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UNDANTAGSTILLSTÅND I ENLIGHET MED NATURVÅRDSLAGEN 49 § 3. MOM. OM
OFREDANDE AV FREDADE FÅGELARTER

SÖKANDE

ÄRENDE

Södra Kust-Österbottens fiskeriområde
(före Korsnäs-Malax Fiskeområde)
c/o Österbottens Fiskarförbund r.f.
Fredsgatan 20, 65100 Vasa
marina.nyqvist@fishpoint.net
FO-nummer 11089098 (Södra Kust-Österbottens fiskeriområde)
Avvikande från fridlysningsstadganden om fridlysta arter, anhållan om
undantagstillstånd för äggbehandling och avskjutning av skarven
(Phalacrocorax carbo sinensis).

TIDIGARE BEHANDLING
AV ÄRENDET

NTM-centralen i Egentliga Finland har den 15.8.2018 gett ett negativt
beslut i ärendet. Beslutet överklagades till Vasa förvaltningsdomstol,
som återförvisade ärendet till NTM-centralen i Egentliga Finland för ny
behandling den 5.11.2020 genom ett beslut (nro 20/0387/2).
Förvaltningsdomstolen återremitterade ärendet för ny behandling bl.a.
eftersom det utlåtande som begärs till stöd för beslutet ska vara aktuellt.

