framtida existens. Skarven har en 
dokumenterad negativ effekt särskilt på de bestånd som det småskaliga 
kustnära fisket försörjer sig på. SFPO önskar ett länsstyrelsens beslut som 
medger jakt utan att något tak fastställs vad gäller antal, vi kan emellertid se 
ett värde i att rapportering sker så att jakten dokumenteras.

Motivering enligt ansökan från Svenska Jägareförbundet och Sportfiskarna
I länet har vi en fortsatt stark population av skarv som har gynnsam 
bevarandestatus. Storskarven har enligt olika inventeringar flera stora 
kolonier längs med Bohusläns kust, bl.a. i Kosterskärgården. I beslutet fram 
till 2014 bedrevs en generell skyddsjakt som föll väl ut. Den har möjliggjort 
en begränsning av skarvens skadeverkan på svaga fiskbestånd och 
lekvandrande fisk.

Längs med Bohusläns kuster har det under många år varit kraftiga 
restriktioner på hur både yrkesfisket och fritidsfisket kan bedrivas. Man har 
stora områden som idag är helt eller delvis fredade från fiske i olika former 
för att återfå de fiskepopulationer som funnits tidigare. Trots dessa 
fredningsområden, fredningstider, restriktioner i fiskeredskapens utformning, 
maskstorlekar mm., har vi ett flertal olika fiskearter som inte återhämtar sig i 
önskad takt. 

Som en del av den svenska ålförvaltningsplanen har t ex allt fiske efter ål 
förbjudits på västkusten. I fjordarna innanför Orust (8+fjordar)samt Gullmarn 
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är allt fiske efter torsk, bleka och kolja förbjudet. Dessa hårda 
fiskebegränsningar har ett starkt stöd hos befolkningen längs kusten. Att inte 
minska skarvens predation och undersöka hur skarvens predation påverkar 
återhämtningen av de kustnära fiskbestånden riskerar att urholka detta stöd.

Att de kustnära fiskbestånden av t ex plattfisk och torskfiskar ges en 
förutsättning att återhämta sig är en av grundförutsättningarna för att det 
småskaliga kustfiskets framtid men även för fiskeguider och deras 
verksamheter. Det är därför väldigt viktigt att skydda de sista resterna av 
dessa fiskbestånd för att stävja denna utveckling. 

Skarvens dokumenterade skadeverkan på det kustnära fiskbeståndet kan i 
flera områden orsaka kraftig påverkan på rödlistade arter, såsom torsk(starkt 
hotad), ål och bleka (akut hotad), enligt SLU:s rödlistning. Rödspotta och 
kolja är andra exempel på arter som trots skydd i olika former har svårt att 
återhämta sig i kustområdet. Även havsöringen som kanske är den viktigaste 
fisken i kustområdet för sportfisket påverkas negativt av skarvpredation. 

Som hänvisning för att visa skarvens påverkan på olika fiskebestånd hänvisas 
till två av de forskningsrapporter som SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) har 
varit delaktiga till att ta fram, samt den nyligen publicerade rapporten från, 
ICES Journal of Marine Science.

• Aqua reports 2016:15, https://www.slu.se/ew-
nyheter/2017/2/skarvar-paverkar-bade-fisk-och-
iske/?si=5A27A433B0523122A2D20C31F371AFFA&rid=33857
3214&sn=sluEPi6-prodSearchIndex 

• https://academic.oup.com/icesjms/article-
abstract/doi/10.1093/icesjms/fsx207/4616536?redirectedFrom=ful
ltext

Efter de sista tre årens jakt ser man fortfarande att skarvens beståndstatus är 
god. Skarvens negativa påverkan på fiskpopulationerna kvarstår.

