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Äter Mellanskarv i Sommen det unika beståndet av röding och öring? 

Förord 

Vi vill tacka alla som har hjälpt oss att genomföra detta arbete. Framförallt vill vi tacka Henri 

Engström (Evolutionary Biology Centre/Population Biology, Uppsala universitet) som födde 

idén om att analysera mellanskarvens födoval i sjön Sommen. Tillvägagångssättet, att 

analysera födoval utifrån en spybollsanalys, vill vi tacka Leif Jonsson (Göteborgs 

Naturhistoriska Museeum/Göteborgs universitetet) som har bistått med experthjälp. Eric 

Carpholm (Sommens Fiskevårdsområde/Boxholmsskogar) vill vi tacka för kunskapen om den 

lokala platsen. Vidare vill vi tacka vår handledare Astrid Berg (Linköpings universitet, 

Campus Norrköping) som lotsat oss genom hela arbetet.  
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Äter Mellanskarv i Sommen det unika beståndet av röding och öring? 

Abstract 

This is a scientific work which include both a quantitative and a qualitative method. The aim 

with this essay is to examine the Cormorants diet in the lake Sommen, and particular if the 

unique arts of redbelly and salmon trout includes in the Cormorants diet. Sommens 

fiskevårdsområde, have been granted permission to hunt the Cormorants by the County 

Administrative Board,  and the reason would be to protect redbelly and salmon trout. We have 

done analyses of  fishbones in Cormorants’ pellets and compare them with our fishes for 

reference, which are taken from the same lake. This is done to see if the County 

Administrative Board took the right decision. The collecting of pellets and fishes for reference 

were done in field and the analyses of the pellets were performed in the laboratory. The result 

of this study shows that the Cormorants nearly always eat perch. In the analyzed pellets of this 

study were not redbelly and salmon trout found. This means that the decision of hunting the 

Cormorants, made by the County Administrative Board, is not motivated. 
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Äter Mellanskarv i Sommen det unika beståndet av röding och öring? 

Inledning 

Ett flertal av våra vilda djurarter är föremål för diskussioner om huruvida deras existens är 

positiv eller negativ. Mellanskarven har hamnat i fokus eftersom dess bestånd, under de 

senaste årtionden, ökat nästan explosionsartat. Den snabba populationsökningen vill många 

forskare härleda till ökad eutrofiering av våra sjöar och vattendrag. Ökningen och spridningen 

av mellanskarv har tagits emot med blandade känslor. Bevarandebiologer värnar om en 

biologisk mångfald och ser fågelns återkomst som ett resultat av ett framgångsrikt 

naturvårdsarbete, eftersom mellanskarven nu återintar sin naturliga plats i naturen. Många 

fiskare, markägare och friluftsmänniskor ser däremot fågeln som ett skadedjur, som inverkar 

negativt på fiskenäringen, och vill begränsa dess utbredning genom jakt och äggprickning. I 

och med Sveriges inträde i EU 1995 förbjöds den allmänna jakten på mellanskarv, då fågeln 

ansågs och alltjämt anses som värd att skyddas (www.naturvardsverket.se). 

 

Ett exempel där intressekonflikten blossat upp är sjön Sommen som ligger i gränslandet 

mellan Östergötland och Småland i södra Sverige. Sommen koloniserades av mellanskarv 

1998 genom en koloni på ön Hästholmen utanför Asby udde. Kolonin var från början 

blygsam, med endast ett fåtal häckande par och ett 20-tal ungfåglar. Populationsökningen har 

ökat markant och år 2002 fanns det mer än 60 häckande par, samt ett stort antal ungfåglar 

(Sommens Fiskevårdsområde, 2000).  

 

Sommen är en av Sveriges större klarvattensjöar med ett vatten av hög kvalité, vilket gör den 

unik. I Sommen finns också ett unikt bestånd av storröding och insjööring. Detta har gjort att 

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har klassificerat Sommen som ett riksintresse. 

Målsättningen med riksintresset är att bevara livsmiljön för storröding och insjööring samt att 

ge dessa hotade arter ett skydd så att de kan fortleva (Länsstyrelsen, 2002).  

 

Med anledning av det unika beståndet av röding och öring har Sommens Fiskevårdsområde 

(SFVO) ansökt om skyddsjakt på mellanskarv till Länsstyrelsen. De anser att fågeln har 

bidragit till minskningen av röding- och öringbeståndet. Sommens Fiskevårdsområde drar 

även paralleller till sjön Roxen, som har ett mellanskarvbestånd på ca 6 000 häckande par, och 

nämner att Sommen inom några år kan stå inför samma problem (SFVO, 2000-10-06). Efter 

upprepade ansökningar, beviljade Länsstyrelsen år 2001, skyddsjakt på mellanskarv. 
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Äter Mellanskarv i Sommen det unika beståndet av röding och öring? 

Länsstyrelsen anser att tillräckliga skäl föreligger för att bevilja skyddsjakt och främsta skälet 

skulle då vara att skydda Sommens bestånd av storröding. Länsstyrelsens motivering till 

skyddsjakt skulle vara de studier som utförts i sjön Bolmen. Resultatet från Bolmen visar att 

mellanskarv prederar laxfisk (SFVO, 2000-10-06). Länsstyrelsen beviljade skyddsjakt även 

för år 2002 och 2003 men konstaterade dock att flera av de dokumenterade nedgångarna i 

fiskebeståndet har börjat långt innan mellanskarven etablerade sig i området. Enligt 

Länsstyrelsen (2002) har flera undersökningar utförda i Sommen visat att röding- och 

öringbeståndet har minskat sedan åtminstone 50 år tillbaka. En viktig orsak till det skulle vara 

att Sommens vattenstånd regleras. Regleringen kan innebära en sänkning av vattenståndet 

under de aktuella fiskarternas romläggning. Detta innebär en svårighet för den känsliga 

romen, samt att fisken under lekperioden exponeras i en större utsträckning. En annan orsak 

till minskningen av röding och öring i Sommen skulle vara kräftbeståndet som medför en 

betydande konkurrens. Detta genom att signalkräftan livnär sig på rom från röding och öring, 

samt att arterna konkurrerar om bottenfaunan. Orsaker som hårt fiske (både sport- och 

yrkesfiske), ett rörligt friluftsliv samt utökad båttrafik nämns även ligga bakom minskningen 

av fiskarterna. Länsstyrelsen nämner även att en försämrad vattenkvalité (eutrofiering) skulle 

kunna vara en anledning till att röding- och öringbeståndet har minskat. Eutrofiering leder till 

minskat siktdjup och minskad syrgashalt. Ett näringsrikare tillstånd för en sjö gynnar abborr- 

och karpfiskar, vilket gör att röding och öring tvingas retirera. Predation från fåglar skulle 

även vara en anledning till att röding- och öringbeståndet har minskat och Länsstyrelsen ger 

då storskrak och häger som exempel (Länsstyrelsen, 2002). Dessa fåglar tar en viss del av 

produktionen av röding och öring, men äventyrar sällan beståndet som helhet (Fjälling, 1997).  

 

Länsstyrelsen nämner att nuvarande kunskapsläge inte entydigt visar att mellanskarv skulle 

vara orsaken till minskade fiskefångster. Länsstyrelsen eftersträvar också mera forskning om 

mellanskarvens roll i röding- och öring nedgången (Länsstyrelsen Östergötland, beslut 2003-

03-10).  

 

Den forskning som hittills bedrivits på mellanskarvens födoval i svenska vatten indikerar att 

mellanskarven inte är specialiserad på en viss typ av fisk utan är generalist och opportunist 

vilket betyder att fågeln äter den mest tillgängliga och vanligast förekommande fiskarten. 