ANSÖKANDE

Södra Kust-Österbottens fiskeriområde (före 2019 Korsnäs-Malax
Fiskeområde) ansöker med stöd av artikel 9 i Europeiska fågeldirektivet
och naturvårdslagen 49 § 3 moment om undantagstillstånd för fem år i
rad, för att minska samt förhindra allvarlig skada på fiskebestånd och
fiske orsakade av skarven (Phalacrocorax carbo sinensis) genom
1) behandling av ägg i etablerade kolonier i Malax åmynning och
Sundom yttre skärgård, samt i förebyggande syfte i nya kolonier inom
ett begränsat område,
2) avskjutning av 500 individer i närheten av kommersiella fiskares
fiskebragder inom hela fiskeområdet från 1.4. - 31.7, och inom hela
fiskeområdet för tiden 1.8. - 31.10, där jakt på fåglar är tillåten från och
med 1.8.
Korsnäs-Malax fiskeområde omfattar vattenområdena som är belägna
inom Vasa stad, Malax och Korsnäs kommuner samt en mindre del i
Närpes stad. Korsnäs-Malax fiskeområdes vattenområde omfattar 96
643 ha. Området består av relativt grunda skärgårdsområden med
många holmar, stora fjärdar och ett stort antal glosjöar och flador. Inom
området finns förutom flera mindre sjöar även den större insjön, Hinjärv
träsk, samt åarna; Petalax, Malax, Harrströms, Toby och Solf åar. Utöver
den fasta bosättningen har vi på den österbottniska kusten och i
skärgården en av de tätaste bebyggelserna av fiskestugor och fritidshus
i Finland (Syke 2015). I området finns 15 tillsynsregistrerade
badstränder.
I området finns många flador och andra viktiga lekområden för
vårlekande fiskarter som de lokala samfälligheterna har fredat under
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lektiden (Bilaga 1). Nästan hela den inre skärgården är enligt VELMU
(2007-2014)
klassificerade
som
mycket
gynnsamma
för
abborryngelproduktionsområden
(Figur
1).
I
Korsnäs-Malax
fiskeområde finns en unik genetisk form av havlekande sik, den så
kallade Malaxsiken (Bernatchez & Hodson 1989). Malaxsiken har
konstaterats leka i Malax ås estuarium (Hudd m.fl. 1992).
Samfälligheterna har fredat Malaxsiken i oktober-november då den leker
(Bilaga 2). Sikens fredningsområden överensstämmer till stor del med
de områden som enligt VELMU karttjänsten är ytterst gynnsamma
yngelproduktionsområden för abborre.
Det viktigaste fiskesättet är fiske med nät samt fiske med ryssjor och
fällor. De kommersiellt viktigaste kustfiskarterna inom området är sik,
abborre, gädda och strömming. Sik och abborre är även de viktigaste
arterna för husbehovsfisket. Det totala antalet tillstånd som de lokala
samfälligheterna säljer årligen är 2 200 för fritidsfisket och för 158 för
kommersiellt fiske.
Området har därmed ett mycket betydelsefullt kommersiellt kustnära
fiske samt fritidsfiske på abborre och sik under den tid som skarven
befinner sig i området. Utöver dessa fiskare som köper fiskekort från
samfälligheterna, fiskar även ett stort antal personer med spöfiske,
pilkfiske och mete på området.
Skarvbeståndet inom området har ökat med våldsam fart. År 2012
räknades 3 bon, medan 2017 var antalet 2 334 bon, vilket betyder en
ökning från 16 individer till 12 448 individer.
Etablerade kolonier
Fjärde grynnan
Skarv häckade på Fjärde grynnan (0,19 ha) i Stenskärsfjärden utanför
Malax åmynning för första gången år 2014. År 2017 räknades 403 bon
på Fjärde grynnan och Knop grynnan. Förutom skarv häckar ett fåtal
kråkor på Fjärde grynnan. Malax åmynning och området utanför
karakteriseras av innerskärgård med bevuxna holmar och skär. Den
fasta bosättningen dominerar fastlandsstränderna, i området finns tätt
med fritidsbostäder. I åmynningen finns en allmän badstrand, som ligger
på 1 800 m avstånd från Fjärde grynnan (karta). Området hör till Överoch Yttermalax samfälligheter.
Gråsälsbådan
Gråsälsbådan (0.35 ha) ligger inom Sundoms vattendelägarlags område
i Sundoms yttre skärgård. Skarv häckade på holmen år 2015 då 36 bon
räknades. År 2017 var antalet bon 100. På Gråsälsbådan häckar vad
fiskeområdets styrelsemedlemmar vet inga andra fågelarter. På holmen
finns en fritidsbostad, som samfälligheten hyr ut.
Södra Stadsfjärden i Vasa
Den kraftigaste ökningen av häckande skarv i området har skett i Södra
Stadsfjärden i Vasa, där skarv häckade för första gången med 62
räknade bon på en holme. År 2017 häckade 1831 skarvar på tre holmar
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i Södra Stadsfjärden. För området finns två ikraftvarande
undantagstillstånd för reglerande åtgärder (VARELY/2182/2016,
VARELY/8122/2017). Denna ansökan gäller därmed inte åtgärder i
dessa kolonier.
Motiveringar
Under det senaste årtiondet har skarvens inverkan på fiskbestånd och
fiske utretts såväl längs Östersjöns kust som i sjöar. Flera av
undersökningarna har visat att skarvpredationen kan ha allvarliga
konsekvenser för fiskbestånd och att det kustnära fisket betydande
försvåras av skarvens predation.
Konsekvenser för fiskbestånd
Konsekvenser för abborrbestånd
Födostudier i Finland visar att abborren utgör den vanligaste bytesfisken
för skarv (Salmi m.fl. 2013; 2015). Abborren har även visats vara
känsligare för skarvpredation än mört och braxen (Skov m.fl. 2014).
Lokalt kan skarvens inverkan på abborre vara betydande, t.ex. visade
Vetemaa m.fl. (2010) att skarven orsakat en 80-90% minskning av
abborrbeståndet. Undersökningar på abborren har också visat att
skarven kan ha en betydande inverkan på ålders- och storleksstrukturen
i populationer (Skov m.fl. 2014, Ovegård 2017). Förvaltningsåtgärder för
att minska på lokala P. c. sinensis kolonier hade en positiv effekt på
abborren (Boström m.fl. 2012). Skarvens predation på abborre har en
negativ inverkan på fiskets lönsamhet, bland annat via fångstförluster
(Salmi m.fl. 2015). Skarven konsumerar en märkbar andel abborrar som
nått av fisket fångstbar storlek och att fiskets fångstförluster av fångstbar
storlek på abborre har uppskattats till 13 - 34 %. (Östman m.fl. 2013).
Enligt Hansson m.fl. (2017) konsumerar skarv mer än dubbelt mer av
abborrbestånden än vad fritids- och kommersiella fisket fångar
tillsammans.
I Hansson m.fl. (2017) bygger man sina beräkningar att en skarvindivid
i medeltal äter ca 500 gram fisk per dygn. De ca 12 500 individerna inom
Korsnäs-Malax fiskeområde konsumerar enligt samma beräkning ca 6
250 kg fisk per dygn. Under de cirka 5 månaderna de förekommer i
området äter de ca. 937 500 kg fisk. Antar man att abborren utgör i
medeltal 25 % av skarvens föda (Hansson m.fl. 2017) beräknas
skarvarna inom området konsumera ca 234 400 kg abborre. Det bör
nämnas att i Korsnäs-Malax fiskeområde, där abborre förekommer
rikligt, är antagandet att skarven utgör 25 % av födan en
underestimering, och den verkliga andelen är sannolikt närmare 40 %,
såsom i Salmi m.fl. (2013). Uttaget av fisk är därmed ytterst stor och det
är självklart att detta stora antal skarvar i området orsakar allvarlig skada
på fiskbeståndet.
Konsekvenser för Malaxsiken
Området innanför Fjärde grynnan, där en koloni häckat sedan 2014 (se
1.3.1), utgör det viktigaste lekområdet för Malaxsiken (Hudd m.fl. 2006).
I Finland klassificeras havslekande sik som sårbar med stor risk att dö
ut i vilt tillstånd i ett medellångt tidsperspektiv. Yngel av havslekande sik
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bildar stim och lämnar den lägsta strandzonen när vattnen blir varmare
i maj-juni. Då har sikynglen en längd på 2–5 cm. Enligt uppgifter på EU:s
informationssidor om skarv kan skarven äta så små som 3 cm långa
bytesfiskar, som de oftast sväljer under havsytan. Även Salmi m.fl.
(2013) visar att 3 – 46 cm långa fiskar ingår i skarvens födoval. På basen
