
DT\731491SV.doc PE409.406v02-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Fiskeriutskottet

27.6.2008

ARBETSDOKUMENT
om utarbetande av en ”Europeisk förvaltningsplan för skarv” i syfte att minska 
skarvens ökande inverkan på fiskbestånd, fiske och vattenbruk

Fiskeriutskottet

Föredragande: Heinz Kindermann



PE409.406v02-00 2/7 DT\731491SV.doc

SV

ARBETSDOKUMENT

Detta arbetsdokument lägger grunden till ett förslag till resolution från Europaparlamentet om 
att utarbeta en ”Europeisk förvaltningsplan för skarv”, som ska minska de växande 
skarvbeståndens markanta inverkan på fiskbestånden i europeiska kust- och inlandsvatten. 

Skarv 

Skarven (Phalacrocorax) är en familj i ordningen pelikanfåglar (Pelecaniformes). Det är en 
medelstor till stor vattenfågel som häckar i kolonier och finns i hela världen1. 

Den vanligast förekommande skarvarten i Europa är storskarven Phalacrocorax carbo med 
sina två underarter Phalacrocorax carbo carbo (marint förekommande storskarv) och 
Phalacrocorax carbo sinensis (mellanskarv), som är mycket lika varandra till utseendet.
Dessa fågelarter får betraktas som hemmahörande i Europa och förekommer vid såväl 
havskuster som inlandsvatten. I inlandet föredrar de oftast större sjöar men söker föda även i 
mindre floder i medelhöga bergsområden.

Skarven är delvis en flyttfågel som förflyttar sig mer eller mindre långa sträckor efter 
häckningstiden. Det är främst skarvar i de kallare områdena på norra halvklotet som flyttar på 
vintern, då ofta hundratals kilometer söderut. 

Denna fågel livnär sig uteslutande på fisk, och dagsbehovet är 400-600 g fisk för en skarv. 
När det gäller föda är skarven en opportunist, dvs. den föredrar inga särskilda fiskarter utan 
äter den fisk som är lättast att fånga i respektive vatten. Oftast tar den mellan 10 och 
25 cm långa fiskar, men den kan även klara av stora fiskar som är upp till 60 cm långa eller 
väger upp till 1 kg. 

När skarven ska fånga fisk dyker den rakt ned från ytan, förföljer sedan aktivt sitt byte, fångar 
det med näbben och tar upp det till ytan. Skarvar lever i kolonier och flyger oftast i en stor 
flock till vattnet för att söka föda. Vanligtvis fiskar fåglarna ensamma, men ofta händer det att 
grupper om tjugofem och upp till flera hundra fåglar först omringar fiskarna, vilket gör att de 
på relativt kort tid kan äta upp en stor andel av fiskbeståndet i ett och samma vatten.

                                               
1 Skarven har extremt stor spridning och finns på alla kontinenter utom Antarktis. Eftersom den uteslutande lever 
på fisk, finns den inte heller i kontinentala, torra och vattenfattiga stora områden i Centralasien, Nordamerika 
och Afrika.
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Problembeskrivning och bakgrund

Skarven är en långlivad stor fågel som börjar häcka först vid 3 till 5 års ålder, och den totala 
populationen i Europa består troligtvis av (minst) 1,7 till 1,8 miljoner fåglar1. 

Fågeldirektivet (79/409/EEG), som utfärdades 1979, och de åtgärder direktivet framkallat i 
syfte att skydda skarvarnas häckningsplatser har bidragit till en oproportionerlig ökning av 
skarvpopulationen, som nu förekommer långt utanför de traditionella häckningsplatserna och i 
regioner där den aldrig tidigare påträffats. 

I flera områden inom Europeiska unionen har det stora överbeståndet inverkat direkt på de 
lokala fiskpopulationerna och fisket. Därmed har skarvbeståndet vuxit till ett problem i hela 
Europa.

