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Skarvens vara eller inte vara
Länsstyrelsen i Stockholms län har under året arbetat med
en förvaltningsplan för skarv, vilket jag tidigare har skrivit
en ledare om. Nu är handlingsplanen klar och det är dyster
läsning.
Länsstyrelsen skriver följande: För att minska skadorna
orsakade av skarv samt för att möjliggöra ökade bestånd av
rovfiskar behöver en rad åtgärder genomföras. En av dessa
åtgärder är att minska predationstrycket från skarv i hela
Stockholms skärgård. Vidare behöver vissa områden i största
möjligast mån skyddas helt från kolonisering av skarvar. För
att nå detta behöver dels skarvpopulationen minska kraftigt
och dels etablering av kolonier förhindras inom de områden
där de har störst negativ påverkan. Skarvpopulationen i
Stockholms län kan minska kraftigt utan att gynnsam bevarandestatus för arten äventyras. Populationsminskningen
bör ske successivt årligen i syfte att minska de skador som
orsakas av skarv. Populationsminskningen ska relateras till
den risk för allvarlig skada som föreligger för abborrbeståndet. Enligt Länsstyrelsens bedömning är en målsättning att
minska antalet skarvbon i Stockholms skärgård till 3 000 år
2030. Detta motsvarar ungefär en halvering av skarvpopulationen (5 789 stycken 2018).
Detta tycker vi i Länsförbundet är ett synnerligen märkligt beslut av Länsstyrelsen. Att döda friska vilda fåglar och
förstöra ägg bara för att minska antalet av ett djur utan ett
naturvårdssyfte är väldigt märkligt agerande. Många aspekter
saknas dessutom i förvaltningsplanen. Förvaltningsplanen
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innehåller bara ett fåtal meningar om hur Östersjön generellt mår. Vi vet alla att Östersjöns ekosystem inte mår bra
och detta borde Länsstyrelsen ha belyst mer ingående i
förvaltningsplanen. Det finns andra orsaker till varför fisken
minskar i Östersjön och det är mycket mer komplext än
att skarvarna och sälarna tar mycket fisk. Det finns ingen
gemensam åsikt bland forskare i frågan om skarven är ansvarig för nedgången i vissa fiskbestånd. Det råder mycket
olika meningar om det. Länsstyrelsen skriver heller inget
om biologin och ekologin kring fiskbestånden man vill öka.
Länsstyrelsen skriver att för att se effekter ska man använda
provfiske. Länsstyrelsen anser att det är lämpligt med ett
område som ligger nära en skarvkoloni. Mer lämpligt hade
varit att utse ett par områden som verkligen är viktig ur
reproduktionsaspekt för fisken.
Länsstyrelsen resonerar inte heller kring frågan om det
etiska i att oljera ägg (dvs stoppa äggen i olja så att fostret
inte får något syre och dör) eller pricka ägg. Vid äggprickning finns alltid en risk att fostret har hunnit långt fram i
utvecklingen. Tidigare har Länsstyrelsen avslagit ansökningar om äggbehandlingar men nu plötsligt bytt fot vilket
vi tycker är mycket beklagligt. Resonemang kring vad som
kan hända med andra fåglar som bor på skarvkolonierna
saknas också samt vilka risker det finns för havsörnar som
äter skarvar med blyhagel i sig.
Andra frågor länsförbundet ställer sig är: kommer den här
strategin ha effekt och hur mäter man det på ett tillförlitligt
sätt? Kommer detta massdödande av skarv leda till att fiskbestånden kommer att öka och hur mäter man det? Länsstyrelsen föreslår flera utredningar kring dessa frågor men vi är
skeptiska till att det faktiskt går att mäta eftersom Östersjön
är ett komplext system och att säga att minskningen av
skarvpopulationen är den faktor som har påverkat fiskarna i
Östersjön ser vi som väldigt svårt att med säkerhet säga.

Beatrice Sundberg
Ordförande
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Alla kretsar kan
skicka in ett yttrandelän
till LänsstyrelStockholms
sen om skarvremissen. Senast 5 januari 2020 skall den
vara hos Länsstyrelsen.
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Remissen och var den ska skickas finns här:

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1e9f682716e44cbf6f53cbab/1574089987795/Missiv%20och%20remiss%20för%20
förvaltningsplan%20för%20skarv%20i%20Stockholms%20län%202019.pdf

Nya policies - Skogen, Klimatet och Jordbruket
Inom kort kommer riksföreningen att skicka ut några
uppdaterade policies på en remissrunda i föreningen.
Det handlar om Naturskyddsföreningens aktuella
ställningstaganden vad gäller vår syn på skogen,
klimatet och jordbruket.
Passa på att göra er röst hörd!