av den allmänna forskningsinformation om skarvens näringsvanor och
eftersom skarven och sikynglen befinner sig inom samma område en tid
är det sannolikt att skarvar har en direkt inverkan på rekryteringen
genom att äta växande sikyngel.
Det finns inga forskningsresultat på skarvens predation på sik i området.
Salmi (2011) har undersökt skarvens födointag längs Finlands kust och
visade att sikens andel av födan ökar norrut längs kusten och att siken
utgjorde ca 18 % av födan (enligt biomassa) hos skarvarna i Bottenviken.
Enligt en fiskares observationer av totalt 35 skarvars maginnehåll i norra
Kvarken dominerades maginnehållet av sik (Höglund 2015). Studier på
andra underarter av sik (Coregonus sp.) har visat att den är oerhört
utsatta för skarvpredation (Jepsen m.fl. 2014). I brist på mer detaljerad
information från vårt område, bör dessa allmänna resultat från dessa
studier och observationer beaktas då man bedömer skarvens inverkan
på Malaxsiken. Dessa befintliga studier och observationer indikerar att
skarven sannolikt även i vårt område konsumerar en stor andel
Malaxsikar.
Yngelproduktionsområdet innanför Fjärde grynnan för Malax ås
mynningslekande sik är begränsat samt mycket känsligt mot
miljöförändringar (Hudd m.fl. 2006). Skarvarna koncentrerar genom sin
avföring näringsämnena till holmarna där de häckar och övergödningen
tilltar i närheterna av dessa holmar (Gagnon 2016). Skarvkolonin på
Fjärde grynnan kan därmed genom att tillföra näringsämnen förvärra
slambildningen i sikens lekområden. Ynglen av havslekande sik samlas
i stim och lämnar den grunda strandzonen när vattnet blir varmare i juni.
I närheten av Fjärde grynnan finns dessutom en badstrand och en sådan
näraliggande skarvkoloni kan inverka negativt på vattenkvaliteten och
därmed utgöra en risk mot människors hälsa. Detta är också en grund
för undantagstillstånd för reglerande skarvåtgärder i området enligt den
regionala skarvarbetsgruppens åtgärdsplan.
Skarvens födosökning
Födosökningen bland häckande skarvar är störst innanför en 25 km:s
radie från häckningsplatsen (Sørensen & Bregnballe 2016), men
häckande skarv har även observerats flyga regelbundet upp till 40 km
(Jepsen m.fl. 2014). Icke-häckande individer söker även ut lämpliga
platser för framtida häckning i nya områden. Kolonin i Södra
Stadsfjärden som år 2017 bestod av 1 831 bon, utgörs enligt SYKE:s
beräkningar (Figur 2) av 2 441 icke-häckande individer (1-2 åringar).
SYKE:s beräkning ger en underestimering av icke-häckande individer,
eftersom speciellt hanar har visats bli könsmogna då de är äldre än 3 år
(Fredriksen & Bregnballe 2001). Enligt observationer av fiskeområdets
medlemmar är det fråga om flera tusentals skarvar som söker föda i
området dagligen.
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Konsekvenser för det kommersiella fisket
Samtidigt som skarvbeståndet ökat har yrkesfiskets fångster på abborre
och sik minskat i de två fångstrutorna (23 och 28) inom fiskeområdet från
2014 till 2016 (Figur 3). Det kommersiella fiskets fångster på abborre i
dessa rutor uppgick år 2016 till 212 851 kg (Figur 3). En stor del av
fångstruta 23 ligger i Kvarkens fiskeområde. Skarvarna konsumerar
därmed mera abborre än vad det kommersiella fisket fångar på området
(se beräkningar i 2.1). Det är självklart att skarvens konsumtion av fisk
försvårar allvarligt både yrkesfiskarnas och fritidsfiskarnas
fångstmöjligheter. Fångstdata för 2017 finns inte tillgängligt vid
uppgörandet av denna ansökan, men enligt fiskuppköpare i området, har
mängden invägd abborre hittills under år 2017 minskat med 40 % jämfört
med året innan samma tid. Detta är en verklig allvarlig minskning av
fångsterna. Det är mot bakgrunden av den stora mängd
forskningsresultat på skarvens inverkan på abborren, och de
gynnsamma förhållanden som funnit för abborrens rekrytering i området,
högst sannolikt att skarvens predation ligger bakom denna minskning.
Skarvens predation utgör ett reellt hot mot det kommersiella kustnära
fiskets framtid i området. I det kommersiella fisket i Österbotten har det
skett ett tyngdpunktsskifte i det kommersiella fisket i området från sik till
abborrfiske (Hudd m.fl. 2015; Figur 3). Eftersom förhållandena varit så
olika, går det inte att jämföra de senaste årens sjunkande
abborrfångstmängder med fångstmängderna för tio år sedan. De
sjunkande fångstmängderna kan alltså inte förklaras med en naturlig
variation över tid.
Inga andra iakttagbara förändringar än skarvens våldsamma ökning
inom området förekommer som kunde förklara nedgången i fiskets
fångstmängder. I NTM-centralens uppföljning av vattenkvalitet i
kustvattnet finns inget som pekar på att det förekommit sura vatten de
senaste 10 åren, som kunde förklara ett eventuellt bortfall eller
minskning av årsklasser. Eftersom sommarens vattentemperaturer har
ökat de senaste 10 åren, har abborrens årsklasser i själva verket
förväntats bli starkare (Auvinen H, föredrag på skarvseminarium i Vasa
19.5; Bilaga 3). Efterfrågan på abborre på marknaden är stark och fisket
efter abborre har därför varit stabilt de senaste åren. Fiskarna har i själva
verket varit tvungna att öka sina fiskeinsatser för att fisket skall vara
lönsamt (VBl artikel 23.11.2016: Bilaga 4). Förutom att resultera i direkt
fångstförlust orsakar skarv också skador på fångad fisk, som den
kommersiella fiskaren inte kan sälja. Förekomst av hackskador på fisken
kan tidvis vara betydlig (Salmi m.fl. 2010).
Åtgärder för vilka undantagstillstånd anhålls om
Sökanden anhåller om undantagstillstånd för reglerande åtgärder på
skarvbeståndet för att skydda fiskbestånd och fisket inom KorsnäsMalax fiskeområde (nuvarande Korsnäs-Malax fiskeriområde).
1) Äggbehandling
Fiskeområdet anhåller om undantagstillstånd för att behandla ägg i
kolonier i Malax och Sundom för att minska på den skada som skarv
orsakar i dessa områden.
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Etablerade kolonier
1) På Fjärde grynnan finns nästan samtliga bon på marken. Enligt
verksamma yrkesfiskare i Malax utgjorde vattenområdet kring Fjärde
grynnan de bästa abborrfiskeplatserna i området före skarvens ankomst.
Såsom framkommit ur beskrivningen av fisket i området (1.2) finns ett
betydelsefullt kommersiellt fiske i Malax, speciellt på abborre under den
tid som skarven befinner sig i området. I den regionala
skarvåtgärdsplanen för Österbottens kustområde (s. 48-50) finns
uppgifter om skyddssituationen i området, fiskebestånd och fiske i
området, bosättning och rekreation och skarvens inverkan i området.
2) På Gråsälsbådan fanns samtliga bona på marken år 2017.
Vattenområdet kring Gråsälsbådan är betydelsefullt för både det
kommersiella fisket och fritidsfisket (1.2).
I förebyggande syfte i nya kolonier
För att förebygga att skada sker, anhåller fiskeområdet därtill om
undantagstillstånd att behandla ägg i nya kolonier, som eventuellt
etableras, inom det område i inre skärgården där siken är fredad under
lektiden genom beslut av de lokala samfälligheterna (Bilaga 2). Att
förebygga skada genom äggoljning i nya kolonier inom
sikfredningsområdet är i enlighet med den regionala skarvåtgärdsplanen
för kust-Österbotten. Tillstånd för äggbehandling för att förhindra och
förebygga skada ansöks för fem år i rad.
Förverkligande
Eftersom skarvhäckningens starttidpunkt varierar beroende på bland
annat väderförhållanden, kommer vi att för det första kontrollera hur
långt skarvarna är med häckningen efter att skarv anlänt till området.
Prickning eller oljning av ägg påbörjas så snabbt efter det att man
