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Förberedande exkursion 12 juni 2017 - deltagare skärgårdsbor, tjänstemän, 
markägare, fiskare, ornitologer, SNF, massmedia etc., 2/3 svarande på enkät

Enkätresultat – kontroversiella frågor - endast mycket klara 
tendenser redovisas

1. Lukt nära hus & övergödning är inte stora problem? 

SANT FALSKT



Svår odör - nära boende



Fler klara enkätresultat

2. Skarv påverkar främst lokal fisktillgång men  
även större område påverkas

3. Oljering och bekämpning med vapen är etiskt 
försvarbart





Enkätresultat:

4. Myndigheters påverkan

• Myndigheternas beslut påverkas starkt av intresse -
organisationer kring fågel

• Myndigheternas hantering ger minskat förtroende 
för förvaltning och politik

• Myndigheternas icke agerande leder till civil olydnad



Skyll inte på EU!   

• Art och habitat direktivet från 90 talet

• Skarven är inte unik - inte hotad – hotar 
däremot flora fauna – lukt och 
vattenproblem 

• God bevarandestatus – Skärgårdens 
vanligaste sjöfågel



Skyll inte på EU!   

• EU reglemente från 2009 – ta hänsyn till lokala 
omständigheter – derogations (undantag)

• EU kommissionär ”inget fel på lagarna – fel på 
den landsvisa tillämpningen!”

• Svensk Förvaltningsplan 2014 ger klara 
möjligheter till lokala lösningar – vi har god 
bevarandestatus!

• Igen från EU - en mycket  tydlig politisk signal 
från EU parlamentet 2017 – god 
bevarandestatus – gör undantag! Minska 
konflikterna!



Bra förebilder finns

• Österbotten - Hur gick det till - bra/dåligt

• Svensk viltförvaltning – gäller främst älg -
gemensamt ansvar - ”handslaget” - men 
skarv?

• Sommen  - Östergötland/ Jönköping 3- årig 
plan och tillstånd med relativt hård 
beskattning

• Åland – lokalt boende stort inflytande –aktiv 
jakt med vapen – ”smidig” byråkrati



Beståndsutvecklingen Sthlms Skärgård
• Skarv  - stark expansion från 90 talet  - optimum 

passerat - nu födobrist – viss liten nedgång 
• Tidigare 2.5 ungar per bo som överlever, nu kanske 

lägre p.gr.a. svält

Uttag per år abborre

Beståndskollaps för fisk runt          
Östanå kolonin

Mindre än 5% nu jämfört 
2012



1. Östanå i Furusundsleden 
• Ca 9 000, 1/3 av alla skarvar i Skärgården, 3.5 % av 

Europa

• Idag 4 öar, expansion till ytterligare öar måste stoppas, 
bomaterialtäkt måste stoppas

• 5-7 ton skit per dygn! 

Nedan Östanå men också större delen av Sthlms skärgård

• Nuvarande jämviktsläge otillfredsställande för fiske och 
lokalt boende

• Illegala åtgärder - om så finns - vilket vi betvivlar på 
Östanå - inte på något sätt acceptabelt





Kolonierna nedslitna
andra arter flyttar från ”överbefolkad sopstation”

Södra Småholmarna 2004 respektive 2017



Intensiv bomaterialtäkt - försök till bon - inne 
bland hus



Skarv och Natura 2000
även ont om vass nära kolonin



Aktivitetsschema 2017 kolonin 
Ryssmasterna-Småholmarna vid 

Östanå
Månad Mars April Maj Juni Juli Aug Sept

De äldres ankomst

De yngres ankomst

Expansionsförsök

Bomaterialtäckt

Äggläggning

Ruvar

Kläckning

Födosök för ungar

Flygga ungar

Mot yttre 
mellanskärgård

Flyttning mot söder

Lämnar kolonin



2. Östanå i Furusundsleden 

• Skyddsjakt med vapen utanför kolonin inte 
enda lösningen – kl. 03.30 i ishala båtar

• 10 min markägarkontroll på kolonin måste till 
för bevakning och åtgärder i rätt tid

• Bobehandling/oljering efter lokalt tidsschema

• En minskning - hur stor? - adaptivt över flera 
år - slutmålet oklart 



3. Östanå i Furusundsleden 

Expansion av kolonin 1996-2016, och fyra framtida scenario
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Allmänna slutsatser 

• Samspel mellan kolonier – inventeringar med 
kvalitet över hela skärgården - måste finansieras 
och fortsätta 

• Länets Viltförvaltningsdelegation behöver ta 
ansvar i skarvfrågan

• Vi är öppna för samverkansgrupper med olika 
intressenter - konkreta diskussioner - man 
behöver inte vara överens om allt – men träffas!

• Sänkning av konfliktnivån! - det går att lösa om 
viljan finns!



Vad gör vi nu?



Samverkansgrupp för skarv inom Stockholms Skärgård 
under Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegationen

Länsstyrelsen skulle under 2017 senast presenterat en regional skarvförvaltningsplan -
inget har hänt, ny bas för arbetet genom en samverkansgrupp

Arbetsgrupp Max 9 personer (i rummet) representerande,–
markägare, fiskare, jägare med skärgårdsintresse, ornitologer,
naturvård, Skärgårdsstiftelsen, SIKO, Länsstyrelsen huvudman 
och sekreterare - cirka 5 möten 

Uppgifter  Gå igenom tillgängliga förvaltningsplaner
Penetrera tillgängliga inventeringar /statistik för Stockholms 
skärgård
Analysera konfliktområden 
Fisk- och annan faunapåverkan
Övriga ekosystemfrågor

Åtgärdsförslag Kategorisera kolonier- storkolonier, medelstora , små, 
nyetablering, avslutade etc.
Föreslå kolonivisa åtgärder allt efter förhållanden lokalt
Föreslå konkreta åtgärder för att sänka konfliktnivån
Avrapportering senast under slutet 2018 och förslag till ny 
organisation därefter

Referensgrupp 20 – 30 personer - allsidig representation – en till två möten


