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Förvaltningsplan för skarv arbetas fram
Länsstyrelsen i Stockholm har bjudit in olika aktörer
till deras arbete med en förvaltningsplan för skarven i
länet. Bland aktörerna finns markägare, företrädare för
fiskarna, Sportfiskarna, kommuner, WWF, Stockholms
ornitologiska förening och vi i länsförbundet som
representeras av undertecknad.
De personer och organisationer som tycker att
skarvpopulationen borde minska hävdar att skarven tar
mycket fisk, att de tar pinnar från skogen, att det luktar
från skarvöarna vilket är otrevligt och kan minska värdet på fastigheten. De vill ha skyddsjakt på skarv och
de vill även att det ska vara tillåtet med oljering och
att pricka ägg. Oljering av ägg innebär att man dränker
ägget i olja och på så sätt hindrar syre från att komma
in i ägget och då dör ungen. Att pricka ägg är inget
som Länsstyrelsen gav sin tillåtelse till förra året.
Vi som vill ha kvar skarven menar framför allt att
Östersjön har andra problem och att problemen är
komplexa. Så man kan inte enbart skylla på skarven,
till exempel vad gäller minskningen av fisk. Östersjön
mår inte bra och när balansen rubbas i ekosystemet
kommer det att påverka olika arter. Minskningen av
fisk kan bero på en mängd faktorer såsom överfiske,
övergödning, att fiskynglen inte har fredade miljöer att
växa upp i med mera.

KALENDER
10-12 maj
19 maj
22 maj

!

Rikskonferens, Kristianstad
Gröna kilarnas dag
Biologiska mångfaldens dag

Foto: B Sundberg
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Det råder osäkerhet om hur mycket fiskar skarven
verkligen tar, olika forskare säger olika saker. Det
råder också delade meningar om hur mycket fisk varje
skarv äter per dag, alltifrån 0,5 kg till 3-4 kg per dag.
Forskning har också bedrivits kring hur många skarvar det finns i länet. Man räknar då antalet bon på öar
efter säsongen är avslutad. Sedan 90-talet har skarven
ökat och flyttat längre in i skärgården. I början höll de
sig till ytterskärgården men nu finns de bland fritidshus och människor, vilket ökar konfliktytan. Enligt lag
får man inte skjuta skarv enbart för att minska antalet
utan det måste finnas andra skäl till detta, till exempel
skada på fiskeredskap.
Vi i länsförbundet tycker att skarven har en rättmätig
plats i ekosystemet i länet och att man inte ska avliva
dem med någon metod. Östersjön har stora problem
och vi kan inte lägga all skuld på skarven – eller sälen
för den delen.
Under våren har det varit tre möten om skarv på
Länsstyrelsen och nu är det ett möte kvar, i mitten av
maj. Efter våra inspel på mötena kommer Länsstyrelsen att skriva en förvaltningsplan och då kommer vi få
en möjlighet att tycka till om den.
I maj händer det mycket, bl a EU-val, Biologiska
mångfaldens dag och inte minst rikskonferensen i
Kristianstad. Hoppas att vi ses där!
Beatrice Sundberg
Ordförande
P S I Gästrikland har man redan gjort en förvaltningsplan och den finns här: https://www.lansstyrelsen.se/

download/18.2887c5dd16488fe880d47660/1536663055282/
forvaltningsplan_skarv_gavleborg_reviderad2018.pdf
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Välbesökt länsstämma
Lördagen den 6 april samlades ett 40-tal personer för
att delta på årets stämma i länsförbundet. På förmiddagen höll Staffan Laestadius, professor emeritus i
industriell utveckling vid KTH, en föreläsning och
workshop kring sin bok "Klimatet och omställningen".
Efter den goda lunchsoppan från Vegoekocykeln var
det så dags för stämman, där man bland annat antog de
nya stadgarna som Naturskyddsföreningen tagit fram.
Efter stämman ser bemanningen i styrelsen, valberedningen och bland revisorerna ut så här;
Styrelsen: Ordförande: Beatrice Sundberg.
Ledamöter: Ronny Fors, My Härstedt, Christina Nord-

lind Hejdenberg, Nils-Erik Sandberg, Annica Dahlberg, Arianna Scarpellini, Karin Grohman och Pernilla
Wredenfors. Suppleant: Gudrun Hubendick.
Valberedning: Martin Lindén och Jan Holmbäck.
Revisorer: Tommy Nilsson, aukt revisor (Hummelkläppen) samt Elvy Löfvenberg. Revisorssuppleanter:
Mathias Fredriksson, aukt. revisor (Hummelkläppen)
samt Hans Terelius.
Mötet avslutades med att Mårten Wallberg från riksstyrelsen berättade om vad som planeras på riksnivå
under året.