observerat de första äggen. Eftersom äggläggning även varierar inom
en koloni, krävs flera besök för att nya ägg skall kunna behandlas.
Äggbehandling utförs enligt Danska Naturstyrelsens anvisningar för
oljning (Bilaga 5). Enligt anvisningarna genomförs återbesök för att
behandla eventuellt nya ägg i kolonin med 7 till 14 dagars intervaller tills
dess att inga nya ägg lagts. På detta sätt försäkras att äggen som
behandlas inte är för välutvecklade och att behandlingen således inte
orsakar problem ur djurskyddsperspektiv. Efter att behandlingen utförts
lämnar personerna omedelbart holmarna. Alla ägg i bon bör behandlas.
Det finns ingen orsak att lämna ett ägg obehandlat och detta minskar
istället åtgärdens effektivitet. Färgningen av äggen möjliggör lättare
identifiering av obehandlade ägg för återbesök, då nya ägg behandlas.
Äggbehandlingen utförs av medlemmar i vattendelägarlagen eller
fiskargillena i de olika områdena.
Förväntad effektivitet
Syftet med äggbehandling är att minska på den årliga ungproduktionen,
och på detta sätt minska på skarvkolonins behov av föda i området.
Åtgärden minskar därmed omedelbart den allvarliga skada som
skarvkolonin orsakar fiskbeståndet. Enligt Bregnballe & Nitschke (2015)
har den årliga äggoljningen som påbörjades år 2006 i Danmark bidragit
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signifikant till att skarvens häckningsframgång minskat i Danmark. Detta
har inneburit att de reglerade koloniernas behov av fiskföda varit mindre.
Äggbehandling minskar antalet första årets häckande skarvar, som
skulle bli könsmogna inom 3-5 år efter att oljningen utförts. Enligt
Östman m.fl. (2012) kan behandling av ägg, som minskar på skarvens
födointag i området, ha en positiv effekt på abborrbeståndet.
2) Avskjutning
Fiskeområden anhåller om att skjuta 500 individer per år i fem år i rad.
En avskjutning av 500 individer av totalt ca 12 500 individer i området,
betyder en avskjutning på 4 % av områdets bestånd. Under tiden 1.4 31.7 ansöks om tillstånd för avskjutning på ett avstånd på 1 km från
registrerade kommersiella fiskares fiskebragder inom hela fiskeområdet,
förutom på Vasa stads vattenområde. Under tiden 1.8 - 31.10 ansöks
om tillstånd för avskjutning inom hela fiskeområdet, förutom Vasa stads
vattenområde. Jakt på kråka, gråtrut, havstrut, tamduva, björktrast,
skata och korp bedrivs fritt i hela området, inklusive Natura 2000
områden, årligen 1.8 - 31.3 (jaktförordningen 25 §). Det finns inga rimliga
belägg för att avskjutning på skarv från och med 1.8 skulle störa
häckande fåglar mer än denna redan bedrivna fria jakt som redan
bedrivs i området. Dessutom bedrivs jakt på mårdhund och mink
obegränsat på holmar och skär, inklusive Natura-2000 områden 1.8 30.4. Det finns därför ingen orsak till att skyddsjakt på skarv tillåts först
den 20.8, som varit myndighetens bedömning i tidigare beslut
(VARELY/2182/2016). Ett tillståndsvillkor där avskjutning tillåts först
20.8 minskar avsevärt på åtgärdens effektivitet eftersom en del av
skarvar vid den tidpunkten börjat sin migration. Det finns inte mycket
skarv kvar i inre skärgården den tiden, vilket påvisas av att man inom
Malax inre skärgård lyckades skjuta två av tillåtna 30 individer år 2017
(enligt beslut VARELY/2182/2016). Avskjutning av skarv bör även vara
möjligt på Natura 2000-områden och vi vill understryka att de
ovannämnda fågel- och däggdjursarterna redan skjuts på Natura-2000
områden från och med 1.8. Skyddsjakt på skarv bedrivs i Natura 2000
områden i andra EU-länder som följer samma habitat- och fågeldirektiv,
till exempel Danmark (Danska skarvförvaltningsplanen, Sørensen &
Bregnballe 2016). Inom området finns många kala grynnor av enbart
stenar, där ingen häckning av fåglar kan ske. Skarven andvänder dessa
grynnor för att vila och torka vingarna efter sina födoräder. Dessa
grynnor kan vara lämpliga avskjutningsställen. Fiskeområdet anhåller
därtill om tillstånd att använda vettar vid skjutning.
Förverkligande
Jakten bedrivs av de i området verksamma jaktföreningarna.
Jaktföreningarna koordinerar avskjutningen, som brukligt, så att ingen
eller minsta möjliga störning på annat djurliv orsakas.
Förväntad effektivitet
Såväl avskjutning med avsikt att döda ett mindre antal fåglar, som
skottlossning t.ex. i närheten av fiskebragder med avsikt att skrämma
bort skarv, kan minska antalet fåglar speciellt under den tidsperiod
skottlossningen pågår, men även för en tid efter. Avskjutning i närheten
av yrkesfiskares redskap skulle därmed förhindra allvarlig skada skarven
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orsakar fisket såsom (se stycke 2.2) under sommaren. Även på Åland
tillåts avskjutning av skarv i närheten av fiskebragder från maj till juli.
Genom en avskjutning på skarv i hela området från 1.8 - 31.10 skulle
minska skarvens predation i området och på detta sätt minskas
skadorna på fiskbestånd och fisket (se avsnitt 2). En dansk studie där
avskjutning av olika intensiteter utfördes visade att en intensiv och
koordinerad avskjutning i närheten av fåglarnas häcknings- och
viloplatser orsakar en signifikant minskning av antalet fåglar (Bregnballe
m.fl. 2014). Även i Japan har en intensiv avskjutning medfört en
minskning av antalet storskarvar (P. carbo) (Kameda & Tsuboi 2010).
Avsaknaden av alternativa lösningar
De åtgärder för vilka undantagstillstånd nu ansöks om kan inte anses
äventyra upprätthållande av en gynnsam skyddsnivå på arten skarv.
Inga alternativa lösningar än en kombination av äggbehandling och
avskjutning finns för att effektivt minska skarvens predation i området.
Fördrivning genom skrämsel sprider skarvarna till nya områden och kan
resultera i etablering av nya kolonier på ännu av skarven outnyttjade
områden som är viktiga för fisket eller fiskbestånd. Skrämsel av
skarvarna minskar inte på skarvens predation på viktiga fiskbestånd i
den inre skärgården, eftersom det skulle kräva en ständig skrämsel av
födosökande skarvar. Att genomföra en aktiv och koordinerad skrämsel
är orealistiskt. Skrämselmetoder med olika hjälpmedel är å andra sidan
begränsade till sin effektivitet eftersom fåglarna lätt vänjer sig vid att de
inte utgör någon fara.
Omedelbar verkställighet
Åtgärderna som fiskeområdet ansöker undantagstillstånd för kan inte
anses riskera 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, oberoende
av eventuella besvär. Ett allmänt intresse kräver att verkställigheten av
beslutet inte uppskjuts.
Sökandens komplettering till ansökan (11.9.2021)
Efter förvaltningsdomstolens behandling har man reserverat tid för
sökande att komplettera ansökan.
Den sökande har kompletterat sin ansökan 11.9.2021 om tillstånd till att
nyttja skarvar, som har skjutit med undantagstillstånd, som föda.
Sökanden ber NTM-centralen i Egentliga Finland om ett
ställningstagande till nyttjande av skarvar som föda.
Sökandens tilläggsinformation till ansökan (13.4.2022)
Som respons till tilläggsinformationsbegäran om specifika fångstplatser,
konstaterar de sökande att de specifika fångstplatserna varierar årligen
enligt årstid samt även rätt kontinuerligt enligt väderförhållanden och
förekomst av olika fisk och fiskstim. Det är därmed omöjligt att placera
ut specifika fångstplatser.
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I sin tilläggsinformation konstaterar de sökande, att det fortfarande finns
ett mycket aktivt kommersiellt fiske inom området. Sökande upprepar
behovet av att reglera skarvbeståndet enligt vår ansökan för att minska
de allvarliga skadorna som skarven orsakar detta småskaliga
kommersiella fisket.
UTLÅTANDE

