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Mark- och miljodomstolen

Yttrande i mal M 2202-17
Lansstyrelsen i Kalmar Ian har forelagts att yttra sig i mal M 2202-17 om fisketavling,
Lansstyrelsen motsatter sig yrkandet.

Utveckling av talan
Behovs anmalan om samrad
Ostkustjakt (okj) har bedomt att den aktuella fisketavlingen inte behover anmalas for samrad
enligt 12 kap. 6 § miljobalken (MB).
En anrnalan om samrad ska goras for en verksamhet eller atgard som kan komma att vasentligt
andra naturmiljon och som inte omfattas av tillstands- eller anmalningsplikt enligt andra
bestammelser i MB. Sarnradet ska fungera som ett forebyggande och lattillgangligt medel for
tillsynsmyndigheten att kontrollera, styra och eventuellt hindra verksamheter som kan inverka
negativt pa naturmiljon,
Begreppet naturmiljon bor enligt Naturvardsverket tolkas brett och omfatta det som brukar
kallas naturen, sasom berggrund, jordlager och dess ytformer, yt- och grundvatten, skilda
naturmiljoer pa land och i vatten samt vaxter och djur. 8egreppet bor aven inkludera
landskapsbilden och kulturlandskapet.
En typisk verksamhet eller atgard enligt 12 kap. 6 § MB tar mark i ansprak eller orsakar
andringar eller skador pa naturmiljon genom anvandning av mark och vatten eller genom
nagot slag av fysisk paverkan. Paverkan pa naturmiljon kan aven vara storningar pa djurlivet
eller slitage pa naturen som orsakas av exempelvis organiserat friluftsliv. Enligt
Naturvardsverkets handbok 2001 :6 bor tavlingar, organiserat friluftsliv och Iagerverksamhet
som beror naturmark och dar arrangemangen antingen ar mycket stora, storande eller beror
kanslig natur anmalas for samrad,
Det ar verksamhetsutovaren (VU) i forsta hand som maste ta stallning till om den planerade
verksamheten ar av sadan betydelse for naturmiljon att den ska anrnalas for samrad. VU maste
skaffa sig den kunskap om verksamhetens forvantade konsekvenser for miljon, Vidare bor
man ta reda pa om naturmiljon ar sarskilt kanslig i det aktuella omradet. Om anmalan inte
gjorts fastan verksamheten eller atgarden ar sadan att anmalningsskyldighet foreligger kan
tillsynsmyndigheten (TM) anda forelagga VU om forsiktighetsmatt eller till och med forbjuda
verksamheten. Att inte anmala en anmalningspliktig verksamhet ar dessutom straffbart (29
kap.4 § MB).
Okj staller fragan om inte tanken med samradet ar att kunna satta stopp for planerade atgarder
som ger stora permanenta negativa forandringar i naturen. Enligt Naturvardsverkets handbok
behover aven positiva atgarder anmalas om de uppfyller kraven i 12 kap. 6 § MB.
Lansstyrelsens bedomning ar att tavling i narheten av hiickande stOrningskansliga taglar
riskerar att spoliera hackningen under det aret som tavlingen pagar. Eftersom detta ar en
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tavling som ar tankt att genomforas varje ar under en av de mest kansliga perioderna finns risk
for en stor negativ paverkan pa de storningskansliga arterna.
Lansstyrelsen bedomer att den aktuella fisketavlingen behover anmalas for samrad eftersom
den beror ett stort omrade med kanslig natur oeh myeket storningskansliga djur.
Har samrad skett korrekt?
Okj anser att det inte har skett nagot korrekt samrad eftersom vi inte har samratt med de
aktorer som namns i listan i Naturvardsverkets handbok 2001:6 kap. 16, s. 50. Den
beskrivningen galler doek vid foreskrivande av foreskrifter for sarskild anmalningsskyldighet
alltsa att det inom vissa omraden maste anmalas for samrad for vissa slag av verksamheter.
Det ar inte aktuellt i detta arende som ingar i den allmanna anmalningsskyldigheten,
En anmalan om samrad ska vara skriftlig oeh atfoljas av en karta samt innehalla en
beskrivning av den planerade verksamhetens eller atgarden. VU ar ocksa skyldig att visa att
hansynsreglerna i 2 kap. MB foljs. Det galler bland annat vilka skyddsatgarder oeh
begransningar som planeras for att forebygga oeh motverka skada pa naturmiljon. Efter att
anmalan har lamnats in oeh eventuell komplettering har skett kan tillsynsmyndigheten ta
stallning i sak i arendet (handbok 2001:6 kap. 9 s. 31-32).
Lansstyrelsen anser att samrad enligt 12 kap. 6 § MB har skett korrekt.
Bedomning enligt 12 kap. 6 § MB
Enligt 4 § artskyddsforordningen (AF) ar det forbjudet att avsiktligt stora vilda faglar oeh djur
som ar markerade med n eller N i bilaga 1 till forordningen. Detta galler sarskilt under djurens
parnings-, uppfodnings-, overvintrings- oeh flyttningsperiod. MOD har avgjort att
artskyddsforordningen ska ses som en precisering av vad som kan folja av de allmanna
hansynsreglerna nar det galler skydd av arter (tex MOD 2013:13).
Enligt MOD (M 11317-14) ska for verksamheter dar syftet uppenbart ar ett annat an att doda
eller stora djurarter finnas risk for paverkan pa den skyddade artens gynnsamma
bevarandestatus i omradet for att utlosa forbuden i 4 § pkt 1 oeh 2 AF.
Havsorn oeh berguv reprodueerar sig langsamt. Berguv blir konsmogen vid 3-4 ars alder
medan havsornen kan reprodueera sig forst vid 5-6 ars alder. Bada arterna lever i livslanga par
oeh produeerar i basta fall 1-3 ungar per
Om nagon av individerna i ett par dor kan det ta
manga ar innan en ny partner hittas oeh haekning kan ske igen. Sarskilt berguv kan hoppa over
haekningen vissa ar om fodotillgangen ar lag. Havsornens bevarandestatus ar just nu relativt
god oeh den svenska stammen uppgar till ea 700 par. Men for 40 ar sedan fanns bara 50 par i
hela Sverige oeh man har aterigen borjat se problem med skaltjoekleken hos aggen, sarskilt i
Bottenhavet. For berguven har det inte gatt lika bra oeh man har under 2000-talet sett en
minskning av bestandet. Idag raknar man med att det finns ea 475 revir i Sverige. Inom
forbudsomradena finns 18 havsornsrevir oeh minst 10 revir av berguv.

