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OLJNING AV ÄGG OCH SJKUTNING AV FRIDLYST FÅGELART
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65100 VASA
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ÄRENDE Ansökan om undantagstillstånd för äggbehandling och skyddsjakt på 
storskarv av underarten Phalacrocorax carbo sinensis i Vasa och 
Malax. 

ANSÖKAN Södra Kust-Österbottens fiskeriområde ansöker om 
undantagstillstånd för att minska på skadorna orsakade av 
Phalacrocorax carbo sinensis (härefter skarv). Ansökan gäller 
åtgärder enligt ett tidigare tillstånd (VARELY/2182/2016) beviljat till 
fiskeriområdet. Fiskeriområdet ansöker om ett nytt tillstånd för fem 
år i rad till följande åtgärder: 

 Oljning av skarvägg på Juckasgrynnan i Södra Stadsfjärden i 
Vasa. 

 Skyddsjakt på sensommaren och hösten i Malax skärgård. 
Fiskeriområdet framställer en begäran om att det ansökta 
undantagstillståndet får verkställas omedelbart. I Finlands 
förvaltningsplan för skarv (Miljöministeriet 2005) konstaterades att 
skarvpopulationen i Finland år 2004 nått en gynnsam skyddsnivå i 
enlighet med Naturvårdslagen. År 2004 häckade 2931 par i Finland. 
Målsättningen med förvaltningen av skarven är att bibehålla denna 
gynnsamma nivå (Finlands skarvförvaltningsplan 2005). År 2020 
häckade 25760 par i Finland. Åtgärderna som fiskeriområdet 
ansöker undantagstillstånd riskerar inte skarvens gynnsamma 
skyddsnivå.
Med beaktande av den allvarliga skada skarven orsakar 
fiskebestånd och fisket och att åtgärderna inte riskerar skarvens 
gynnsamma bevarandestatus, är ett beslut till sin natur sådant att 
det bör verkställas omedelbart. Ett allmänt intresse kräver att 
verkställigheten av beslutet inte uppskjuts. Detta är även i enlighet 
med Vasa förvaltningsdomstols beslut med diarienummer 
00476/17/5402.
Motiveringar
Enligt sökanden orsakar skarvarna allvarlig skada på fiske i Södra 
kust-Österbottens fiskeriområde. Södra Stadsfjärden i Vasa är ett 
av Finlands viktigaste förökningsområde för abborre enligt VELMU-
kartläggningarna. En stor koloni i Stadsfjärden har med stor 