Dock är det så att ny forskning visar att mellanskarv inte är en så stor generalist som forskarna 

 8
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tidigare har förmodat, utan fågeln gör någon form av val när den fångar sitt byte (Engström & 

Jonsson, 2003). Fiskesamhället kan skilja sig markant mellan olika sjöar och mellanskarvens 

födoval är därför beroende av artsammansättningen i fiskesamhället. Undersökningar om 

mellanskarvens födoval går därför inte automatiskt att överföra från en sjö till en annan. 

Möjligtvis kan undersökningar, utförda under likartade förutsättningar, ge en indikation av 

vilka fiskarter som kan ingå i mellanskarvens födoval (www.naturvardsverket.se). 

Exempelvis visar Fiskeriverkets rapport (1:1998) att mellanskarv i svenska insjöar prederar 

mest abborre och mört. Dessa fiskar är också de vanligast förekommande i de undersökta 

sjöarna. Det finns endast en mindre undersökning av mellanskarvens födoval i näringsfattiga 

insjöar likt Sommen. Den gjordes 1995 i Vänern och visar att mellanskarvens vanligaste 

byten är sik, abborre och mört (Fiskeriverkets rapport, 1:1998). 

 

Sammanfattningsvis pekar dagens forskning på att röding- och öringbeståndet har minskat 

och att orsakerna kan vara många. Mellanskarvens kolonisering av området har utpekats som 

en anledning till det minskade beståndet. Detta utan att någon forskning har bedrivits på den 

aktuella platsen. Länsstyrelsen har beviljat skyddsjakt på mellanskarv men eftersträvar 

forskning i Sommen angående mellanskarvens födoval. På grund av ovan nämnda diskussion 

föddes intresset för att i denna uppsats undersöka mellanskarvens födoval i Sommen.  

 

 

Syfte 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka mellanskarvens födoval i Sommen. Ingår 

Sommens unika bestånd av röding och öring i mellanskarvens födoval?  

 

För att uppnå syftet artbestäms fiskben från mellanskarvens spyboll. För att artbestämma 

fiskbenen används valda referensfiskar från Sommens befintliga fiskesamhälle.  
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Äter Mellanskarv i Sommen det unika beståndet av röding och öring? 

Bakgrund 

 

 

Sommen som sjö 

Sommen ligger i gränslandet mellan Östergötland och Småland i Södra Sverige. Sommen 

ligger i Boxholms, Kindas, Tranås och Ydre kommuner och berör Jönköpings och 

Östergötlands länsstyrelser.  

 

 

         
Källa: www.eniro.se                                    Källa: Samanställning av 40-års recipientkontroll,  

                                                                    1961-2000. Fejes et al, 2002. Sid. 67. 

 

 

Hydrologi 

Sommen ingår via Svartån i Motala Ströms avrinningsområde, som når Östersjön via 

Bråviken (Länsstyrelsen, 2002). Sommen är beläget ca 146 meter över havet och dess yta 

uppgår till ca 132 km2.  Att sjöns totalyta varierar beror på vattenreglering genom uttag av 

vattenkraft. Sjöns volym är ca 2 210,53 miljoner m3 med ett maxdjup på 53,0 meter och ett 

medeldjup på 16 meter (www.smhi.se). 

 

Sommen sträcker sig ca 4 mil i sydost – nordvästlig riktning och kan topografiskt delas upp i 

två bäcken, ett västligt och ett östligt. Detta genom att Torpöns nordspets och fastlandet 

fungerar som en tröskel. Sommen kan sägas bestå av två sjöar vars karaktärer i viss 

utsträckning skiljer sig åt. Vattnets omsättningstid (teoretiskt) varierar mellan de båda 
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bäckena, i det östra är omsättningstiden 11 år och det västra 1,5 år. Att omsättningstiden är 

kortare i det västra bäckenet beror på att Svartåns in- och utlopp är beläget där. Skillnaden på 

omsättningstiden medför fysikaliska och vattenkemiska skillnader mellan de olika bäckenen. 

Generellt är det västra bäckenet mer näringsrikt med ett något mindre medeldjup. 

Medeldjupet för det västra bäckenet är 14 meter respektive 18 meter för det östra bäckenet 

(Länsstyrelsen, 2002). 

 

 

Tillrinningsområde och avvattning 

Sjön har ett tillrinningsområde om ca 1782 km2 med en nivåskillnad om ca 129 meter. Den 

huvudsakliga tillrinningen kommer från Svartån, vars inlopp är beläget i Tranås och Bulsjöån, 

vars inlopp är beläget i Norra Vifjärden (Länsstyrelsen, 2002). Svartån har ett medelflöden på 

5,0 m3/s och Bulsjöån har ett medelflöde på 2,7 m3/s (SpunS, 2001). Sommens 

medeltillrinning var mellan åren 1961-1990 ca 6 l/s per km2 (www.smhi.se). 

 

Sommen avvattnas via Svartån i Boxholmsfjärden vars medelflöde uppgår till 10,7 m3/s 

(SpunS, 2001). Här finns även en regleringsdamm upprättad sedan 1923. Regleringen innebär 

att vattenståndet under sommartid är 20-70 cm högre än om sjön varit oreglerad 

(Länsstyrelsen, 2002). 

 

 

Geologi: berggrund och jordarter  

Sommen är en sprickdalssjö som uppkommit som en följd av starka rörelser i jordskorpan och 

genom vulkanisk aktivitet. Genom dessa rörelser har de vikar och fjärdar som idag utgör 

Sommen skapats. För cirka 40-50 miljoner år sedan påverkades Sommenbygden av 

spänningar som verkade i östvästlig riktning. Följden av dessa spänningar var att berggrunden 

sprack upp och flera stora bergblock sjönk ner. Sedan dessa händelser inträffade har 

landformerna omformats framförallt genom inlandsisarnas verkningar. När den senaste 

inlandsisen började dra sig tillbaks för ca 14 000 år sedan bildades flera sjöar av älvarnas 

smältvatten. En av södra Sveriges största var Sommenissjön. Sjön växte genom en ständig 

tillförsel av smältvatten men också genom att flera, från början, åtskilda issjöar efterhand 
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förenades (SpunS, 2001). Sommen är beläget i det transskandinaviska granit-porfybälet vilket 

sträcker sig från sydöstligaste Småland upp till mellersta Norrland. Bergrunden i och kring 

sjön består huvudsakligen av granit (smålandsgranit). I vissa områden finns det även sura 

vulkaniska bergarter (Länsstyrelsen, 2002). 

 

Jordtäcket kring Sommen är i huvudsak mycket tunt och på stora delar är berggrunden synlig. 

Inom vissa områden finns det inslag av torvjordarter, men den dominerande jordarten är 

morän. Moränen som normalt är en naturligt näringsfattig jordart innehåller även inslag av 

kalkförande isälvssediment. Dessa kalkförande isälvssediment härstammar från de 

sedimentära jordarterna från Vadstena-Motala området och har tillförts genom inlandsisens 

avsmältning norrifrån. Jordens kalkinnehåll påverkar sjöns motståndskraft mot försurningen 

som därför är mycket god (SpunS, 2001 & Länsstyrelsen, 2002). 

 

 

Vattenkemi 

Enligt Länsstyrelsen (2002) är sjöns långa omsättningstid ca 6,6 år (teoretiskt, både västra och 

östra bäckenet) i kombination med ett till stora delar näringsfattigt tillrinningsområde en av de 

huvudsakliga anledningarna till att Sommens vatten är klart och därmed har ett stort siktdjup. 

Sjöar med lång omsättningstid, som t.ex. Sommen, har klart vatten eftersom materialet hinner 

sedimentera (sjunka till botten).  

 

 

Näringsstatus 

Ur ett 40-års perspektiv har det totala fosfor- och kvävehalterna minskat i det västra bäckenet. 

