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Skarvjakt anmäls
som djurplågeri
Ornitologer rasar över prickning av skarvägg.
Prickningen av
skarvägg stoppas nu
sedan det visat sig
att fostren var långt
utvecklade.
– Vi har polis
anmält jakten som
grovt djurplågeri,
säger ornitologen
Claes Kyrk.
I samband med att skarvägg prickades reagerade
en oberoende observatör
mot att fågelfostren nästan
var färdiga att kläckas och
skrek i äggen.
– Vi beslutade därför att
stoppa skyddsjakten. Det
var en representant från
Fiskeriverket som var den
oberoende observatören,
säger länsassessorn Camilla
Frisch.

Enligt länsstyrelsen kom
skyddsjakten igång sent
i år vilket gjorde att fostren hunnit utvecklas långt.
I vissa bon hade ungar till
och med kläckts.
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nyheter
Många företag
leds av kvinnor
LÄNET Det finns många kvinnliga företagsledare i stockholmsregionen.
särskilt många är de i
Lidingö och i Danderyd, visar
en kartläggning av Jordbruksverket.
I de båda kommunerna
har 38 procent av företagen
kvinnlig ledning.
många kvinnliga företagare finns det även i Vaxholm,
Nacka, Vallentuna och täby
där mer än 30 procent av företagen leds av kvinnor.
Den kommun som hamnar
längst ner på listan är essunga
i Västra götaland, med bara
15 procent kvinnliga företagsledare.

Rika bosätter sig
i Stockholms län
LÄNET en stor del av de
rikaste personerna i landet bor
i stockholms län.
96 av de 100 postnummerområden där folk tjänar mest
finns här.
De rika har också ökat sina
inkomster tio gånger mer än
de fattiga, visar siffror som
sCB tagit fram åt sveriges
radio.
statistiken visar också att
de rikaste bor i vissa områden
i länet, många återfinns i Danderyd, stockholms innerstad
och saltsjöbaden.

Skyddsjakten på skarv
fortsätter med ny metod
Försvunna ägg förbryllar i Stockholms skärgård.
Att dränka äggen i olja
fungerade inte. Nu dödas skarväggen genom
att man kör in en pik.
– Det är som att byta
ett dagen-efter-piller
mot en abort. Vi gillar
det inte, säger fiskevårdaren Gunnar Berglund.
Skyddsjakt på skarv genomförs
även i år i skärgården. I sista stund
beslutade länsstyrelsen att överge oljeringen som använts under
några år. Skarväggen doppades
då i en blandning mellan rapsolja och färgmedel. Oljan gjorde att
äggen kvävdes och den blå färgen
visade vilka ägg som behandlats.
I varje bo lämnades ett ägg orört så
att en unge överlevde. Risken var att
skarvhonorna annars började häcka
igen. Men oljeringen fungerade inte.
– Det har visat sig att de orörda vita
äggen försvunnit från bona medan de
blå äggen legat kvar. Vi kan inte för-

också långsökt. Jag har svårt att se
vem som skulle göra sig det omaket, säger Henrik C Andersson.
I stället för att olja in äggen har
länsstyrelsen beslutat att återgå till den nygamla metoden att
pricka skarväggen. Fiskevårdare
besöker under maj öar över hela
skärgården för att köra in en pik
rakt igenom skarväggen. Nu lämnas också ett ägg orört i varje bo.
Samtidigt som fiskevårdarna
upplever att prickningen är en
obehaglig jaktmetod anser de att
skarvstammen måste minska.
Skarvarna i Sverige fångar 20 miljoner kilo fisk under en säsong,
vilket är mer än det kustnära yrkesfisket och sport- och fritidsfisket tillsammans.
– Skarven har ställt till stora
skador för fisket och ruckat hela
ekosystemet. Vi försöker att återställa balansen i ekosystemet, säger Gunnar Berglund.

Stockholms  ornitologiska
förening rasar över jakten.
– Vi har polisanmält länsjubileumserbjudande
styrelsen för grovt djur29%
plågeri. Vi är inte emot att
Dagens Asiatiska Buffé
dam & herrsortimentet
75:det jagas skarv där det ligger fiskenät, men den här
skyddsjakten är obefogad,
FIRAR
20 ÅR!
MittVIi den
17 maj.
säger Claes Kyrk.
Orsaken till att länsstyrelsen anser att det behövs bedrivas skyddsjakt på skarv
Ornitologerna delar inte
är att fågeln går hårt åt fisk- beskrivningen av skarvens
beståndet, vilket drabbar framfart i skärgården.
yrkes- och sportfiskare.
De anser att länsstyrelsen
– Skyddsjakten i sig var är fel ute:
inte olämplig. Vi har inte
– Det finns för dåligt
dragit tillbaka jakten med underlag för att man med
skjutvapen i augusti utan säkerhet ska kunna säga att
det här beslutet gäller bara skarven ställer till skada på
prickningen, säger Camilla fiskbeståndet. Det finns ingFrisch.
en undersökning som styrThailand är närmare än du tror.
Avnjut det allra bästa från det Thailändska
köket i en mysig miljö på lunchen eller kvällen.
Bra kvalité och många specialrätter ex. anka, oxfilé m.m.

