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Lagen om förebyggande och ersättning av 
skador orsakade av fridlysta djur förnyades och 
stadfästes våren 2022

Lagens mål är att:

1) utveckla och förtydliga ersättningsgrunderna för 
skador förorsakade av fridlysta arter

2) skapa ett system som behandlar olika
näringsidkare inom samma och olika branscher på
ett rättvist sätt.

För att utveckla framtida stödsystem behövs 
forskningsdata över mängden och kvaliteten på 
skador som skarven/gråhägern orsakar yrkesfisket 
och fiskodlingen i Finland.

Lagen träder i kraft efter att EU-kommissionen har 
godkänt de stödsystem som ingår i lagen.



Projektets viktigaste frågor

Hur mycket fisk 
avlägsnar/skadar skarven i 
ryssjor/fiskodlingar, och 
har placeringen och 
storleken på 
skarvkolonierna en 
koppling till frekvensen av 
fåglarnas besök?

Var fiskar skarven helst och 
hur utnyttjar den skärgården?

Hur skiljer sig häckande och 
icke häckande fåglar i hur de 
använder skärgården?



Presentationens mål

• Presentera innehållet i  det nya skarvprojekt 
som leds av Luke . . . .det vill säga informera 
fältet om projektets start och dess innehåll.

• Aktivera och uppmuntra fiskare och 
vattenbrukare att delta i projektet så att 
materialet som samlas in på bästa sätt 
återspeglar de mätbara direkta skador som 
fågeln orsakar yrkesfisket/vattenbruket.

• Fundera tillsammans hur datainsamlingen 
skall utföras så att den så bra som möjligt 
mäter effekterna - inom de handlingsramar 
som finansiären givit oss. 



Skarven – vad vet vi om fågeln?
• Skarven har ökat kraftigt i Finland under 

loppet av 30 år och den förekommer för 
närvarande längs hela finska kusten (2021 –
61 kolonier) – Syke statistik 2022

• Skarven äter cirka 0,3 - 0,5 kg fisk per dag -
Carrs et al. 1997

• Skarven är generalist när det gäller födoval, 
den fångar de arter som finns i det omgivande 
området,  vanligen 4 – 7 bytesarter per koloni 
- van Eerden et al 2022. Salmi et al 2015 
hittade 27 olika bytesarter i studier som 
utförts i Skärgårdshavet.

• Skarven kan utnyttja stora områden, vanligtvis 
5-20 km från kolonin. En längre resa 
förknippas ofta med en lägre produktion av 
avkomma – Bregnballe & Frederiksen 2022

• Födosöksområdet är vanligtvis beläget på 
grunt vatten, ofta grundare än 15 m – Fijn et 
al. 2021. 



Skarven är en mycket flexibel fågel => dess 
effekter på fisket och vattenbruket är svåra att 
fastställa och förutsäga.

• Den utnyttjar skärgården på olika sätt beroende 
på område – predationsavstånden från kolonin 
varierar och beror på många faktorer.

• Födan varierar från region till region, och därför 
även den skada den förorsakar yrkesfisket och 
vattenbruket.

• Det finns inga tydliga uppgifter om de totala 
förluster skarven förorsakar fisket och 
vattenbruket. Omfattningen av skadorna 
varierar troligen stort. 

=> Man kan inte säga att effekterna av skarv är 
desamma överallt och de gäller inte alla typer av 
redskap eller all typ av fiske.

Vad är det vi inte vet?



Projektets mål och uppdrag
• Uppdrag: Att dokumentera de mätbara direkta skador som 

skarven och gråhägern förorsakar fisket och vattenbruket.

• Uppdrag: Att dokumentera hur skarven rör sig, och hur den 
använder skärgården

• Önskan: Att göra detta i samarbete med dem vars utkomst 
påverkas av skarv och gråhäger

• Mål: Som en biprodukt, att ta fram rekommendationer ifall data 
som insamlas är tillräckligt.