Trendanalyser för det östra bäckenet mellan åren 1975 - 2000 visar också på svagt sjunkande 

fosforhalter. Däremot visar trendanalyser från det östra bäckenet på svagt stigande 

kvävehalter. Sommens totala fosfor- och kvävehalt har minskat under perioden och är ett 

resultat av vattenvårdande investeringar i de kommunala vattenreningsverken (Länsstyrelsen, 

2002). 
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Ur ett helhetsperspektiv är Sommen en näringsfattig sjö med skillnader mellan det västra 

bäckenet och det östra bäckenet. Sommen karaktäriseras som en oligotrof klarvattensjö med 

lätta eutrofiseringstendenser i vissa områden och då framför allt i det västra bäckenet 

(Länsstyrelsen, 2002).  

 

 

Sommen som riksintresse 

Sommen är som tidigare nämnts en av Sveriges större klarvattensjöar med ett vatten av hög 

kvalité, vilket gör den unik. Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har klassificerat Sommen 

som ett riksintresse för att bevara livsmiljön för storröding och insjööring, samt fiskgjuse, 

storlom, berguv och pilgrimsfalk. Sommen och dess närområde är en miljö som fortfarande 

kan upplevas som opåverkad och ostörd och som kan erbjuda rika möjligheter till upplevelser 

med avseende på såväl natur som kultur (SpunS, 2001). Antalet öar är stort, över 300 st. och i 

vissa områden skapar de en utpräglad skärgårdsmiljö. Många av öarna består av synligt 

urberg och har såväl intressanta som vackra formationer. I Sommen och dess närområden 

finns 5 st. naturreservat, 12 st. fågelskyddsområden, 6 st. särskilt utpekade bergsbranter och 4 

st. fredningsområden för storröding och insjööring (Länsstyrelsen, 2002). 

Sommen och dess närområden berör många intressen så som fiske, fågelskydd, forskning, 

friluftsliv, sjötrafik, jord- och skogsbruk, dricksvattenuttag, vattenkraft och natur- och 

kulturvård (SpunS, 2001).  

 

Till följd av Sommens nationella intresse utarbetade Länsstyrelsen i Jönköpings län och 

Sommens fiskevårdsområdesförening en Fiskevårdsplan Sommen 2002, och i den står det att 

läsa:  

 

”Den övergripande målsättningen med fiskevårdsplanen är att utveckla en långsiktigt uthållig 

strategi för fiskevården i sjön Sommen genom att: 

• Bevara och stärka svaga bestånd av unika och hotade arter som röding och öring /…/ 

• Genom långsiktigt uthålliga fiskevårdsinsatser bidra till att öka Sommenbygdens 

attraktivitet för såväl de åretruntboende kring sjön som för besökande natur- och 

kulturintresserade.” Fiskevårdsplan Sommen 2002. Länsstyrelsen i Jönköpings län. 

Sid. 5.  
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Mellanskarv (Phalacrocorax carbo sinensis) 

 

 

 
Källa: www.naturfotogalerie.de/framesd.htm  

 

 

Historik 

Människan och mellanskarven har konkurrerat om gemensamma resurser under lång tid vilket 

påverkat attityden till fågeln. Det har gjort att massavskjutningar, ingrepp i kolonier och 

fördrivning är ett vanligt inslag i mellanskarvens historia i Europa (Lindell & Jansson, 1994).  

 

Kring sekelskiftet bestod det västeuropeiska mellanskarvbeståndet av färre än 1500 häckande 

par, men uppgår idag till drygt 150 000 par. Beståndet är idag förmodligen större än någon 

gång tidigare i historien och fågeln har börjat uppträda i områden där de antagligen aldrig har 

observerats tidigare (Veldkamp, 1996). 

 

Efter att mellanskarven varit försvunnen (fördriven) från Sverige i nästan 50 år skedde en 

nyetablering i slutet av 40-talet på ön Svartö i södra Kalmarsund. Utvecklingen var i början 

mycket långsam och så sent som 1980 fanns bara 750 häckande par. År 1961 uppstod 

ytterligare en koloni på Gåsö i norra Kalmarsund, där det 20 år senare fortfarande bara fanns 

några få häckande par (Johansson, 1977). Ända fram till mitten av 80-talet var antalet 

mellanskarvar mycket lågt i Sverige. Från 1985 och framåt ökade mellanskarvpopulationen 

explosionsartat för att 1999 omfatta ca 25 600 häckande par, fördelat på omkring 150 
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kolonier. Det totala antalet fåglar efter avslutad häckning, inkluderade häckande individer, 

producerade ungar, icke könsmogna individer och vuxna individer som valt att inte häcka, 

beräknades 1999 uppgå till 125 700 individer (www.naturvardsverket.se). 

 

Första insjöhäckningen ägde troligen rum 1987 i sjön Ymsen i västra Götaland (Engström, 

2001b). Därefter har ett flertal insjöhäckningar tillkommit i Sverige och omfattar bl.a. de fyra 

stora sjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren och Mälaren (www.naturvardsverket.se).  

 

Spridningen av mellanskarv har ökat i takt med växande populationer. Majoriteten av 

häckande mellanskarvar i Sverige (år 1999) återfinns vid kustbanden i Småland, Östergötland, 

Skåne och Blekinge, med tyngdpunkten i Kalmarsund. Öar som Gotland och Öland innehar 

också ett stort mellanskarvbestånd. I Sverige är de största kolonierna på ca 3000 häckande 

par, samt ett stort antal ungfåglar (Engström, 2001b). Utvecklingen av snabbt växande 

mellanskarvpopulationer ökar även i andra delar av Västeuropa. Den kraftiga 

populationsökningen beror till stor del på två orsaker. Den största orsaken är ett beslut från 

EG år 1979 som innebär att mellanskarven skulle sättas upp på det så kallade fågeldirektivet, 

vilket ger fågeln skydd i hela Västeuropa. Den andra orsaken är eutrofiering som gynnar 

födounderlaget och förbättrar mellanskarvens möjligheter till fiske (www.naturvardsverket.se, 

m.fl.). Det ökade mellanskarvsbeståndet förklaras också med att fågeln har få naturliga 

fiender och att miljögifterna avtar (Van Eerden & Gregersen, 1995b).  

 

 

Status 

Mellanskarven tillhör gruppen pelikanfåglar och är tillika en insjö- som havsfågel. Fågeln har 

en upprätt hållning med en lång smal ormliknande hals. En fullvuxen fågel blir mellan 80-100 

cm och innehar en vingbredd på 130-150 cm. Hanarna är både större och tyngre än honorna 

och vikten ligger mellan 1,7-2,8 kg. Fjäderdräkten är svart och vid solljus skimrar den åt det 

gröna hållet. På våren framträder silvervita fjädrar på huvud, hals och lår. Under 

parningstiden exponeras även en vit fläck på sidan av fågeln som är en optisk signal för att 

visa att fågeln är redo för parning. När fåglarna är unga (upp till 1 år) har de ännu inte, som de 

vuxna, utvecklat en svart fjäderdräkt, utan har då en brungrå dräkt med vit undersida. Den 
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äldsta mellanskarven som registrerats i Europa blev 32 år, men det hör till ovanligheterna att 

de blir äldre än 10 år (Lindell & Jansson, 1994).  

 

Mellanskarven saknar den anpassning till vattenvistelse som finns hos andra sjöfåglar, 

nämligen en vattenavvisande fjäderdräkt. Det innebär att mellanskarvarna tillbringar mycket 

liten tid på och i vattnet (Jonsson, 1977). Detta tar sig uttryck i att fågeln ofta syns sittande på 

land med utspända vingar för att torka (Lindell & Jansson, 1994).  

 

 

Utbredning och flyttning 

Mellanskarvens utbredningsområde sträcker sig över det kontinentala Europa och hela vägen 

österut över den asiatiska kontinenten. I Sverige är mellanskarvens utbredningsområde främst 

i grunda kustområden och insjöar i Syd- och Mellansverige, samt sällsynt i norrlands kustland 

(Fiskeriverket rapport 1:1998).  