För att förtydliga problemet med fiskbestånden i kust- och inlandsvatten bör det framhävas att 
en skarv med ett dagsbehov på 400-600 g fisk fångar över 300 000 ton fisk per år i europeiska 
vatten. I åtskilliga medlemsstater är detta mångdubbelt mer än vad yrkesmässigt 
sötvattenfiske och odling av matfisk ger. Exempelvis är 300 000 ton mer än den sammanlagda 
produktionen av odlad fisk i Frankrike, Spanien, Italien, Tyskland, Ungern och Tjeckien 
tillsammans.

Särskilt oroväckande är minskningen inom redan hotade fiskarter, såsom ål, harr, noskarp och 
andra arter som leker på grusbotten, t.ex. laxungar (smolt). Nätfisket drabbas inte bara av 
minskade fångster utan även av direkta skador som sönderrivna nät. 

Det har hittills inte skett någon EU-övergripande samordning av sådana åtgärder eller någon 
harmonisering av nationella rättsliga grunder på detta område. I två projekt2, FRAP (avslutat 
2006) och REDCAFE (avslutat 2005), som finansieras av EU inom det femte ramprogrammet 
för forskning och teknisk utveckling, har man bland annat också behandlat intressekonflikten 
mellan fiskodling och fågelskydd när det gäller skarven och kommit fram till olika slutsatser.

På internationell nivå diskuterades skarvfrågan redan 1994 vid ett möte i Bonnkonventionens3

vetenskapliga råd, som rekommenderade att man skulle utarbeta en förvaltningsplan för skarv. 
Detta har dock sedan dess inte lett till något konkret åtgärdspaket. 

                                               
1 Siffrorna avser de tre europeiska subpopulationerna Ph. carbo carbo (måttlig ökning från 30 000 till 
39 000 häckande par i Norge, på Brittiska öarna och i västra Frankrike), den västeuropeiska populationen av 
Ph. Carbo sinensis (ökning från 5 000 till 136 000 häckande par) och den östeuropeiska populationen av 
Ph. carbo sinensis (huvudsakligen förekommande i Donauområdet, Svarta havet och Ukraina: ökning från 5 000 
till 113 000 häckande par). Som tumregel för att göra en uppskattning av den totala populationen kan följande 
formel användas: antalet häckande fåglar x 2,8 (Suter 1995). En uppskattning av icke häckande ålderskohorter 
ger liknande resultat.
2 se www.frap-project.net och www.intercafeproject.net: INTERCAFE, finansierat inom programmet COST som 
uppföljningsprogram till REDCAFE, ska enligt planerna avslutas hösten 2008.
3 Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS), se www.cms.int
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Sedan 19961 finns det officiella ståndpunkter på EU-nivå om en gemenskapsstrategi för att 
lösa skarvproblemet. Det ställdes nyligen konkreta krav på en europeisk förvaltningsplan för 
skarv vid den konferens som anordnades i Bonn i november 2007 av EIFAC2 (FAO:s 
European Inland Fisheries Advisory Commission). Även i den rådgivande kommittén för 
fiske och vattenbruk, ACFA (Advisory Committee on Fisheries and Aquaculture) har en 
majoritet förordat en sådan plan3.

De åtgärder som vissa medlemsstater hittills har tillåtit syftar nästan enbart till att hålla 
skarvarna borta från eller skrämma bort dem från vissa särskilda vatten och locka dem till 
andra vatten där det inte är så stor risk för skada.

Av de många metoder som använts är det främst övertäckning av dammar som visat sig 
fungera vid intensivodling av fisk. Vid större dammar och fritt vatten, där det inte är praktiskt 
möjligt med övertäckning, har det fungerat bäst med skrämselåtgärder i kombination med 
begränsad avskjutning.4 Men även om man bortser från de höga kostnaderna är begränsas 
effektiviteten i alla skrämselmetoder av att de bara fungerar om det totala antalet fåglar i 
regionen är relativt litet, så att fåglarna hittar tillräckligt med föda i andra närliggande vatten. 

Åtgärder och ingrepp i häckningskolonierna har hittills endast tillåtits i några få 
medlemsstater och även här bara i några enstaka fall med undantag av Danmark. 