http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi


VARELY/4184/2020 2/11

sannolikhet en negativ inverkan på abborrens lek- och 
uppväxtområde.
År 2018 genomförde Naturresursinstitutet en märkningsstudie på 
abborre i Kvarken för att utreda skarvens predation på abborren. 
Under året som studien gjordes häckade totalt 3 140 skarvpar inom 
området och avstånden mellan kolonierna var högst 25 km. I 
studien märktes 1937 abborrar, varav 178 märken (9,2 %) hittades 
på skarvkolonierna. Juckasgrynnan i Stadsfjärden ingick i studien, 
och där hittades 2,5 % av märkena. Utifrån antalet upphittade 
märken drar forskarna slutsatsen att ett högt antal skarvar inom ett 
område kan minska abborrbeståndet och fångster lokalt (Veneranta 
m.fl. 2020a). År 2020 publicerade Naturresursinstitutet en ny rapport 
om abborrens vandringar från lekområden (Veneranta m.fl. 2020b). 
Studien visar att abborrens födovandringsområde sträckte sig högst 
10 km från lekområdet och att abborrarna föredrar huvudsakligen 
skärgårds- och kustnära områden. Abborren är med andra ord en 
mycket lokal art. Dessa två studier stödjer tanken om fortsatta 
åtgärder på Juckasgrynnan för att minska skarvens inverkan på det 
lokala abborrbeståndet.
År 2020 häckade 958 par på Juckasgrynnan i Stadsfjärden 
(Finlands Miljöcentral) och oljningen genomfördes då enligt 
tillståndet. Det är fortfarande en stor koloni och grunderna i det 
gamla tillståndet gäller därför ännu. Syftet med oljningen är att 
minska på ungproduktionen, vilket har en direkt inverkan på 
kolonins födointag i området. Med en koloni på närmare 1000 par 
bör oljningen fortsätta för att skydda abborren i området.
Vid åmynningen i Malax förökar sig det ursprungliga havslekande 
fiskbeståndet, Malax deltasik, som har i klassificeringen av hotade 
arter klassats som en sårbar art. Siken leker i havsområdet utanför 
Malax och Vasa från slutet av oktober till början av november. 
Skarvens och sikens vistelseområden överlappar under 
flyttningstiden i augusti-september.
Fångststatistiken för sik och abborre i de fångsrutor (23 och 28) 
som innefattar de delar av fiskeriområdet som denna anhållan gäller 
visar ytterligare minskning av fångsterna sedan det tidigare 
tillståndet som beviljades år 2016.
Metoder
Sökanden ansöker om tillstånd för oljning av skarvägg på 
Juckasgrynnan så att alla ägg i boen får behandlas i största delen 
av kolonin medan i en mindre del lämnas alla ägg obehandlade. 
Sökanden anhåller också om att oljning får fortsätta så länge nya 
ägg produceras (inget sista datum för åtgärder). Syftet med 
oljningen är att minska på ungproduktionen.
Att lämna ett ägg per bo obehandlat betyder att man måste gå 
igenom hela kolonin. Att lyfta upp ett ägg medan de andra oljas tar 
längre tid och kräver fler personer till att genomföra än om alla ägg 
skulle oljas. Att behandla alla ägg i bon och lämna en liten del av 
kolonins bon helt ostörda kommer totalt sett att gå snabbare och 
därmed minska den totala störningen i kolonien. Så här har 
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oljningen utförts i Danmark.
Vasa förvaltningsdomstol (VFD) anser i sitt beslut 19/0437/1 (givet 
13.11.2019) att man istället för att lämna ett ägg obehandlat per bo 
kunde behandla alla ägg i vissa bon, medan andra bon lämnas 
obehandlade. Vidare ansåg VFD att besök och störningar efter 
20.5. är befogade och skriver i sitt beslut: ”Om våren är sen kan 
skarvens häckning dock inledas så sent att behandlingen inte 
hinner bli klar innan 20.5., vilket skulle leda till att syftet med 
beslutet inte förverkligas. Förvaltningsdomstolen har därför 
kompletterat tillståndsbestämmelse 1 med en bestämmelse som vid 
behov tillåter besök och störning även efter 20.5., förutsatt att detta 
kan göras utan att störa skarvungarna eller andra fågelarter.”
På Juckasgrynnan häckar inga andra fågelarter så en fortsättning 
av oljningen efter 20.5. stör därför inte andra fåglar. Båttrafik är 
tillåtet på Södra Stadsfjärden, och båttrafiken, som oljningsåtgärden 
tillför (1 båt/oljningstillfälle, 1 gång/7-10 dagar) kan inte rimligtvis 
anses orsaka någon betydande störning för häckande fåglar på 
andra ställen i Stadsfjärden.
Att man lämnat en del av kolonin ostörd betyder att området där 
skarvungar föds är koncentrerat till en del av kolonin. För fortsatta 
besök innebär det att man kan undvika att störa skarvungar, 
eftersom man inte rör sig i närheten av deras bon, eller högst en 
kort stund i närheten av några bon.
I Danmark visar erfarenheter av oljning att skarvarna vänjer sig vid 
det så mycket att de ruvande föräldrarna slutligen lämnar kvar på 
bona under besöken (pers. kommunikation Thomas Bregnballe). 
Danmark har längst erfarenhet av oljning av skarvägg bland 
Östersjöländerna, medan i Finland har oljning oss veterligen enbart 
genomförts på Juckasgrynnan. Enligt Miljöministeriets 
anvisningsbrev till NTM-centralen, bör man beakta utländsk praxis 
vid beviljandet av undantagstillstånd.
Sökanden anhåller nu om att lämna 10 - 20 % av kolonin orörd, och 
att oljningen får fortgå så länge som det produceras nya ägg. 
Sökanden ska välja ut en eller två delar av kolonin som avskiljs på 
något sätt av resten av kolonin. Landstigning sker från den delen av 
kolonin där bona oljas.
Sökanden kommer att söka samarbete med Finlands Miljöcentral 
för uppföljning av ungproduktionen i den orörda delen av kolonin. 
Vasa stad har gett mark- och vattenägarens tillstånd för oljning av 
skarvägg på Juckasgrynnan för åren 2021–2025. 
Sökanden ansöker om tillstånd för att skjuta skarvarna både i inre 
och yttre delar av Malax skärgård. 
Under det tidigare tillståndets giltighetstid (20.8–31.10 åren 2017-
2019) sköts två skarvindivider. Orsaken till att så få skarvar sköts är 
att mycket få skarvar förekommer inom det begränsade 
tillståndsområdet i inre skärgården under perioden 20.8 - 31.10. 
Stora flockar av skarv jagar dock fisk kring Bergö i Malax yttre 
skärgård och i nordvästliga delarna av Stenskärsfjärden under 
sensommaren. Siken vandrar till de viktigaste lekområdena i 
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Stenskärfjärden under tiden augusti-september via Bergöfjärden, 
Storfjärden och Västerfjärden. Tiden för vandringen överlappar med 
förekomsten av skarv. Sökanden anhåller om att tillståndsområdet 
utvidgas till Bergöfjärden. Inga NATURA 2000 områden eller andra 
naturskyddsområden finns inom området. Jaktföreningarna kommer 
att kontaktas för att omsköta avskjutningen enligt tillstånd.
Sökanden har haft tillstånd att skjuta högst 30 skarvar per år under 
år 2017-2019. Sökanden föreslår att detta antal inte ändras. 

