
Motion angående fåglars häckning i Kärringhamn 
 
Sedan några år tillbaka har sjöfåglar etablerat en häckningsplats på skären i Kärringhamn. Alla som 
närmar sig skären under maj-juli utsätts av attacker från silvertärnor, fiskmåsar och trutar. Detta har 
enligt motionärerna lett till att: 
• Badkvalitén försämrats då ett besök på skären är ett fint inslag i ett strandbesök och det inte 

längre går att simma eller leka fritt i viken utan risk att attackeras. 
• Att barn utsätts för att bli skrämda och hotade av fåglar när de ovetande närmat sig skären 

med risk för attacker och halkolyckor samt framtida rädslor för fåglar. 
• Osämja uppstått mellan strandbesökare då några högljutt skyddar fåglarna och påtalar hur 

andra ska bete sig. 
• Att fåglarna oundvikligen störs på en häckningsplats som ligger på ett så utsatt ställe nära 

bebyggelse. 
MSV har aktivt verkat för att skydda fåglarnas häckningsplats genom skyltar och styrelsemedlemmars 
uppmaningar till strandbesökare. 
 
Motionärerna föreslår att: 
• MSV och dess styrelsemedlemmar upphör med att genomföra åtgärder för att skydda fåglarna. 
• MSV aktivt motverkar att framtida häckningsplats etableras genom lämpliga åtgärder som inte 

skadar fåglarna. Alternativt att MSV upplåter detta arbete till annan part där motionärerna 
anmäler sig som frivilliga. Lämplig åtgärd är exempelvis att placera fågelskrämmor i form av 
rovfåglar på skären under tidiga häckningsperioden innan badsäsongen. 
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STYRELSENS SVAR 

Häckning av silvertärnor på skäret utanför stranden i Käringviken upplevs av många som en 

olägenhet. 

Styrelsen har viss förståelse för motionärens och andras obehag av anfallande fåglar. 

Styrelsen vill dock påpeka att utplacering av skyltar ej har ombesörjts av styrelsen. 

Styrelsen har varit i kontakt med länsstyrelsen i frågan och fått följande svar. 

Enligt 4 § artskyddsförordningen (2007:845) är alla vilda fåglar fridlysta. Paragrafen anger att: 
I fråga om vilda fåglar (och i fråga om sådana vilt levande djurarter som i bilaga 1 till denna 
förordning har markerats med N eller n är det förbjudet att) 

1. avsiktligt fånga eller döda djur, 
2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- 

och flyttningsperioder, 
3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och 
4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. 

Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren. 
 
Störningsanordningar på häckningsskär i syfte att hindra häckning, är en störning som omfattas av 

förbudet. 

MSV har möjlighet att inkomma med en ansökan om dispens från förbudet, men det skulle sannolikt 

leda till att Länsstyrelsen avslog ansökan med motiveringen att boende i skärgårdsmiljö är förknippat 

med häckande sjöfåglar. 

Styrelsens förslag till beslut: 

Att motionen avslås 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845