 

Det stora flertalet av svenska mellanskarvar lämnar landet i augusti – september och 

återkommer i mars – april. Det traditionella övervintringsområdet för svenska mellanskarvar 

finns i Medelhavet, samt i sjöar och floder i Väst- och Centraleuropa (Fransson & Pettersson, 

2001). Under senare år har mellanskarven även övervintrat i södra Östersjön, Öresund och 

utmed svenska Västkusten (www.naturvardsverket.se). Vinteråterfynd av döda 

mellanskarvungar, som ringmärkts, visar att delar av populationen väljer att tillbringa vinter 

så långt norrut som Vänern och Bråviken (Bengtsson, 1999). En orsak till detta kan vara att 

mellanskarven tvingas till detta p.g.a. en populationsmättnad i de traditionella 

övervintringsområdena (www.naturvardsverket.se).  

 

 

Häckning 

En könsmogen mellanskarv häckar för första gången oftast vid två till tre års ålder. De bygger 

helst sina boplatser högt upp i träd som ger en fri inflygning och hopp om att få vara ifred från 

andra mellanskarvar (Lindell & Jansson, 1994). Under senare år, beroende på att 

häckningsutrymmet begränsar storleken på mellanskarvkolonin, har mellanskarven även 
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byggt sitt bo direkt på marken, eller i buskage om träd saknats. Fågelbona består av kvistar, 

vattenväxter eller tång och hanen ansvarar huvudsakligen för insamlandet av bomaterial, 

medan honan ansvarar för boets konstruktion. Fågelbona används år efter år, men byggs på 

eller nykonstrueras i de fall de förstörts under vintern (www.naturvardsverket.se). 

 

I mars-april läggs de flesta äggen som vanligtvis är 3-5 i antal. Båda könen deltar i ruvningen 

och efter ca. 30 dagar kläcks äggen. Ungarna är de tre första dagarna blinda och hjälplösa, 

men blir omhändertagna av föräldrarna som ger dem halvsmält fiskgröt som föda. I andra 

hälften av maj när ungarna är 50-60 dagar gamla blir ungarna flygga (flygfärdiga) och börjar 

träna på att fiska själva. Efter 2,5-3 månader bryts kontakten med föräldrarna och ungarna får 

sedan klara sig på egen hand. Dödligheten är hög hos ungarna och en tredjedel dör innan de 

uppnår en ålder av ett år. Det betyder att det generellt ger två flygfärdiga ungar per bo 

(Lindell & Jansson, 1994). Enligt Naturvårdsverkets rapport 5261, Förvaltningsplan för 

mellanskarv och storskarv, har mellanskarvens överlevnad under första året beräknats till 64 

%, för att år två öka till 78 % och till tredje året är överlevnaden beräknad till 84 %.  

 

Ungefär hälften av mellanskarvens ungar etablerar sig i den koloni där de kläcktes. Utbytet av 

fåglar mellan kolonierna är mindre vanligt. Det betyder att lite färre än hälften av ungarna 

söker sig till nya häckningsområden (www.naturvardsverket.se). 

 

 

Mellanskarvens påverkan på fiskenäringen  

Bitskador på fisk i olika fiskeredskap, orsakade av mellanskarv, är det största relaterade 

problemet till mellanskarvar och fiske i Sverige. Det visar sig genom att redskapen förstörs 

och att fisken blir uppäten eller oanvändbar som försäljning för yrkesfiskaren 

(www.naturvardsverket.se).  

 

Ungfåglar, med mindre rutin, trasslar ofta in sig i näten och drunknar (Lindell & Jansson, 

1994). Många yrkesfiskare hävdar också att mellanskarven äter eller skadar så stor mängd fisk 

i nät att det påverkar deras fiskefångster negativt. Yrkesfiskare och mellanskarv konkurrerar 

alltså om samma byte. Detta har resulterat i att många yrkesfiskare helst vill se en reducering 

av fågeln, eller att den helt elimineras (Länsstyrelsen, 2002, www.naturvardsverket.se m. fl.). 
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Mellanskarvens påverkan på sin närmiljö 

Mellanskarvens fräna spillning förstör växtligheten och därmed också mycket av djurlivet. En 

ö som blir koloniserad av mellanskarv blir ganska snart vit av spillning som omöjliggör livet 

för många växter och djur. Varefter de döda häckningsträden faller till marken, p.g.a. 

spillning och avbrutna kvistar, byggs nya bon i träd som ännu inte fallit. Det leder till att det 

till slut inte längre finns några träd som står upp (Lindell & Jansson, 1994). Detta har 

resulterat i att många friluftsmänniskor upplever mellanskarvens kolonisering av området som 

mycket negativt, då fåglarna har och alltjämt förstör många öar med sin fräna spillning 

(Länsstyrelsen, 2002). Växtsamhället i övrigt förändras också och går mot näringstoleranta 

arter som exempelvis hallon, fläder, brännässla, hundkex, skräppor och vissa arter av gräs 

m.m. Ur ett ekologiskt perspektiv är förändringen eller försvinnandet av vegetation en del av 

en naturlig process. En del arter missgynnas, medan förutsättningar för andra arter förbättras 

(www.naturvardsverket.se). 

 

Mellanskarv som väljer att etablera kolonier i redan befintliga hägerkolonier reducerar antalet 

häckande hägrar. Detta beroende på konkurrens om lämpliga boplatser. Totalt sett har antalet 

hägrar inte minskat i Sverige under perioden för mellanskarvens kraftiga populationsökning 

(www.naturvardsverket.se). 

 

 

Skyddsjakt på mellanskarv 

När Sverige 1995 blev medlem i EU försvann den allmänna jakten på mellanskarv. 

Mellanskarven är upptagen i EU: s så kallade fågeldirektiv. Listan omfattar sårbara, sällsynta 

och hotade fågelarter som är i behov av skydd. Allmän avskjutning, förstörelse av bon och 

ägg, samt störning under häckningstiden är förbjudet (Fiskeriverket rapport 1:1998). 

 

Naturvårdsverket har vid flera tillfällen de senaste åren och särskilt i internationella 

sammanhang framfört vikten av att mellanskarven inte längre behöver ingå i EU: s 

fågeldirektiv. Det motiveras med att mellanskarvbeståndet idag är tillräckligt för att garantera 

artens överlevnad. Skulle mellanskarven utgå från fågeldirektivet skulle det återigen införas 

allmän jakt på fågeln. I Sverige kan Länsstyrelsen bevilja skyddsjakt på mellanskarv om 
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starka skäl föreligger. Att hindra etablering av mellanskarvkolonier är som regel inte 

motiverat i annat fall än då en direkt konflikt med betydande naturvärden uppstår. Dessa 

naturvärden kan vara att bevara skyddsvärd natur såsom växt- och djurliv. Länsstyrelsen ser 

även näringsidkande rörelser såsom yrkesfiske som ett skäl till att bevilja skyddsjakt. 

Bitskador på fisk i fiskeredskap orsakade av mellanskarv kan påverka försäljningsvärdet och 

kan i vissa fall även göra fisken osäljbar. Dessa skador förekommer mer eller mindre i 

samtliga områden där fågeln finns och någon tydlig koppling till antalet häckande fåglar i 

området förefaller inte finnas. Jakt som metod för att minska skadeverkningar har endast 

begränsad betydelse, då mellanskarven uppträder mycket skyggt och är svårjagad. Fågeln har 

även en hög reproduktionstakt som begränsar jakt som metod. Ökad dödlighet genom jakt 

kompenseras förmodligen till stor del genom en ökad överlevnad bland kvarvarande 

individer. Detta gör att syftet med skyddsjakt i första hand är att uppnå en skrämseleffekt 

(www.naturvardsverket.se).  

 

För att komma tillrätta med bitskador på fisk i nät förespråkar Fiskeriverket (1:1998) en 

utveckling av fiskeredskapen. I andra hand vill de se skyddsjakt, eller ingrepp i kolonin 

(äggprickning) för att begränsa skador orsakade av mellanskarv.  

