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Länsstyrelsen i Södermanlands län
Skötsel av natur och naturrum
611 86 NYKÖPING

Tillstånd att beträda fågelskyddsområden under perioder med
beträdnadsförbud för att bedriva jakt på mink.

Länsstyrelsens beslut
Med stöd av 9 § förordning (1998:1252) om områdesskydd lämnar Länsstyrelsen
tillstånd till funktionen för skötsel av natur och naturrum, Länsstyrelsen i
Södermanlands län, att beträda fågelskyddsområden under perioder med
beträdnadsförbud för att bedriva jakt på mink.
För tillståndet gäller följande villkor:
1. Tillståndet gäller åren 2017-2019 under perioder med beträdnadsförbud inom
fågelskyddsområdena.
2. Tillståndet gäller för Daniel Karlsson (771130-1635), Mats Johansson (4805191733) och Pierre Stålnäbb (640829-1653) samt för medföljande medhjälpare.
3. Tillståndet avser följande fågelskyddsområden i skärgården inom Södermanlands
län: Grässkären, Källskären, Vattungarna, Örskär, Hartsö Lund, Enskär, Rågö,
Rågö Stångskär, Åkubbarna, Mellskären (Tallskär).
4. Tiden för besök inom fågelskyddsområde under häckningstid ska minimeras så
långt möjligt och nödvändig hänsyn ska tas för att minimera störningen av
häckande fåglar.
5. Allt som avser själva jakten efter mink ska följa Länsstyrelsens beslut om
tillstånd att använda lövblås och lösspringande hund (diarienummer 218-7882017).
6. Kopia av detta tillstånd ska kunna uppvisas vid eventuell kontroll.

Postadress
611 86 NYKÖPING
Organisationsnr
202100-2262

Besöksadress
Stora torget 13

Telefon
010-223 40 00 växel
Bankgiro
5051-8653

E-post
sodermanland@lansstyrelsen.se
Faktureringsadress
FE 98
838 73 FRÖSÖN

Internet
www.lansstyrelsen.se/sodermanland
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Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsens funktion för skötsel av natur och naturrum lämnade 2017-02-23 in en
ansökan om dispens/tillstånd att besöka ett antal fågelskyddsområden i skärgården
inom Södermanland län under perioder med beträdnadsförbud för att jaga mink.
Avsikten med tillståndet uppges vara möjligheten att gå in och jaga om det finns
tecken på att mink uppehåller sig inom fågelskyddsområdena under perioder med
beträdnadsförbud. I ansökan beskrivs även hur jakten ska genomföras och hur hänsyn
ska tas för att minska störningen på häckande fåglar.
Som särskilt skäl anges målsättningen att decimera minkens förekomst i skärgården i
syfte att gynna skärgårdens häckande sjöfåglar.
Till ansökan har dessutom ett beslut om tillstånd att bedriva jakt efter mink med
lövblås och lösspringande hund bifogats.
Skäl till Länsstyrelsens beslut
Lagrum
Av besluten för fågelskyddsområdena framgår att det med stöd av 14 §
Naturvårdslagen och 15 § Naturvårdsförordningen är förbjudet att beträda mark eller
komma närmare strand än 100 m under häckningstiden och perioderna med
beträdnadsförbud varierar något för de olika fågelskyddsområdena. Av föreskrifterna
för fågelskyddsområdena framgår även att det är förbjudet att jaga under perioderna
med beträdnadsförbud. Enligt 9 § förordning (1998:1252) om områdesskydd får dock
Länsstyrelsen eller kommunen meddela dispens från föreskrifter som den har
meddelat för ett djur- eller växtskyddsområde om det finns särskilda skäl.
Flera av fågelskyddsområdena ingår även i Natura 2000-områden och för Natura
2000-områdena gäller att det enligt 7 kap. 28 § miljöbalken krävs tillstånd för att
bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka
miljön eller störa utpekade arter i Natura 2000-området.
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen ser det som värdefullt att bekämpa minkförekomst i skärgården och
förhindra att minken etablerar sig i känsliga skärgårdsområden. Merparten av de
utpekade fågelarterna i bevarandeplanerna för Natura 2000-områdena, och även en
rad andra häckande sjöfågelarter, riskerar att drabbas hårt om minken etablerar sig på
känsliga skär och öar. Under hotbild i bevarandeplanerna anges minkförekomst som
ett exempel på orsaker som kan påverka de utpekade arternas bevarandestatus
negativt. Utifrån detta görs bedömningen att det finns särskilda skäl (enligt 9 §
förordning om områdesskydd) att bevilja tillstånd att besöka de aktuella
fågelskyddsområdena under perioder med beträdnadsförbud och bedriva jakt efter
mink under förutsättning av åtgärderna följer beskrivningen i ansökan och villkoren i
detta beslut.
Vidare görs bedömningen att tillfälliga besök på öarna i fågelskyddsområdena enligt
beskrivningen i ansökan inte kan anses påverka miljön i Natura 2000-området på ett
betydande sätt och heller inte riskerar att leda till skada eller annan negativ påverkan
på växt- eller djurlivet under förutsättning att åtgärderna följer beskrivningen i
ansökan och villkoren i detta beslut.
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Övriga upplysningar
Länsstyrelsen erinrar om de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Särskilt kan
framhållas 2 kap. 3§ där det framgår att alla som bedriver eller avser att bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar
och vidta de försiktighetsmått i övrigt som kan behövas för att förebygga, hindra eller
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön.

Detta beslut har fattats av tf funktionschef Bo Westman efter föredragning av
naturvårdshandläggaren Jan Hägg.

Bo Westman
Jan Hägg
Beslutet är signerat elektroniskt
Kopia till:
Naturvårdsverket
Kustbevakningen
Daniel Karlsson
Mats Johansson
Pierre Stålnäbb
Berörda tillsynsmän

Hur man överklagar
Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skicka överklagandet till:
Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 86 NYKÖPING
Överklagandet ska vara skriftligt och undertecknat av er. Det ska ha kommit in till
Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet.
I överklagandet ska ni ange vilket beslut som ni överklagar (t.ex. genom att ange beslutets
diarienummer), hur ni vill att beslutet ska ändras och varför ni anser att det ska ändras.
Länsstyrelsen kommer att sända överklagandet vidare till Mark- och miljödomstolen,
Nacka tingsrätt för prövning, såvida Länsstyrelsen inte själv ändrar beslutet på det sätt
ni önskar.
Om något är oklart kan ni kontakta Länsstyrelsen på telefon 010-223 40 00.