Minskat antal häckningsplatser har hittills varit den enda faktor som kunnat hejda skarvens 
utbredning på längre sikt. Andra möjliga åtgärder, som att förstöra häckningsplatser, störa 
under häckningen eller spruta olja på äggen, har av olika skäl varit alltför arbets- och 
kostnadskrävande eller politiskt kontroversiella för att kunna tillämpas systematiskt. 

Rättsläge

Skarven är en naturligt förekommande fågelart och omfattas därigenom av 
rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar5. 

I motsats till den ohotade underarten Phalacrocorax carbo carbo (marint förekommande 
storskarv) fanns underarten Ph. carbo sinensis (mellanskarv) ursprungligen med på listan i 
bilaga I över fågelarter som skulle kräva särskilda skyddsåtgärder. År 1997 ströks den 
emellertid från listan, eftersom det åtminstone sedan 1995 inte längre hade synts några tecken 
på att bestånden var hotade. 

Eftersom skarven inte finns med på listan över jaktbara arter i fågeldirektivet (bilaga II.1 och 
II.2), kan man inte införa allmän jakt på den. Fågelarten åtnjuter, precis som alla andra 

                                               
1 se Europaparlamentets resolution B4-0138/96 samt rådets (fiske) slutsatser från mötet den 28 januari 2003
2 se: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/i0210e/i0210e00.pdf
3 se: http://ec.europa.eu/fisheries/dialog/acfa090408_en.pdf
4 Delstaten Bayern godkände 1996-2002 avskjutning av cirka 23 000 skarvar, Frankrike cirka 30 000 2003-2004 
utan att det fick någon nämnvärd effekt på antalet övervintrande skarvar i regionen.
5 Offentliggjort i EGT L 103, 25.4.1979.



DT\731491SV.doc 5/7 PE409.406v02-00

SV

naturligt förekommande arter, i regel nästan absolut skydd genom förbud mot avsiktligt 
fångande eller dödande, mot avsiktlig skada eller förstörelse av bon och ägg samt mot 
avsiktlig störning, särskilt under häckningstiden. 

Enligt fågeldirektivet1 får medlemsstaterna emellertid avvika från dessa stränga 
skyddsåtgärder ”för att förhindra allvarlig skada på gröda, boskap, skog, fiske och vatten”, 
eller ”för att skydda flora och fauna”, om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning.

För att en sådan åtgärd ska godkännas måste man dock lägga fram välgrundade bevis på att 
det föreligger risk för ”allvarlig skada”2. 

Så länge man saknar säkra bevis för skador på fiskbestånd, vilda djur och växter, vilket skulle 
kunna motivera ett avsteg, skulle sådana handlingar stå i strid med fågeldirektivet. 
Formuleringen ”allvarlig skada” som orsakats av en fågelart verkar i praktiken tolkas på olika 
sätt och behöver därför en tydlig definition.

Medlemsstaterna med sina delstater och regioner ansvarar för godkännandet av lokala eller 
regionala åtgärder i syfte att förhindra skador p.g.a. skarv. 

Några olika exempel på tidsmässigt eller till vissa områden begränsade åtgärder under de 
senaste åren är avskjutningstillstånd för särskilda områden (Sverige, Polen, Italien, Danmark, 
Tyskland och Österrike), för särskilda tidsperioder (Rumänien och Estland) eller för bestämda 
kvoter (Frankrike, Förenade kungariket och Slovenien) samt från fall till fall tillstånd att störa 
häckningsplatser genom att fälla häckningsträd och göra ägg ofruktbara.

I några medlemsstater som också har viktiga häckningsområden (t.ex. Nederländerna, Finland 
och Belgien) tillåter man däremot inga åtgärder alls mot skarven, inte ens om den bevisligen 
orsakat skador. 