 

 

Mellanskarv i Sommen 

 

 

Populationsökning av mellanskarv i Sommen 1998-2002  

Från att det 1998 varit tre häckande par av mellanskarv (muntl. medd. Gezelius, Lars. 

Länsstyrelsen, 030821) ökade antalet till 15 häckande par året efter (muntl. medd. Carpholm, 

Erik. Sommens Fiskevårdsområde/Boxholmsskogar, 030520). En kraftig populationsökning 

fortsatte även år 2000, då mer än en fördubbling hade skett och antalet var uppe i 40 häckande 

par. Sedan började populationen i Sommen att plana ut något, för att 2001 vara 50 häckande 

par (Sommens Fiskevårdsområde, 2000). Trenden, med en fortsatt planande utveckling, höll i 

sig även år 2002 och antalet häckande par var uppe i 60 st. (Länsstyrelsen, 2002).  
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Förväntad utveckling av mellanskarv i Sommen och konsekvenser av den 

Enligt Sommens Fiskevårdsområde går mellanskarvens populationsutveckling i Sommen att 

förutspås. Erfarenhet från andra insjöar visar att populationsutvecklingen av mellanskarv har 

ökat markant i nykoloniserade områden (Sommens Fiskevårdsområde, 2000). En jämförelse 

med Vänern, som likt Sommen är en näringsfattig sjö, fanns det år 1989 tio häckande par. 

Efter att kraftigt ökat i antal under tretton års tid fanns det år 2002, 1647 häckande par 

( HTUwww.naturvardsverket.se UTH). Eftersom Sommen har liknande förutsättningar för mellanskarv 

anser Sommens Fiskevårdsområde att det kan förväntas en liknande explosionsartad 

populationsutveckling. Begränsning av mellanskarvens expansion är tillgången på föda och 

häckningsplatser, vilket det finns gott om i Sommen (Sommens Fiskevårdsområde, 2000). 

 

Enligt Sommens Fiskevårdsområde (2000) kan konsekvenserna av ett ökat 

mellanskarvbestånd bestå i följande:  

 

• Minskning av skyddsvärda och sällsynta fiskarter såsom röding och laxöring. 

• Minskning av Sommens karaktärsfåglar såsom storlom och fiskljuse. 

• En exponentiell ökning av mellanskarv tills balans mellan föda och individer uppstår. 

• Sommens värde som fiskesjö minskar och risk för utslaget yrkesfiske finns. 

• En ökande förstöring av öar som begränsar det rörliga friluftslivet kring Sommen. 

 

 

Skyddsjakt av mellanskarv i Sommen 

Länsstyrelsen i Östergötland har beviljat skyddsjakt på mellanskarv i Sommen. Främsta skälet 

till det är Sommens bestånd av storröding. Skyddsjaktens mål är att förhindra nyetablering av 

mellanskarvkolonier. Äggprickning får genomföras under häckningsperioden, men inte på ön 

Hästholmen som redan har en etablerad mellanskarvkoloni. Vidare konstaterade 

Länsstyrelsen att effekterna av mellanskarvkolonin är dåligt dokumenterade och mer 

forskning eftersträvas (Länsstyrelsen Östergötlandslän, beslut 2003-03-10). 
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År 2001, sköts det 30 st. mellanskarvar i Sommen och 10 st. drunknade i fiskeredskap. År 

2002, blev den totala siffran för döda mellanskarvar (både drunknade och skjutna) 72st. 

(muntl. medd. Carpholm, Erik. Boxholmsskogar, 2003-05-20). 

 

 

Tidigare forskning om mellanskarvens födoval  

Dagens forskning om mellanskarvens födoval i Svenska vatten visar, som tidigare nämnts, att 

de livnär sig på fisk. De är inte specialiserade på en viss typ av fisk utan är generalister och 

opportunister och äter den mest tillgängliga och vanligast förekommande fiskarten. Födan kan 

därför variera kraftigt mellan område och tidpunkt på året (www.naturvardsverket.se). Dock 

är det så att ny forskning visar att mellanskarv inte är en så stor generalist som forskarna 

tidigare har förmodat, utan fågeln gör något form av val när den fångar sitt byte (Engström & 

Jonsson, 2003).  

 

Om man jämför med andra europeiska länder har det forskats väldigt lite om mellanskarv i 

Sverige. En studie gjordes i Kalmarsund på 1970-talet som bl.a. undersökte mellanskarvens 

födoval. Först 1995 påbörjades en mer omfattande studie om mellanskarvens födoval i 

svenska vatten. Det är känt att mellanskarven konsumerar mycket fisk, men vilka effekter ett 

stort fiskuttag kan få på fiskebeståndet är hittills inte känt. Forskning om fågelns påverkan på 

fiskbeståndets storlek råder det delade meningar om. Mellanskarvens påverkan på 

fiskbeståndet kompliceras även av att variationer i fiskebeståndets storlek förekommer helt 

naturligt. Utifrån ett strikt biologiskt perspektiv går det inte att dra ett direkt samband mellan 

fågelns uttag av fisk och fiskebeståndets biomassa. Till mekanismer som måste räknas med 

hör framförallt minskad konkurrens om födan hos de överlevande fiskarna. Detta skulle då 

kunna leda till en större överlevnad hos fiskebeståndet än om predation från mellanskarv inte 

existerade. Även den mänskliga påverkan kan ha haft en negativ effekt på fiskebeståndets 

storlek och människan är säkert inte helt oskyldig till det minskade fiskebeståndet. Det är 

därför inte möjligt att dra några slutsatser om fåglarnas effekter på fiskesamhället utan att ta 

hänsyn till andra faktorer än mellanskarvens totala konsumtion (www.naturvardsverket.se).   
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Vanligaste födan 

Tidigare forskning i näringsrika insjöar visar att mellanskarvens viktigaste födoval är abborre, 

gers och mört. Braxen förekommer sällsynt som födoval trots att den är vanlig i dessa sjöar 

(www.naturvardsverket.se). Detta kan bero på braxens höga kropp, vilket kan leda till att 

mellanskarven får svårighet att svälja bytet (Engström & Jonsson, 2003). I näringsfattiga 

insjöar, likt Sommen, finns endast en mindre undersökning som är utförd i Vänern. I detta 

material var sik, abborre och mört de vanligaste bytena (tabell 1). I Denna undersökning, som 

gjordes 1995, analyserades maginnehållet från 13 drunknade mellanskarvar 

(www.naturvardsverket.se): 

 

 

Tabell 1. Mellanskarvens födoval i sjön Vänern. 

Vänern 575 900 ha Antal % 
Sik 16 40 
Abborre 12 30 
Mört   8 20 
Gös   2   5 
Gädda   1 Ca: 3 
Lake   1 Ca: 3 
Totalt 40 100 
Källa: Förvaltningsplan för mellanskarv och storskarv. Naturvårdsverket rapport, 5261. Sid. 

25.  

 

 

Fisketeknik 

En äldre mellanskarv har mer rutin vid själva fisket och behöver bara ca 20 sekunder för att 

fånga en fisk medan en yngre behöver mer tid, samt att den oftare missar sitt byte (Jonsson, 

1977). Fågeln tar sitt byte utifrån olika aspekter. Dessa aspekter kan vara om bytet är natt- 

eller dagaktivt, lever exponerat eller gömt, simmar fort eller sakta, lever ensligt eller i stim, 

lever nära botten eller pelagiskt (Engström & Jonsson, 2003). Mellanskarven kan dyka ner till 

mer än 20 m djup för att söka föda, antingen ensamma eller i grupp (Lindell & Jansson, 

1994). Beteendet att fiska i grupp har blivit allt vanligare och har satts i samband med 

förändringar i fiskepopulationerna som beror på eutrofiering. Eutrofieringen gynnar 

stimbildande fiskarter som mört, brax, nors, abborre och gers. Stimbildande fiskar, som lever 
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pelagiskt, är lättare att fånga för mellanskarven om de jagar i grupp. En vuxen mellanskarv 

äter omkring 15-25 % av sin kroppsvikt/dygn vilket motsvarar 350-585 gram 

(www.naturvardsverket.se). Enligt Engström & Jonsson (2003) påverkar energibalansen 

fågeln när den ska fånga sitt byte. Det får inte gå åt mer energi att jaga bytet än vad bytet ger. 