För behandling av ärendet begärde NTM-centralen i Egentliga Finland
ett utlåtande om de fiskeripåverkningar som skarvarna orsakade av
Naturresursinstitutet (Luke).
För sökanden har ett tillfälle reserverats för att ge sitt genmäle på ovan
nämnda utlåtande från Naturresursinstitutet.
Naturresursinstitutets utlåtande 19.2.2021
NTM-centralen i Egentiliga Finland begärde 26.1.2021 ett utlåtande av
Naturresursinstitutet (Luke).
I sin begäran om utlåtande begärde NTM-centralen information av
Naturresursinstitutet särskilt om följande frågor:
1. Går det att utifrån den tillgängliga forskningsinformationen bedöma
huruvida predationstrycket från storskarvar som häckar på Södra
Stadsfjärden och övriga storskarvar som söker föda i området orsakar
allvarliga negativa effekter på abborrarnas yngelproduktion och på
abborrbeståndet och därmed på fisket/fiskefångsten i området?
2. Fastän inga kolonier med storskarvar fanns i Malax skärgård år 2020,
är det möjligt att närliggande storskarvkolonier samt individer som inte
häckar och/eller flyttande individer orsakar allvarliga skador på områdets
abborrbestånd?
3. Enligt ansökan kan storskarvarna orsaka allvarliga skador på
fiskbestånden, även sikbeståndet, i Malax skärgård. Har forskningen
påvisat att storskarven kan orsaka betydande skador på sikbestånden?
Finns det någon tid på året som är särskilt kritisk för skyddande av
sikbeståndet?
I sitt utlåtande (19.2.2021, Dnro 235/00 04 05/2021) konstaterar
Naturresursinstitutet, att i området för utlåtandet är det motiverat att
hindra att stora häckningskolonier uppstår för att skydda
abborrbestånden och yrkesfiskets förutsättningar, såsom på
Juckasgrynnan (958 bon år 2020) och att genom styrande åtgärder (till
exempel störning, oljning, jakt) sträva efter att påverka koloniernas läge
och att begränsa häckningen. Särskilt i områden som är viktiga för
yrkesfiske borde man hindra att stora kolonier bildas i abborearnas
centrala lekområden eller i omedelbar närhet av dessa, på fem
kilometers
radie
räknat
utifrån
abborrarnas
huvudsakliga
födosökområde.
Naturresursinstitutet
avslutar,
att
utifrån
den
tillgängliga
forskningsinformationen kan predationstrycket från storskarvar som
häckar på Södra Stadsfjärden orsaka allvarlig skada på områdets
abborrbestånd och på abborrfångsten. Utgångspunkten för
konsekvensbedömningen är att antalet storskarvar är lika stort som åren
2017–2020, 1902–3298 par.
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Enligt uppgifter från Naturresursinstitutet (e-post 13.12.2021) bygger
utlåtandet Dnr 235/00 04 05/2021 fortfarande på aktuella uppgifter.
Sökandens genmäle (17.7.2021)
Ett tillfälle har reserverats för sökanden att ge sitt genmäle på
Naturresursinstitutets utlåtande och sökanden har givit sitt genmäle
17.7.2021.
I sitt genmäle upprepar sökanden allt som redan har framförts och
konstaterar att tiden har gjort sitt och situationen har förändrats radikalt
vad gäller Fjärde grynnan. Enligt fiskaren Martin Talvitie finns det inga
skarvbon just nu på grynnan. Endast enstaka skarvar använder grynnan
som viloplats under sina fångstfärder. Skarvarna har antagligen flyttat
västerut, till ett fredat område nordväst om Uddasgrund och
Västersbådan.
Enligt kartan ”Merimetson alueelliset pesämäärät (kpl) vuonna 2020” i
SYKES utredning fanns det således år 2020 i Malax 25 -100 bon. Vad
gäller skarvsituationen på Gråsälsbådan är läget enligt fiskaren Dan
Falk det samma som förr. Eftersom Gråsälsbådan ligger inom ett fredat
område har man dock inte haft rätt att stiga i land och räkna antalet
skarvbon. Falks värdering baserar sig på uppgifter som han har fått av
två personer som har sina villor nära Gråsälsbådan.
Som vår bevisning hänvisar sökande till följande. Vad gäller skadorna
som skarvarna har åsamkat och åsamkar hos oss hänvisar vi till FD
Marina Nyqvists sakkunnigutlåtande från den 15 februari 2019, som
redan ingår i domstolshandlingarna. Av utlåtandet kommer det klart och
tydligt fram vilka skador skarvarna har åsamkat och åsamkar fisket,
fiskarena och fiskstammen.
Nyqvists utlåtande gäller det lokala skarvproblemet, medan LUKES
utlåtande 19.2.2021 beskriver läget i fångstrutorna, som är 50 x 50 km
stora. På sidan 4 skriver LUKE bl.a. ”Enhetsfångsten i fångstrutorna
har på grund av förändringar i omgivningen och fiskets strukturer
konstaterats lämpa sig dåligt för
bedömning av förändringar i
fiskbeståndet (Lappalainen m.fl. 2020). Sannolikt är statistikrutans area
för stor för att rapportera skador på fångsten, eftersom de ackumulerade
skadorna beror på antalet fåglar som jagar mat samt koncentrationen till
ett område under olika tidpunkter, enligt fiskarnas rörelser. Enligt
fiskarnas observationer förändrar storskarven även fiskstimmens
rörelser och fiskarnas beteende (Svels m.fl. 2019).” Ytterligare
konstaterar LUKE på samma sida att ”Storskarven har en mera lokal
påverkan på fiske och fiskbestånd jämfört med statistiksrutans storlek,
och påverkan varierar över tid.”
Sökanden anser att ärendet inte kan avgöras enbart med stöd av LUKES
utlåtande. Nyqvists sakkunnigutlåtande bör ligga till grund för beslutet.
Ytterligare hänvisar sökanden till vårt vittne Martin Talvitie, som i sitt
utlåtande 10.2.2019, vilket ingår i domstolshandlingarna, i korthet har
utrett skarvläget i Malax. Vittnet Dan Falk har å sin sida utrett läget på
Gråsälsbådan.
Enligt
sökandens
bevisning,
Nyqvists
sakkunnigutlåtande samt vittnena Talvities och Falks utredningar visar
möjligast tydligt under rådande förhållanden, att det är fråga om faktiska,
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allvarliga skador, och att det därför är viktigt att i framtiden förhindra
uppkomsten av dylika skador. Sökande önskar att NTM-centralen i
Egentliga Finland skulle ordna ett muntligt vittnesförhör med vittnena
Talvitie och Falk.
Till den del sökandens ansökan gällande oljning av skarvägg på Fjärde
grynnan, konstaterar sökanden att det i dag inte finns några skarvbon
där, men i förebyggande syfte upprepar vi vårt yrkande att få olja äggen
i det fall att en ny skarvkoloni skulle etablera sig på Fjärde grynnan. Även
vad gäller Gråsälsbådan upprepar sökanden sina krav att få olja äggen.
Till den del sökandens ansökan gäller avskjutningen av skarvar på
Fjärde grynnan och Gråsälsbådan upprepar sökanden sina ursprungliga
krav.
Finlands miljöcentrals uppföljning av skarvbeståndet
NTM-centralen har haft tillgång till information från Finlands miljöcentral
(SYKE) om uppföljningen av skarvstammen i området gällande
ansökan.
Enligt
Finlands
miljöcentrals
mest
uppdaterade
skarvuppföljning häckade det följande mängder skarvpar på kolonier i
fiskeriområdet och i närvaro av fiskeriområdet:
Juckasgrynnan
På Juckasgrynnan häckade det 1831 skarvpar år 2017, 1589 skarvpar
år 2018, inga skarvpar år 2019, 958 skarvpar år 2020 och 390 skarvpar
år 2021 (med tillstånd VARELY/4184/2020 hade enligt rapporten 90%
av äggen oljats år 2021).
Gråsälsbådan
På Gråsälsbådan häckade det 100 skarvpar år 2017 och inga skarvpar
årena 2018-2021. Enligt SYKE hade alla bon troligen förstörts illegalt i
vår 2017.
Fjärde grynnan
På fjärde grynnan häckade det 403 skarvpar år 2017 och inga skarvpar
årena 2018-2021. Enligt SYKE hade 395 bon troligen förstörts illegalt i
maj eller juni 2017.
Sommarögrund
(ligger utanför, men i omedelbar närvaro av fiskeriområdet)
På Sommarögrund, som ligger utanför, men i omedelbar närvaro av
Södra Kust-Österbottens fiskeriområde, häckade det 2461 skarvpar år
2017, 3140 skarvpar år 2018, 1710 skarvpar år 2019, 2518 skarvpar år
2018 och 2136 skarvpar år 2021.

