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Sportfiskarnas policy för säl och skarv 
 

Sportfiskarna anser att: 
• Skyddet av fiskbestånd och hotade fiskarter ska väga tyngre än skyddet av arter med positiv 

beståndssituation, så som bestånden av säl och skarv. 
• Förvaltningen av skarv måste vara adaptiv och innebära att jakt eller andra åtgärder snabbt 

kan sättas in vid behov, exempelvis där fiskbestånden är svaga eller under återuppbyggnad. 
• Förvaltningen av säl måste bli mer adaptiv och innebära att jakt inte bara ska användas för 

att skydda fiskeredskap. Fokus bör även ligga på att skydda svaga fiskbestånd. 
• I områden som är av stor betydelse för fisket, särskilt sportfiske och fisketurism, ska mer 

aktiva förvaltningsåtgärder tillämpas om säl och skarv kan ha en väsentlig påverkan på 
fiskbestånden.  

• Det ska inrättas ett nationellt råd där Sportfiskarna och andra berörda intressen aktivt 
medverkar till den nationella säl- och skarvförvaltningen.  

• Det saknas skäl att skydda mellanskarven med EU:s fågeldirektiv, med hänsyn till 
beståndssituationen. 

• Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ska ges ett uttalat uppdrag att följa upp 
sälens och skarvens påverkan på fiskbestånden. 
 

Bakgrund 
Säl och skarv har många gemensamma beröringspunkter. De livnär sig huvudsakligen på fisk och de 
befinner sig i toppen av näringskedjan. Populationerna har ökat de senaste åren i både antal och 
utbredning. Säl och skarv fångar delvis samma arter och storlekar som sportfisket. Det finns numera, 
särskilt i Danmark, kunskap om och exempel på hur skarven genom sin predation kraftigt reducerat 
lokala fiskbestånd. Undersökningar har också visat att sälarnas och skarvarnas uttag av fisk är i 
samma storleksordning eller större än yrkesfiskets i vissa områden. Det finns således skäl att 
misstänka att säl och skarv kan ha en stor påverkan på lokala fiskbestånd och svaga fiskbestånds 
återhämtning. En förutsättning för fiskbeståndens återhämtning är dock att samtidigt komma tillrätta 
med grundläggande miljö- och ekosystemproblem, som övergödning och överfiske. 

Det behövs dock betydligt mer forskning, om sälens och skarvens roller i ekosystemet och hur de 
påverkar fiskbestånden, för att kunna genomföra en adaptiv förvaltning som kan skydda stor rovfisk 
och svaga fiskbestånd. Interaktionen mellan olika arter kan ibland vara svår att förutse och man bör 
därför kombinera undersökningar av säl och skarv med parallella undersökningar av fiskbestånden. 
Särskilt stort är behovet av geografiskt fokuserade undersökningar för att skaffa information om 
sälars och skarvars påverkan på lokala fiskbestånd. Undersökningar i specifika områden bör utformas 
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 i samråd med lokala intressenter och det bör då även undersökas hur deras födoval och predation 
påverkar fisket. 

De olika bestånden i Sverige 
Längs Sveriges kust finns det tre olika sälarter – knubbsäl, gråsäl och vikare. Bestånden av skarv 
domineras av underarten mellanskarv, men också underarten storskarv förekommer även om det i 
princip bara är mellanskarven som häckar. Längs norra Västkusten finns även ett mindre antal 
toppskarvar.  

Knubbsäl 
Knubbsälen (Phoca vitulina) finns i Sverige längs Västkusten och i södra Östersjön samt i Kalmarsund. 
År 2012 räknades ca 9000 sälar i Skagerrak, Kattegatt och södra Östersjön och antalet djur 
uppskattades därmed till 15 700. 2015 uppskattades siffran till minst 17 000 knubbsälar, där de allra 
flesta finns längs Västkusten. Den genomsnittliga årliga tillväxten under perioden 2002-2012 var cirka 
9 %.  Vid ett par tillfällen under de senaste årtiondena har knubbsälspopulationen dock drabbats av 
virus som slagit ut delar av populationen. 1988 dog upp till 60 % av beståndet, men också 2002 dog 
tusentals knubbsälar. Populationen har nu återhämtat sig och antalet är det högsta som noterats 
(data finns från slutet av 1800-talet). De knubbsälar som förekommer i svenska vatten i Västerhavet 
är inte rödlistade av ArtDatabanken utan bedöms som livskraftiga, medan den genetiskt isolerade 
populationen i Kalmarsund är upptagen på rödlistan under kategorin Sårbar (VU).  