Har du lust att bli
butikskontrollant
för Bra Miljöval?

Specifika önskemål eller information:
Ingen erfarenhet krävs. Vi kommer att hålla en kortare
telefonintervju med de som är intresserade av uppdraget. Du kommer också att få mer information vid detta
tillfälle. Minimiåtagande: 2-3 timmar.

Kanske en av dessa butiker ligger nära dig?
ICA Maxi Haninge
Willys Norrtälje
Willys Lidingö
Willys Heron city
Willys Rissne
Willys Länna
Willys Södertälje - Hamn
Willys Södertälje - Weda

Intresserad?
Ta kontakt med Teresa Dominguez,
Handläggare Bra Miljöval Butik,
mobil 072-373 36 39,
mail: Teresa.dominguez@naturskyddsforeningen.se

Uppdraget går ut på att kontrollera att Bra Miljöval
märkta butiker följer de kriterier vi har. Nya kontroller
behöver göras under våren 2019.
Du får med ett kontrollformulär för kontrollen, som
du därefter skickar till Naturskyddsföreningens handläggare för bedömning.
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Funderar du över hur du kan övertyga invånarna i din
kommun att rösta för miljön och klimatet i EU-valet?

Månadsbladet

Nu finns det sex färdiga texter till insändare och pressmeddelande om EU-valets betydelse för invånarnas
närmiljö. Texterna handlar om engångsplast, trafikavgaser, skyfallens påverkan, utsläpp av växthusgaser
samt om bekämpningsmedel.
Se Naturkontakt: https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/forum/trad/ett-satt-att-uppmana-invanarna-i-din-kommun-att-rosta-hallbart-i-eu-valet/

Man kan skriva in namnet på sin kommun, vägar och
badstränder plus göra ev. annan lokal anpassning.
Hänvisning görs till Naturskyddsföreningens kommande granskningar inför valet.
Texterna är utarbetade av Klimatgruppen, Naturskyddsföreningen Stockholms län.
Kontaktperson: Kriss.feldhusen@telia.com, mobil
0703404549.

Den 26 maj går EU-länderna till val. I förra EU-valet
använde endast 51 procent av svenskarna sin röst.
Det kommande valet är på många vis ett ödesval för
klimatet, vilket betyder att vi behöver rösta fram de
parlamentariker som brinner för att motverka klimatförändringarna – men hur hittar vi dem?
Den 4 maj anordnar Klimatriksdagen, tillsammans
med Debaser, We Don’t Have Time och Föräldravrålet
en heldag om EU-valet och klimatfrågan. Med hjälp av
samtal, kultur och opartiska valguider blir det en heldag för den som vill veta mer om vad politikerna som
vi skickar till EU-parlamentet kan göra för klimat
och hållbarhet. På kvällen följer Debaser upp med en
konsert, “ Use Your Voice ”, med Weeping Willowssångaren Magnus Carlson och andra klimatengagerade
artister.
Medverkar under dagen gör bl a Naturskyddsföreningen Stockholms Län, Greenpeace Sverige, Klimatstudenterna, Fältbiologerna, Klimataktion, Fridays
For Future-strejkare. Klimatpodden gästas av Anders

