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säl, skarv  
och förlorade fångster
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D
etpåståsoftaattÖstersjönär
ett hav i kris. Men för två av 
de största miljöutmaningar-
na,attminskabelastningenav

miljögifter och övergödande näringsäm-
nen,harframgångarnavaritstora.Un-
der1970-90-talethöllsälarnapåattför-
svinna – miljögifter hade gjort honorna 
steril a. Kvar fanns bara några tusen grå-
sälar. sedan dess har halterna av miljö-
gifterminskatmycketpåtagligt,samtidigt
somsälarnaökatisnabbtakt.Nufinns
detungefär50000gråsälar,likamånga
sompå1930-talet.

åtgärder mot övergödning
Framtill1970-och80-taletblevockså
Östersjönalltmernäringsrik.dettatill-
skrevsökadetillflödenavkväveochfos-
for,främstfrånavloppochavrinningfrån
jordbruksmark. Moderna reningsverk och 

åtgärderpålandhargjortatttillflöde-
na av näringsämnen nu ligger på samma 
nivåsompå1950-talet.Imångahårtbe-
lastade kustområden har detta resulterat 
ipåtagligamiljöförbättringar,ävenom
Östersjönsomhelhetinteharuppvisatde
förväntade förbättringarna. 

Dessa kvitton på framgångsrikt mil-
jövårdsarbete är mycket glädjande. Men 
deharocksåletttillattgamlakonflikter
blossat upp och måste hanteras i förvalt-
ningen av vår natur. Konkurrens mellan 
fiskareochsälharenhistoriasomsträck-
er sig långt tillbaka i tiden. Och om fram-
tida miljöåtgärder leder till att havet ge-
nerellt blir näringsfattigare så förväntas 
produktionenavfiskminska,vilketytter-
ligare kan förstärka en eventuell konkur-
rensomresursermellansälar,fåglaroch
fiskare.

Fångsterna av en del fiskar minskar i Östersjön. Somliga 
skylle r på säl och skarv, medan andra hävdar att dessa inte 
alls påverkar fiskbestånden. Ofta har säl- och skarvdebatten 
varit infekterad och baserad på löst grundade antaganden och 
spekulationer. En vetenskaplig analys visar att säl och skarv 
med största säkerhet minskar många fiskbestånd längs kusten 
och därmed konkurrerar med fisket.

säl, skarv  
och förlorade fångster

Forskningen visar att det svenska kustfisket 
påverkas av fåglars och sälars konsumtion.
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skador på fiskeredskap
För hundra år sedan bedrevs en hård jakt 
förattkraftigtminskamängdensäl,ef-
tersomdeförstördefiskeredskapochan-
sågskonkurreramedfisket.Situationen
ärlikartadidag,medsälarsomorsakar
storaskadorpåredskap,specielltfördet
småskaligafisketiskärgårdarochkust-
nära områden. Det är en av anledning-
arnatillattkustfisketharminskatpå-
tagligtsedan1980-talet.Ävenfågellivet
harförändratsiÖstersjön.Sedanbör-
janav1980-taletharmängdenmellan-
skarv ökat extremt mycket. liksom sälar-
na upplevs de av många som ett hot mot 
fisket.

konkurrenssituation?
För att få klarhet i om säl och skarv verk-
ligen äter så mycket att de konkurrerar 
omfiskresursernamedyrkes-ochfritids-
fisket,gjordejagtillsammansmedelva
andraforskarefrånSverige,danmark,
Estland,rysslandochFinlandenana-
lysavsituationenomkringår2010.För-
sta steget var att ta reda på hur mycket 
fisksomvattenlevandedäggdjurochfåg-
lar åt. sedan fokuserade vi på de arter 
somåtmest,ochberäknadehurmycket
desatteisigavolikafiskarter.Mängden
somdeåtavrespektivefiskartjämförde
vimedyrkes-ochfritidsfisketssamlade
fångster.Omvivetattfisketpåenartär
såintensivtattbeståndetpåverkas,ärdet
rimligt att anta att även djurens konsum-
tionpåverkarfiskbeståndetomdeäter
likamycketsomfisketfångar.dåkonkur-
rerarfisketochdjurenomfisken.