I beslut som tagits av Länsstyrelsen i Blekinge, Dnr 218-466-2014 har man 
gett tillstånd för skyddsjakt efter skarv (storskarv/mellanskarv) men ingen 
begränsning till ett antal utan endast med krav om rapportering, vilket även 
sker i Västra Götaland. I Länsstyrelsen Blekinges beslut har man tillåtit att 
skyddsjakt sker för att skydda fiskares redskap, inget krav om 
yrkesfiskeverksamhet. Man har även skyddsjakt för 
markägare/jakträttsinnehavare och deras jaktgäster samt personer som 
omfattas av länsstyrelsens tillstånd för jakt på allmänt vatten. 

Detta beslut styrker den syn som andra län ser på skarvens skadeverkan på 
lokala fiskebestånd.

Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund och Jägareförbundet Västra 
Götaland Väst ansöker om ett beslut liknande det som länsstyrelsen Blekinge 
har gett. Samma typ av beslut som beviljats i Västra Götaland enligt 2011-08-
31, diarienummer 218–23511–2011. Med den förändringen att det inte sätts 
ett tak för skyddsjakten utan endast krav om rapportering av skjutna fåglar.
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I ansökan har projektet 8+fjordar varit rådfrågade och sätter stort intresse vid 
att det genomförs en skyddsjakt efter skarv. Man ser en möjlighet att kunna få 
material från skjutna fåglar för att kunna genomföra dietstudier för att 
ytterligare kunna dokumentera skarvarnas påverkan på de kustnära 
fiskebestånden.

Skälen för Länsstyrelsens beslut 
Fisket vid Västra Götalands läns kust
Det yrkesmässiga kustfisket som utsätts för skarvskador utgörs främst av det 
småskaliga fisket, men skarvens predation tillsammans med sälens har även 
en påverkan på den generella fisktillgången såväl för yrkesfisket som för 
fritidsfisket. Skarvens fiskbeståndspåverkan, i synnerhet inom känsliga 
områden såsom fredningsområden för fisk där vissa arter har totalfredats 
p.g.a. mycket svaga populationer bl.a. av lokala torskfiskbestånd, eller där 
temporär fredning råder för att skydda migration av lax och öring, motiverar 
en riktad skyddsjakt inom sådana områden. Länsstyrelsen ser det därför som 
motiverat med en skyddsjakt särskilt inriktad på sådana fredningsområden 
som komplement till skyddsjakt i anslutning till fiskeredskap.

Skarvbeståndet i länet och nationellt 
Den senast noterade landstäckande inventeringen av storskarv utfördes 2012. 
(Engström mfl. 2012). Inventeringen hade god täckning. Totalt beräknades 
beståndet till 40 600 par, vilket kan jämföras med 43 700 par under 2006. 
Längs Västkusten skedde etablering 1995. Beståndet har därefter expanderat 
med en högsta registrerad nivå 2008 för att därefter minska med 9% fram till 
år 2012. Enligt inventeringen hade Länet totalt 4 490 par 2012 fördelade på 
26 kolonier. Kustbeståndet hade 2 561 par 2012. 

Svensk Fågeltaxering övervakar de svenska fågelarternas beståndsutveckling. 
Genom de årliga inventeringarna tas index fram som kan jämföras mellan 
åren. Inventeringarna har pågått sedan 1975. Tre olika index samlas in och 
dessa visar sammantaget på en svag ökning för storskarv sedan den senaste 
totalinventeringen år 2012.

I Naturvårdsverkets nationella förvaltningsplan för skarv används 
omräkningsfaktorn 5 för att beräkna totala populationen utifrån vetskapen om 
antalet häckande par. Utgående från antalet häckande par vid kusten år 2012 
(ca 2561 par) bedöms totalpopulationen i Västra Götalands läns kust till drygt 
12 850 skarvar. För hela länet kan totala populationen uppskattas till drygt ca 
22 500 skarvar.

Avskjutning av skarv
Det senaste gällande tillståndet medgav jakt efter 2000 skarvar. Totalt fälldes 
1373 av dessa. Årsavskjutningen har varit minskade med 2015 699 st, 2016 
530 st och 2017 144 st. 