UTLÅTANDE NTM-centralen begärde av Naturresursinstitutet ett utlåtande till 
Södra Kust-Österbottens fiskeriområdes ansökan om 
undantagstillstånd gällande skarv den 26 januari 2021. NTM-
centralen fick utlåtandet på ärendets behandlingsspråk den 12 april 
2021.  
Naturresursinstitutets utlåtande (Dnro 235/00 04 05/2021) 
I ansökningsområdet (rutor 23 och 28) fiskas i synnerhet abborre 
och sik. Kvarken har tidigare varit ett betydande område för 
yrkesmässigt fiske av abborre, men efter toppåret 2014 har 
abborrfångsten minskat betydligt. 
Enligt fiskarnas observationer förändrar storskarven även 
fiskstimmens rörelser och fiskarnas beteende. I flera områden har 
det konstaterats att abborre tidigare kunde fiskas i vattenområden 
utanför kusten, men nuförtiden fiskas den mest i de skyddade 
strandvattnen. Det är ont om forskningsresultat om de faktorer som 
påverkar fiskarnas rörelser, men man kan på motiverade grunder 
anta att ett betydande fångsttryck påverkar både fiskstimmen och 
fiskarnas rörlighet. 
Storskarven har en mera lokal påverkan på fiske och fiskbestånd 
jämfört med statistikrutans storlek och påverkan varierar över tid. 
Fisket och fångsten påverkas även av det växande sälbeståndet.
Användbarheten av fisk
Utöver att fiskbestånden påverkas kan ett stort antal storskarvar 
även leda till att användbarheten i den fisk som fångas påverkas. Av 
storskarvens försök att fånga mat bedöms ungefär vart annat att ge 
resultat. Fångstförsöken kan leda till hack i flyende fiskar, vanligen 
sår på fiskens ryggsida. När man frågar om yrkesfiskarnas fångst 
frågar man även om mängden fiskar i fångsten som skadats av 
sälar eller storskarvar. Mängderna skadade fiskar som anges är 
vanligen rätt små, och förekomsten varierar över tid. Observationer 
om skador på abborrar görs för det mesta under skarvarnas 
flyttningstid på våren, i början av häckningen i juni och i början av 
flyttningen på sensommaren och hösten. Särskilt vid nätfiske i 
grunda vatten kan fåglar hacka på de fiskar som hamnat i näten, 
varvid fångstfiskarnas användbarhet försämras. 
Den största andelen skador som storskarvar orsakat för sikfisket har 
registrerats i ruta 23. År 2019 registrerades skador i 5,8 procent av 
fångsten och år 2017 i 7,6 procent av fångsten. Beträffande 
abborrfångsten rapporterade yrkesfiskare år 2019 att storskarven 
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skadat en andel på 2,6 procent i ruta 23 och 2,7 procent i ruta 28.

