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I förslaget till åtgärdsprogram framhålls att brushane och rödspov ställer höga krav på vatten i
sjömarkerna. Vi anser att det är mycket bra med en målsättning om mer vatten i de öländska 
sjömarkerna. Tillsammans med ytor med tillräcklig vegetationshöjd att lägga bon i och lägre 
för ungar att födosöka på tillgodoses några av de viktigaste kända miljökraven för dessa arter. 
Sjömarkerna måste uppvisa en stor variation av vegetationshöjd både geografiskt och över tid.
Detta är sannolikt viktiga framgångsfaktorer för att uppnå den lovvärda målsättningen.

Sid 35:
”För att på kort sikt öka antalet kläckta ungar är predationsminskande åtgärder nödvändiga.
Dessa åtgärder bör fokuseras till områden där livsmiljöförbättrande åtgärder har genomförts
eller pågår.

På samtliga lokaler/områden som listas i Bilaga 2 bör målet vara att inga rävar eller 
grävlingar ska förekomma på strandängarna under vadarnas häckningssäsong. Detta kan 
endast uppnås med omfattande jakt och fångst samt kanske kompletterat med elstängsel eller 
permanenta stängsel. Men eftersom predatorsamhällen varierar mellan olika lokaler är det 
inte säkert att jakt på räv och grävling är tillräckligt, utan det kan bli nödvändigt att också 
jaga andra däggdjur som mård och mink samt kråkfåglar som korp, kråka, kaja och råka och
kanske också måsfåglar.”

Ölands naturskyddsförening ställer sig tveksam till jakt på råka. Den häckar med mindre än 
100 par på Öland och populationen har vid flera tillfällen decimerats när de bildat tätortsnära 
kolonier. Vi tycker också att den svepande formuleringen ”kanske också måsfåglar” som 
tänkbara mål för jakt är olämplig. De flesta måsar och trutar uppvisar en negativ trend, och på 
Öland är dvärgmåsen utdöd, och silltruten häckar bara med några få par. Ingenting ur 
studierna har hittills pekat mot att dessa fåglars predation av öländska vadarbon varit av 
någon större omfattning. Vi föreslår därför att råka och måsfåglar stryks ur uppräkningen av 
jaktbara predatorer eller att villkoren för jakt av måsfågel preciseras så att jakt aldrig utgör ett 
hot mot de öländska fågelbestånden.
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