Detta gör att bytesstorleken vanligtvis är i intervallet 10-30 cm, men kan i enstaka fall variera 

och vara både större och mindre (Fiskeriverket rapport 1:1998). Om det skulle uppstå brist på 

föda i närområdet kan mellanskarven flyga 30 km från häckningsplatsen för att söka föda. 

Detta innebär i praktiken att fågeln kan fiska i helt andra vattensystem än där kolonin är 

belägen (www.naturvardsverket.se). 

 

 

Födovalsanalys 

Mellanskarven har inte förmågan att smälta alla benrester från fisk den ätit, utan kastar upp 

svårsmälta delar i form av en spyboll. En spyboll ser ut som en rund grötklump som består av 

benrester, fjäll, otoliter (hörselstenar), samt osmält fisk (www.naturvardsverket.se). För att 

undersöka vilken fiskart mellanskarven prederat kan man analysera och artbestämma 

spybollens osmälta fiskben. Undersökningar utförda av Engström & Jonsson (2003) visar att 

en spyboll kan innehålla upp till 89 olika fiskindivider. Undersökningen påvisade även ett 

medeltal på 14 individer/spyboll. 

 

 

Fiskesamhället i Sommen 

Sommens fiskfauna är artrik och utgörs av 22 arter varav de i särklass mest skyddsvärda är 

storröding och insjööring. Som tidigare nämnts har dessa arter enligt flera undersökningar 

minskat sedan åtminstone 50 år tillbaka. Sommens skiftande karaktär, med smala fjärdar, 

grunda vikar, stora pelagiska områden, stora djup och att näringsstatusen i östra respektive 

västra bäckenet skiljer sig åt, gör att det finns utrymme för många fiskarter. Sommens 

fiskefauna beskrevs redan 1736 i text och är än idag nästintill identisk (Länsstyrelsens, 2002). 
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Äter Mellanskarv i Sommen det unika beståndet av röding och öring? 

Resultat av nätprovfisket avseende vikt och antal 

Den största fiskebiologiska undersökningen av Sommen är Fiskeriverket 

Sötvattenlaboratoriets nätprovfiske som genomfördes under 1996-1997. Provfisket bedrevs 

med pelagiska och bottensatta nät och skulle ge en kvantitativ och en kvalitativ bild över sjöns 

fiskesamhälle (Filipsson, 1998 & Hamrin, 2000).  

 

Resultat av provfisket med avseende på vikt redovisas i figur 1. Figur 2 visar antalet 

fiskindivider i Sommens fiskesamhälle. Totalfångsten vid provfisket uppgick till 134,4 kg och 

fördelades på 6022 fiskar (Länsstyrelsen, 2002).  

 

 

Figur 1. Resultat av provfisket i Sommen avseende artfördelning i vikt. 

 Artfördelning - Vikt Abborre 47,54 %

Nors 12,64 %

Mört 10,00 %

Siklöja 7,63 %

Gers 6,26 %

Sik 4,71 %

Röding 4,31 %

Lake 3,41 %

Benlöja 1,65 %

Gädda 0,93 %

Sarv 0,92 %

 
Källa: Fiskevårdsplan Sommen 2002. Länsstyrelsen Jönköpings län, 2002. Sid 38. 
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Äter Mellanskarv i Sommen det unika beståndet av röding och öring? 

Figur 2. Resultat av provfisket i Sommen avseende artfördelning i antal. 

Artfördelning - Antal
Nors 49,75 %

Abborre 24,81 %

Gers 14,36 %

Mört 4,72 %

Siklöja 3,77 %

Benlöja 1,59 %

Sik 0,38 %

Lake 0,32 %

Röding 0,13 %

Sarv 0,07 %

Gädda 0,07 %

Bergsimpa 0,03
 

Källa: Fiskevårdsplan Sommen 2002. Länsstyrelsen Jönköpings län, 2002. Sid 38. 

 

 

Hamrin (2000) anger, trots Sommens klara vatten, att mängden pelagisk fisk per ytenhet är 

hög i sjön. Stora skillnader finns mellan Sommens västra del som är mycket fiskrik, medan 

sjöns övriga bassänger måste betecknas som relativt fiskfattiga. Denna skillnad beror med all 

säkerhet på att västra Sommen är något näringsrikare än sjöns östra del.  

 

I jämförelse med referenssjöar (sötvattenlaboratoriets nätprovfiskedatabas – djupa 

näringsfattiga sjöar) har Sommen en betydligt högre andel abborre och nors och en lägre 

andel siklöja och mört. Speciellt intressant är den generellt låga förekomsten av öring och 

röding. Att ingen öring fångades vid provfiskena kan tyda på att beståndet är mycket svagt. 

Oroväckande är även den låga mängden röding som fångades vid provfisket. Även detta 

resultat kan tyda på att beståndet är svagt (Hamrin, 2000). 

 

Den summerade artfördelningen (figur 1 och 2) visar tydligt att den dominerande rovfisken är 

abborre och den dominerande bytesfisken är nors, åtminstone i det pelagiska fiskesamhället. 
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Äter Mellanskarv i Sommen det unika beståndet av röding och öring? 

Det bör beaktas i sammanhanget att fångstbarheten för olika fiskarter varierar varför t.ex. 

gädda, sutare och lake alltid blir underrepresenterade i fångster (Länsstyrelsen, 2002).  

 

Enligt Naturvårdsverket och Fiskeriverkets bedömningsgrunder är Sommens fiskesamhälle 

artrikt med mycket fisk och med en stor andel fiskätande fisk. Det betyder att den biologiska 

mångfalden är hög, samt att de dominerande arternas individuella tillväxt är god eller mycket 

god. Det som avviker från jämförelsevärdena är framförallt det mycket höga antalet individer 

per ansträngning (en ansträngning = ett nät en natt). Denna avvikelse kan tillskrivas det stora 

antalet nors (figur 2), vilket ej kan betraktas som något negativt (Länsstyrelsen, 2002). 

 

 

Resultat av nätprovfisket avseende djupfördelningen 

Som tidigare nämnts under rubriken Fisketeknik har mellanskarv ett födosöksdjup ner till 20 

m. Detta resulterar i att vissa fiskarter prederas mer än andra (Engström & Jonsson, 2003). 

Fiskens djupfördelning styrs i första hand av temperaturförhållanden och i andra hand av 

tillgång av föda samt konkurrensförhållanden mellan fiskarterna. Sommartid, då provfisket 

genomfördes, är Sommen starkt skiktad med normala sommartemperaturer runt 20ºC i 

ytvattnet. Temperaturen är den samma ända ner till ca 15 meters djup. Från detta djup ner till 

ca 30 m sker en temperatursänkning till ca 5ºC (Hamrin, 2000). Under 35 meters djup är 

temperaturen 4-5ºC året runt, vilket beror på att vattnets täthet är som högst vid denna 

temperatur. Utifrån fiskarternas olika trivseltemperatur presenterar Länsstyrelsen (2002) en 

generell bild över fiskesamhället i Sommen (Tabell 2). 
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Äter Mellanskarv i Sommen det unika beståndet av röding och öring? 

