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Vitkindade gäss på badstränder mm 
Vi i Nävekvarn, d.v.s. föreningar, företag och enskilda har under ett antal år tillbaka påtalat att 
förekomsten av vitkindade gäss ökat kraftigt i vårt område av världen. Vid dialoger med 
Nyköpings Kommun har vi tidigare kunnat konstatera att viss avskjutning har kunnat ske vilket 
har varit effektivt. Många andra åtgärder har också vidtagits. 
Berört område är främst vid det kommunala badet, Parkbadet, i Nävekvarn där gässen 
förorenar genom sin avföring på både sanden och gräset. Likaså sker förorening på gräset vid 
den lekplats som finns i hamnområdet. Andra platser förorenas också av den ökande 
gåsstammen. 
 
Vi ser detta som en hälsorisk, som vi tydligt blivit påminda om genom Coronapandemin. 
Främst små barn leker på samma platser som gässen förorenar! 
Vår fråga är: Finns hälsorisk, tex fågelinfluensa eller magsjuka, genom att barn kan få i sig 
avföring från vitkindade gäss? Har utredning om detta genomförts nyligen? 
När vi begär att få skyddsjakt hävdas att EU regler styr att vitkindade gäss är skyddsvärda. 
Stammen har nu vuxit sig så stor att övriga arter typ canadagäss har försvunnit. Det kan inte 
vara rätt att en art får växa så att det uppstår sanitära problem och dessutom andra arter 
försvinner. Det måste vara tid nu att ändra dagens EU regler. Vi önskar att Länsstyrelsen lyfter 
denna fråga upp till EU nivån. 
 
Vi är medvetna om att Nyköpings Kommun begärt att få skjuta av ett visst antal gäss men fått 
avslag från Länsstyrelsen med hänvisning till EU-regler. 
Vi hemställer: 

•  att frågan om att begränsa antalet vitkindade gäss i vårt område tas upp på nytt  

• och att EU-reglernas aktualitet för vårt område, Södermanland, utreds på nytt. Detta 
främst mot bakgrund av det kraftigt förändrade omvärldsläget under senaste åren. 

 
Vi är angelägna om att människors hälsa hålls högt och att riskerna minimeras. 
 
För Nävekvarns Båtklubb, Nävekvarns Skärgårdscamping, Nävekvarns Folkets Park med flera 
föreningar, företag och enskilda i Nävekvarn. 
Med vänliga hälsningar 

Lars Waern 
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