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Jägareförbundet i Stockholm Län höll ett seminarie om Jakt i skärgården lördagen den 15 
februari i Värmdö Bygdegård, i Hemmesta på Värmdö. Saltsjöbadens Fiskvårdsföreninge 
representerades av Christer Olburs och Anders Thulin.

Seminariet vände sig främst till medlemmar i Jägareförbundet men var även öppet för 
andra till en kostnad av 100 kr. Antalet deltagare var ca 100 st, d.v.s. fullsatt.  
Seminariet har initierats av Clas Boström, Östanå Gods som är ordförande i länets 
kustjaktråd och på sina marker har en av Sveriges största kolonier av mellanskarv vid 
Ryssmasterna i Furusundsleden. Inledningsvis redovisade CB bakgrunden hur 
mellanskarvkolonin vuxit under de senaste decennierna, vilka åtgärder man trots 
myndigheternas motstånd lyckats genomföra för att begränsa antalet fåglar och kolonins 
tillväxt. En stor framgång var att man nyligen vann en process mot länsstyrelsen i 
Förvaltningsrätten angående oljering (= doppa äggen i olja stoppar fosterutvecklingen) av 
ägg. Även det förslag till förvaltningsplan för skarv som länsstyrelsen arbetat ut med 
hjälp av arbetsgrupper under 2019 diskuterades utförligt. Det övergripande målet är att 
halvera det nuvarande antalet häckande par till 3000 fram till 2030, något som ansågs 
vara alltför lång tid. 

Under pausen fick deltagarna möjlighet att på sjökort marker egna uppgifter om kolonier, 
nattvilplatser och ”skarvsäten” där större antal fåglar samlas för att vila och smälta maten. 
Syftet är att få en bättre bild av var och när fåglarna befinner sig i skärgården under året. 

Efter pausen följde en 
paneldiskussion där några 
med egna erfarenheter av 
säljakt utfrågades och fick 
redovisa hur den kan gå till i 
praktiken. Det är en mycket 
annorlunda och komplicerad 
jakt och man 
rekommenderade starkt att 
gå den säljaktkurs som 
Jägareförbundet anordnar. 
Där tar man upp allt från val 
av ammunition till hur 
provtagningen till 
Naturhistoriska Riksmuséet 
skall göras.  

Avslutningsvis redogjorde Jägareförbundets länsjaktkonsulent översiktligt för det 
komplicerade och mycket röriga regelverk som omger jakten eller andra åtgärder 
mellanskarvar och sälar. 

I anslutning till seminariet anordnade en minimässa med olika jaktredskap, minkfällor 
och skarvvettar. Särskilt stort intresse väckt det informationsbord med skarvpamfletter, 
uppstoppade mellanskarvar och annan information som redovisades av en representant 
för Facebooksidan Mellanskarv/Säl /Fisk (https://www.facebook.com/
MellanskarvSalFisk/) 

Noteringar av Christer Olburs 