i vår studie såg vi att däggdjur och 
fåglaråtvarderalikamycketfisk.bland

däggdjuren var sälarna de helt domine-
randefiskätarna,därgråsälstodför75
procent av konsumtionen. hos fåglarna 
vardetfemarter(mellanskarv,sillgriss-
la,tordmule,stor-ochsmåskrak)somåt
80procentavdentotalamängdfisksom
fåglarna satte i sig. jämförelsevis fånga-
defisket3-4gångermerfiskänvadsälar
och fåglar åt tillsammans. 

skillnad på kust och utsjö
Merän90procentavfisketsfångsterut-
gjordesavströmming,skarpsillochtorsk.
Fördessafiskartervardenuppfiskade
mängden sju gånger större än den sam-
manlagda mängd som sälar och fåglar åt. 
Fisket på dessa arter är så omfattande att 
tillgången för fåglar och sälar sannolikt 
påverkasnegativt,medanfisketsfångster
är relativt opåverkade av djurens kon-
sumtion. 
Närdetgällerkustlevandefiskarsom

abborre,gädda,sikochhavsöringärför-
hållandena annorlunda. här ligger sälar-
nas och fåglarnas konsumtion på samma 
nivåsomfisketsfångster.Eftersomfisket
påverkardessafiskbeståndblirslutsatsen
att även djurens ätande gör det. vi kon-
kurreraralltsåomdessafiskresurser.

Mellanskarvens aptit
Mellanskarven sätter i sig hela 40 pro-
centavdentotalamängdenfisksomäts
av fåglar. Detta gör den till den fågel som 
ärstörstkonkurrentmedfisket.Attdeni
storutsträckningäterfiskarsomärmin-
dreändesomfångasifisketförändrar
intedetta.Förattdetskafinnasstorafis-
kar måste de överleva som små och en 
abborre som har hunnit bli ca 30 gram 

har relativt goda överlevnadschanser. så 
om en skarv äter till exempel tio abborrar 
om30gramkaneffektenpådetfiskbara
beståndet bli större än om den istället åt 
en abborre på 300 gram. 

framtidens fiskeförvaltning
en slutsats av dessa resultat är att dju-
rensfiskkonsumtionbehöverbeaktasi
förvaltningenavfisket,isynnerhetsom
populationerna av säl och troligen ock-
så mellanskarv kan förväntas fortsätta att 
öka. samtidigt kan fortsatt minskade ut-
släppavnäringsämnentillÖstersjönre-
sulteraienminskadproduktionavfisk,
vilketförstärkerkonkurrensenomfisk-
resurserna. Fisk är ett ypperligt livsmed-
elochfritidsfisketsårligarekreationsvär-
de uppskattas till miljardbelopp. en aktiv 
naturresursförvaltning är alltså inte bara 
ettsärintresseförfisket,utanocksåav
allmän relevans för folkhälsan.
detfinnsingetskältillattförvaltning-

en av havets resurser ska vara annorlun-
da än förvaltningen av djur på land. vi 
har en omfattande jakt på exempelvis älg 
för att de annars skulle orsaka kostsam-
ma skogsskador. på motsvarande sätt kan 
bestånden av sälar och mellanskarv be-
höva minskas påtagligt för att förbättra 
förutsättningarnaförfritidsfiskeochsmå-
skaligtyrkesfiskelängskusten.Z
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Mellanskarven står för 40 procent av den totala mängden fisk som äts av fåglar.

Det finns inget skäl till att 
förvaltningen av havets 
resurser ska vara annor-
lunda än förvaltningen av 
djur på land.
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