Påverkan på fiskebestånd enligt tillgänglig forskning

Doktorsavhandling, Ovegård 2017:
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Skarven äter i snitt 500 g fisk per dygn (det betyder att skarvbeståndet längs 
länets kust konsumerar 6,5 ton fisk per dygn) Skarven är en generalist och 
äter den fisk som är lättast att fånga för tillfället. Konkurrensen mellan skarv 
och fiske varierade mellan de två studieområdena och för olika arter av fisk, 
men studien visar att skarvars predation lokalt kan konkurrera och ha negativ 
påverkan på vissa fisken. 

Meta-analysen visar att skarvar generellt har en negativ effekt på fiske och att 
förvaltningsåtgärder för att minska predationen har positiva effekter på fiske. 
Författaren anför vidare: ” Med ytterligare belägg och vetskap om att skarven 
faktiskt kan ha en negativ påverkan på fisk och fiske yrkar jag på att man tar, 
inte bara den mänskliga konflikten om skarv på allvar, men även skarven som 
predator.” 

Aqua reports 2016:15, Institutionen för Akvatiska Resurser (SLU):
Studien visar att torsk utgör en viktig bytesart i den del av studieområdet som 
hyser torsk (Blekinge). Uttryckt i % biomassa i varje undersökt skarvmage 
utgjorde torsk 33%.

Totalt uttag av kommersiell fisk av människa beräknades till 900 ton årligen 
(varav 754 ton genom yrkesfisket och 150 ton genom fritidsfisket). Skarven 
beräknades ta 346 ton. Eftersom skarvar generellt äter fiskar av mindre
storlek än människan tar upp och därmed konsumerar fler fiskar i antal har 
skarven en annan slags påverkan på fisksamhällen än vad människan har.
Skarven tar fler individer av fisk per enhet biomassa jämfört med människan 
vilket gör att skarven minskar andelen fisk som når kommersiell storlek.

 DTU Aqua-rapport nr. 283-2014. Af Niels Jepsen, Christian Skov, Stig 
Pedersen og Thomas Bregnballe
Av rapporten framgår att det finns bevis för att skarvarna predation kan ha en 
betydande negativ effekt på överlevnaden av lax och öring-smolt och det är 
troligt att denna predation begränsar storleken på vissa bestånd av lax och 
havsöring i danska floder och fjordar.

Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen ska pröva ansökan enligt 23a jaktförordningen (1987:905). 
Prövningen innefattar en bedömning huruvida en allvarlig skada har uppstått 
eller kommer att uppstå. Länsstyrelsen ska pröva om det finns någon annan 
åtgärd än skyddsjakt. Vid prövning av ansökan ska länsstyrelsen bedöma om 
skyddsjakten försvårar upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus
för skarv i dess naturliga utbredningsområde. 

Bedömning av risk för allvarlig skada
I det av Naturvårdsverket framtagna dokumentet Nationell förvaltningsplan 
för skarv 2014 uttalas bland annat följande. Till fiske räknas för det första 
yrkesfiskets fångster, förädling och försäljning av fisk inklusive de platser där 
verksamheten bedrivs, för det andra fiskodlingar (vattenbruk) och för det 
tredje fritidsfiske (husbehovsfiske, sportfiske, fiskeklubbars verksamhet, 
kommersiella Put&Takevatten m.m.). Länsstyrelsen bedömer att det 
ekonomiska bortfallet på grund av utebliven eller skadad fångst samt skador 
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på redskap riskerar att bli stort om skyddsjakt inte beviljas. Detta betraktas i 
sig som en risk för allvarlig skada vilket motiverar Länsstyrelsens beslut om 
skyddsjakt.

Bedömning av andra lämpliga lösningar
Länsstyrelsen bedömer att andra lämpliga lösningar i praktiken saknas. Det 
har endast i liten utsträckning bedrivits arbete med skadeförebyggande 
åtgärder eller skrämselmetoder. Bedömningen är att för att det ska utvecklas 
skarvsäkra redskap och skrämselmetoder behövs statliga medel och insatser 
från myndigheter. Länsstyrelsen anser att det inte går att ställa ytterligare krav 
på enskilda fiskare att utveckla sina redskap.

