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Först ut att skriva om studi-
en, som publicerats i facktid-
skriften PLOS one, var Upp-
sala Nya Tidning som satte
rubriken ”Skarv litet hot mot
fisket”. När TT sedan hängde
på blev rubriken ”Skarven
inget hot mot fisket”. En arti-
kel som publicerades i en rad
stora dagstidningar och ny-
hetssajter. 

Studien har gjorts av fors-
kare vid SLU:s kustlaborato-
rium och Uppsala universi-
tet. En av dem är Sven-Gun-
nar Lunneryd, forskare vid
SLU. 

Kan man utifrån studien dra
slutsatsen att skarven inte ut-
gör något hot mot det kust-
nära fisket? 

– Inte alls, det går inte. Det
är inte svart och vitt. I vissa
områden kunde vi inte se
någon effekt och på vissa arter
var effekten mindre. Men
speciellt på abborre ser man
att där har fisket en direkt
konkurrent. 

I studien har man analy-

serat innehållet i skarvmagar
från Kalmarsund och Karls-
krona skärgård. Därefter har
man jämfört fågelns kon-
sumtion av arter som män-
niskan är intresserad av med
yrkesfiskets fångster av de-
samma. 

MÄTT I VIKT konsumerade
skarven i Karlskrona skär-
gård 44 procent av vad yr-
kesfisket fångade, i Mönsterås
10 procent. Men de fiskar som
skarvarna tog var i genom-
snitt mindre än dem som yrkes-
fisket fångar varför den di-
rekta konkurrensen inte be-
döms som speciellt stor. I
alla fall inte vad gäller ål,
strömming, gädda och sik.
Fast när det gäller flundra,
abborre och torsk var mer än
20 procent av skarvarnas
fångster i kommersiell stor-
lek, över 20 centimeter. Sär-
skilt stor var konkurrensen om
abborre och flundra. I Karls-
krona skärgård konsumerade
skarven mer än 25 gånger så
mycket stor abborre som yrkes-

fisket fångar. Men om man
även räknar in ett omfattan-
de fritidsfiske – som tar be-
tydligt mer abborre än yr-
kesfisket – var skarvens kon-
sumtion av stor abborre
lägre än människans. 

Det är dock inte hela san-
ningen. När forskarna även
tog hänsyn till hur många
små fiskar som skulle ha
överlevt och växt upp till
stora fiskar, om de inte hade
ätits upp av skarven, mer än
fördubblades fågelns inver-
kan på bestånden av abborre
och gädda. Med denna fak-
tor inräknad är skarvens på-
verkan på Karlskronaskär-
gårdens bestånd av abborre
och flundra större än män-
niskans, inklusive det omfat-
tande fritidsfisket. Dessutom
konsumerade skarven mer
gulål, i vikt räknat, än vad
människan fiskade av den
större blankålen. 

Sven–Gunnar Lunneryd
berättar att den yrkesfiskare i
Karlskrona som hjälpte fors-
karna med att skjuta de skar-
var som undersöktes, räkna-
de ut att han, genom att
skjuta fåglarna, har tillfört
mer abborre till Karlskrona
än skärgård än vad han tar
bort med sitt fiske. 

– Utifrån våra data har han
gjort en välgärning för ab-

borren genom att skjuta skarv-
ar. 

EN ANNAN faktor som på-
verkar skarvens fiskkonsum-
tion är förstås tillgången på
fisk. I Kalmarsund var fågel-
ns påverkan på de undersök-
ta arterna betydligt mindre
än i Karlskronaskärgården och
abborren stod för en väldigt
liten del av fågelns diet. Men
i Kalmarsund är det också
väldigt ont om rovfiskar som
abborre. 

– Men det behöver inte vara
skarven som är den primära
orsaken till att fiskbestånden
kraschat, även om den själv-
klart har hjälpt i den här
nedgångsspiralen, säger Sven-
Gunnar Lunneryd. 

Han sammanfattar: 
– Det viktigaste är att det

inte är svart och vitt, det finns
områden där man kan se att
skarven är en direkt konkur-
rent till människan, men i
andra områden betyder den
inte så mycket. 
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Felaktiga slutsatser av skarvstudie 
”Skarven inget hot mot fisket”. Så löd rubriken
när flera stora tidningar i förra veckan skrev om
en ny forskningsstudie. Men den slutsatsen kan
man inte alls dra, säger en av studiens medförfat-
tare, Sven Gunnar Lunneryd. 
– Det är inte svart och vitt. 
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Sven-Gunnar Lunneryd, SLU, är an av medförfattarna till den upp-
märksammade skarvstudie som många medier drog felaktiga slut-
satser av. 


