SMÅLANDSKUSTENS SKÄRGÅRDSFÖRENING

Smålandskustens skärgårdsförening har som målsättning att verka för en levande skärgård,
att främja öarnas näringsliv och vårda skärgårdens unika miljö.
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Till Länsstyrelsen i Kalmar

Skarven – ett problem i vår skärgård.
Nödrop hörs från yrkesfiskarna i våra skärgårdar. Skarven orsakar skada på fångst och
redskap. Fångad fisk har bit- och skärskador från skarv. Fisktillgången minskar. Man ser
också förändringar i fiskens beteende. Balansen i fisksamhället har ändrats. Mindre rovfisk
och mer planktonätare. Fisk som abborre, sik och ål finns på grundare vatten, nära land.
En serie artiklar, bl.a. i Aftonbladet, försökte i somras reda ut begreppen. ”Fisken dör ut –
och det är skarvens fel”. Argument presenterades för och emot. I Åbo hölls i november 2015
ett skarvseminarium för att gemensamt göra något åt skarvproblematiken. Hur övertyga
myndigheter och politiker om skarvskadorna och få fram en förvaltningsplan med mål att
förhindra att skarven sprider sig, att kolonierna inte tillåts bli överstora och att skarven inte
sprider sig till insjöarna.
Naturvårdsverket tycks inte inse att skarven är ett problem. I varje kustkommun finns öar,
som är helt förstörda av skarvkolonierna. Kala öar, döda träd och en stank som sprider sig i
vinden. Båtturismen undviker närliggande öar och för de närboende blir det ett ekonomiskt
avbräck.
Skarven rör sig över stora ytor när den söker föda och tar upp enorma mängder fisk.
Uppskattningar visar på 20 miljoner kg fisk årligen bara i svenska vatten. För yrkesfiskarna
blir det ett ekonomiskt bortfall både genom minskad fisktillgång och genom skadad fångst.
Fortsätter utvecklingen handlar det om att jobbtillfällen, självförsörjning, närproducerad och
lokal fiskemarknad försvinner. Det finns många faktorer som inverkar på detta men skarven
är en viktig sådan.
I avvaktan på en förvaltningsplan som på allvar tar sig an skarvproblematiken och tillåter
både skyddsjakt och ingrepp i kolonier begär vi en återgång till de bestämmelser om
skyddsjakt som gällde tidigare under 2000-talet.
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