• Målet med projektet är inte att mäta totala effekter av skarv och 
gråhäger (sk indirekta effekter mäts inte).

• Målet med projektet är inte att mäta åsikter om skarv – vi håller 
oss utanför politisk debatt och politiskt beslutsfattande. 

• Detta projekt producerar endast information för att stödja 
beslutsfattande, i den mån det är möjligt att samla in sådan 
information.



Projektet består av 7 arbetspaket

1. Intressentsamarbete (nätverk och samarbete)

2. Bedömning av skada vid 
vattenbruksanläggningar

3. En experimentell studie av skador orsakade av 
skarv på nätfiske

4. Bedömning av skada vid ryssja

5. Övervakning av skarv med hjälp av GPS-
sändare

6. Kommunikation och information

7. Allmän projektledning



"Samarbetet med fiskare/entreprenörer har gått utmärkt, det var det 
första jag tänkte på" - Antti Ovaskainen

• Fjärrstyrd kamera med antingen 5x eller 25x 
förstoring

• Kontinuerlig inspelning av material dygnet 
runt – Projektet producerar en enorm mängd 
data och har 12 kameror i bruk

• Den större kameran (25x) använder infrarött 
ljus för nattfotografering, den mindre 
fungerar bara när det finns tillräckligt med ljus

• Helt fjärrstyrd, fungerar via 4G-nätverk

• Kamerans bilddata överförs/sparas till servern 
via router+mobilnätverket

• Strömmen kommer från en 125 W solpanel, 
100 Ah litiumbatteri

• Bildanslutning/inspelning har fungerat nästan 
felfritt



AP-2 Skador och förluster orsakade av skarv och 
gråhäger i vattenbruksanläggningar

Genomförande:

I intervju-undersökningen utreder vi vilken typ av 
anläggningar som besöks av skarv och gråhäger, 
hur man bekämpar dem, kostnaderna för 
bekämpningsåtgärderna, inkl utökat arbete samt 
mängden skador de förorsakar.

Med kameraövervakning övervakar vi antalet 
besök och aktiviteten hos skarv & häger på och 
nära fiskodlingar. Målet är att välja ut 6-8 
fiskodlingsanläggningar som övervakas med 
kamera 24/7.

Vi uppskattar produktionsbortfall genom att 
relatera antalet fågelbesök per uppfödningssäck till 
den fiskbiomassa som produceras i säcken och 
mängden foder som används.
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8 kameror varit ute (samlat material: 85, 97, 95, 95, 65, 72, 52, 39 dygn)

Gustavs (2), Houtskär (2), Brändö (2), Vederlax, Luvia

Påbörjat analysering av videor:
• Materiaalet är massivt, vart 7 dygn analyseras (→ tot. 101 dygn , ~2 månaders

arbete)

• Fåglarnas (art, antal och beteende) närvaro registreras

• Lyckade och totala anfall registreras

Resultat från 2022





Mellan klo 22.00 och 23.00 förekom samtidigt 37 gråhägrar på samma
kass, mellan klo 23.00 och 24.00 gjorde de 241 fångstförsök och 111 
gånger lyckades de fånga en fisk.
Under hela dygnet gjordes 1654 fångstförsök (medeltal 52 h-1), av vilka
726 lyckades (medeltal 29 h-1)
I medeltal 5.19 försök/gråhäger, 2.48 fångade fiskar per gråhäger. 

Sikyngel, Brändö, 29.7.2022 –
PRELIMINÄRA RESULTAT FRÅN ETT EXTREMFALL, materialet

här visar inte skadornas genomsnittliga omfattning, men de visar att skada förekommer
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AP-3 och 4 Skador och förluster 
förorsakade av skarv i fiskenät och ryssja

Med betesfiske mäter vi hur mycket skarven tar bort 
hela fiskar från näten och hur mycket av den faktiska 
skadan som förblir oupptäckt. 

Med kameraövervakning filmas fiskeredskapen och 
havsområdet runtomkring 24/7. Kamerorna 
dokumenterar de fågelarter som besöker redskap, deras 
antal, samt fåglarnas beteende och antalet bytesfiskar
de eventuellt fångar.