Abborrbestånden
I en undersökning som utvärderade storskarvens konsekvenser i 
statistikruta 23 konstaterades att statistikrutan är särskilt gynnsam 
för reproduktion av abborre och å andra sidan även storskarvens 
födojakt, eftersom området har många skär och öar som är lämpliga 
för häckning och andelen grunt vatten är stor. Det har utvärderats 
att ett stort antal storskarvar (3140 bon på högst cirka 20 km 
avstånd från varandra) orsakar en fångstförlust på högst 32–67 
procent i närheten av storskarvens häckningskolonier och i hela 
statistikrutan 23 10–33 procent.
Utifrån den tillgängliga forskningsinformationen kan 
predationstrycket från storskarvar som häckar på Södra 
Stadsfjärden orsaka allvarlig skada på områdets abborrbestånd och 
på abborrfångsten. Det centrala är antalet häckande storskarvar 
och koloniernas läge. Utgångspunkten för konsekvensbedömningen 
är att antalet storskarvar är lika stort som åren 2017–2020, 1902–
3298 par. Utöver kolonin på Juckasgrynnan som nämns i begäran 
om utlåtande påverkar även kolonin av storskarvar på 
Sommarögrund abborrbeståndets status och fisket i 
utlåtandeområdet.
I området för utlåtandet är det berättigat att hindra att stora 
häckningskolonier uppstår för att skydda abborrbestånden och 
yrkesfiskets förutsättningar, såsom på Juckasgrynnan (958 bon år 
2020). Genom styrande åtgärder (till exempel störning, oljning, jakt) 
vill man sträva efter att påverka koloniernas läge och begränsa 
häckningen. Särskilt i områden som är viktiga för yrkesfiske borde 
man hindra att stora kolonier bildas. Dessa områden innefattar 
abborrarnas centrala lekområden och i omedelbar närhet av dem 
abborrarnas huvudsakliga födosökområde som har en radie på fem 
kilometer.
Sikbeståndet
Havslekande sik har klassificerats som utsatt i klassificeringen av 
utrotningshotade arter i Finland. Sikbestånden som leker i 
Bottenhavet är livskraftiga, men i Kvarken och på Skärgårdshavet är 
sikens status väldigt svag närmast på grund av förändringar i 
livsmiljön. I havsområdet utanför Malax har man identifierat ett 
separat och ökande bestånd av havslekande sik. Dess kända 
reproduktionsområden är små och de finns huvudsakligen i deltat till 
Malax å. 
Det finns ingen forskning på hur storskarvarna påverkar 
sikbestånden och detta har inte utretts. Sikbeståndet i Malax är rätt 
litet jämfört med abborre, så det är svårt att utreda konsekvenserna 
för beståndet.
Storskarvarna påverkar inte direkt sikarnas lek i Vasa och Malax 
havsområden i månadsskiftet oktober–november, eftersom 
storskarvar inte förekommer under denna tid. Sikynglen kläcks efter 
att isarna gått och de lämnar den grundaste strandzonen när vattnet 
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blir varmare i maj–juni. I början av sommaren i maj–juni är det 
osannolikt att sikyngel utsätts för jakt av storskarvar eftersom de är 
så små (2–5 cm), men i augusti–oktober är sikynglen 8–12 cm och 
lagom stora för storskarvar.
Det finns ingen forskning på hur storskarvarna påverkar 
sikbestånden och detta har inte utretts. Sikbeståndet i Malax är rätt 
litet jämfört med abborre, så det är svårt att utreda konsekvenserna 
för beståndet.
Sikar som förbereder sig för lek återvänder till lekområdet i 
september–oktober. De könsmogna sikarna i beståndet i Malax som 
förflyttar sig till lekområdet är i genomsnitt 409 mm långa och väger 
i genomsnitt 665 eller 807 g beroende på kön, så merparten är 
större än de fiskar som storskarvarna vill ha som föda. Storskarvens 
jakt gäller främst sikar som är en sommar gamla eller äldre sikar i 
tillväxtfasen. Storskarvens födointag påverkar främst de sikar som 
vuxit förbi småyngelstadiet och håller på att bli tillräckligt stora för att 
infångas vid fiske.
Storskarvens födosökområden och sikens fångstområden är 
överlappande i Kvarken under nästan hela den isfria tiden och 
särskilt i slutet av sommaren och under hösten (juli–oktober). 
Storskarvar rör sig mycket även i öppna skärgårdsområden, där 
siken äter sommartid och under hösten. Utifrån yrkesfiskarnas 
meddelanden om bortslängd fisk stör storskarvarna fångsten på sik 
särskilt under hösten, vilket visar överlappning av områden med 
sikar som äter eller återvänder för att leka och storskarvens 
förekomstområden. Antalet skador kan delvis ha anknytning till 
fåglarnas benägenhet att jaga mat i närheten av fiskeredskap och 
hacka på fiskar i fångstredskapen.
Sökandens genmäle (5.3.2021)

