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Sportfiskarnas synpunkter gällande Förvaltningsplan för skarv i 

Stockholms län 

Diarienummer 218-1906-2019 
 
Bakgrund 
Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram ett förslag på förvaltningsplan för skarv i 
Stockholms län. Syftet med planen är att ge stöd åt Länsstyrelsen men även att ge 
vägledning till alla samhällsintressen som berörs av skarv i länet. Förvaltningsplanen har 
arbetats fram genom en öppen process med externa aktörer. Det har arrangerats fyra 
workshops där det bland annat har diskuterats vad planen bör innehålla och vilka mål och 
aktiviteter som kan ingå. Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund har jämte andra brukar- 
och/eller naturvårdsorganisationer, markägare, kommuner etc. deltagit i arbetet. 
 
Förslaget till förvaltningsplan har som mål att: 
 

 Allvarlig skada på fiske, fiskeredskap och skogsproduktion orsakade av skarv i 
Stockholms län ska minska. 

 Skarven ska utgöra ett så litet hot som möjligt mot fiskbestånd som är 
rödlistade och/eller extra betydelsefulla för ekosystemet. 

 Nyetablering av skarvkolonier ska i möjligaste mån förhindras inom och i 
närheten av fredningsområden för fisk samt i närheten av bostadshus. 

 Kunskapen och dialogen kring skarvproblematiken i regionalt, nationellt och 
internationellt perspektiv ska öka. 

 
Förvaltningsplanen föreslår för att uppnå målen en avsevärd minskning av länets 
skarvpopulation där antalet bon ska minskas till 3000 stycken. 
 
Inledning 
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) är en demokratiskt uppbyggd 
ideell organisation och det organiserade sportfiskets företrädare i Sverige. Ända sedan 1919 
har vi arbetat för att det ska finnas ett bra fiske i rena vatten med friska fiskbestånd. 
Förbundet har idag över 50 anställda och organiserar fler än 60 000 medlemmar. Sportfiske 
är en av Sveriges viktigaste fritidsaktiviteter med långt över en miljon utövare som varje år 
lägger mer än fem miljarder kronor på sitt fiske. Sportfiskarna har under det senaste 
decenniet blivit en allt viktigare aktör i den akvatiska naturvården inom Stockholms län och 
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bedriver bland annat ett omfattande restaureringsarbete i syfte att stärka kustens 
fiskbestånd. 
 
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) har tagit del av underlaget och 
önskar lämna följande synpunkter. 
 
Sportfiskarna vill börja med att understryka att vi tycker att Länsstyrelsen lyckats hålla ihop 
den process som föregått denna plan på ett efter omständigheterna mycket bra sätt. 
Organisationer och företrädare för vitt skilda intressen har genom processen givits möjlighet 
att med stöd från länsstyrelsen och processledare redogöra för sin organisations 
ståndpunkter, komma med konstruktiva förslag samt inte minst ta del av synpunkter från 
motsatta intressen.  
 
Sportfiskarna stödjer förvaltningsplanens syften och mål som helhet men vill lämna följande 
synpunkter: 
 

 Planen omfattar Stockholms län utom Mälaren. Eftersom Mälaren omfattar flera län 
är detta en förståelig avgränsning, men vi ser ett behov av att länsstyrelsen i samråd 
med övriga berörda län snarast påbörjar arbetet med en förvaltningsplan även för 
Mälaren. Vi förutsätter att föreliggande förvaltningsplan kommer att medföra en 
enklare hantering av skyddsjakt inte bara i skärgården utan även i sjöar som till sin 
helhet ligger inom länet. Insjöfiskande skarvar har under de senaste åren ökat kraftigt 
i delar av länet och riskerar vid en nu intensifierad jakt och störning på kusten att bli 
ett ökande problem. Exempelvis har avslag tidigare gjorts gällande skyddsjakt i 
Limmaren, Norrtälje kommun. Där övernattar och fiskar redan i dagsläget flera 
hundra skarvar varje dygn under delar av året.  

 Sportfiskarna efterlyser jämte det numerära målet om 3000 bon en tydligare analys 
och definition av vilka geografiska områden där predationstrycket från skarv behöver 
minimeras och till vilka områden den huvudsakliga kvarvarande predationen bör 
styras, gärna genom visualisering i ett digitaliserat kartmaterial. Även ett 
jämförelsevis lågt antal skarvar kan i känsliga områden, tex där lokala fiskbestånd 
samlats för lek eller i viktiga uppväxtområden för yngel, orsaka stor skada. På samma 
sätt bör ett högre predationstryck kunna tillåtas utanför sådana för 
fiskreproduktionen viktiga områden. 

 I uppräkningen av antalet skarvar inom länet nämns föräldrar och framkläckta 
årsungar. Stora flockar med ungfåglar som inte häckar följer årligen med adulterna 
tillbaks efter vintern. Är dessa med i beräkningarna? Våra iakttagelser tyder på att 
dessa flockar ofta uppehåller sig långt från häckningsplatser och i specifika fiskrika 
habitat, utanför större åar etc. Om vidare studier visar att så är fallet så bör särskilda 
resurser sättas in på att decimera dessa flockar.  
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 Sportfiskarna ser ett stort behov av att länsstyrelsen tar på sig en samordnande och 
stödjande roll i förvaltningsplanens genomförande, löpande utvärdering och 
uppföljning. Arbetet bör ses som en del i länsstyrelsens uppdrag att främja en 
levande skärgård med ett uthålligt och samhällsekonomiskt lönsam sport- och 
yrkesfiske och ett kustekosystem i balans. En skyddsjakt baserad endast på enskilda 
initiativ av externa aktörer räcker sannolikt inte för att förvaltningsplanens mål ska 
kunna uppnås. Länsstyrelsen bör i linje med detta även tillse att kostnader 
förknippade med förvaltningsplanens genomförande kan täckas genom ekonomisk 
ersättning till de aktörer som deltar i praktiska åtgärder. 

 Sportfiskarna förutsätter att skyddsjakten kommer att kunna ske under hela året. Ett 
jaktstopp under skarvens häckningsperiod skulle innebära att de skarvar som jagar 
där fiskarna ansamlas för lek inte kan jagas.  

 Om förvaltningsplanens numerära mål och ekologiska effekter ska kunna uppnås är 
andra metoder än jakt med skjutvapen sannolikt helt nödvändiga. Denna erfarenhet 
finns i flera europeiska länder, bland annat i Danmark där en mycket omfattande 
skyddsjakt har bedrivits under många år. Sportfiskarna uppmanar länsstyrelsen att i 
samråd med berörda intressenter snarast initiera ett arbete där effektiva och etiskt 
acceptabla metoder för utstörning av oönskade kolonier liksom metodik för 
minimerad reproduktion i form av tex. destruktion av ägg utvecklas. Utarbetad 
metodik bör förutom att vara effektiv också eftersträva en så liten påverkan som 
möjligt på övrig fågelfauna.  

 Sportfiskarna vill avslutningsvis understryka att vi anser att det är viktigt att 
Länsstyrelsen även fortlöpande måste allokera interna resurser och därigenom ha ett 
tydligt befäl över den fortsatta processen. Det är ett stort arbete som föreligger 
målet att nå en halvering av länets skarvpopulation.  

 
 
 
 
För Sportfiskarna, 
 
 
Nils Ljunggren   Sten Frohm 
Regionchef Region Mitt   Generalsekreterare 
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