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Sedan 1782 i 10 generationer  

markägarna den drivande kraften i naturvårdande 
skötsel 

men nu många hot från samhället

Furusundsleden Östanå
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Strategi sedan 2012 för att minska det allmännas skador     
mot våra marker och vatten - nära två miljoners staden

• Prioritering - vad är värst – fartygserosion, skarv, överutnyttjat fria 
fiske och okunnigt ej styrt rörligt friluftsliv

• Strand - 0.6 m per år, ”slut fiskat”, trädskador, alger, störd 
vildsvinsjakt, ”störda” naturbetesmarker 

• Inhämta kunskap, gör egna undersökningar, pröva

• Öppet startmöte inbjud alla inblandade

• Fortsätt det praktiska arbetet – mer bevis!

• Informationsfrågor - politiker, byråkrati och allmänhet

• Mål - minska ”blodflödet”

• Försök nå en acceptabel lösning

Furusundsleden Östanå
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Reflektioner efter startmöten 2012 och 2017
exkursioner + seminarier 

Fartygseros. mjuka stränder
• Alla kom

• ”Rejäla” kunniga motståndare 

• Massmedia kom

• Mer jobb vetenskapligt efteråt

egna undersökningar - respekt

• Vi var en part – det allmänna fick dock samma 
resultat

• Hastighetssänkning fartygen!!

Det duger så länge!

Skarv -1/3 Stockholms län
• Nästan alla kom

• Birdlife centralt kom

• Stockholms ornitologiska förening ställde inte 
upp, Skärgårdsstiftelsen?

• Massmedia kom

• Mer jobb vetenskapligt efteråt

egna undersökningar - ifrågasatta

• Tungt med skyddsjaktsansökningar

• Tidsödande rättsprocesser

• Positivt regionala länsplanen startar!!

• Mycket jobb återstår i förverkligandet! 

.
Furusundsleden Östanå
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Furusundleden pragmatisk strategi 2017
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Den öppna processen - möten för alla - 1a

• Introduktion - extern processledare

•Syftet - att ge vägledning i skarvfrågan - stöd i 
ärendehandläggningen – främst till länsstyrelsen

•Mål konsensus sakfrågan – nej 
•Hur vi ska jobba - överens – ja
•Förvaltningsplan behöver inte vara vetenskaplig
•Naturvårdsverket - ej med i processen
•Referensgrupp(-er) nej 
•Förslaget tas fram i remissversion
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Den öppna processen - möten för alla - 1b

• Viltförvaltningsdelegationen länsstyrelsen yttrar sig

• Remissförslag ut till alla berörda

• Länsledningen beslutar

• Vilka kunskapsbehov behövs för möte 2

• Taktik 1. Tvinga ej fram – vetare, forskare - för tidigt - negativt för 

fortsättningen med tidig konsensus

• Taktik 2. Skapa lärande av situationen
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Den öppna processen - möten för alla - 2
• Juridiken historiken kring skarv 

• Populationsbegränsning tillåtet 
enligt fågeldirektivet – Ja !   
kopplat till skadan

• Skada på fisket – en bedömning i 
enskilda fallet

• Endast skyddsjakt – även i bon 

• Ingen risk för utrotning

• Presenterades kartor kolonier 
längre in i skärgården, 4 stora 
kolonier - 75 % av all skarv 

Allsidiga diskussioner efteråt-
polariseringen börjar öka – jakt med 
vapen kan inte lösa allt

• SLU Aqva – mycket och bra 
koncentrerad information som 
nätprovfisken, spigg - rovfisk, skarv 
och säl
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Den öppna processen - möten för alla - 3
Processledaren: ”Miljösidan” deltar mindre, inga majoritetsbeslut, Länsstyrelsen 
beslutar, håll er till informationen som presenteras   

• Fiskerikonsulenten etc. från 
länsstyrelsen deltar aktivt

• Insatser behövs i innerskärgården

• Ställningstagande typ - ”WWF stödjer 
inte oljering” börjar komma

• ”Fria handredskapsfisket sänker 
motivation hos markägare” -
ställningstagande

• Andra län och hela Östersjön 
diskuteras

• Allmän diskussion – många detaljer –
exempel, nedan

• Praktiska jaktfrågor är uppe t.ex. 100 
m eller 300 m

• Störningar i kolonier var uppe

• Mål börjar diskuteras – tydligt 
operativt och konkret – önskemål

• Vem har tid och resurser att utföra 
åtgärder och hur planera för det?
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Den öppna processen - möten för alla - 4 a 
Processledarens taktik: Närmar oss målområden! Delaktighet först och främst, sedan 

- låt sagt vara oemotsagt, sikta mot våga testa nya handlingssätt, metoder

• Populationsreglerande mål

• Gynnsam bevarandestatus OK

• Bara på statens mark?

• Flytta kolonier till ytterskärgården ! ?