Sökanden anser att Naturresursinstitutets utlåtande ger stöd för att 
skarven orsakar skada på områdets abborrbestånd och fiske, samt 
på sikbeståndet utanför Malax, och att det därmed stöder sin 
ansökan om undantagstillstånd.
Enligt Lukes utlåtande når första årets sikyngel (från Malax å 
stammen) en storlek på 8 - 12 cm i augusti – oktober, och de 
förekommer då enligt utlåtandet troligtvis inom området Bergö-
Malax där sökanden ansöker om tillstånd för åtgärder för att just 
skydda siken. Dessutom stör skarvens predation speciellt det 
kommersiella sikfisket under sensommaren – hösten enligt 
utlåtandet. Sökanden anser att utlåtandet ger bedömningen att 
skarven kan orsaka allvarlig skada på sikbeståndet och sikfisket, 
och att det därmed ger grunder för beviljande av undantagstillstånd.
I sitt genmäle har sökanden uppvisat kartor som åskådliggör 
innehåll av Lukes utlåtande. 
Finlands miljöcentrals uppföljning av skarvbeståndet
Enligt Finlands miljöcentrals skarvuppföljning häckade 958 skarvpar 
på Juckasgrynnan år 2020. Knölsvanen har försökt häcka på 
Juckasgrynnan 2014-2018. 
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BESTÄMMELSER SOM 
BERÖRS AV ANSÖKAN

Skarven är en fridlyst fågelart med stöd av 37 § och 38 § i 
naturvårdslagen och ingår i artikel 1 i EU:s fågeldirektiv. Enligt 39 § i 
naturvårdslagen är det förbjudet att avsiktligt döda eller fånga, ta 
bon samt ägg och individer i andra utvecklingsstadier, att flytta dem 
eller att avsiktligt skada dem på något annat sätt, eller avsiktligt 
störa en fridlyst djurart, i synnerhet under förökningstiden, på viktiga 
rastplatser under flyttningen eller på platser som annars är viktiga 
under deras livscykel.
Enligt 49 § i naturvårdslagen kan NTM-centralen ge tillstånd att 
avvika från förbuden med de motiveringarna som anges i artikel 9 i 
Europeiska unionens fågeldirektiv (2009/147/EG) om det inte finns 
någon annan tillfredsställande lösning, bland annat för att förhindra 
allvarlig skada på fiske. 

NTM-CENTRALEN I 
EGENTLIGA FINLANDS 
AVGÖRANDE

NTM-centralen i Egentliga Finland beviljar sökanden tillåtelse att 
skjuta skarvar och olja ägg i enlighet med ansökan under följande 
villkor:
1. Tillståndet gäller år 2021-2023. 

Oljning av skarvägg
2. Oljning av skarvägg får utföras på Juckasgrynnan i Vasas Södra 

Stadsfjärden.
3. Landstigning på Juckasgrynnan kan utföras bara när vädret är 

soligt/halvklart och varmt. Däremot landstigning bör undvikas när 
vädret är kallt eller regnigt för att undvika förkylning av skarvägg 
och skarvungar.

4. Om man behöver fortsätta att olja skarvägg efter 20.5. kan en 
enstaka oljningsgång vara högst 1,5 timmar. 

5. Man bör lämna 10-20 % av skarvbon totalt obehandlade. Bon 
som inte oljas bör ligga separat från bon som oljas enligt 
beskrivningen i ansökan. När man oljar de utvalda bona får man 
inte röra sig vid bon som inte kommer att oljas. I de utvalda bona 
får samtliga äggen oljas. 

6. Under häckningssäsongen bör sökanden kontrollera om det 
kläcks ungar från oljade ägg samt göra en riktgivande 
uppskattning på antalet bon där detta sker. Denna uppskattning 
görs efter att oljningen har avslutats och utan att gå i land på ön.
Skjutning av skarvar

7. I Malax Skärgård (se kartbilaga) får skjutas 30 skarvar per år 
under tiden 20.8.-31.10. (sammanlagt 90 skarvar under 
tillståndets giltighetstid). Skjutning är tillåten endast i närhet av 
yrkesfiskares fångstredskap som är i användning, på högst 400 
meters avstånd från fångstredskapen. Vettar får användas vid 
skjutningen. 

8. Vid skjutningen ska bestämmelserna i jaktlagen iakttas och den 
sökanden ansvarar för anskaffning av tillbörliga tillstånd. 