Kärnfrågor och förslag till handling

Visserligen ligger det primära ansvaret för detta område hos medlemsstaterna och deras 
underordnade strukturer, men föredraganden anser att lokala och/eller nationella åtgärder 
bevisligen inte räcker till för att långsiktigt minska skarvens inverkan på de europeiska 
fiskbestånden och fisket. Ett gemensamt, rättsligt bindande tillvägagångssätt som godkänns 
och genomförs i hela EU är inte bara välkommet utan absolut nödvändigt och skulle garantera 
en större rättssäkerhet inte minst för alla berörda intressegrupper. 

Även om man ser till flyttfåglarnas stora rörlighet tycks den enda ändamålsenliga lösningen 
vara att upprätta en samordnad EU-övergripande handlingsplan och förvaltningsplan, vilket 

                                               
1 Jfr artikel 9.1 a, andra och tredje strecksatsen.
2 Framläggning av ”vetenskapliga bevis” på att en skada uppstått krävs visserligen ofta och gärna, men det är 
inte nödvändigt i varje enskilt fall och definitivt inte om en skada redan är skedd. Enligt direktivet skulle det 
räcka med rimliga tecken på att det finns risk för allvarliga skador. Sedan åligger det de ansvariga 
myndigheterna att bedöma skälens giltighet.
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på intet sätt behöver stå i konflikt med målen i fågeldirektivet från 1979. En sådan plan skulle 
nämligen självfallet garantera de centrala skyddsmålen i detta direktiv, särskilt bevarandet av 
fågelarten. Syftet i sig är inte att reglera skarvpopulationen, utan att skapa en jämvikt mellan 
olika men likaså legitima mål för hållbart nyttjande av fiskbestånden. Å ena sidan handlar det 
om fågelskydd och om att bevara fågel- och fiskarter, och å andra sidan om yrkesfiskarnas 
och fiskodlarnas legitima intresse av att nyttja fiskbestånden kommersiellt. 

Här behövs det även aktuella och tillförlitliga uppgifter om de faktiska skarvpopulationerna, 
eftersom hittills tillgängliga siffror inte bara varierar kraftigt, utan ofta även avser olika 
angivelser (underarter, olika geografiska avgränsningar, häckande populationer osv.). 
Den rapport som ska framläggas bör således behandla följande frågor: 

1. Vad kan man göra för att förbättra vetenskaplig insamling av tillförlitliga uppgifter om 
skarvbestånden, och hur kan framtagningen av sådana uppgifter stödjas?

2. Om en förvaltningsplan för skarv läggs fram, finns det då möjlighet att stödja bilateralt 
och multilateralt utbyte på vetenskaplig och administrativ nivå, såväl inom EU som med 
tredje länder?

3. Hur förklarar Europeiska kommissionen skillnaderna mellan de slutsatser som REDCAFE 
respektive INTERCAFE drar dels av FRAP-rapporten, dels av skarvproblematiken? 
Vilken slutsats drar i sin tur kommissionen av detta?

4. Hur kan man konkretisera formuleringen ”allvarlig skada” i fågeldirektivet och skapa en 
tydligare definition av den, så att den tolkas mer enhetligt?

5. Vad talar för respektive emot att skarven listas som jaktbar art i fågeldirektivet (bilaga II)?

6. Finns det vetenskapligt motiverade konkreta åtgärder som skulle kunna leda till 
långsiktiga resultat när det gäller att bromsa tillväxten av skarv, om dessa åtgärder 
samordnades på EU-nivå?

7. Hur skulle utarbetandet av en ”Europeisk förvaltningsplan för skarv” kunna gå till i 
praktiken? Vilket tidsperspektiv talar vi om?

8. Borde man skapa ett system för samordning, övervakning och granskning av åtgärderna 
inom en sådan förvaltningsplan?

9. Vad kan EU:s lagstiftande organ göra konkret för att minska skarvbeståndens negativa 
effekter på fiske och vattenbruk? Vilka rättsmedel kan användas till detta?

10. Vilka finansiella och infrastrukturella medel finns för närvarande att tillgå för detta?

11. Vilken roll och vilken uppgift skulle Europeiska kommissionen kunna ha i detta, och 
vilken finansiering skulle behövas?
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12. Hur kan medlemsstaterna motiveras att delta aktivt i en sådan förvaltningsplan?
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