
Regionala skärgårdsrådet fokuserar på skarvfrågan och vill ha mer samverkan i frågan. 

Regionala skärgårdsrådet kallar därför till besök vid en koloni, därefter korta föredragningar 

och diskussion. 

INBJUDAN TILL EXKURSION OCH DISKUSSION OM SKARV I 

STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 

Behovet att öka kunskaperna kring skarv är stort, det finns ett starkt stöd inom Regionala 

skärgårdsrådet för båda sidor i skarvdebatten, därför anordnas nu en exkursion för att 

uppmärksamma och djupare tränga in i frågorna om skarv. 

Du bjuds in av skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming, det regionala skärgårdsrådet och 

markägarna runt den största kolonin till ett besök och efterföljande introduktion/presentation. 

När: Avfärd till skarvkolonin kl. 11.00, 12 juni med m/s Nordan och återkomst kl. 12.00.  

Var: Östanå färjeläge (Ljusterö färjan), fastlandet.  

Kollektivt: Buss 626 från Danderyds Sjukhus kl. 09.25 mot Linanäs 

Båtturen till skarvkolonin Småholmarna/ Ryssmasterna i Furusundsleden tar ca 1 timme. 

Kolonin som idag rymmer ca 8 500 skarvar presenteras, från början 1996 till i dagsläget.  

Efter detta serveras, för de som anmält sig, lunch på Östanå Sjökrog vid färjeläget (på 

fastlandet), självkostnad på 100 SEK som var och en betalar. Färjan m/s Nordan rymmer nära 

70 personer, vilket betyder att alla kanske inte har möjlighet att bli serverade lunch på Östanå 

Sjökrog. Det går då utmärkt att ha med egen matsäck och förtära i det fria, alternativt finns en 

pizzeria i anslutning till Sjökrogen. Lunchförutsättningar meddelas efter anmälningstidens 

utgång. 

Efter lunchen får vi ett koncentrat om forskningsläget runt skarv och fisk, samt en kort 

presentation hur frågan hanteras inom Ålands Landskapsregering och Stockholms 

Länsstyrelse samt av kolonins markägare. Berörda frågor är bl.a. populationsutvecklingen, 

skadeläget för fisk och skog, mark, vatten och bebyggelse runt kolonin. Samt juridiska, etiska 

och skyddsjakts frågor. 

Dagen avslutas ca kl. 15.00 

Anmälan: Anmälas sker senast 2 juni till christina.larsson@sll.se.  

Anmälan ska innehålla uppgift om man önskar delta i lunchen och efterföljande presentation.  

 

Frågor: besvaras av Clas Boström 070/3219450,  clas@kopparnas.se eller Christina Larsson,  

christina.larsson@sll.se. Registrering sker enligt anmälningar vid ombordstigning. 

 

Vid överteckning av anmälningar begränsas antalet deltagare av inbjudarna.  
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