9. Om en skjuten fågel är ringmärkt, ska ringen skickas till 
ringmärkningsbyrån vid Naturhistoriska centralmuseet vid 
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MOTIVERINGAR

Helsingfors universitet (adress: Ringmärkningsbyrå, PL 17 (Norra 
Järnvägsgatan 13, 00014 Helsingfors universitet. 

10.De skjutna fåglarna måste kasseras genom att begrava dem eller 
vederbörligen bland avfall. Om NTM-centralen får veta om 
forskningsprojekt där döda skarvar behövs som 
undersökningsmaterial bör tillståndshavaren överlämna skjutna 
skarvar för forskningsändamål enligt NTM-centralens begäran.
Andra tillståndsvillkor

11.Detta beslut eller en kopia av det ska medföras när åtgärder 
enligt tillståndet vidtas och bör visas upp vid anfordran. 
Sökanden ansvarar att alla som deltar i genomförandet av 
åtgärderna följer villkoren i detta beslut.  

12.Sökanden ansvarar för kontakt med markägarna och nödvändiga 
myndigheter.

13.NTM-centralerna i Egentliga Finland och Södra Österbotten har 
rätt att göra behövliga inspektioner. NTM-centralen i Egentliga 
Finland kan återkalla tillståndet eller förända tillståndsvillkoren 
ifall oegentligheter framkommer.

14.Ett sammandrag av hur tillståndet har använts ska lämnas till 
NTM-centralen i Egentliga Finland (registratur.egentligafinland 
@ntm-centralen.fi) årligen senast 31.12. I rapporten ska framgå 
1) tidpunkter för oljning, antalet oljade bon och hur lång tid 
oljningen tog för varje gång, antalet och läge av obehandlade 
bon samt 2) tidpunkter då skarvar har skjutits, antalet skjutna 
skarvar för varje dag samt skjutningsställen. Rapporteringen görs 
med den bifogade Exceltabellen. Därtill bör rapporteras om det 
kläcktes ungar från oljade ägg och om så även uppskatta antalet 
bon där detta skedde. 

Ansökan fyller villkor i fågeldirektivets 9 artikel och det är möjligt att 
bevilja ett tillstånd för att avvika från fridlysningsbestämmelserna för 
att förhindra fiskeskador.

Området som ansökan berör är väsentligt för abborrens 
yngelproduktion. Enligt den tillgängliga forskningsinformationen kan 
predationstrycket av skarvar som häckar i Södra Stadsfjärden och i 
närområdet förorsaka en allvarlig skada för bestånden och byten av 
abborre i området. Därför är det berättigat att bevilja tillstånd för att 
olja skarvägg på Juckasgrynnan i Södra Stadsfjärden. Genom att 
olja ägg minskar man yngelproduktionen hos skarven, vilket minskar 
predation på abborre och därmed skadan på abborrbestånden.

Havslekande sik förökar sig utanför Malax och dess 
reproduktionsområden är småskaliga och ligger främst i deltat till 
Malax å. Skarvens födosökområden och sikens fångstområden 
överlappar under nästan hela den isfria tiden i Malax skärgård. 
Utifrån yrkesfiskarnas meddelanden om bortslängd fisk stör 
storskarvarna fångsten på sik särskilt under hösten, vilket visar 
överlappning av områden med sikar som äter eller återvänder för att 
leka och storskarvens förekomstområden. Det är berättigat att 
bevilja tillstånd för att skjuta och skrämma bort skarven i närheten av 
fiskeredskap för att förhindra allvarlig skada på sikbeståndet och 

mailto:registratur.egentligafinland@ntm-centralen.fi
mailto:registratur.egentligafinland@ntm-centralen.fi
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sikfisket orsakad av skarven.

Det finns inga andra tillfredställande metoder som man kunde 
motverka allvarliga fiskeskador orsakade av skarven. Det beviljade 
undantaget riskerar inte skarvens gynnsamma skyddsnivå eftersom 
antalet skarvar som får skjutas samt tidsperioden för skjutning är 
begränsade. Dessutom kommer man inte att olja alla äggen i 
skarvkolonin på Juckasgrynnan.

Motiveringar till tillståndsvillkoren 

Tillståndet är i kraft i tre år. Omständigheter i naturen är inte 
konstanta och även tidigare har antalet häckande skarvar på 
Juckasgrynnan och i fiskeriområdet varierat betydligt. Efter tre år kan 
behovet och tillräckligheten av tillståndet avgöras på nytt.