ar.

Lansstyrelsen bedomer att fisketavling myeket nara storningskansliga faglar kan orsaka sadan
stOrning som menas i 4 § AF oeh leda till att haekning avbryts eller att agg oeh ungar dor.
Havsornen ar storningskanslig under relativt lang tid, fran januari/februari fram till
juli/augusti. Som mest storningskanslig ar arten fram till mitten av juni, d.v.s. fram till att
ungarna blivit lite stOrre. Om storning sker under denna period ar risken stor att haekningen
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avbryts. Nar ungarna klackts ar foraldrama nagot mindre benagna att avbryta hackningen, men
om ungama ar sma (maj-juni) riskerar de att frysa ihjal om foraldrama skramts bort. Aven
berguv har en langt utdragen hackningssasong fran slutet av februari och anda in i september
da ungama Iamnar boet. Den lagger agg/ruvar/har sma ungar under samma period som
havsorn,
Samradet ska enligt Naturvardsverket innefatta aven artema och vid bedomning av ett arende
ska hansyn tas till de allmanna hansynsreglerna som AF ska ses som en precisering avo
Lansstyrelsen bedomer att anordnande av fisketavling i narheten av hackande
storningskansliga faglar riskerar att strida mot 4 § AF. Lansstyrelsen anser ocksa att det inte
finns nagon mojlighet att forelagga om forsiktighetsatgarder for att kunna minska storningen.
Fisketavlingen inom de rodmarkerade omradena ska darfor forbjudas for att uppfylla kraven i
artskyddsforordningen och de allmanna hansynsreglerna.
Okj ifragasatter varfor lansstyrelsen har stangt av sa stora omraden nar vi inte vet med
sakerhet var boplatsema finns. Lansstyrelsen har mycket god kunskap om var de aktuella
boplatsema finns. Lansstyrelsen samarbetar bade med Tjust fagelklubb och Projekt Havsorn
och har pa sa san tillgang till bade berguvens och havsornens hackningsplatser. Efter varje
hackningssasong fiir lansstyrelsen uppgifter om var arets hackningar skett och hur de har gatt,
Det innebar att vi pa varen inte vet vilka hackningar som iir aktiva. Havsornen har dessutom
ofta flera boplatser inom sitt revir som de altemerar mellan och det gar aldrig att veta vilket bo
de kommer att anvanda respektive iir och darfor maste samtliga boplatser skyddas. Inom vissa
omraden hackar dessutom flera par havsorn och berguv vilket utokar de roda omradena
ytterligare.
Okj anger att Tjust fagelklubb blivit inbjudna 2015 att narvara pa kaptensmotet for att
informera om hur man ska bete sig for att stora fagellivet sa lite som mojligt. De avbojde dock
med hanvisning till att de anser att okj kan formedla ratt information utan problem. Tjust
fiigelklubb har dock inte tillgang till alla uppgifter om var det hackar sWmingskansliga fiiglar
(se ovan).
Havsomen och berguven ar skyddsklassade av ArtDatabanken vilket innebar att
hackningslokaler inte fiir visas i en hogre upplosning an 25 x 25 km.
FortydIigande av reservatsfOreskriften angaende stoming av djur
Inom naturreservaten Bergholmen, Kvamtorpet, Misterhults skargard, Norra Tjust skargard,
Sodra Malmo och Trasso finns foreskrifter som Iyder "Att fanga, skada eller doda djur,
vidrora, skada elIer bortlaga fiiglars agg, ungar eller bon elIer annorledes sWra djurlivet" elIer
liknande.
Okj har talat med tre andra lansstyrelser fOr att ta reda pa hur de tolkar denna foreskrift i
samband med fisketavIing. Alla tre liinsstyrelsema ar overens om att dessa foreskrifter inte
paverkar fiske da det uttryckligen ska sta i reservatsforeskriftema att det riider fiskefOrbud.
Lansstyrelsen i Kalmar haIler helt med om den bedomningen att fisketavling for sWming pa
fiskama inte faller in under den fOreskriften. Forbudet mot att fiska inom dessa omriiden med
hiinvisning till den foreskriften galler dock inte fisket i sig utan den sWming av hackande
faglar som sker niir man uppehaller sig fOrnara hackningsplatsema.
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Okj hanvisar till 8 kap. 1 § sista styeket MB oeh att det skulle gora att det ar tillatet att utan
dispens for tavlingen fiska inom tavlingsomradets reservat utom Bjorko, Blankaviken, Norra
Tjust skargard, Rago, Vino Kalv oeh Yxnevik. Sista styeket i 8 kap. 1 § MB hanvisar dock
bara till att vid jakt oeh fiske galler andra bestammelser an i forsta styeket i samma paragraf.
Vid jakt oeh fiske ar det dock fortfarande inte tillatet att bryta mot forsta styeket i ovanstaende
paragraf for andra djur an de manjagarlfiskar.
Bedomning av enskilda reservat
Norra Tjust skargard, Rago, Sodra Malmo:
Lansstyrelsen har forbjudit fisketavling inom de omraden dar det rader betradnadsforbud
under forbudstiden oeh de rodmarkerade omradena i maj manad, I ovriga omraden i maj oeh
hela omradet under oktober ar tavling tillaten, Lansstyrelsen bedomer att en fisketavling inom
dessa omraden i maj strider mot naturreservatens syfte.
Okj har inte lamnat nagra sarskilda skal till varfor de ska fa anordna fisketavling inom
omraden med betradnadsforbud dar inte heller privata fritidsbatar far befinna sig under
fcrbudstiden. Okj har inte heller angivit nagra sarskilda skal till varfor de ska bedriva
fisketavling i omraden dar fridlysta faglar riskerar att storas. Eftersom lansstyrelsen bedomer
att genomforande av fisketavling inom ovan angivna omraden strider mot nedanstaende
foreskrifter, syftet med reservaten oeh att de inte angivit nagra giltiga sarskilda skal finns inte
heller mojlighet att ge tillstand till fisketavling inom dessa omraden.
Lansstyrelsens slutsats ar darfor att fisketavling endast far ske utanfor de rodmarkerade
omradena oeh omraden med betradnadsforbud under maj oeh i hela reservaten i oktober.
Okj havdar dessutom att nagot samrad om att ra bedriva tavling i Sodra Malmo inte har skett.
Lansstyrelsens bedomning ar att samrad skedde nar ansokan om dispens gjordes
Berorda foreskrifter
Norra Tjust skargArd

