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Hemställan om jakt på skarv
Hemställan
Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg hemställer till Regeringen om att man
skyndsamt inför allmän jakt på mellanskarv (Phalacrocorax carbo sinensis) samt
att man inför fågeln i bilaga 4 till jaktförordningen så att det möjliggörs skyddsjakt på enskilds initiativ för att skydda värdefulla fisken m m.
Bakgrund
Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har redan tidigare, i ett yttrande över förslag till ändringen i jaktförordningen år 2012 (L2011/1649) föreslagit regeringen
att man skulle möjliggöra skyddsjakt på enskilds initiativ på mellanskarv enligt:
Skyddsjakt på enskilds initiativ skulle då gälla för de som bedriver fiske med
redskap som ej är handredskap och då inom 300 meter från redskapet. Vidare bör skyddsjakt på enskilds initiativ vara tillåta inom 300 meter från vattenbruksanläggningar, samt i älvarnas fredningsområden (för att förhindra
skada på vandrande fisk) samt i enskilda vatten för att förhindra skada på
utplanterad fisk eller annars skyddsvärda bestånd.
Då skarvproblematiken kvarstår och i många fall blivit värre hemställer vi åter om
att man skyndsamt inför bestämmelser av detta slag i jaktförordningens bilaga 4.
Motsvarande bestämmelser finns för andra fredade arter, exempelvis korp.
Då mellanskarven har en gynnsam bevarandestatus finns heller inget som hindrar att man inför allmän jakttid på fågeln. Skarv är en art som, precis som alla
andra arter, måste förvaltas och beskattas. En god förvaltning genom allmän jakt
skulle med säkerhet minska de problem som skarven förorsakar fisket och de näringar som där till hör. Mellanskarven är även av många en uppskattad matfågel
(Naturvårdsverkets egna representanter brukar med jämna mellanrum bjuda på
skarvkorv), vilket gör att den är ett vilt av jaktbar betydelse.
Mot ovanstående grundar vi vår inledande hemställan.
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