Lyckad kretsträff
Den 9 november samlades en pratglad grupp representanter för krettsstyrelser samt ett antal ledamöter i
länsförbundets styrelse för att diskutera och dela erfarenheter med varandra under en dag.
Man delade glädjeämnen och frustrationer från
verksamheterna, remissarbete, liksom kring de aktuella
frågor man jobbar med för att påverka sina lokala politiker. Under dagen skapades kontakter mellan kretsar

som kan stötta varandra och man fick inspiration till
nya sätt att jobba.
Närvarande kretsar: Södertälje-Nykvarn, BotkyrkaSalem, Täby, Stockholm, Nacka, Österåker, Tyresö
och Vaxholm.
				Karin Schmidt
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Ljusmanifestation 10 december
Ljusmanifestation för världens miljöförsvarare hålls i
Kungsträdgården kl 16.00 den 10 december.
Naturskyddsföreningen och Stockholms Naturskyddsförening arrangerar tillsammans denna manifestation som också äger rum på andra håll i landet.
Vid manifestationerna kommer vi att hålla ett kort tal
som beskriver den alarmerande situation som många
som kämpar för miljön lever under och uppmärksamma de som fått betala med sitt liv. Sedan kommer
namnen på de som dödats att läsa upp och ett ljus
tändas för varje person. Vi kommer avsluta med en tyst
minut.

Har du inte möjlighet att vara med på ljusmanifestationen i Kungsträdgården? Då kan du delta digitalt
genom att tända ett ljus och lägga upp ett foto på det
i sociala medier den 10 december med hashtaggen
#Light4Defenders.
Läs mer i eventet! https://www.facebook.com/
events/2616539588423849/
Naturskyddsföreningen presenterade nyligen en uppmärksammad rapport om den utsatta situationen för
världens miljöförsvarare.

Är du intresserad av styrelsearbete?
Länsförbundet verkar för Naturskyddsföreningens
syften på regional nivå, bl a genom att stödja länets
kretsar och bevaka regionala miljö- och planfrågor.
Länsförbundet driver ett regionalt kansli och stöttar
regionala grupper inom klimat, skog och cykelfrågor.
Till stämman 2020 söker vi bland annat ledamöter
i länsförbundets styrelse. Styrelsen ansvarar för
länsförbundets ekonomi, inriktningen på verksamheten och att kansliet fungerar väl. Du bör vara en god
lagspelare som brinner för Naturskyddsföreningens
syften. Vi tror att styrelsen behöver en blandning av
personer med relevant sakkompetens, god kunskap
om Naturskyddsföreningens verksamhet på olika
nivåer, erfarenhet av ledarskap, styrelsearbete och
organisationsutveckling från både ideell och privat
sektor.

Styrelsen kommer att sammanträda ca 10 ggr/år,
mestadels vardagskvällar. Mandatperioden för ordinarie ledamöter är två år, och för suppleanter ett år.
Anmäl ditt intresse till valberedningen med en kort
beskrivning av dig själv, relevanta erfarenheter och
meriter, och på vilket sätt du kan bidra till att utveckla
Länsförbundet och Naturskyddsföreningen. Du är
också varmt välkommen att höra av dig till oss om du
har tips på någon lämplig kandidat, eller med frågor
kring vad styrelsearbetet innebär.
Martin Lindén, 070 310 45 88
martin.linden@naturskyddsforeningen.se,
Jan Holmbäck, 070 719 22 00
jan.holmback@naturskyddsforeningen.se
Valberedningen för Naturskyddsföreningen
Stockholms län (”Länsförbundet”)
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Natursnoksledarkurs på Öland i maj!
Natursnoksledarkurs Snok 1 och Snok 2,
Grönhögen Öland, 21-24 maj 2020
Kom på naturfest i Grönhögen på Öland nära där
Fältbiologerna håller Fältstation och kollar fåglar och
myser i naturen. Målgrupp: Detta är för dig som vill
börja leda snokgrupp eller som gjort det en tid men
ännu inte gått en utbildning. Våra utbildningar kallas
Snok 1 och Snok 2. Till Öland är medföljande barn
och ev partners välkomna.
Natursnoksledare får gå på utbildning!
Som Natursnoksledare är du välkommen på våra uppskattade utbildningar. Vi erbjuder kurser och träffar
runt om i landet. Syftet är att ge kunskap och inspiration. Minst lika viktigt är att Natursnoksledare
ska få träffa andra Natursnoksledare och utbyta erfarenheter och tips. Kurserna hålls utomhus av erfarna
utomhuspedagoger.
Reseersättning för resa till och från kursen kan sökas
i efterhand från riksföreningen vid resa med tåg klass
2 eller övrigt miljöbästa färdmedel. Blankett för detta
delas vid önskemål ut av kursledaren på plats

Läs mer om vad Snok 1 och Snok 2 är, samt hur kursupplägget ser ut under länken:
https://www.naturskyddsforeningen.se/node/33970
Kontaktperson:
Eva Lindberg,
Verksamhetsledare för Natursnokarna &
Ansvarig Naturfalken.
08-702 65 15, 070-344 44 31
eva.lindberg@naturskyddsforeningen.se

God Jul
och
Gott Nytt År!
Kansliet är stängt
23/12 - 6/1
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