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
naturvårdlagen är det förbjudet, att avsiktligt döda eller fånga en fridlyst
fågelart, ta bon samt ägg och individer i andra utvecklingsstadier, att
flytta dem eller att avsiktligt skada dem på något annat sätt, och att
avsiktligt störa dem, i synnerhet under förökningstiden, på viktiga
rastplatser under flyttningen, eller på platser som annars är viktiga under
deras livscykel.
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Enligt 49 § i naturvårdslagen kan NTM-centralen ge tillstånd att avvika
från förbuden med de motiveringar som anges i artikel 9 i Europeiska
unionensfågeldirektiv (147/2009/EG). Fågeldirektivet reglerar skyddet
av skarven, men enligt artikel 9 kan undantag göras från detta, om det
inte finns någon annan tillfredsställande lösning, bl.a. för att förhindra
allvarlig skada på fiske.
NTM-CENTRALEN I
EGENTLIGA FINLANDS
AVGÖRANDE

NTM-centralen i Egentliga Finland beviljar sökanden tillåtelse att skjuta
och olja ägg under följande villkor:
1. Tillståndet gäller år 2022-2024.
Skjutning av skarvar
2. I norra delen av Södra Kust-Österbottens fiskeriområde (enligt
kartbilaga) får skjutas 500 skarvar per år under tiden 1.8.-31.10.
(sammanlagt 1500 skarvar under tillståndets giltighetstid årena 20222024). Vettar får användas vid skjutningen. Det är inte tillåtet att skjuta i
etablerade naturreservat eller Natura 2000 -områden.
3. Vid skjutningen ska bestämmelserna i jaktlagen iakttas och den
sökanden ansvarar för anskaffning av tillbörliga tillstånd.
4. Om en skjuten skarv är ringmärkt, ska ringen skickas till
ringmärkningsbyrån vid Naturhistoriska centralmuseet vid Helsingfors
universitet (adress: Ringmärkningsbyrå, PL 17 (Norra Järnvägsgatan
13, 00014) Helsingfors universitet).
5. 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.
Oljning av skarvägg
6. I tillståndområdet (enligt kartbilaga) är det tillåtet att olja skarvägg i
eventuella nya häckande skarvkolonier. Det är inte tillåtet att olja
skarvägg i etablerade naturreservat eller Natura 2000 -områden.
7. Man bör lämna 10 % av skarvbona 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.
8. På ett skär/en holme där skarven häckar och där man avser att olja
skarvägg tillåts landstigning under häckperiod (1.4–31.7) endast vid
varmt väder.
9. Häckning av andra fågelarter får inte störas då skarvägg oljas. Före
landstigningen på skäret/holmen ska man, då man närmar sig, från
båten med hjälp av kikare eller teleskop konstatera huruvida det på
platsen förekommer andra häckande fågelarter än skarv. Landstigning
på skäret/holmen är tillåten endast om häckande skarv har konstaterats
på skäret/holmen och inga andra häckande fåglar än skarven har
konstaterats där. Ett tillstånd berättigar inte till landstigning i syfte att för
säkerhets skull eller slumpmässigt leta efter bon.
10. Om inga andra häckande fågelarter konstateras och landstigning
sker med syftet att olja skarvägg, ska man vid sitt besök på
skäret/holmen vara uppmärksam på eventuella andra häckande arter,
emedan alla fåglar inte nödvändigtvis kan upptäckas före landstigningen
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(t.ex. en fågel som häckar i skydd av vegetationen eller i en klippskreva).
Om en annan fågelart/andra fågelarter än skarv påträffas på
skäret/holmen under oljning, ska skäret/holmen lämnas omedelbart,
även om oljning inte har slutförts. Skäret/holmen ska lämnas omedelbart
även i det fall att landstigning eller vistelse på skäret/holmen leder till att
någon annan häckande fågel än skarven lämnar skäret/holmen. Oljning
får inte återupptas under samma häckningsperiod när andra häckande
fågelarter än skarv har observerats på skäret/holmen.
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-centralen i Egentliga Finland övervakar tillsammans med den
regionala NTM-centralen att tillståndsvillkoren uppfylls. Vid behov kan
inspektioner utföras i samband med övervakning av tillståndet.
14. Ett sammandrag av hur tillståndet har använts ska lämnas till NTMcentralen i Egentliga Finland (registratur.egentligafinland@ntmcentralen.fi) med diarienumret VARELY/3547/2017 årligen senast
31.12. I rapporten ska framgå tidpunkter för oljning, antalet oljade ägg
och hur lång tid oljningen tog för varje gång, antalet och läge av
obehandlade ägg samt 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 ägg där detta
skedde.
MOTIVERING TILL
BESLUTET