Tabell 2. Fångst per nätansträngning (en ansträngning = ett nät en natt) i Sommen under 1996. 
  2-8 m 8-14 m 13-19 m 16-22 m 18-24 m 22-28 m 26-32 m 30-36 m 
Antal nät  16 12 2 2 6 2 2 4 
Antal fiskar Abborre 37,13 16,58 6,50 0,50 1,33 0,00 0,00 0,00 
 Benlöja 5,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Gers 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Mört 14,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Nors 17,44 176,42 0,00 9,00 27,00 14,00 6,50 15,25 
 Röding 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,25 
 Siklöja 1,25 2,08 14,50 1,00 5,00 10,00 0,50 7,50 
Vikt (Kg) Abborre 1,49 0,89 0,42 0,08 0,06 0,00 0,00 0,00 
 Benlöja 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Gers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Mört 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Nors 0,10 0,99 0,00 0,06 0,16 0,08 0,04 0,09 
 Röding 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 0,72 
 Siklöja 0,06 0,07 0,80 0,05 0,22 0,47 0,02 0,30 
Källa: Provfisken i 15 sjöar 1994, 1995 och 1996. Fiskeriverket Sötvattenslaboratoriet 

Drottningholm. Sid 56. 

 

 

Provfiskeresultatet med pelagiska nät (tabell 2) visade tydliga skillnader på vilket djup 

respektive fiskart upprätthåller sig. Sommens karpfisk mört, sarv, braxen och benlöja är 

nästan enbart förekommande i det varma ytvattnet (epilimnion), medan abborrfiskar som gers, 

abborre och gös ofta uppvisar en hög temperaturtolerans. Abborren hade sin dominans inom 

0-8 m. Lake och röding, men också i viss utsträckning sik, föredrar det kallaste vattnet och 

därför till stor del uppehåller sig i bottenvattnet (hypolimnion). Pelagiska arter som nors och 

siklöja föredrar ofta temperaturer kring 10ºC och finns därför ofta i mellanskiktet/språngskikt 

(metalimnion/termoklin, ca 15-30 m djup). Pelagiska arter finns på olika djup under olika 

tider på dygnet och kan förekomma på både djupare och grundare vatten, framförallt beroende 

på födotillgång och konkurrensförhållanden (Länsstyrelsen, 2002). 

 

 

Möjligt födoval för mellanskarv i Sommen 

Tidigare forskning om mellanskarvens födoval i insjöar visar att fiskarter som abborre, gers 

mört, nors, och sik har ingått i mellanskarvens födoval (www.naturvardsverket.se). I 

Sommens fisksamhälle utgör dessa fiskarter en mycket stor del av det totala antalet fiskar i 

sjön, både till antal och vikt. Provfisket 1996-97 visar även att siklöjan är väl representerad i 
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Äter Mellanskarv i Sommen det unika beståndet av röding och öring? 

Sommen. Siklöjan är fler till antal än t.ex. sik (Länsstyrelsen, 2002). Sik och siklöja är 

närbesläktade vilket gör att även siklöja borde kunna ingå i mellanskarvens födoval. Sik och 

siklöja kan dock tyckas leva för djupt för att exponera sig för mellanskarven. Enligt studier 

gjorda i Vänern (tabell 1) stod dock sik för 40 % av födan, vilket betyder att fiskarten även i 

Sommen borde kunna utgöra föda åt mellanskarv (www.naturvardsverket.se).  

 

En gemensam faktor för nämnda fiskarter är att de är stimfiskar. Några av de nämnda 

fiskarterna kan tyckas utgöra en ganska liten del av Sommens totala fiskesamhälle. Beroende 

på att fiskarterna lever som stimfisk blir de koncentrerade till mindre ytor. Fler fiskar på 

mindre ytor borde underlätta predation från mellanskarv. Detta skulle kunna betyda att dessa 

stimfiskar utgör en betydande del av mellanskarvens totala föda. Det möjliga födovalet för 

mellanskarv i Sommen torde ligga i linje med resultat från tidigare forskning gjorda i andra 

insjöar samt hur Sommens fiskesamhälle ser ut. Därför vore det rimligt att tro att abborre, 

mört, nors, gers, sik och siklöja återfinns i mellanskarvens diet. Dessa fiskar har valts att 

presenteras i bilaga 1.  

 

Sommens fiskevårdsområde menar, som tidigare nämnts, att mellanskarven äter det unika 

beståndet av röding och öring. Även om det unika beståndet av röding och öring normalt inte 

återfinns inom mellanskarvens födosöksdjup går det inte utesluta att de prederas. Enligt 

studierna, som tidigare nämnts, gjorda i Bolmen prederade mellanskarv laxfisk. Röding livnär 

sig till stor del på nors som finns på olika djup under olika tider på dygnet. När rödingen följer 

norsstim till grundare vatten exponeras den även för mellanskarv och torde då kunna utgöra 

byte åt fågeln. Vid vissa tillfällen på året exponeras röding och öring i större utsträckning än 

normalt. T.ex. på hösten, när lektiden infaller, samlas röding och öring i större stim på 

grundare vatten och torde då kunna utgöra byte åt mellanskarv (Länsstyrelsen, 2002).  
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Äter Mellanskarv i Sommen det unika beståndet av röding och öring? 

Röding (Salvelinus alpinus) 

Rödingen tillhör släktet laxfiskar med 15–20 olika arter. De skiljs från lax och öring genom 

att ha ljusa fläckar på mörk botten i stället för tvärtom och att gombenet är tandbesatt endast 

framtill. De flesta arterna är åtminstone under lektiden klarröda eller gula på buksidan. Större 

arter av röding kan bli drygt 1 m långa. Röding är ursprungligen anadrom, d.v.s. växer upp i 

havet men leker i sötvatten. Många arter och populationer av röding är helt sötvattenslevande, 

som t.ex. de svenska. I Sverige finns tre arter, huvudsakligen i bäckar och sjöar i fjällen. 

Storröding är rovlevande, vanligen storväxt (ca 90 cm lång) och finns också i större 

sydsvenska sjöar, såsom Vänern, Vättern och Sommen (Nationalencyklopedin, 2000). 

 

Rödingen anses härstamma från inlandsisens avsmältning för 12 000-10 000 år sedan. Den 

vilda ursprungsrödingen finns i Sydsverige endast i 14-16 sjöar mot att för 100 år sedan 

funnits i 53 sjöar (Hammar, 2000). 

 

Rödingen är en kallvattenfisk och kräver kallt vatten året runt. Dessa klimat finns i djupa, 

skiktade och näringsfattiga sjöar som kan hålla ett gott syreförhållande. Rödingen är relativt 

konkurrenssvag fisk och dess begränsade förekomst i Sverige beror främst på att den blir 

undanträngd av andra fiskarter. Rödingen måste ha stora djupförhållanden samt tillgång till 

lämplig fiskföda för att kunna överleva konkurrensen från andra arter (Hammar, 1998). Enligt 

Hamrin (2000) uppfyller Sommen dessa krav och möjligheterna att bevara rödingbeståndet 

anses därför som mycket goda. 

 

En röding i Sommen är könsmogen i genomsnitt vid 7 års ålder och leken inträffar i andra 

hälften av oktober och ca en månad framåt. Ynglen är till en början bundna till 

kläckningsplatserna, men ger sig snart ner till de större djupen där de lever bottennära för att 

finna föda. Under det andra levnadsåret går rödingen i Sommen över till ett pelagiskt 

levnadssätt. Under denna tid äter de djurplankton som senare byts ut mot fiskdiet 

(Länsstyrelsen, 2002). Nu blir de viktigaste bytesfiskarna siklöja och nors (Hammar, 2002). 

Filipsson (1998) nämner att Sommen hyser Sveriges mest storvuxna och mest snabbvuxna 

beståndet av röding, som kan nå en vikt upp mot 10 kg. 
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Äter Mellanskarv i Sommen det unika beståndet av röding och öring? 