Bedömning av skyddsjaktens påverkan på skarvens bevarandestatus i dess 
naturliga utbredningsområde
Arten storskarv har som helhet gynnsam bevarandestatus i Sverige. 
Länsstyrelsen bedömer att den meddelade skyddsjakten inte kommer inverka 
negativt på artens bevarandestatus. Den nationella förvaltningsplanen för 
skarv (Naturvårdsverket 2014, sidan 21) klargör följande ” Vid prövning av 
ansökan ska länsstyrelsen bedöma om skyddsjakten försvårar upprätthållandet av 
gynnsam bevarandestatus för skarv i dess naturliga utbredningsområde. I dagsläget 
är detta inte en begränsande faktor.”   

Maximalt antal fåglar som kan skjutas med stöd av detta beslut är 2000 
stycken, vilket skulle utgöra mindre än 10% av länets population eller 1% av 
rikets population. Länsstyrelsen anser att medgiven skyddsjakt är balanserad 
och kontrollerad och därmed förenlig med artikel 9.1 i EU:s direktiv 
(79/409/EEG) om bevarande av vilda fåglar. 

Motivering till skyddsjakt under punkt A
Syftet med skyddsjakten vid fiskeredskap är att avstyra skarvarnas födosök i 
anslutning till dessa genom den skrämsel jakten innebär samt ta bort 
eventuella problemindivider. Skarv har en direkt negativ ekonomisk påverkan 
på fisket med rörliga och fasta redskap både genom predation och att de 
skadar levande fisk samt orsakar skador på redskapen.

Motivering till skyddsjakt under punkt B
Länsstyrelsen anser att skyddsjakt på skarv inom fastställda 
fredningsområden, avsatta i enlighet med fiskelagstiftningen befogad. 
Behovet är som störst under våren då stora mängder lekvandrande fisk 
vandrar upp i vattendragen, samt små predationskänsliga smolt vandrar ut. 
Dessa fredningsområden är ofta trånga, grunda vatten som väl passar 
skarvens fiske eftersom fisken har svårt att undkomma. Jakten är även 
befogade i övriga fredningsområden för fisk för att förhindra koncentrerad 
predation på känsliga unga fisksamhälle. Jakten syftar till skrämsel av skarv.

Motivering till avslag av ansökan i den del som avser skyddsjakt enligt 
tidigare beslut från Länsstyrelsen (218-23511-2011)

Den skyddsjakt som beviljas genom detta beslut (2017) är utformat för att 
förebygga risk för allvarlig skada genom skrämsel inom fredringsområden för 
fisk samt kring redskap. Länsstyrelsen finner dock inte skäligt att skrämma 
bort fåglarna från havet i sin helhet.  
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Tillämpliga bestämmelser
Enligt 29 § JF får Länsstyrelsen ge tillstånd till skyddsjakt. Enligt 23 a § 
samma förordning kan Länsstyrelsen ge tillstånd till skyddsjakt för att 
förhindra allvarlig skada på bland annat fiske och annan egendom om det inte 
finns någon annan lämplig lösning än jakt och om upprätthållandet
av gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga 
utbredningsområde inte försvåras. Av 9 b § JF framgår att de beslut som 
fattas med stöd av 23 a och 29 §§ JF ska bland annat ange vilket antal av den 
aktuella arten som får fällas, vilka medel och metoder som får användas, den 
tid och det område som avses samt villkor i övrigt som behövs för att så långt 
som möjligt undvika skador eller olägenheter av betydelse för den berörda 
artens bestånd.

Övriga upplysningar
Samma grundregler som vid all annan jakt gäller, dvs: Jakten ska bedrivas 
med största möjliga hänsyn till såväl berörd art som övrig fauna och den 
rekreationssökande allmänheten. 

Följande ska beaktas: Bestämmelser om skydd av områden enligt 
miljöbalken, såsom fågelskyddsområden, sälskyddsområden, nationalparker 
och naturreservat med bestämmelser om jakt. Tillstånd krävs vid eventuellt 
tillträdesförbud.

