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En del av förklaringen är att skarven uppfattas 
som en konkurrent till människan. Den be-
skylls ofta på ett överdrivet sätt för att allvar-

ligt skada fiskbestånd och orsaka ekologiska föränd-
ringar. Skarvens levnadssätt, där bland annat vegetatio-
nen på häckningsplatserna förändras, väcker också ofta 
anstöt. Ytterligare en nackdel för skarven är dess svar-
ta färg. I folktron har svarta fåglar ofta sammankopp-
lats med onda krafter.

En lyckad återetablering
Skarven har funnits under lång tid i Östersjöområdet. Det 
finns många benfynd från utgrävningar där de äldsta är 

En vanlig fråga när skarven kommer på tal är varför de blivit så 
många. Ökningen uppfattas ofta som onormal och många anser 
att den bör begränsas. Skarvens ökning är förvisso kraftig, men 
jämfört med många andra fåglar som också ökat kraftigt i antal, 
exempelvis havsörn, trana och sångsvan, uppfattas skarvens 
utbredning ofta som något negativt. Varför är det så?

mer än 9 000 år gamla. De tidigaste beläggen för häck-
ande skarvar i Sverige är från mitten av 1800-talet. Det 
var små och spridda bestånd och av äldre dokumenta-
tion framgår att hatet och förföljelsen var så pass stort att 
skarvarna till sist försvann. Samma öde mötte många av 
Europas skarvar. För femtio år sedan fanns endast några 
få tusen par kvar i Holland och i Danmark.

Tack vare medvetna skyddsinsatser kunde den ne-
gativa trenden vändas och sakta men säkert påbörjades 
en återhämtning av bestånden. Till Sverige återkom den 
i slutet av 1940-talet med första etablering på Svartö i 
södra Kalmarsund. 1979 fördes skarven upp på EU:s 
fågeldirektiv vilket gav den ett starkt skydd. Att be-
ståndsökningen har gått så snabbt kräver dock ytterligare 
förklaringar. En orsak är att skarven häckar vid lägre ålder 
och producerar fler ungar jämfört med andra havsfåglar. 
En annan är att övergödningen i våra vatten har lett till 
förändringar i fiskbestånden. Övergödda system gynnar 
till exempel många stimlevande arter som är särskilt lätta 
att fånga för skarvarna.

Ett säkrat bestånd
Idag är skarvbestånden säkrade från naturvårdsyn-
punkt. I Europa finns nu mer än 200 000 par och troli-
gen är skarvarna fler och geografiskt mer spridda än nå-
gon gång tidigare i historien. Det saknas exakta uppgif-
ter över skarvbeståndets storlek i Sverige men sannolikt 
uppgår det till mellan 35 000 och 40 000 par. Beståndet 
som helhet har ökat under senare år men i de områden 
där skarvarna funnits längst, det vill säga kustområdena i 

Skarven 
–fåglarnas SVARTA får?
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sydöstra Sverige, sker inte längre någon beståndstillväxt. 
Förutsättningarna för en ytterligare ökning bedöms som 
små, men lokalt kan en viss ökning ske.

En källa till konflikter
De största skarvkonflikterna uppstår vid det småskaliga 
yrkesfisket i landets södra delar. Skarvarna söker föda i 
fiskeredskapen vilket leder till skador och förlust av fisk. 
Bitskador på fisk är sannolikt det största skarvproble-
met för yrkesfiskarna idag. Studier pekar på att särskilt 
drabbade kan få upp till 10 procent av den totala fång-
sten skadad. En följd av skarvens fiske i redskapen är 
att många av dem drunknar. Beräkningar visar att detta 
enbart i svenska vatten drabbar omkring 10 000 skar-
var årligen. Det innebär ett merarbete för yrkesfiskarna, 
men är också ett etiskt problem. En annan diskussion 
handlar om skarvens eventuella effekter på fiskbestån-
den. Det påstås ofta att stora skarvkoloniers konsum-
tion av fisk kan leda till en decimering av fiskbeståndet. 
Frågan är delvis svårstuderad men den forskning som 
hittills utförts ger inget stöd för teorin. Ytterligare en 
fråga är om skarvens jakt kan orsaka beteendeföränd-
ring hos fisken som gör den mer svårfångad. Denna frå-
ga är dock ostuderad.

Utsedd till syndabock
Konflikterna mellan yrkesfisket och skarvarna är kom-
plexa och svårlösta eftersom skarvarna endast är en del 
av de problem som yrkesfisket står inför idag. Skarvarna 
riskerar att få skulden också för problem som de rimligen 
inte kan vara del av. Precis som för många andra män-
niska-djur-konflikter finns en psykologisk dimension, då 
många yrkesfiskare upplever sin verksamhet som margi-
naliserad av samhället och inte ser någon möjlighet att 
själva kunna påverka den. Konflikterna är som störst på 
platser där fåglarna är nyetablerade, men dämpas vanli-
gen med tiden. För att motverka problemen är det vik-
tigt att lösningar tas fram i de fall där betydande ska-

dor har uppkommit. Fiskets organisationer har här ett 
ansvar och det bör ligga på dem att utveckla skarvsäkra 
redskap som både kan minska skadorna och motverka 
problemet med att skarvar drunknar i redskapen.

Jakt ingen lösning
Från flera håll har röster höjts om att reglera skarvbe-
stånden. Det står samtidigt klart att problemen inte kan 
lösas genom en storskalig minskning. Danska studier vi-
sar att upp emot två tredjedelar av hela det europeiska 
beståndet skulle behöva skjutas bort för att uppnå en 
drastisk minskning i de mest konfliktfyllda områdena. 
En så pass kraftig avskjutning skulle vara svår att orga-
nisera och inte heller vara förenlig med nuvarande EU-
lagstiftning och internationella konventioner.

Det skydd skarven idag åtnjuter enligt EU:s fågel-
direktiv omöjliggör allmän jakt. Skyddsjakt är dock 
tillåtet i Sverige med syfte att minska skadorna. Utvär-
dering av effekterna saknas idag. Det är dock troligt att 
skyddsjakten framför allt är av psykologisk betydelse och 
innebär en viss möjlighet att bryta känslan av vanmakt. 
Den skyddsjakt som hittills bedrivits i Sverige har varit 
dåligt organiserad och utan tydliga mål. Vid jakt eller 
annan störning i kolonier finns också en betydande risk 
att fåglarna flyttar till en annan plats men fortsätter fiska 
vid samma ställe som tidigare. En stor del av skarvarna 
häckar idag dessutom inom fågelskyddade områden 
vilket omöjliggör all form av jakt.

Den expansion som skarvbestånden genomgått i 
Europa under senare år har medfört många konflikter. 
Men vi bör ändå kunna glädjas åt att en art som länge 
varit försvunnen på grund av mänsklig förföljelse, nu har 
återkommit och blivit en självklar och karaktäristisk syn 
i många av våra sjöar och kustområden.


