
Vad är problemet med skarven? 

Jessica Polfjärd (M) inledde förra veckan (11 oktober) en debattartikel med att slå fast att ”skarven rubbar det 

marina ekosystemet och är ett direkt hot mot fiskebestånd i haven”. Som faktabaserad naturvårdsorganisation 

med expertkunskaper om fåglar anser BirdLife Sverige att Polfjärds påståenden bör bemötas, inte minst i ljuset 

av att det verkar bli allt vanligare att politiker inte anser sig behöva lyssna på vare sig vetenskap eller experter. 

I de allra flesta fall är födotillgång och lämpliga livsmiljöer de starkaste drivkrafterna till olika arters 

förändringar i antal. Att det blivit fler skarvar (i det här fallet storskarv av underarten sinensis) i Sverige beror på 

att det finns större mängder fisk som utgör lämplig föda åt skarvarna. Det uppstår extremt sällan tydliga 

obalanser i väl fungerande ekosystem. Att skarven ”av egen kraft” skulle kunna rubba det ekosystem som den 

ingår i är således tämligen osannolikt.  

Storskarven är en generalist, d.v.s. den äter den fisk som är mest talrik och lättast att komma åt. Även om lokal 

påverkan är möjlig, så har ett flertal forskningsstudier inte kunnat påvisa att Östersjöns skarvpopulation har 

några omfattande effekter på fiskpopulationer inom större områden1, och faktiskt inte ens lokalt2. Forskning 

har påvisat ökande bestånd av abborre och gös samtidigt som skarven etablerat sig eller ökat påtagligt3. 

Uttag av exempelvis abborre är betydligt större från rovfisk än från skarv. Trots det betraktar Polfjärd m.fl.  

skarven som ett hot, medan rovfiskens påverkan inte bedöms vara påtaglig4. En vetenskaplig studie5 visade att 

skarv stod för 8 % av uttaget av abborre, medan mänskligt fiske stod för 29 % och övrig dödlighet för 63 %. 

Skarven kan därmed inte anses vara ett stort hot mot fiskpopulationer över större geografiska skalor än 

möjligen lokalt. Skarvens betydelse som konkurrent till mänskligt fiske är i många sammanhang påtagligt 

överdriven, vilket också visats vetenskapligt6. I många fall stannar kopplingen mellan skarvens närvaro och 

minskande fiskbestånd vid icke-verifierade antaganden. 

Kopplingen mellan populationsdecimering av skarv och effekter för fiske på lokal nivå är mycket svaga, vilket 

bl.a. framhålls i en rapport utgiven av EU-kommissionen7. Författarna slår fast att ”det är osannolikt att 

populationsdecimering skulle vara ett genomförbart alternativ för att hantera interaktioner mellan skarvar och 

fiske”. I Danmark har undersökningar konstaterat att stora insatser i form av dödande och skrämsel inte har 

uppnått förutsatt minskning i antalet skarvar, i synnerhet då skjutningarna inte koordinerats i tid och rum vid 

för skarvarna viktiga samlingsplatser8. 
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Omfattande försök att lösa konflikter mellan skarv och fiskerinäring har landat i att beslut om 

”skarvförvaltning”, i brist på vetenskapliga bevis på skarvens påverkan, snarare än att vara grundade i 

biologiska resonemang istället blir ”politiska” i syfte att tillmötesgå en stark opinion9. I jämförelse med att 

förändra hur fisket bedrivs, att motverka utbyggnad av hamnar och bryggor, utsläpp eller klimatförändringar, 

förefaller det vara en enkel lösning att skjuta bort skarven. Sannolikheten att vi därmed skulle få tillbaka våra 

fiskbestånd är emellertid närmast obefintlig. (Hur lyckas vi med föresatsen att minska vildsvinsstammen genom 

utökad jakt?) 

Intressant är att Polfjärd refererar till hållbart yrkesfiske. Sådant förekommer nog, men Polfjärd borde vara 

informerad om att just yrkesfisket har och har haft en oerhört mycket större påverkan på flera av Östersjöns 

fiskpopulationer än vad skarven någonsin skulle kunna beskyllas för. 

Kanske måste vi acceptera att många av våra politiker inte besitter någon större kunskap inom biologi/ekologi, 

men desto större anledning för dem att ta intryck av de myndigheter som har sådan kompetens. Exakt på vilket 

sätt som Polfjärd menar att skarven skadar den natur den lever i framgår inte av hennes artikel. Troligen 

handlar det främst om att hon anser att skarven ”skitar ner och luktar illa” – en uppfattning som Polfjärd 

förvisso delar med en del andra människor, men som inte har någon direkt koppling till hur ekosystemet 

fungerar, enligt Naturvårdsverket m.fl. 

Det framgår inte heller exakt vad Polfjärd menar att Sverige ska göra för att ”skarven inte ska få härja fritt”. 

Tydligt är dock att Polfjärd ondgör sig över fågeldirektivets ålder. Visst finns det skrivningar i fågeldirektivet 

som inte är helt anpassade till dagens förhållanden, men att förändra det i grunden på grund av ekonomiska 

intressen skulle vara förödande för Europas natur på många sätt. Det bör påpekas att EUs båda 

naturvårdsdirektiv så sent som 2016 konstaterades vara ”fit for purpose”, då mer än en halv miljon EU-

medborgare öppet visade sitt stöd för gällande lagstiftning. 

Vi ställer oss högst frågande till vad Polfjärd egentligen vill uppnå med sin debattartikel, mer än billiga politiska 

poäng på bekostnad av en av vår tids mest hatade djurarter? Grunderna för hatet har i de flesta fall visat sig 

vara mycket svaga. Polfjärd har dock återigen visat att politiska val i större utsträckning bygger på känslor än på 

fakta. 
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Ämne: Debattartikel om skarv 

Hej regionalföreningar! 

Förra veckan skrev en av våra svenska EU-parlamentariker en tämligen provocerande debattartikel 

om skarv (se bilaga), vilket SkOF uppmärksammade oss om och önskade ett svar från BirdLife Sverige. 

Då artikeln sannolikt har publicerats i fler delar av landet kan det vi skrivit ihop vara av intresse för 

fler regionalföreningar. Ta därför gärna del av vårt bilagda svar och känn er fria att använda er av 

informationen. Förutom en version med vetenskapliga referenser finns också en kortversion 

eftersom många tidningar har tydlig begränsning av antalet tecken. I Skåne kommer sannolikt 

kortversionen i tryck, medan den längre läggs ut på nätet. 

I många fall känns det fruktlöst (och alltför energikrävande) att försöka argumentera mot skarvhatet i 

sociala medier etc. Vid de tillfällen vi gjort det på sistone har vi konstaterat att det i så fall är viktigt 

att förbereda sig på att bevaka flödet så det inte går alldeles ”över styr”. Den här gången väljer vi 

sannolikt att endast rikta oss till de tidningar där den ursprungliga artikeln har publicerats. 
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