Skarv får jagas med kulvapenklass 1-3 samt med hagelvapen av kaliber 12, 
16 eller 20. Patroner som är laddade med blyhagel får inte användas: 1. vid 
skytte som inte är jakt, 2. vid jakt på våtmarker, eller 3. vid jakt över grunda 
delar av öppet vatten. 

Hur man överklagar Länsstyrelsens beslut
Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten, se bilaga 2.

Kungörelsedelgivning
Delgivning av detta beslut sker genom kungörelsedelgivning. Kungörelse 
d.v.s. annonsering skall göras inom tio dagar från beslutsdatum och införas i 
följande tidningar; Strömstads tidning, Lysekilsposten, Bohuslänningen, 
Kungälvsposten och Göteborgs-Posten. Beslutet hålls tillgängligt på 
Länsstyrelsens hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/djur-
och-natur/jakt-och-vilt/Pages/storskarv.aspx. Delgivning anses ha skett på 
tionde dagen efter dagen för detta beslut, under förutsättning att kungörelsen 
inom den tiden införts i ovan nämnda tidningar.

De som deltagit i beslutet
I detta ärende har chef för viltenheten, Johan Larsson, beslutat efter 
föredragning av vilthandläggare David Bruun. I den slutliga handläggningen 
har Länsfiskekonsulent Fredrik Larsson och naturvårdshandläggare Maria 
Kilnäs deltagit. 

http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/djur-och-natur/jakt-och-vilt/Pages/storskarv.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/djur-och-natur/jakt-och-vilt/Pages/storskarv.aspx
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Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

Bilaga
1. Karta, fredningsområden för fisk (skyddsjaktsområde för skarv)
2. Hur man överklagar

Kopia
Viltförvaltningsdelegationen i Västra Götalands län
Bohus Onitologiska förening, Sara Elg, elg.sara@hotmail.com
Svenska Jägareförbundet, Karl-Johan.Brindbergs@jagareforbundet.se
Jägarnas Riksförbund, Klas Johansson, kla109@live.com
Kustbevakningen Region väst, registrator@kustbevakningen.se
Polismyndigheten Region väst, registrator.vast@polisen.se
Naturskyddsföreningen i bohuslän, boel.lanne@telia.com
Göteborgs Ornitologiska Förening, gof@gof.nu
Sportfiskarna, info@sportfiskarna.se
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
Hav och Vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se
SFPO – Sveriges Fiskares Producentorganisation, Peter Olsson, peter@sfpo.se
SKV – Sveriges Kustfiskare Väst, Charles Olsson, krosse@tele2.se

mailto:Karl-Johan.Brindbergs@jagareforbundet.se
mailto:registrator@naturvardsverket.se
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Bilaga 1. Översiktskarta fredningsområden för fisk (skyddsjaktsområde 
för skarv). Blå, lila och rosa markeringar.
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Så här överklagar du Länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Göteborg. Överklagandet 
ska dock skickas eller lämnas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens e-postadress är 
vastragotaland@lansstyrelsen.se. Skickar du med vanlig post är adressen Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län, 403 40 Göteborg.

Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen överklagandet och 
handlingarna till förvaltningsrätten.

Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick 
del av beslutet. Är du osäker på när tiden går ut kan du kontakta Länsstyrelsen. Om 
klaganden är en part som företräder det allmänna, exempelvis en kommunal nämnd, 
ska överklagandet ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag då 
beslutet meddelades.

Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska du ange
- ditt namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress,
- vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum och 

ärendets diarienummer, samt
- hur du anser att Länsstyrelsens beslut ska ändras och varför det ska ändras.

Viktigt! Om du skickar in överklagandet per e-post kan Länsstyrelsen inte ta emot mejl 
som inklusive bilagor är större än 11 megabyte. 

Om du önskar skicka in e-post som är större än 11 megabyte måste du innan 
överklagandetiden går ut kontakta Länsstyrelsen (vastragotaland@lansstyrelsen.se)  för 
besked om hur du ska göra detta.

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se

