
31SVEALANDSKUSTEN 2013 • Svealands Kustvattenvårdsförbund

Om man vistats i Östersjöns skärgårdar under de 
senaste decennierna, har man nog märkt att säl 
och skarv har blivit vanligare. Detta har orsakat 
reaktioner, och stundtals hetsiga diskussioner. 
Framför allt diskuteras frågan om konkurrens 
med kustfisket. Hur stor är denna påverkan?

P Den direkta påverkan av säl och skarv på fi skbestånden 
är svår att mäta. Bra data om fi skars produktion saknas, och 
metoder för att bestämma mängden fi sk är trubbiga. Både 
säl och skarv är rörliga djur som söker föda över stora om-
råden, och studier av hur mängden fi sk förändrats i relation 
till skarvkolonier ger varierande resultat.

Jämför med mänsklig påverkan
Ett sätt att närma sig frågan om sälens och skarvens på-
verkan på fi skbestånden är att relatera deras konsumtion 
till människans fångster. Om våra fångster påverkar fi skbe-
stånden, och konsumtionen hos säl och skarv är av samma 
storleksordning som det vi tar upp, är det rimligt att anta 
att även dessa arter påverkar bestånden. Här presenteras 
överslagsberäkningar som belyser detta. För att göra säkra-
re analyser kommer forskare från hela Östersjöområdet att 
under 2013 göra en fördjupad syntes av befi ntlig kunskap.

Att fi sket påverkat utsjöarterna strömming, skarpsill och 
torsk, vet vi utifrån hur de svarat på förändringar i fi skets 
intensitet. För kustfi sken är bilden mer komplex. Dessa be-
stånd är lokala och kan vara påverkade i varierande grad. 
Studier av fångster i Licknevarpefjärden, ett område med 
fi skeförbud, visar på större fångster och större individer av 
gädda och abborre jämfört med närliggande och måttligt 
fi skade områden. Även kustfi skbestånden kan alltså påver-
kas av människans fi ske.

Hur mycket äter skarv och säl?
Längs den svenska kusten av Egentliga Östersjön häckar 
25 tusen skarvpar. För varje par fi nns ytterligare tre fåglar, 
icke häckande individer och årsungar. Varje fågel äter drygt 
ett halvt kilo fi sk per dag, och är här i 200 dagar per år. 
Fiskkonsumtionen blir totalt 13 tusen ton per år. Skarven 
fi nns längs kusten och abborre, mört, tånglake och ström-
ming utgör stora delar av födan. Realistiskt utgör abborre 
minst en tiondel av skarvens föda, vilket är tre gånger mer 
än det som fångas av fritids- och yrkesfi ske i området. 

I Egentliga Östersjön fi nns ungefär 20 tusen sälar som 
vardera äter 1800 kilo fi sk per år. Fiskkonsumtionen blir 
36 tusen ton per år. Dieten utgörs till stor del av ström-
ming och skarpsill, och jämfört med människans fångster, 
300–500 tusen ton, är sälens uttag litet. Sälar har dock en 
hel del andra arter i magarna, bland annat sik, och det är 
möjligt att sälen bidrar till att reducera bestånden av dessa 
kustfi skar. 

I förvaltningen är det realistiskt att anta att skarv, och 
kanske säl, minskar lokala bestånd av kustfi sk.

Påverkar skarv och säl 
kustfiskbestånden?
✒ Sture Hansson, Stockholms universitet

Beräkningar visar att skarven 
sannolikt påverkar bestånden 
av abborre längs kusten. Z
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