Landstigning på Juckasgrynnan är tillåten endast när vädret är 
soligt/halvklart och varmt. Landstigning när vädret är kallt kunde leda 
till förkylning av ägg eller ungar och på så sätt förhindra utveckling 
av äggen och även döda ungar. Efter 20.5. har första ungarna redan 
kläckts och om man då behöver besöka området för oljning får det ta 
högst 1,5 timmar per gång. Man bör undvika sena besök för att 
undvika förkylning av ungar. 

Sökanden bör lämna 10-20 % av bona i Juckasgrynnan totalt 
ostörda. Med denna metod vill man säkra att Juckasgrynnan inte 
överges av hela kolonin som sedan skulle leta efter ett nytt 
häckningsområde okontrollerat. Vid oljning får man inte vistas i 
närheten av bon som lämnas obehandlade för att undvika all 
störning av dessa. En del av skarvar vars samtliga ägg blir oljade 
kan söka sig annanstans att häcka nästa år. Motsvarande metod där 
man oljar samtliga ägg i boet har använts åtminstone i Danmark. 
Med hjälp av uppföljningen som sökanden utför samt den årliga 
uppföljningen av Finlands miljöcentral vill man reda ut hur den 
ifrågavarande metoden fungerar och om den leder till att kolonin 
förflyttas annanstans.

Enligt ansökan får skarvarna skjutas efter häckningsperioden från 
och med slutet av augusti. På den angivna tidpunkten 20.8. börjar 
även jaktperioden för vattenfåglar. Samtidigt riktar man skjutning av 
skarvar till den tidsperioden då skarven stör sikfisket som mest i 
Malax skärgården. Enligt kartan i tillståndet får skarven skjutas både 
i Malax inre skärgård och i utskärgården där siken förekommer och 
där den vandrar tillbaka till lekområden i Malax å. Skjutningen 
fokuseras i närheten av fiskeredskap för att undvika hackskador i 
fiskar orsakad av skarven.

Tillståndsområdet överlappar inte Natura-områden och följer man 
anvisningarna i tillståndet medför åtgärderna ingen effekt på 
närliggande Natura-områden (Södra Stadsfjärden-Söderfjärden-Öjen 
FI0800057, SAC/SPA, Petalax åmynning, FI0800054, SAC/SPA). 
Därför krävs ingen bedömning av Natura-påverkan som 
naturvårdslagen 65 § förutsätter.   
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TILLÄMPADE LAGRUM Naturvårdslagen (1996/1096) 1 §, 5 §, 37 §, 38 §, 39 §, 49 §
Europaparlamentets och rådets direktiv om bevarande av vilda 
fåglar (2009/147/EG), artiklarna 1, 5, 9
Lag om rättegång i förvaltningsärenden (2019/808) 122 §
Förvaltningslagen (2003/434) 62 § 
Lag om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 
(2003/13) 19 §
Statsrådets förordning (/2018/1372) om närings-, trafik- och 
miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- 
och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer år 2019 och 
2020 
Statsrådets förordning (2020/387) om ändring av bilagan till 
statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, 
arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och 
förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer åren 2019 och 2020
Statsrådets förordning (2020/1272) om närings-, trafik- och 
miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- 
och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer 2021

VERKSTÄLLIGHET AV 
BESLUTET

NTM-centralen i Egentliga Finland har beslutat med stöd av lag om 
rättegång i förvaltningsärenden (2019/808) 122 §, att detta beslut får 
verkställas trots att det inte har vunnit laga kraft. 
Södra Stadsfjärden är väsentligt område för abborrens lek. För att 
uppnå önskad effekt på skarvs ungeproduktion, måste oljning 
upprepas i flera år. På grund av detta bör oljning av skarvägg utföras 
också under häckningstid 2021 för att förhindra allvarlig skada på 
fiske. Beslutet är till sin natur sådant att det ska verkställas 
omedelbart.

SÖKANDE AV 
ÄNDRING

Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos Vasa 
förvaltningsdomstol. Besvärsanvisning medföljer som bilaga. 
Beslutet delges genom offentlig delgivning och beslutet informeras 
på NTM-centralens webbplats. Mera information om beslutet ges av 
överinspektör Salli Uljas, tfn 0295 023 082.

