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Svar på skrivelse om vitkindade gäss på badstränder m.m.
Hej,
Tack för ert brev och era synpunkter. Länsstyrelsen har god kännedom om att det i vissa
områden inom Nyköpings kommun, både i Nyköpings tätort och även i andra delar av
kommunen, finns stora tätheter av vitkindade gäss som för med sig stora olägenheter. Vi
har stor förståelse för att problemen väcker frustration hos kommunens medborgare och
turister.
Länsstyrelsen stiftar inga egna lagar utan har en skyldighet att arbeta rättssäkert genom att
följa de lagar, förordningar, föreskrifter och direktiv som finns. Utifrån gällande
lagstiftning finns inte stöd för att bevilja skyddsjakt efter vitkindad gås utifrån de beskrivna
problem som gässen uppges orsaka i ansökan från Nyköpings kommun.
Länsstyrelsen kan enligt 23 a § punkt 1 i jaktförordningen bevilja skyddsjakt av hänsyn till
allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande
allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla
positiva konsekvenser för miljön.
I naturvårdsverkets riktlinjer för beslut om skyddsjakt framgår följande:
”Av formuleringen i 23 a § punkt 1 framgår att det inte enbart ska vara frågan om ett
allmänintresse utan att det även ska vara tvingande och allt överskuggande. Även intressen
som har betydelsefulla konsekvenser för miljön samt sådana av social eller ekonomisk
karaktär ska vara tvingande och allt överskuggande allmänintressen.”
Exempel på intressen som kan tänkas omfattas av bestämmelsen är utbrott av epizootiska
sjukdomar, ökad risk för trafikolyckor och attacker av rovdjur (jfr Kammarrätten i Jönköpings
dom i mål nr 57-18).
Enligt Naturvårdsverkets kunskapssammanställning om gäss och svanar framgår följande:
”Sammantaget visar alltså forskningen så här långt att gäss och svanar har en mycket
begränsad roll som spridare av smittämnen (och sjukdomar) till lantbrukets djur och
människa.”
”Höga tätheter av vilda fåglar i områden med höga tätheter av tamdjur ökar förstås risken,
men det är värt att notera att nötkreatur och får betat sida vid sida med stora gåsflockar i
många länder i Europa under många år, utan att någon epidemi hos dessa tamdjur kunnat
knytas till smitta från gäss.”
”I dagsläget finns inga rapporterade klarlagda smittspridningsfall med gäss och svanar
inblandade, vilket indikerar att man vanligen inte behöver vidta några åtgärder av
smittskyddsskäl.”
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Länsstyrelsen bedömningen att det inte föreligger en stor risk att gässens avföring leder till
spridning av epizootiska sjukdomar. Om en människa äter avföring från gässen är det
visserligen inte omöjligt att detta kan leda till ett sjukdomstillstånd, men det gäller även
avföring från andra djur. Kriterierna för att bevilja skyddsjakt är enligt länsstyrelsens
bedömning inte uppfyllda. Om Nyköpings kommun anser att länsstyrelsens bedömning är
felaktig och önskar få ärendet prövat av förvaltningsrätten, har Nyköpings kommun
möjlighet att överklaga länsstyrelsens beslut senast den 11 februari 2021.
Länsstyrelsen har lyft och kommer fortsätta påtala den problematik som vi ser med ökande
bestånd, i detta fall, vitkindade gäss till högre instanser för att eventuellt kunna få till
förändringar i lagstiftningen.
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