• Insjöar också viktigt

• Fortfarande stor spännvidd – gör inget resp. spara 
500 skarvar

• Taktiskt adaptivt operativt mål OK –

- halvering antal bon
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Den öppna processen - möten för alla - 4 b 
Processledarens taktik: Närmar oss målområden! Delaktighet först och främst, sedan 

- låt sagt vara oemotsagt, sikta mot våga testa nya handlingssätt, metoder

Inte som Gävleborg! Skrämt in dom i städerna

Riktlinjer bedömning av skada

Inte bara fisk 

300 m, vindros och storlek

Handläggningstider 6 veckor, akutetablering 1 vecka

Hämta kunskap överallt – men ta också beslut

Samma inventering – värde i sig - mark/träd tillägg
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Den öppna processen - möten för alla - 4 c 
Processledarens taktik: Närmar oss målområden! Delaktighet först och främst, sedan 

- låt sagt vara oemotsagt, sikta mot våga testa nya handlingssätt, metoder

Praktiska verktygslådan- jakt med vapen- äggbehandling-
skrämsel – rivning

Generella beslut – minskade illegala aktiviteter

Resurser – vem betalar!!

Aktivitetsinriktat skarvmöte årligen

Processledaren: Krävs inte mer kunskap för kunna fatta 
acceptabla beslut – Våga testa!!
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Gemensam syn 13 underskrifter

Jägareförbundet

3 största koloniägarna 

SIKO

Skärgårdarnas 

Riksförbund

Fiskareförbundet

Östra Svealands 

Fiskevattenägareförbund

LRF

Fiskeguider

3 lokala 

viltvårdsföreningar 

• Olika kolonityper

• Adaptiv förvaltning

• Fiskevatten 

angelägenhetsgraderas

• Skonsamma inventeringar

• Ansvar – störst i Östersjön

• Kraftfulla åtgärder från start

• Bara jakt med vapen räcker ej

• Även äggbehandling

• Nyetablering reagera fort

• FoU uppföljning

• Ekonomiska medel

• Användargrupp under 

Länsstyrelsen
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Planförslag klart - remiss- beslutad- iståndsättande
• Tillräckligt överens för länsstyrelsen/länsledningen som beslutar efter 

projektledningens förslag till remissversion

• Halvering antal bon senast 2030 – senast enda remissändringen

• Revidering inom 5 år

• Abborre stammen styrande, stimulera rovfisken

• Vissa fler områden skyddas -fisk

• Jakt - äggbehandling - störning

• Behövs användargrupp - ej fungerat - finns i planen

• Bättre dialog önskas mellan Länsstyrelsen och utförare 

• Skyddsjaktsansökningar för ”tungt” – kommer inte in
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Svenska Jägareförbundet - kust och skärgård - Stockholms län

• Kunskapsbrister i skärgårdsjakt - få fast/delboende med traditioner

• ”Ut och panga” - kategorien – resultat max 10 % av jaktpotentialen

• Utbildningar med 100 tal deltagare – hur jaga, skydd, vettar, bulvaner

• Instruktionstexter, kartor, fällor och holkar 

• Skarvtalka(o) organiserat

• Ökad avskjutning 4 gånger för skarv

• ”Abborrejakten” och ankomstjakten – jakt med vapen räcker inte

• Äggbehandling startat efter år av rättsprocesser
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Äggbehandling nystart efter 10 år

• Danska erfarenheter och egna anpassningar

• Kartera äggläggningsstart

• Alla ägg i boet oljeras i flera omgångar med 15 -20 dagar emellan

• Störning max 30 min – organisation av 6 - 8 personer – mål ”ruva 
ruttna ägg” eller två personer 3 - 4 timmar

• Rapsolja både i manuell doppning och med motorspruta

• Noggrann dokumentation

• Vår koloni i Furusundleden 25 år gammal - inga träd kvar

• 6 000 ägg oljerade före kläckning, 170 skjutna 3 km från kolonin

• Få kolonier i Stockholms Skärgård med mycket markbon

Furusundsleden Östanå
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Skriven instruktion

Furusundsleden Östanå
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Mycket olja runt i kring
Rätt munstycke

Räkneverk

Skedformad tång

Blandas före  i 
2  omgångar  
borrmaskin  

33 l per 5000 
ägg

Furusundsleden Östanå
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En bra skarvförvaltningsplan - hur
• Acceptera EU och koncentrera på området som planen skall  

gälla länets, landets och resp. Nordens hantering

• ”Det är inget fel på lagarna, utan lagarna tillämpas på 
fel sätt i länderna - direktiven förblir relevanta och 
ändamålsenliga”(Miljökommissionären Karmenu Vella)

• Beslutsfattare Stockholms län - landshövdingen och 
länsledningen – i linje från toppen och neråt 

• Finns viljan att göra något aktivt i verkligheten – då blir det 
oftast bra – i Stockholm fanns den! Om ej – svårt

• Öppen process

• Undvik ”extremer” i arbetsdiskussionen som invasiv, utrota 
etc.

• Undvik skriftlig och muntlig ”pratklubb” men lyssna av 
effektivt 

• Var aktivitetsinriktad och underlätta för förverkligandet
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Summering

Effektivt 4 bra seminarier

Mycket bra – en projektledare och ”redaktör”

Bra satisfierande mål – halvering 2030 + revidering

Sammanfattningsvis – en bra plan!

Inför 2021 och framåt

Användargruppen - måste till - högsta prioritet!

Handläggningstider för långa 

Faller tillbaks i gammalt för juridiskt arbetssätt

Våga testa fungerar inte – pandemin spökar! Vem 
styr i frågan på Länsstyrelsen

Markägare/jägare/fiskarorganisationer får ta 
”smällen” i utförandet för det som orsakats av annan  
byråkrati? Finansiering?

Visa ökad aktivitet  - minskad illegalitet – viktigt!! 