Information om antalet fåglar, storleken på fiskfångsten 
och mängden skadad fångst samlas in med hjälp av 
datainsamlingsformulär i samarbete med fiskare. I 
samband med EU-datainsamlingen utreds mängd, plats 
och orsak till skadan på den skadade fångsten.



5 videokameror varit ute i fält (material från 42, 69, 71, 71, 41 dygn)

Nystad, Lovisa (2), Raumo (2)

nors, strömming, braxen, lax och abborre. 

Analyser av materialet påbörjats

Resultat från ryssjorna 2022



Program för insamling av fiskedata (EU-tike)

• Under EUs datainsamlingsförordning 
(DCF)samlas data för beståndsuppskattning av 
fisk. Uppskattningen görs längs hela finska 
kusten. Biologiska parametrar såsom vikt, 
längd, ålder, kön och könsstadium registreras i 
databasen, liksom uppgifter om 
fångstsammansättning.

• Från ryssjor och nät samlas data om gös, 
abborre och sik. Cirka 5 500 prover tas varje 
år.

• Skador som förekommer på fisk registreras, 
liksom trolig orsak till skadan (fågel, säl, 
annat).

• I detta projekt utökas datainsamlingen till att 
omfatta skador på bifångst och syftet är att 
med hjälp av DNA-analyser fastställa vem som 
orsakat skadan.

Kuva. Luke.fi



AP-5 Modellering av skarvens födosöksområde med
hjälp av GPS-sändare

• Var söker skarven föda i förhållande till kolonins läge under och efter häckningsperioden?
• Hur långa är födosöksresornas längd?
• Vilka miljöer föredrar skarven?
• Vilket djupområde använder de?

Bilderna som följer hör till Anreas Lindéns och Patrik 
Byholms projekt, finansierat av Svenska kulturfonden. I 
projektet som presentaras idag, bygger vi på detta data.



Eftersom beteendet är områdesspecifikt behöver vi  
information längs hela finska kusten

Skarvar med GPS sändare 2019-2020 Kolonier 2021
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Var jagar skarven?
Lokaler där åtta skarvar 
fiskat utanför  Kyrkslätt 
sommaren 2019 (blå 
punkter N = 2097), och 
lokaler där yrkesfiskare 
haft sina redskap 2010 
(röda punkter N = 91) 
enligt Haikonen & 
Laamanen (2011).



Var söker skarven sin föda i Finska viken?

• I genomsnitt sträcker sig födosöket 6,2 ± 5,2 km (medelvärde ±
standardavvikelse) från föregående natts viloplats/koloni.

• Ett typiskt dyk räcker 20 ± 10 sekunder. Fåglarna dyker vanligen till ett 
djup på 5,82 ± 5,15 meter, även om det är stor variation i dykdjupen.

• Totalt dök skarvarna i snitt 28 ± 15 minuter per fisketur och under 
denna tid dök de 48,7 ± 32,1 gånger.

• Som djupast dyker skarven till ett djup som överstiger 25 meter.



Hur är det i
Vasatrakten?

!

Kartbeskrivning

! Sommarögrund

!( 201470 (Juni)

!( 201470 (Juli)

0 8 164 Km

• Skarv 201470 lyckades i sin häckning. 
Kolonin fungerade som en baspunkt 
under hela sommaren.

• Flyttade, och fiskade, i olika områden i 
juni jämfört med juli.

• Till skillnad från skarvar i Nyland, 
sträckte sig skarv nr 201470s resor ofta 
mer än 10 km från kolonin.

• Stora skillnader mellan dagar (ibland 
längre resor, ibland kortare).

Karttaselostus



Skarv nr 201476, Sideby

• Misslyckade i sin häckning

• Flyttade till Korsholm där den 
utnyttjade ett stort område. 

• Sökte sig till Kristinestad i slutet av
juli, varifrån flytten fortsatte till 
Skärgårdshavet. 