Engligt NTM-centralen i Egentliga Finland uppfyller ansökan villkoren i
artikel 9 i fågeldirektivet och det är motiverat att avvika från
bestämmelserna i naturvårslagen och fågeldirektivet för att förhindra
allvarliga skada på fiske. Utifrån Naturresursinstitutets utlåtande och
utredning som inkommit kan man uppskatta att skarvpopulationen i
området i fråga kan orsaka allvarliga skador på abborrbeståndet i
området.
Oljning av ägg
Området som ansökan berör är väsentligt för abborrens
yngelproduktion. Enligt den tillgängliga forskningsinformationen kan
predationstrycket av skarvar som häckar i Södra Kust-Österbottens
fiskeriområde och i närområdet förorsaka en allvarlig skada för
bestånden och byten av abborre i området. Det mål som sökanden
föreslagit är att minska det befintliga skarvbeståndet eller en eventuell
produktion av ungar inom skarvpopulationer under utveckling i området.
I tillståndsbehandling har det uppskattats att den oljning av skarvägg i
skarvkolonier som kan komma att uppstå i området är ett effektivt sätt
att minska produktionen av skarvungar och därigenom minska de
allvarliga skadorna på abborrbestånden i området. Därför är det
berättigat att bevilja tillstånd till oljning av skarvägg i skarvkolonier som
kan bildas i tillståndsområdet. Skär och holmar i området ligger i
närheten av särskilt gynnsamma lekplatser för abborre och det är
motiverat att olja ägg som eventuellt produceras i området som en
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förebyggande åtgärd för att minska skarvbeståndet i området. Enligt
tillståndsvillkoren ska minst 10 procent av skarvbona i en koloni lämnas
obehandlade. Dessa åtgärder är avsedda att förhindra att hela
skarvkolonier flyttas till andra ställen där de fortfarande kan orsaka
allvarliga skador på fiskbestånden.
För Gråsälsbådan beviljas inte tillstånd till oljning av skarvägg.
Gråsälsbådan ligger i ett naturreservat (Torggrund skärgård,
YSA200983) och ett Natura 2000 -område (Kvarkens skärgård,
FI0800130, SAC/SPA). Genom förbud mot åtgärder i ovannämnda
område garanteras häckningen för andra fågelarter än skarv. För
Juckasgrynnan beviljas inte heller tillstånd att olja skarvägg, eftersom
Juckasgrynnan redan har ett undantag (VARELY/4184/2020) för oljning
av skarvägg för perioden 2021-2023.
Skjutning av skarvar
Tillstånd beviljas, enligt ansökan, årligen för avskjutning av 500 skarvar.
Med det antal skarvar som kan skjutas är det möjligt att
påverka det antal skarvar som jagar i Södra Kust-Österbottens
fiskeriområde.
Att
skjuta
skarvar
påverkar
inte
skarvarnas gynnsamma skyddsnivå. Områdets och närområdets
skarvpopulation är livskraftig och antalet skarvar som kan skjutas med
tillstånd är begränsat. Avskjutning är tillåten 1.8–31.10. När avskjutning
påbörjas den 1 augusti inriktas den främst på att begränsa
häckningsbeståndet i området. Fåglar i Natura-områden och etablerade
naturreservat störs inte eftersom områdena är uteslutna från
tillståndsområdet. Sökanden har ansökt om tillstånd att skjuta skarvar
även under våren och sommaren. Att tillåta skytte under våren och
häckningstiden för fåglar skulle orsaka omfattande störningar i fåglarnas
vårflyttning, häckningsförberedelser och häckning. Omfattningen av den
störande effekten på fåglar förstärks av ljudets räckvidd till havs. Man
känner ännu inte i tillräcklig utsträckning till hur skytte skrämmer bort
fåglar för att kunna utesluta att andra fågelpopulationer blir störda.
I beslutet beaktas undantagstillståndet VARELY/663/2021 för området
Kvarkens fiskeriområde norr om fiskeriområden, som innebär att 500
skarvar får skjutas per år under 2022–2024. De åtgärder som avses
ovan och detta undantag gäller delvis skarvar från samma skarvkoloni,
eftersom skarvar från Kvarkens fiskeriområde (Sommarö grunds koloni)
använder det norra området av Södra Kust-Österbottens fiskeriområde
som sitt fiskeområde.
Sökanden har dessutom ansökt om tillstånd att nyttja de skjutna skarvar
som föda. Sökanden åberopar jaktlagen, med stöd av vilken ett skjutet
vilt kan tas till vara och användas som föda, och likställer ett skjutet
fridlyst djur med ett vilt. Både döda och levande fridlysta arter omfattas
av naturskyddslagen, inte av jaktlagen. I 49 § i naturskyddslagen
förbjuds innehav av sådana djurarter som avses i bilaga IV (a) till
fågeldirektivet, inklusive skarv, vilket förhindrar att skjutna, fridlysta
fåglar nyttjas som föda utan undantagstillstånd.
Undantag för att skjuta skarv som beviljats med stöd av
naturskyddslagen syftar till att förhindra allvarliga skador på
fiskbestånden. För att förhindra skador krävs det inte att man äter skarv,
och det är inte möjligt att bevilja undantagstillstånd för innehav av fåglar
för att man ska kunna äta dem, emedan syftet enligt direktivet är att
förhindra allvarliga skador på fiskbestånden.
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Motiveringar till tillståndsvillkoren
Tillståndet är i kraft i tre år. Omständigheter i naturen är inte konstanta
och även tidigare har antalet häckande skarvar i fiskeriområdet varierat
betydligt. Efter tre år kan behovet och tillräckligheten av tillståndet
avgöras på nytt.
Etablerade naturreservat och Natura 2000 -områden är uteslutna från
tillståndsområdet på grund av sina specifika fågel- och
naturskyddsvärden. De lekområden som är särskilt gynnsamma för
abborre är belägna utanför ovan nämnda skyddade områden.
Åtgärderna är därför inte tillåtna i Natura 2000 -områdena i Kvarkens
skärgård (FI0800130, SAC, SPA), Petalax åmynning (FI0800054, SAC,
SPA) och Närpes skärgård (FI0800135, SAC, SPA). De ovan nämnda
Naturaområdena är områden med värdefullt fågelliv och övriga
fågelbestånds häckning inom områdena måste skyddas. Därför är det
motiverat att förbjuda åtgärder i ovannämnda Naturaområden.
Tillståndsområdet överlappar inte naturskyddsområden Torggrund
skärgård (YSA200983) och Gerby vattenområde (YSA230633).
Torggrund skärgård och Gerby vattenområde ligger i Kvarkens
skärgård, där åtgärder inte är tillåtna.
Sökande har önskat att NTM-centralen i Egentliga Finland skulle ordna
ett muntligt vittnesförhör. Enligt förarbetet för 37 § i förvaltningslagen
behöver en möjlighet till muntlig förhandling inte förbehållas om det inte
är nödvändigt för att förtydliga frågan eller fastställa det lämpligaste
förfarandet för att lösa den. NTM-centralen i Egentliga Finland anser att
en muntlig förhandling varken är nödvändig eller den lämpligaste formen
för att behandla det aktuella ärendet om undantagstillstånd. Sökanden
har beretts möjlighet att lämna ett skriftligt utlåtande och att fylla i sin
ansökan. Utlåtandet och kompletteringen av ansökan samt utredningar
om regionvis förekommande skador på fiskbeståndet jämte
tilläggsredogörelser som lämnats av sökanden har beaktats vid
behandling av ärendet.
TILLÄMPANDE
LAGRUM