De friska äggen försvann mystiskt och därför överges oljeringen som jaktmeFoto: Lars Krögerström
tod. I stället prickas skarväggen så att fostren dör.

klara vad som hänt. Det är ett mysterium, säger Henrik C Andersson, fiskekonsulent vid länsstyrelsen.

Experterna har en rad teorier om
mysteriet med de försvunna ägggen. En teori är att andra fåglar
norpar de friska äggen, en annan
är att skarvhonan smetar ut den

blå färgen över det vita när hon
ruvar och en tredje är att det ofärgade ägget faktiskt kläckts.
– Jag tycker att alla tre förklaringarna är osannolika. Det har
gått för kort tid för att ungarna ska
ha hunnit kläckas. Visst kan någon som inte uppskattar skarven
ha landstigit på öarna, men det är
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Motionslopp på cykel!
6 juni
84, 30 och 10 km
Start Tyresö/Haninge

Tyresö
Triathlon

Ingår: 8 olika rätter, sallad, bröd
paj, frukt, måltidsdryck, kaffe

Mån–Fre kl. 10–14

SYNUNDERSÖKNING

Info och anmälan
www.korpentyreso.se
www.korpenhaninge.se

KLÄDBÖRSEN

Boka gärna bord på tel 798 50 80
Öppet: Må-To 10-21, Fr 10-22, Lö 12-22, Sö 12-21
Industrivägen 14, Tyresö
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MASSOR AV FESTLIGA
ERBJUDANDEN I BUTIKEN

MEST UTSEENDE FÖR PENGARNA

ORDINARIE PRIS 298 KR. GÄLLER VID KÖP AV GLASÖGON FRÅN 498 KR. EJ MÖJLIG MED ANDRA ERBJUDANDEN. GÄLLER TOM 3/7.

ker det, säger Claes Kyrk.
Stockholms ornitologiska
förening bedrev själva spaningar på skarvöarna för att
övervaka jakten och passade på att fotografera dödade skarvfoster.
– Vi ska lämna in en radda bilder till polisen. På
bilderna syns att fostren
i prickade ägg är så långt
utvecklade att de fyller hela
ägget. Det handlar om timmar eller någon dag innan
de kläcks. Det är djurplågeri
att bedriva skyddsjakt
under fåglarnas reproduktionsfas, säger Claes Kyrk.

Vill du hjälpa oss
att hjälpa?
Bli medlem i Lions!
Hjälpbehovet i Sverige och hela världen är större än någonsin. Lions Club Tyresö, Trollbäcken/Aurora och Trollbäcken
behöver hjälp med att hjälpa och vi söker flera medlemmar
som vill uppleva glädjen att hjälpa. Ung eller gammal, man
eller kvinna, alla är välkomna i vår gemenskap.

KONTAKTA

LC Tyresö: Stig Åke Wågstrand, 08-712 19 68
Stig Enbäck, 08-712 80 84, 070-575 68 20
www.lionstyreso.se
LC Trollbäcken/Aurora:
Mona Neppenström
08-712 69 71, 070-745 36 76
LC Trollbäcken:
Rolf Hallberg 712 83 36
www.lionstrollbacken.se

Vid annonsering i
Lokaltidningen Mitt i
OBS! Tidigare STOpp
för uTgiVning V23-11

Senast onsdag 1 juni kl 12.00 behöver vi
din bokning och ditt material.
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Länsstyrelsen bytte ut
oljeringen som använts de
senaste åren mot att pricka
skarvägg, vilket innebär att
man sticker in en lång spik
genom ägget.
l Zoran Cale
zoran.cale@mitti.se
tel 550 551 05

www.mitti.se

Kom och upptäck och botanisera bland vårt
breda sortiment av trädgårdens alla växter.
Vi har nu trädgården full
av nya barrväxter i alla
storlekar, magnolior, rododendron, perenner, klängväxter och frukt & bär.
Ni hittar även säsongens
nyheter bland krukor och
tillbehör, tex ”Jontekrukor”,
Lindesbergskrukan och
mycket mera.
Välkomna!

Trädgårdshuset
Skarpnäcks gårdsväg 10
128 31 Skarpnäck
Telefon: 08-605 90 33

Våra öppettider är
Mån - fre 10 - 18
Lör - sön
10 - 16
Helgdagar 10 - 16

www.tradgardshuset.com