Rago

SodraMalmo

BetradnadsfOrbud Stoming av faglar Tavling - C 14
BetradnadsfOrbud StOming av raglar Tavling - A29
BetradnadsfOrbud Stoming av raglar Tavling - C 13

C loch C2
C7
C1
C 10
C1
C5

Yxnevik:
Eftersom det i Yxnevik naturreservat inte finns nagra betradnadsforbud eller sWmingskansliga
raglar bedomde Lansstyrelsen att det var mojligt att meddela tillstand fOrfisketavling dar.
Ovrigt
Lansstyrelsen har ingen vilja i att satta kappar i hjulet for denna typ av evenemang utan ser
myeket positivt pa ekoturism. Det ar dock lansstyrelsen som har tillsynen over de aktuella
skyddade omradena, samrad enligt 12 kap. 6 § MB oeh artskyddet oeh det ar darfor
lansstyrelsens uppgift att se till att sadana har evenemang kan ske utan oaeeeptabel sWrning pa
naturen oeh djurlivet.
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Lansstyrelsen anser att man kan tillata transport mellan fiskeomradena inom farleder i de
rodmarkerade omradena i beslutet. Den storning som sker vid transport i en farled ar inte lika
allvarlig som nar man uppehaller sig i omradet narmast hackningsplatsen. Forbudsomradena
handlar saledes inte om fisket i sig utan om att forbjuda att man stannar pa en plats dar man
stor andra arter som ar skyddade genom Artskyddsforordningen.
Lansstyrelsen bedomer att fisketavlingen skulle vara mojlig att genomfora i samtliga
rcdmarkerade omraden utom i omraden med betradnadsforbud om den genomfors efter den 20
juni.
Beslutet har fattats av Anna Larsson, enhetschef med Kicki Ringdahl, naturvardshandlaggare
som foredragande. I arendet har ocksa Helena Lager, koordinator hotade arter deltagit.
Handlingen iir signerad digitaIt och har diirf6r ingen namnunderskrift.
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