
 

 
 
 

Säl och skarv och deras inverkan på kustnära fiske i Östersjöregionen 

Säl och skarv utgör stora problem för det kustnära fisket både i Östersjön och längs Sveriges 

västkust. Det är både deras konsumtion av fisk, som ibland är större än fiskarnas totala 

fångster, och den störning de utgör i fiskens lekområden, som är ett starkt hot mot 

lönsamheten och möjligheterna att bedriva ett kustnära fiske med fasta redskap. Det blev 

tydligt på en konferens på Åland den 10-11 januari där företrädare för fiskeområden i 

Finland, Estland, Danmark och Sverige samt forskare diskuterade gemensamma problem 

och lösningar. Gemensamma aktiviteter behövs för att komma till rätta med problemet. 

 

Ett fyrtiotal deltagare möttes på Åland under två dagar för 

att diskutera de gemensamma problemen som säl och skarv 

utgör för det kustnära fisket och för att se exempel på hur 

man på Åland arbetar med de utmaningarna och med 

utvecklingen av det kustnära fisket. Från Sverige kom 

deltagarna från Fiskeområde Tornedalen och Haparanda 

skärgård 2020, Leader Gästrikebygden, Leader 

Stockholmsbygd, Sydost Leader och Leader Bohuskust och 

gränsbygd. Från Finland, Estland och Sverige medverkade 

personal från landsbygdsnätverken med ansvar för 

fiskeområden. Estland och Finland bidrog också med 

forskare inom området. En representant för en Åländsk 

miljöorganisation deltog också och även en representant för en organisation för sportfiske och 

kommersiellt turismfiske.  

Yrkesfiskare på Åland 

Fredrik Lundberg från Åländska yrkesfiskares förening inledde med att på ett tydligt sätt beskriva 

situationen på Åland. Där är skarven inget stort problem menade han, eftersom tillämpning av 

skyddsjakten på Åland redan från början har varit så effektiv att det inte finns några häckande skarvar på 

Åland. Det är alltså ingen växande population och deras skadeverkningar kan minimeras genom 

skyddsjakt. Däremot är sälarna, både gråsäl och vikare, ett mycket större problem. Säljakt har historiskt 

varit en stor del av ekonomin och kulturen på Åland. Säljakten förbjöds 1982, efter att sälpopulationen 

hade minskat drastiskt. Men med den nuvarande situationen är jakten (skyddsjakten) att betrakta som fri. 

Så här beskrevs situationen: ”Sälarna har vunnit striden om vattnen i Ålands 

skärgård. Vi kan inte begränsa deras antal eller skadorna på fisket med jakt. Vi måste 

anpassa oss. Problemen med skarv kan lätt lösas med jakt, som det åländska exemplet 

visar.”  

Fiskaren och turismentreprenören Mikael Lundkvist på Vårdö och Stormskärs 

värdshus, som vi besökte den sista dagen, berättade att de fått överge vissa 

fiskeplatser helt eftersom sälen tagit dem i besittning. De kan inte lämna näten 

någon längre tid utan de måste vittjas ibland efter några timmar. Här var jakt 

ingen möjlighet att helt lösa problemen. Sälstammen har helt enkelt blivit för 

stor för att kunna påverkas av jakt. Åtgärderna måste inriktas på att hitta 

fiskemetoder så att sälarna kan undvikas. Många olika metoder har provats och  
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Ålands yrkesfiskares slutsatser för framtida åtgärder är: 

 Projekt för att hitta möjligheter att använda sälar som en resurs 

 Påverkan på EU att ändra förbudet mot försäljning av sälprodukter 

 Ekonomisk ersättning till småskaligt fiske för sälskador  

 Åtgärder och projekt för att öka lönsamheten för småskaligt fiske  

 Hoppas på någon form av “Sälpocalypse” 

Vad säger forskningen? 

Heikki Auvinen och Pekka Salmi forskare på LUKE i Finland samt forskarna Redik Eschbaum och 

Markus Vetemaa från Estland deltog och redovisade vilken inverkan säl- och skarvpopulationerna kan ha i 

fiskbestånd och för föryngring och gav även uppgifter om vilken inverkan det kan ha för ekonomin i 

lokalt fiske. Det handlade också om utveckling och försök med olika metoder och redskap för att minska 

eller undvika skadorna, främst av säl. Här handlar det mest om fiskeredskap av olika slag där sälen har 

mindre möjligheter att komma åt fisken. Det anses vara den mest framkomliga vägen. 