En vuxen knubbsäl äter cirka 4 kg fisk per dag. Studierna kring knubbsälens matvanor är inte lika 
omfattande som de som finns för gråsäl.  

Gråsäl  
Gråsälen (Halichoerus grypus) förekommer främst i Östersjön och är vår största sälart. Under en stor 
del av 1900-talet decimerades beståndet kraftigt av främst jakt, men också av miljögifter. Efter en 
återhämtning under 1900-talets sista decennier uppgick antalet gråsälar i Östersjön till ca 10 000 i 
början av 2000-talet. I gråsälsräkningarna år 2012 påträffades cirka 28 000 gråsälar och det totala 
antalet djur uppskattas 2012 ha varit mellan 35 000 och 40 000. Tillväxttakten uppskattas till 8,5 
procent, med betydande regionala skillnader. Beståndsökningen har sedan mitten av 2000-talet 
främst skett i mellersta Sveriges skärgårdsområden. Enligt ArtDatabanken klassas gråsälen som 
livskraftig och är därmed inte en rödlistad art.  

Studier som gjorts på gråsäl visar att den till stor del äter samma arter och storlekar på fisk som 
fångas inom fisket. En gråsäl i Östersjön beräknas äta mellan 3-8 kg fisk per dag beroende på storlek, 
kön och säsong. 

Vikare 
Vikaren (Pusa hispida botnica) är vår minsta sälart. Den förekommer i Bottenviken och är uppdelad i 
tre olika delpopulationer. Det totala antalet vikare i Östersjön beräknades år 2013 vara drygt 10 000 
djur. Vikaren klassas av ArtDatabanken som Nära hotad (NT) på rödlistan. Detta på grund av det höga 
jakttrycket i början på 1900-talet följt av ökad sterilitet samt dålig återhämtning av populationerna i 
finska Skärgårdshavet, Finska viken och Rigabukten. En vikare äter cirka 3 kg fisk per dag. 
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 Skarv 
I Sverige finns det två underarter av storskarv – storskarv (Phalacrocorax carbo carbo) och 
mellanskarv (Phalacrocorax carbo sinensis), varav det i stort sett bara är den senare som häckar i 
Sverige. Storskarv och mellanskarv är mycket svåra att skilja åt. Förutom dessa två underarter finns 
även ett mindre antal toppskarvar (Phalacrocorax aristotelis) längs norra Västkusten. Mellanskarven 
anses ha funnits i Östersjöområdet under en lång tid. Genom ett stärkt skydd, inte minst genom att 
arten är upptagen i EU:s fågeldirektiv (2009/147/EG) som en skyddad art, har den under de senaste 
decennierna ökat kraftigt i norra Europa.  

I Sverige häckar den numera längs med hela Sveriges kust och även kring många sjöar. Under de 
senaste åren har antalet häckande par i Sverige beräknats till en nivå strax över 40 000 par. Vid 
räkningen 2006 beräknades siffran vara 43 700, vilket alltså innebär att den kraftiga ökningen av det 
häckande beståndet stannat av eller att det häckande beståndet rent av minskar. I den totala siffran 
räknas även ej häckande individer och vid räkningen 2012 uppgick antalet mellanskarvar i svenska 
vatten till ungefär 200 000 individer. Denna siffra är dock endast en grov uppskattning. 

En skarv konsumerar i genomsnitt cirka 300-500 gram fisk per dag. Skarven är en opportunist och 
jagar därmed de arter som är mest lättillgängliga. 2014 sammanställdes en undersökning gjord i den 
svenska sjön Roxen, där man 1992 konstaterade de första kolonierna av häckande skarv. 1999 
räknade man till 908 häckande par. I studien, som delfinansierades av Sportfiskarna, beräknade man 
det totala hållbara uttaget av fisk ur sjön till mellan 3-6 kg per hektar, baserat på sjöns näringshalter. 
Undersökningen visar att skarvens uttag låg på 7,5 kg fisk per hektar, alltså långt över vad som ansågs 
hållbart. 