Wijkman och sänder direkt från eventet. Det blir
panelsamtal med Magnus Carlsson, Evelina Utterdahl,
Filip Lundin och Anna Fernmo och mycket mer!
Bjud med dina vänner, dagen är till för att inspirera,
informera och peppa så många vi bara kan att rösta för
klimatet i EU-valet!
Tid: Lördag 4 maj
kl 11 - 17: EU Climate Vision – debatt, kultur,
valguide
kl 20.00 - 03.00: Use Your Voice – fest och konsert
med artister och DJ
Plats: Debaser och Bar Brooklyn, Hornstulls
strand 4, 117 39 Stockholm
Mer info om eventet och kvällens fest:
https://www.facebook.com/events/284320885618604/
DAGEN fram t o m 17.00 är kostnadsfri, ingen föranmälan krävs (men markera gärna på Facebook-eventet
att du tänker komma).
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Storstockholms naturguider tipsar;
SÖNDAG 5 MAJ
Fira fågelskådningens dag i Sandemar
Sandemars naturreservat är en av länets finaste
fågellokaler. Bosse Ljungberg guidar över vidsträckta
havsstrandängar, genom lövlundar och betade hagar.
Vårfåglarna har anlänt så vi lyssnar på fågelsången
i lundarna och spanar från fågeltornet ut över
strandängarna efter vadare och änder som födosöker
i strandkanten. Ta med kikare och fågelbok om du har.
Och kläder efter väder, det kan vara blött i markerna!
Samling kl 09.30 vid parkeringen intill busshpl
Svärdsnäsviken (buss 839* fr Haninge centrum mot
Dalarö kl 09.11). Ca 3 km, 4 tim
TISDAG 7 MAJ
Romansafton med salamandrar
Mörkrets tid är salamandrarnas. I skydd av dunklet
vågar de sig fram ur vrårna och stämmer träff med
varandra. Om natten är rätt, temperaturen passar
och våren i rätt fas kan det vimla av kärleksfulla
vattendrakar. Följ med på en sen vårkvällsvandring med
allt vad den kan bjuda på av blomdoft och fågelsång.
Vår särskilda salamander-stödjare Martina Kiibus
leder turen till en av den större vattensalamanderns
favoritplatser: salamanderdammen i Judarskogen.
Samling 21.30 vid Åkeshovs slott, T-banestation
Åkeshov. Ta med ficklampa. Ca 2 km, 1½ timme
ONSDAG 8 MAJ
Barnvagnsguidning till Tyresta by
Ta en promenad i sällskap med Peder Curman till
landsbygden alldeles bortom stan. Se på blommorna
längs vägen, lyssna på vårfåglarna och spana på
småkrypen i dikeskanterna. I Tyresta by betar både
kor och får, bökar grisar, simmar ankor och pickar
hönor och i Tyrestas Naturum kan man få veta om
Sveriges alla nationalparker. Det är också möjligt
att grilla korv i byn eller fika på caféet. Samling kl
10.30 vid busshållplats Svartbäcken (buss 834 från
Handenterminalen). Avslut i Tyresta by. Turen fungerar
även för rullstol. Ca 3 km, 2½ timme
LÖRDAG 11 MAJ
Ännu en fantastisk fågelsjö
Angarnssjöängen är belägen i ett kulturlandskap
med rötter i sen bronsålder/järnålder. Här gick
Långhundraleden förbi på vikingatiden och Örstas
bronsåldershällristning är en sevärdhet. Själva sjön,

som är en avsnörd havsvik, är en av Stockholms läns
rikaste och värdefullaste fågelsjöar. Över 240 fågelarter
har observerats och under månaden maj är sjöängen ett
paradis för vadare som t ex grönbena och brushane.
Även rovfåglar som ormvråk, brun kärrhök och
lärkfalk kan ses här liksom sjöängens karaktärsfågel svarthakedoppingen. Bosse Björnsäter guidar. Bra med
gummistövlar och kikare. Samling kl 09.10 vid infotavlan
vid Örsta (Roslagsbanan fr Sthlm Östra kl 08.20 till
Vallentuna, byte till buss 665* mot Kårsta). Ca 7 km, 4 tim
SÖNDAG 12 MAJ LÅNGTUR
Tyresta brandområde
1999 rasade den stora skogsbrand som för många satte
Tyresta nationalpark på kartan. Här finns nu ett unikt
område där en urskog brunnit okontrollerat och därefter
lämnats för fri utveckling. Följ med Peder Curman
på en vandring genom det gamla brandområdet där
växtligheten åter spirar, om än i långsam takt. Ta med fika
för två raster. Samling kl 10.00 i Tyresta by (buss 834*
från Haninge centrum kl 09.40). Ca 8 km, 5 tim
SÖNDAG 19 MAJ
Gröna Kilarnas Dag – gör ett besök i en vildvuxen
engelsk park
I Rydboholms engelska park sjunger näktergalen ikapp
med svarthätta och lövsångare. Här finns bokskogar,
alkärr och hemliga sällskapsrum. Vandra i sällskap med
Anna Petri i kungars fotspår från Östra Ryds medeltida
kyrka, längs med Kyrkviken, förbi Rydboholms slott, ut till
själva parken som sjuder av naturliv men också rymmer
en trave exotiska lämningar från gången tid. Samling kl.
11.15 vid busshållplats Östra Ryds kyrka (buss 670* från
Tekniska högskolan kl 10.50). Ca 7 km, 3,5 tim. Ingen
avgift
•
•

*

Att delta kostar 100 kr, 80 kr för medlem i Naturskyddsföreningen och under 18 år fritt. Nu kan du
betala med SWISH!
Ta med matsäck/fika för turerna över 2 timmar. Bra
skor, sköna kläder och gärna kikare! Vandringarna
genomförs i alla väder - ingen föranmälan behövs!
kolla för säkerhets skull  tiden på sl.se
Mer information:

www.utinaturen.nu
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