Överinspektör Tapio Aalto

Överinspektör Salli Uljas
Detta dokument har godkänts elektroniskt
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BILAGOR Kartbilaga
Besvärsanvisning
Tabell för rapportering

BESLUT Södra Kust-Österbottens Fiskeriområde
c/o Österbottens Fiskarförbund r.f, Marina Nyqvist

FÖR KÄNNEDOM Miljöministeriet kirjaamo@ym.fi 
Finlands miljöcentral kirjaamo@syke.fi
Luonnonvarakeskus kirjaamo@luke.fi 
NTM-centralen i Södra Österbotten kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-
keskus.fi
Polisinrättningen i Österbotten kirjaamo.pohjanmaa@poliisi.fi
Ostrobothnia Australis rf (OA) ralf@wbe.fi  oa@oa.fi
Merenkurkun Lintutieteellinen Yhdistys ry (MLY) jka2799@gmail.com
SLL Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry pohjanmaa@sll.fi
Natur och Miljö r.f. veera.julin@naturochmiljo.fi 
Tapiola Pohjanmaa ry info@tapiolary.com 
Intresseföreningen för en levande skärgård r.f. lars.skog@netikka.fi 
Vasa stad kirjaamo@vaasa.fi 

AVGIFT 150 €
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Bilaga till Närings-, trafik- och miljöcentralens beslut

BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyndighet
Den som är missnöjd med detta beslut kan söka ändring hos Vasa förvaltningsdomstol genom skriftligt besvär.

Besvärstid
Besväret ska lämnas in inom 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. Dagen för delfåendet räknas inte in i be-
svärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, lördag, självständighetsdagen, första maj, julafton eller mid-
sommarafton förlängs besvärstiden till följande vardag.

Vid en offentlig delgivning anses delfåendet ha skett den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerades i den
officiella tidningen.

Besvärsskriftens innehåll och underskrift
I besvärsskriften ska följande uppges:

* ändringssökandens namn och hemkommun
* om ändringssökandens talan förs av sökandens lagliga företrädare eller ombud eller om besvärs-

skriften upprättats av någon annan, ska också dennes namn och hemkommun uppges
* postadress, telefonnummer och eventuell e-postadress där upplysningar om ärendet kan

framföras till ändringssökanden
* det beslut i vilket ändring söks
* till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas
* de grunder på vilka ändring yrkas

Ändringssökanden, dennes lagliga företrädare eller ombud ska underteckna besvärsskriften, om inte besvärsskriften
tillställs elektroniskt (som telekopia, via e-post eller via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst).

Bilagor till besvärsskriften
Till besvärsskriften ska fogas:

* närings-, trafik- och miljöcentralens beslut, i original eller som kopia
* utredning över tidpunkten för besvärstidens början
* de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare

har tillställts myndigheten
* ombudets fullmakt. En advokat och ett allmänt rättsbiträde ska förete fullmakt endast om

besvärsmyndigheten bestämmer så
* utredning om ombudets befogenheter om besvärsskriften tillställs elektroniskt

Tillställande av besvärsskriften
Besvärsskriften ska tillställas Vasa förvaltningsdomstols registratorskontor. Besvärsskriften ska vara framme hos
myndigheten under tjänstetid senast den sista dagen av besvärstiden. Besvärsskriften kan inlämnas personligen, med
bud, per post eller elektroniskt. Om besvärsskriften postas ska det göras i god tid så att den hinner fram till myndigheten
under tjänstetid senast den sista dagen av besvärstiden. Om besvärsskriften skickas elektroniskt (som telefax, per e-post
eller via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst) ska den vara tillgänglig för förvaltningsdomstolen i mottagar-
apparaten eller datasystemet under tjänstetid senast den sista dagen av besvärstiden.

Rättegångsavgift
En rättegångsavgift på 260 euro uppbärs av den ändringssökande för handläggning av ärendet i förvaltningsdomstolen. I
lagen om domstolsavgifter (1455/2015) stadgas särskilt om fall där ingen avgift uppbärs.

Kontaktuppgifter till Vasa förvaltningsdomstol:
Postadress: PB 204, 65101 Vasa
Besöksadress: Korsholmsesplanaden 43, 4 vån, 65101 Vasa
Telefon: 029 56 42780 (registratorskontoret), 029 56 42611 (växel)
Telefax: 029 56 42760
E-post: vaasa.hao@oikeus.fi

Öppettider: 8.00–16.15

Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Ansökan om ändring i avgiften som debiterats för beslutet från närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland
En betalningsskyldig som anser att ett fel har begåtts när en offentligrättslig prestation har påförts kan inom sex månader från det
avgiften påfördes yrka på rättelse hos närings- trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland.

(offentlig delgivning)
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