Danska DTU Aqua har sedan år 2000 forskat på skarvens påverkan på våra fiskbestånd och har därför 
helt unika forskningsresultat. Sedan vintern 2009-2010 har stora flockar av övervintrande skarvar 
jagat i danska sötvatten, primärt i rinnande vatten. Det har bland annat inneburit att bestånd av lax, 
öring och harr har gått tillbaka dramatiskt i några vattendrag. I Skjern Å har man sett att minst 40 % 
av lax- och öringsmolten blir uppätna av skarvarna och på en 2 km lång sträcka av Omme Å antar 
man att skarven är huvudorsak till att antalet harrar reducerades från 412 individer till 6 individer på 
mindre än ett år. 

Skarven häckar dessutom i stora kolonier och fågelns kväve- och fosforrika avföring tar effektivt död 
på den naturliga växtligheten runt boplatsen och orsakar en lokalt övergödande effekt. På många håll 
orsakar skarvkolonier öde skär och öar eftersom växtligheten har dött, medan de negativa effekterna 
på fiskbestånden kan ses i större skala på grund av att skarven ofta jagar över stora områden. 

Förvaltning av säl och skarv 
Vid en jämförelse kan man konstatera att beståndsstatusen för säl och skarv är klart bättre än för de 
flesta av våra kommersiellt fiskade fiskarter. En ekosystembaserad förvaltning, som myndigheterna 
idag förespråkar, är mycket svår att uppnå eftersom säl- och skarvbestånden i de flesta fall är starka 
och fiskbestånden i många fall är svaga. Dagens förvaltning av säl och skarv utgår från ett i 
sammanhanget allt för snävt artskyddsperspektiv som inte i tillräcklig omfattning beaktar 
konsekvenserna av växande säl- och skarvpopulationer. Det blir sammantaget en tydlig obalans och 
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 för att hantera både fiskerifrågorna och förvaltningen av säl och skarv måste det finnas en adaptiv 
förvaltning som kopplar ett helhetsgrepp.  

Om samma situation som i Danmark skulle uppstå, med stora skarvkolonier som övervintrar vid 
vattendrag och i mycket stor omfattning betar ner bestånden av lax- och öringungar, så har vi med 
nuvarande förvaltning och förhållningssätt ingen beredskap för en sådan situation. Sportfiskarna 
förespråkar därför att Sverige, precis som Danmark har gjort med goda resultat, inför nationella råd 
för förvaltningen av säl och skarv. Inom rådet ska förvaltningsplanerna tas fram och – genom täta 
samråd – förankras.  

I Sverige är det idag endast tillåtet med skyddsjakt på säl och skarv, vilket innebär att jakt endast får 
ske kopplat till en skadebild (till skillnad från licensjakt som är en populationsreglerande jakt). 
Allvarlig påverkan på fiskpopulationer är en giltig bedömningsgrund för skyddsjakt, men det ska 
finnas dokumentation om skada eller påverkan. Sportfiskarna anser att förvaltningen inte bara ska 
användas för att skydda fiskeredskap, som nu är fallet. Fokus bör även ligga på att skydda svaga 
fiskbestånd. 

En stor del av ansvaret för förvaltningen av skarv, inklusive besluten om skyddsjakt, är delegerad till 
länsstyrelserna och förvaltningsplanen kan därmed ses mer som en vägledning. Samordning finns, 
men systemet riskerar att leda till stora skillnader mellan länen i hanteringen av dessa frågor. Även 
om skarven är upptagen i EU:s fågeldirektiv har medlemsstaterna, med hänvisning till direktivets 
artikel 9, stora möjligheter att tillåta åtgärder med syfte att begränsa skarvpopulationer genom 
avskjutning, störning samt insamlande eller prickning av ägg.  

Anknytande frågeställningar 
Hur stor är skarvens påverkan på andra fåglars utbredning? Vad har skarven för påverkan på den 
biologiska mångfalden?  
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