Avskräckningsmetoder som olika avskräckande ljudgeneratorer i vattnet har med vissa goda resultat testats 

i Estland. Effekten av skyddsjakt är dåligt studerad. När det gäller skarv är det främst prickning av ägg och 

skyddsjakt som har använts. För fiskodlingar, där skarven kan göra stor skada både som predator och 

genom att skapa oro för fisken, är det försök med olika skyddsnät och annan avskräckning som har 

testats. En slutsats var att forskningsresultaten oftast är begränsade till mindre områden eller en specifik 

fråga vilket gör det svårt att se helhetsbilden och dra slutsatser om den sammanlagda effekten av säl och 

skarv.  

I många rapporter räknas fisket i hela Östersjön med, även stora områden där det inte finns några sälar. 

Detta gör att resultaten inte är rättvisande för det kustnära fisket. På totalen, där det havsbaserade 

(pelagiska) fisket efter sill tas med står säl och skarv för en mindre del av fångsten. Begränsar man det till 

det kustnära fisket blir bilden den motsatta. Där tar säl och skarv upp mer fisk än vad fisket gör. Även om 

sälen mest sägs äta strömming finns det tydliga bevis för att den också tar en hel del lax, gädda och gös.  

Antalet gråsälar och vikare i Östersjön och Västkusten som helhet eller olika delar därav finns det inga helt 

säkra uppgifter om. Det är likartat med skarven. Siffror som är mer än tio år gamla talar om 30 000-40 000 

gråsälar bara i Östersjön. Lika gamla siffror talar om 160 000 skarvpar. Om en säl äter 6-7 kg fisk om 

dagen och smakar på eller skadar lika mycket till blir det en årlig konsumtion av över 100 000 ton om året 

bara för gråsäl. Skarven beräknas äta ca 0,5 kg fisk per dag. Lägger man till beståndet av vikare och den 

ökning av säl och skarv som skett de senaste 10 åren bli en gemensam slutsats att säl och skarv har en stor 

begränsande inverkan på fiskbestånden och på det kustnära fiskets möjligheter.  

Gemensamt projekt 

Alla deltagarna var eniga om behovet av att arbeta tillsammans mellan fiskeområdena för att hitta 

lösningar. Ett gemensamt transnationellt projekt för detta diskuterades. Uppgiften för deltagarna blev att 

kontrollera med sina LAG om de är villiga att delta i ett sådant transnationellt projekt om betydelsen av säl 

och skarv för det småskaliga kustnära fisket. De idéer som diskuterades var: 

En sammanställning av vetenskapliga olika rapporter från alla deltagande länder som visar den 

ekonomiska betydelsen av säl och skarv för fiskerinäringen i kustsamhällen men också den inverkan detta 

har på fiskesamhällen i sin helhet. Ur dessa rapporter ska en grupp av forskare och yrkesverksamma 

fiskare dra ut ett gemensamt budskap kring de här frågorna. De fakta som identifierats och det 



 

 
 
 

gemensamma budskapet från deltagande fiskeområdena kan sedan användas för att argumentera för 

åtgärder för att öka möjligheterna att bedriva ett fiske som garanterar arbetstillfällen, god ekonomi i 

kustsamhällen och en ansvarsfull förvaltning av bestånden av fisk, säl och skarv. Projektet kan bestå i 

gemensamma aktiviteter och konferenser för att komma fram till det gemensamma budskapet och 

argumenten samt enskilda lokala praktiska delprojekt för att testa olika metoder och redskap etc.  

Gruppen som deltog i konferensen såg mötet som en början till ett internationellt nätverk av praktiker 

forskare och förhoppningsvis även miljöorganisationer dom kan enas om gemensamma slutsatser och 

förslag till åtgärder. Det kommer med säkerhet bli fler transnationella möten i den här frågan. Ett 

samarbetsprojekt kan förhoppningsvis komma igång under 2017.   
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