Frågor som kom upp på seminariet
Hur många skarv finns det i Sverige?

Från

EU-direktivet kan tolkas på många sätt eller?
Om ökningen fortsätter vad händer då?
Hur påverkas fiskstammarna?
Länsstyrelsens syn på fiskbeståndet?

Fiske

Övergödning av vatten kring öarna?

Marin

Måste vi ha 10000? Går det inte ha lägre tak?
Fler jägare samtidigt?
Låt jaktlagen ta ut skyttar?
Går det att skjuta bort skarv?
Får vi någon fisk kvar om några år om skarven
får äta fritt?
Fiskeförbudet under 3 meters djup, jmf. med
Skarvens fiske?

Fiske

Svar
Det sker ingen nationell inventering av skarv. Olika län inventerar på olika sätt olika år, ev
kan Naturvårdsverket svara på detta.
Lagstiftningen som berör skarv har tolkats på olika sätt av olika län.
En populationsökning kan innebära en större predation av fisk och större påverkan på
vattendrag och mindre sjöar.
Skarv är generalister och konsumerar den fisk som är lätt att fiska och lätt att äta. Skarv
fiskar i stora grupper och framför allt när det finns gott om fisk på en plats. Skarven
samlas därför i stor mängd vid utvandring av smolt (=unga laxar och öringar) när dessa
smolt vandrar ut från ett vattendrag för att leva i havet. Skarven har visat sig kunna fånga
mycket stora mängder av dessa unga laxar och öringar, faktiskt uppåt 40 – 80 % av det
totala antalet som vandrar ut. Länsstyrelsen i Stockholm har tolkat att skarvens predation
kan skada abborrpopulationer, och har drivit linjen att minska skarvbeståndet i ett
område just av denna anledning.
Det finns få vetenskapliga artiklar om ämnen men en visade att deras avföring kan öka
kväve och fosfor i jorden på öarna som sen via avrinning kan öka kväve och fosfor i
vattnet närmast öarna (<10 m) under perioden när de flesta fågel finns på öarna.
Det finns inget populationstak för skarv då det inte heller finns jakt för att minska
populationen.
?
?
Det är praktiskt möjligt att begränsa och utrota en art med hjälp av jakt. Däremot är det
inte lagligt.
Skarv har funnits i länet och landet under många år och fisknedgången drabbas även av
andra negativa faktorer så som dålig miljö i vattnet samt överfiskning
För att skydda svaga fiskbestånd, utvandrande lax och havsöring krävs både en adaptiv
skarvförvaltning med skyddsjakt i de områden där skarv orsakar allvarlig skada på
fiskbestånd och en god förvaltning av fiskresursen. Det behövs även bättre hållbara
fiskeregler för att skydda lekande fisk och för att minska trålfiske. Ett fiske med nät
innanför tremeterskurvan när viktiga fiskarter leker gör att säl och skarv får otroligt
mycket lättare att ta fisken som redan sitter i näten, jämfört med att jaga ikapp

Hur arbetar politikerna mot EU?
Skottpengar på Skarv?
Är picka ägg effektivare än skjutning?
Pickning – skrämsel vilket är effektivast.
Pickning av ägg, blir det något resultat?
Agera kraftigt för att ändra på lagen? Hur gör
man?
Hur lång tid tar det för att växtligheten att
komma igen?
Finns det risk för att vissa fiskarter försvinner?
Kan Länsstyrelsen påverka bilaga 2
Hur många skarvar skall finnas? (bevarande
status?
Vad är orsakerna som gjort att Skarven ökat i
Östersjön så enormt?
Varför reagerar man så negativt på Skarven?
Lukten, Fisket, Växtligheten?
Varför har inte Länsstyrelserna samma dirketiv?
Blekinge 2000, Stockholm 1900, Kalmar 3000?
Vissa länsstyrelser beviljar Skyddsjakt, inte
andra, finns det olika lagar?
Varför så små områden för skyddsjakt?
Minskad biologisk mångfald av fiskbestånd?
Hur förändrar vi fågeldirektivet?

Fiske

frisimmande fisk. Fiske med nät förvärrar således den skada säl och skarven kan göra
mångdubbelt.
Inte till länsstyrelsen
Det är inget som är beslutat från EU.
Att pricka ägg avlivar fler individer på en kortare tid. Däremot är det osäkert hur många
av äggen som skulle kläckas och bli flygfärdiga. Genom att skjuta skarv tar du bort de
individer som överlevt den första kritiska perioden av skarvens liv.
Påverka politikerna. Det sker en översyn av jakttiderna i jaktförordningen nu och
länsstyrelsen har yttrat sig att det en utökad möjlighet till jakt efter skarv vore positivt.
Det beror på hur många år som skarv häckat på ön och hur stor kolonin har varit. Ju färre
skarvar under en kortare tidsperiod så återkommer växtligheten snabbare.
Skarven kan nog inte helt utrota någon fiskart, däremot de skada svaga populationer och
skarv kan motverka att en svag vildlaxpopulation eller havsöringsstam i ett vattendrag
blir långsiktigt hållbar.
Nej
En fråga till NV
Det kan bero på att arten har gynnsamma förhållanden som ökar deras överlevnad. Bra
med mat, boplats, väderförhållanden samt inget påtagligt jakttryck.
Länsstyrelsens bedömning är att den negativa reaktionen är baserad på flera olika
faktorer. De är många i en koloni, de jagar tillsammans, många bor på en liten ö, de är
svart, det kan lukta illa från häckningsöarna, de äter fisk och de påverkar även
växtligheten på häckningsöarna.
Länsstyrelserna har samma lagar att förhålla sig till. Däremot är det andra faktorer som
spelar in om skyddsjakt ska beviljas eller ej. Det kan vara olika fisk och fiskeförhållanden i
olika län.
Skyddsjakt ska vara kopplat till skadan och de skadegörande individer
Forskning i Danmark tyder på att högt predationstryck från skarv i vattendrag med t ex
svaga öringpopulationer (=svaga havsöringbestånd) kan hotas. Det påverkar alltså den
biologiska mångfalden i vissa vattenområden.
Påverka politikerna.

Hur kan lagarna förändras?
Mer bestämmanderätt till kommunerna?
Finns det med nuvarande lagar någon möjlighet
att få populationen att minska?
Stoppa fler bosättningsöar?
Vilka pickar äggen?
Hur kommer man åt borna?
Större jaktområden!
Lika som sjöfågeljakten!

Det bestämmer inte LST
Om syftet är att förhindra allvarlig skada kan skyddsjakt beviljas men om syftet är att
minska populationen finns inget lagstöd ör det.
Söderhamns kommun har inkommit med en ansökan om törning på ett antal öar.
Ansökan är beviljad.
Det får diskuteras om det blir aktuellt.
Du får inte göra ingrepp i skarvbon om du inte har tillstånd ifrån länsstyrelsen
Länsstyrelsen har enligt förvaltningsrätten beslutat om för små jaktområden i
Söderhamns kommun. Detta kommer tas i beaktning i kommande beslut.
Det bestämmer inte LST

