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NACKA TINGSRÄTT 
Miljödomstolen 
Box 1104 
 
131 26 Nacka Strand. 
 

angående överklagat beslut om tillstånd till anläggande och drift av 
skjutbana på Nyköping Östra Malma 2:2. Mål nr: 5208-09 
 
Naturskyddsföreningen i Södermanlands län vill lämna nedanstående yttrande beträffande 
rubricerat ärende. 
 
Jägarförbundets yttrande i ärendet är enligt vår mening förkastligt vad gäller tids- och 
landskapsperspektiven när det gäller rovfåglars förmåga till nyetablering. Det bör ses som ett 
rent önsketänkande att traktens havsörn i ett av människan helt ianspråktaget och omdanat 
landskap för överskådlig framtid kan etablera sig någon annanstans än i det för arten och 
andra hänsynskrävande arter, reserverade området.  
Andemeningen och den grundläggande tanken bakom Natura 2000 och SPA-skyddet är att de 
utpekade arterna skall finna en fristad inom dessa områden. En fristad som kan stärka och 
bygga upp populationen på sikt. Betänk även att det omgivande landskapet som inte åtnjuter 
någon form av skydd i en framtid mycket väl kan försämra sin förmåga att hysa havsörnar och 
fiskgjusar.  
Det bör i detta sammanhang även framhållas att inlandshäckningar i sjöar med mycket rent 
och friskt vatten, där även fisken som föda för rovfåglarna är giftfri, är mycket sällsynta i vårt 
land. Likstammens roll i Natura 2000 nätverket bör därför ses som särskilt viktig. Vi behöver 
inte blicka tillbaks särskilt långt för att minnas och förstå. 
 
Vi vill också betona att störningarna för havsörnen inte bara sker av ljud i form av skott utan 
även av i form av den ökade mänskliga aktivitet, som blir följden av etableringen.  
 
Jägareförbundets hänvisar till Försvarsmaktens generella utlåtande om fåglar (ej 
dokumenterad med data kring arter, skjuttider, häckningsutfall etc.) men tar samtidigt ingen 
hänsyn till de artforskare (havsörn, fiskgjuse) och de miljöorganisationer som yttrats sig i 
ärendet. Detta är ett ensidigt sätt att hantera fakta. Länsstyrelsens senaste skrivning i frågan 
(där de kritiserar beslutet från sin egen miljöprövningsdelegation) visar med stor tydlighet att 
etableringen mycket väl kan få en betydande miljöpåverkan och därmed borde stoppas. De 
senaste årens häckningar och bobyggen visar med all önskvärd tydlighet att Stora Hästholmen 
är en mycket attraktiv ö för havsörnarna. 

 



 
Det är därför med en känsla som närmast kan karaktäriseras som sorg, vi konstaterar att 
Jägarförbundet med sitt mycket stora ansvar för förvaltningen av den högre faunan väljer att 
för överskådlig framtid äventyra SPA-områdets möjligheter att hysa havsörn.  
 
 
Enligt uppdrag. 
Eskilstuna den 5 maj 2010 
 
 
 
Leif Carlsson. 
Ledamot. 
 


