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Skarven var i början av förra seklet för-
svunnen som häckfågel hos oss men har 
nu gjort comeback med stor kraft. Skarven 
tillhör ordningen pelikanfåglar, och det 
finns ca 30 olika arter i världen. Den mest 
spridda är storskarven, Phalacrocorax carbo. 
En underart till den, mellanskarven, Pha-
lacrocorax carbo sinensis, är den som häckar 
hos oss. Den återfinns längs hela vår kust 
och i många sjöar. Mellanskarven är en 
flyttfågel och brukar tillbringa vintern i 
Mellaneuropa och längs Medelhavets 
kuster. Ett ökande antal skarvar väljer 
dock numera att övervintra.

Skarven är stor, upp till en meter hög, 
med 160 cm mellan vingspetsarna och 
med en vikt på två till tre kilo. Den är 
lätt att känna igen med sitt lite reptillika 
utseende, med långsmal kropp, hals och 
huvud. Fjäderdräkten hos gamla fåglar är 
glänsande svart, och under häckningstiden 
anläggs vita fjädrar på huvud och lårsidor. 
Ungfåglarna däremot är bruna med en 
varierande mängd vitt på bröst och mage. 
Skarvens fjäderdräkt är endast delvis vat-
tentät, och därför ser man dem ofta sitta 
med utspärrade vingar på skär och andra 
öppna platser för att lufttorka fjädrarna 
mellan sina dyk.

Skarven lever nästan uteslutande av 
fisk. Födan varierar stort, eftersom den 
fångar den fisk som för tillfället är vanli-
gast förekommande. Ofta består bytet av 
mört, abborre och tånglake. En skarv äter 
upp till ett halvt kilo fisk varje dag. De 

kan flyga upp till 30 km för att komma 
till sina fiskeställen som finns på grunda 
vatten, sällan djupare än 20 meter. De är 
ytterst skickliga dykare och fångar sitt 
byte med näbben. De flesta fiskar sväljer 
de nere i vattnet, men större fiskar måste 
ibland tas upp till ytan för att ätas. Ett 
äldre namn på skarven är ”ålakråka”, men 
ål är ett sällsynt byte. Snarare har ålens 
betydelse som föda överskattats, och det 
beror just på att större, svårhanterade 
byten som ålen, tas med upp till ytan där 
de konsumeras.

Skarven häckar i kolonier som kan 
bestå av flera tusen par. Paren håller ihop 
under en säsong, och båda föräldrarna 
hjälps åt att föda upp ungarna. Boet pla-
ceras i en grenklyka eller direkt på marken. 
Näringsämnena i fåglarnas spillning gör 
att växtligheten förändras vid kolonierna. 
Många träd dör, medan näringsälskande 
växter tar över. Man kan se hela öar med 

kala, skelettliknande träd. Mer än hälf-
ten av kolonierna återfinns dock på skär 
som är trädlösa från början. Kolonierna 
erbjuder ett bra skydd mot predatorer 
som mink och trut. Därför ser man ibland 
andra fågelarter, som sillgrissla, häcka i 
skarvkolonier. 

Häckningen sker mellan april och 
juni. Äggen ruvas i ungefär en månad, 
och när ungarna är kläckta stannar de i 
boet i ytterligare nästan två månader och 
matas av föräldrarna. En till tre ungar per 
bo blir flygga, och de blir könsmogna vid 
2–3 års ålder.

Skarven blir vanligtvis inte äldre än tio 
år. De har få fiender förutom människan, 
men på senare år har man sett havsörnar 
som börjat specialisera sig på skarv som 
bytesdjur. Detta har på en del platser fått 
till följd att hela kolonier har flyttat.

Skarven 
– en udda 
kustprofil

Ulrika Brenner/Redaktionen

Fo
to

: T
er

o 
N

ie
m

i/N
at

ur
bi

ld


