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Konsekvenser av skarvens närvaro i Söderhamns kommun  

 

Söderhamn är en skärgårdskommun. Vår fantastiska skärgård har ett stort antal öar 

och däribland skyddade öar med höga kultur- och naturvärden såsom Rönnskär och 

Storjungfrun. Vi har fått utmärkelser för vårt arbete med att profilera oss som en 

attraktiv skärgårdskommun och fått många goda omdömen för vårt fina frilufts- och 

båtliv.  

De senaste åren förekomsten av skarv ökat i Söderhamns skärgård och dess negativa 

påverkan på människor och fiskebeståndet i närområdet är markant högre än tidigare. 

Denna situation är inte unik i sig för Söderhamn. Många andra kommuner runt 

Sveriges kuster befinner sig i samma läge.  

 

Det verktyg som kommunen har att tillgå för att minska skarvens utbredning och negativa 

påverkan på egendom är genom ansökan om tillstånd för störning och skyddsjakt enligt 

rådande föreskrifter och EU direktiv. Dessa förefaller dock inte vara helt uppdaterade utifrån 

skarvens förmåga till utbredning, populationsökning och grad av skadeverkan. Det föreligger 

dessutom en svår bevisbörda gällande påverkansfaktorer för människor såsom lukt och 

ekonomisk skada jämfört med  till exempel den för fiskebestånd.  

 

Syftet med skrivelsen är att belysa Söderhamns situation och hur skarvens närvaro har 

påverkan på andra värden än de upptagna i kommunens ansökan om skyddsåtgärder. 

 

Söderhamns kommun förvaltar idag ca 106 000 hektar mark på land varav ca 11 000 på 

vatten. Som markförvaltare har kommunen ett stort ansvar för att se till att dess värden  inte 

bara för människan utan även för djur och växtliv. För kommunen är besöksnäringen en viktig 

inkomst och vår målsättning är att utveckla skärgårdsturismen ytterligare. Under säsong har vi 

i runt 10.000 besökare i skärgården.  

 

I dagsläget äger kommunen ett 10-tal stugor samt ett vandrarhem för uthyrning via STF och 

dessa ingår också i vår profilering som en attraktiv skärgårdskommun. Kommunens egen båt 

trafikerar dessa öar under säsong. M/S Moa som är i privat ägo går under sommaren bland 

annat ut till badön Enskärsoren samt erbjuder kryssningar i skärgården. De flesta av de ovan 

nämnda turerna passerar de öar som skarven fått fäste på.  
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Förutom besöksnäringen har vi en aktiv sportfiskekultur i kommunen. Idag äter skarven upp 

stora mängder utplanterade fiskyngel men även annan fisk som gädda och abborre. Både det 

mer kommersiella fisket och helgfiskaren är därmed förlorare mot skarven.  

 

Skarvens utbredning på öar nära bebyggelse och skärgårdstrafik har stor påverkan på 

skärgårdsupplevelsen. För den som ofta eller under längre tid vistas i skärgården, nära 

kolonin, blir upplevelsen negativ med skarp doft och hög ljudnivå. Inte heller för de fast 

boende i vikar och skär där skarven i flock jagar/fiskar är upplevelsen angenäm. Många 

vittnar om skräckfyllda upplevelser när skarven fiskar nära deras bostäder. De både syns och 

hörs. 

 

I förlängningen, om skarvens utbredning tillåts fortskrida på de kustnära öarna, kommer den 

negativa upplevelsen att öka för både invånare och besökare. I dagsläget kan vi dock inte 

redovisa siffror på hur besöksnäringen påverkas av skarvnärvaron eller det eventuella 

ekonomiska bortfall kommunen lidit då statistik och nyckeltal saknas.  

 

Vidare finns fastighetsägare både på fastland och på öar runt skarvkolonin utanför Sandarne 

som upplever stora besvär med lukt, framför allt när vinden ligger på från havssidan, trots det 

relativt långa avståndet. Hur skarvens närvaro påverkar fastighetspriserna i området kan vi i 

dagsläget bara spekulera om. Men i och med den visuella närvaron av skarv finns risk för en 

negativ påverkan på fastighetspriserna.  

 

Vi ser gärna att Länsstyrelsen i sin bedömning även tar hänsyn till de redovisade effekter och 

problem den utökade populationen skarv medför för invånare, turism och övrigt näringsliv 

och bifaller kommunens ansökan gällande skyddsjakt och störningsåtgärder i sin helhet.  
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