Naturvårdslagen (1096/96) 1 §, 5 §, 37 §, 38 §, 39 §, 49 §, 64a §, 65 §
Europarlamentets och rådets direktiv on bevarande av vilda fåglar
(2009/147/EG), artiklarna 1, 5, 9
Förvaltningslagen (434/2003) 37 §, 62 §
Lag om elektonisk kommunikation i myndigheternas verksamhet
(13/2003) 19 §
Lag om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) 122 §
Statsrådets förordning (1327/2018) om närings-, trafik- och
miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och
förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer år 2019 och 2020
Statsrådets förordning (387/2020) om ändring av bilagan till statsrådets
förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbetsoch
näringsbyråernas
samt
utvecklingsoch
förvaltningscentrets
avgiftsbelagda prestationer åren 2019 och 2020
Statsrådets förordning (1272/2020) om närings-, trafik- och
miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och
förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer 2021
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Statsrådets förordning (1259/2021) om närings-, trafik- och
miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och
förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer 2022

VERKSTÄLLIGHET AV
BESLUTET

NTM-centralen i Egentliga Finland har beslutat med stöd av lag om
rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) 122 §, att detta beslut får
verkställas trots att det inte har vunnit laga kraft.
Området är väsentligt område för abborrens yngelproduktion. För att
uppnå önskad effekt på skarvs ungeproduktion, bör förstöring av bon
utföras också under häckningstid 2022 för att förhindra allvarlig skada
på fiske. Ansökan har varit under behandling sedan 2017. Därför kan det
vid tidpunkten för beslutet fastställas att allvarliga skador på
fiskbestånden har inträffat och att omedelbara åtgärder måste vidtas.
Beslutet är till sin natur sådant att det ska verkställas omedelbart.

SÖKANDE AV
ÄNDRING

Den som är misnöjd med detta beslut får söka ändring i det genom
skriftliga besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Besvärsanvisning
medföljer som bilaga.
Enhetschef Olli Mattila
Överinspektör Maria Westerman

BILAGOR

BESLUT

FÖR KÄNNEDOM

Detta dokument har godkänts elektroniskt. Markeringen av det
elektroniska godkännandet finns på sista sidan i beslutet.
Kartbilaga
Besvärsanvisning
Tabell för rapportering
Södra Kust-Österbottens fiskeriområde
c/o Österbottens Fiskarförbund r.f.
marina.nyqvist@fishpoint.net
Miljöministeriet registratorskontoret.ym@gov.fi
Finlands miljöcentral kirjaamo@syke.fi
Naturresursinstitutet kirjaamo@luke.fi
NTM-centralen i Södra Österbotten kirjaamo.etela-pohjanmaa@elykeskus.fi
Polisinrättningen i Österbotten kirjaamo.pohjanmaa@poliisi.fi
Korsnäs kommun info@kornas.fi
Malax kommun malax@malax.fi
Vasa stad kirjaamo@vasa.fi
SLL Pohjanmaan piiri ry pohjanmaa@sll.fi
Natur och Miljö r.f. kansliet@naturochmiljo.fi
Ostrobothnia Australis rf ralf@wbe.fi, oa@oa.fi
Merenkurkun lintutieteellinen yhdistys ry jka2799@gmail.com
Intresseföreningen för en levande skärgård r.f. Lars Skog
lars.skog@netikka.fi
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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 besvärstiden. Om
sista dagen av besvärstiden är en helgdag, lördag, självständighetsdagen, första maj, julafton eller midsommarafton förlängs besvärstiden till följande vardag.
När delgivningen skickas per post anses mottagaren ha fått del av ärendet den sjunde dagen efter det att brevet avsändes, om inte
något annat påvisas. Ett ärende anses dock ha kommit till en myndighets kännedom den dag brevet anlände.
Vid vanlig elektronisk delgivning anses en handling ha blivit delgiven den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något
annat visas.
Vid en bevislig delgivning framgår dagen för delfåendet av delgivnings- eller mottagningsbeviset. Om det är fråga om en mellanhandsdelgivning anses delfåendet ha skett den tredje dagen efter den dag som framgår av delgivningsbeviset.
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 besvärsskriften
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
 intyg över delgivningen eller annan 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 mottagarapparaten eller datasystemet under tjänstetid senast den sista
dagen av besvärstiden.
Rättegångsavgift
En rättegångsavgift på 270 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 våningen, 65101 Vasa
Telefon: 029 56 42780 (registratur), 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.
(vanlig/bevislig delgivning)