• Rörde sig över ett stort område i
Skärgårdshavet varifrån höstflytten
27.8 förde den till Sverige -> 
Nederländerna -> Frankrike (La 
Rochelle).

!(

!(

Kartbeskrivning

!( Norrgåsin

!( 201476 (Juni)

!( 201476 (Juli)

0 25 5012,5 Km

Karttaselostus



Ersättning till samarbetsfiskare
Ersättning

1. Vi betalar en klumpsumma på 500 (excl moms) euro/fiskare för att få filma fiskehändelser. Klumpsumman kan gälla 1-3 ryssjor (dvs
vi betalar inte separat för varje ryssja). 

2. Därtill betalar vi alla de utgifter som filmandet kan medföra ifall fiskaren hjälper till med transport när kameran sätts upp/tas ned
(båthyra, bensin, använd tid etc).

• Vi köper upp av fågel skadad fisk till detaljhandlespris (tukkuhinta), dvs sådan fisk som annars slängs bort.

• Vi är nogranna med att samarbetsfiskare som deltar i projektet behandlas anonymt i alla sammanhang.

• Fiskaren får tillgång till material kameran producerar. Fiskaren kan alltså i realtid följa med vad som händer kring bragderna. 

• V har betalat ca 1000 euro/säsong till samarbetsfiskare. Meningen är inte att medverkan skall bli en börda. Fiskare som deltagit
2022 har använt ca 3-6 timmar tör hjälp med transport. Skadad fisk har inte förekommit nämnvärt. Fiskarens tid går därför mest åt
till att föra bok över fångsternas storlek och ifall han/hon vill, hjälpa till med transporter.

Fiskarens roll

• Fiskarens ansvar är att föra bok över fiskfångster under den tid vi filmar (dvs den mängd fisk som fångas/fångsttillfälle)

• Fiskarens ansvar är att räkna eventuella skarvar inom bragdernas omedelbara (ca 50 -100 m från bragden) närhet då när han/hon
anländer till bragderna under ordinarie turer till bragderna –uppskattning räcker.

• Ifall det finns skadad fisk, tar fiskaren en bild på skadan och fisken, mäter fiskens storlek, tar ett prov på skadan som fryses och
eventuellt tar tillvara fisken.  Provredskapen och instruktioner ges i förväg.



Mål, 
Utmaning
och Resultat

• Vi samlar in information 
med vilken vi försöker 
kartlägga skarvens direkta 
kvantitativa effekter på fiske 
och fiskodling.

• Information samlas in från 
områden och platser där 
påverkan av skarven antas 
vara stor, vi samlar inte data 
från platser där påverkan 
antas vara liten.

• Datainsamlingen sker i 
samarbete med lokala 
fiskare & företagare. 

• Skarvens rörelser och 
beteende är svåra att 
förutse

• Det går inte att sätta upp 
kameror på många ställen 
=> mängden data/kamera 
blir enorm vilket begränsar 
kamerornas antal. Målet är 
därför att hitta platser där 
skarven förekommer i stort 
antal.

• I bästa fall kan projektet 
visa en effekt. I värsta fall 
klarar vi inte av detta => 
Det betyder dock inte att 
en effekt inte skulle finnas. 
Ett så kallat 0-resultat i en 
studie betyder aldrig att 
något inte existerar, det 
betyder bara att effekten i 
studien inte kunde påvisas. 



• Vi hoppas kunna samarbeta med 
fiskare och fiskodlare så att vi bättre 
kan påvisa de negativa effekterna 
skarven förorsakar - Målet är att 
visa effekten - inte motsatsen!

• Projekt kommer och går, 
skarvproblemet löses inte i ett 
projekt, men varje projekt är ett 
steg framåt!

• Har ni tankar om vad ännu kunde 
göras i projektet, vad vi kan göra 
bättre, finns det i Vasa trakten 
intresse att arbeta tillsammans? 

mats.westerbom@luke.fi
+358 295 322 747

Tack!