Öring (Salmo trutta)  

Öring är en art som tillhör familjen laxfiskar. Fisken finns naturligt i hav, sjöar och rinnande 

vatten i norra och västra Europa. Öring liknar lax, men har en högre stjärtspole (rak i stället 

för urringad) i bakkant på stjärtfenan. Fisken har också längre mellankäksben som når långt 

bakom ögats bakkant. Öring finns i tre former, bäck-, havs- och insjööring. Alla tre finns i 

lämpliga miljöer över hela Sverige. Insjölevande öring är silverblank med runda i stället för 

X-formade svarta teckningar på sidorna (även nedanför sidolinjen). Insjööring kan bli upp till 

1 m lång och födan utgörs i sötvatten av insekter och insektslarver (Nationalencyklopedin, 

2000). Insjööring trivs i syrerika och kalla miljöer och blir sällan könsmogna förrän vid 6-8 

års ålder (Länsstyrelsen, 2002). 

 

Öring i Sommen betraktas som sparsamt förekommande och beståndet har minskat under 

1900-talet. Sommen var i gamla tider vida känd som hemvist för en talrik och storvuxen 

öringstam, vilket inte minst ortsnamnet Laxberg vid sjöns utlopp påvisar (Fjälling, 1997).  

 

Fiskens lekvandring börjar i september och avslutas med själva leken i oktober-november. 

Sommen har ett bestånd av både upp- respektive nedströms lekande öring. Öringbeståndet 

utgörs av minst två genetiskt skilda populationer (Henricsson et al, 1995). På grund av olika 

förutsättningar i respektive vattendrag har skilda stammar (subpopulationer) utvecklats. De 

olika stammarna har såväl fenotypiska (utseendemässiga) som genotypiska skillnader, även 

om de tillhör samma art (Länsstyrelsen, 2002). 

 

Sommens öringbestånd kan bli mycket storvuxna ca 10-12 kilo. Öringbestånd av denna typ 

har ett mycket högt bevarandevärde, då få sådana finns kvar i Sverige. Stora mängder öring 

fångades under 1400-talet och idag ses en akut hotbild för arten och dess existens 

(Länsstyrelsen, 2002). 
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Äter Mellanskarv i Sommen det unika beståndet av röding och öring? 

Material och Metod 

Analysen av mellanskarvens spybollar är grundat på den metod som Engström, H. & Jonsson, 

L. beskriver i Great Cormorant Phalacrocorax carbo diet in relation to fish community 

composition in a freshwater lake. Metoden grundar sig på att analysera benrester från 

mellanskarvens spyboll. Spybollar som mellanskarven stött upp innehåller osmälta fiskben 

som artbestäms med hjälp av referensfiskar. 

 

Detta är ett naturvetenskapligt arbete som omfattas både av en kvantitativ och en kvalitativ 

undersökning. Undersökningen visar vilken fiskart samt antalet fiskar som mellanskarven har 

prederat. I detta arbete artbestäms enbart de fiskarter som tidigare forskning påvisat ingår i 

mellanskarvens födoval, samt röding och öring. De referensfiskar som vi valt ska ingå i 

undersökningen är därför abborre, gers, mört, nors, röding, sik, siklöja och öring. 

 

 

Insamling av spybollar 

Spybollarna insamlades på marken på ön Hästholmen i Sommen. Enbart hela och dagsfärska 

spybollar insamlades. De spybollar som ligger till grund för vår analys inhämtades vid två 

olika tillfällen. Vid första tillfället, den 10 juli 2003, insamlades 5 st. spybollar. Vid det andra 

tillfället, den 8 augusti 2003, insamlades 7 st. spybollar. Vid det första insamlingstillfället 

markerades spybollarna med 1:1, 1:2 osv. Vid det andra insamlingstillfället markerades 

spybollarna 2:1, 2:2 osv. Genom att markera varje spyboll för sig fick varje spyboll en 

identitet. Spybollarna förvarades i -18ºC separerat från varandra i plastpåsar för att senare 

kunna analyseras var för sig. Spybollarna hölls åtskilda tills fullständigt resultat erhållits. 

 

 

Upplösning av spybollar 

Vid analystillfället av spybollarna användes en enzymlösning (Neutrase). Enzymet löser upp 

mjukdelar och frigör därmed fiskbenen. Eftersom detta enzym är hälsofarligt användes 

skyddsglasögon, handskar, munskydd och skyddskläder. Analysen utfördes i möjligaste mån i 

dragskåp för att ombesörja god ventilation. Även torkad enzymlösning är aktiv, men genom 

upphettning över 42ºC förstörs enzymet och är inte längre hälsofarligt. 
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Äter Mellanskarv i Sommen det unika beståndet av röding och öring? 

 

Vid analystillfället dränktes varje spyboll separat i 1 % -ig neutraselösning. Bakteriedödande 

diskmedel (YES) tillsattes för att minska ytspänningen och på så sätt få en bättre penetrering 

av enzymlösningen. För att lösa upp spybollarna rördes försiktigt lösningen omkring och på 

så sätt blev spybollarna lättare för enzymet att angripa. Spybollarna ställdes in i dragskåp, 

eftersom enzymet är hälsofarligt och inte ska inandas. Efter ett dygn, då enzymet har löst upp 

mjukdelarna, togs spybollarna ut ur dragskåpet och själva separationen påbörjades. Genom att 

försiktigt hälla innehållet från varje burk genom en fin sil separerades till viss del fiskbenen 

från mjukdelarna. De rester som fanns kvar på fiskbenen fick avlägsnas manuellt tills de blev 

rena. Exempelvis fanns stycken av fågelns magslemhinna (avstötta) kvar. Dessa hinnor 

spjälkas inte sönder av enzymet, utan måste avlägsnas manuellt med hjälp av sil och pincett.  

Under silen placerades en balja som skulle fånga upp eventuellt tappade ben och även den 

förbrukade enzymlösningen som senare togs om hand och förstördes. De funna fiskbenen 

lades i separata burkar med rent vatten och kokades för att eliminera eventuell enzymlösning 

som kunde finnas kvar på fiskbenen. Efter torkning lades fiskbenen i separata burkar och 

markerades med samma system som de inhämtade spybollarna, det vill säga 1:1, 1:2 och 2:1, 

2:2 o.s.v. På så sätt kunde fiskbenen från spybollen artbestämmas separat. Under hela 

processen hölls benen från de olika burkarna isär så att hopblandning inte kunde ske. 

 

 

Behandling av referensfiskar 

För att kunna fastställa arttillhörighet av de fiskben som fanns i spybollarna införskaffades det 

relevanta referensfiskarna från Sommen. Dessa fiskar rensades från maginnehåll och kokades 

hela i en kastrull. Fiskarna kokades länge för att underlätta separationen mellan ben och 

mjukdelar. Pincett användes för att avlägsna de resterande mjukdelarna som eventuellt fanns 

kvar på skelettet. Fiskskelettet rengjordes ytterligare genom att sköljas med hjälp av vatten 

och en fin sil. En balja användes som säkerhet för att inte tappa bort små fiskben.  
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Äter Mellanskarv i Sommen det unika beståndet av röding och öring? 

Analys av spybollar 

Genom att hälla ut fiskbenen från varje spyboll separat på ett papper kunde sortering och 

jämförelse med referensfiskben ske. Efter en noggrann jämförelse kunde art och antal 

bestämmas. Efter varje separat analys noterades resultatet. De fiskben som användes vid 

artbestämning var käkben, kotor, kranier, svalgben och gälbågar. De fiskben som var av sådan 

karaktär att artbestämning inte kunde ske uteslöts helt ur undersökningen. Orsaker till varför 

vissa fiskben uteslöts kunde vara att de tillhörde en fiskart som inte innefattas i denna 

undersökning. Fiskben som var halvsmälta eller var för små omöjliggjorde artbestämning och 

uteslöts även de ur undersökningen.  
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Äter Mellanskarv i Sommen det unika beståndet av röding och öring? 

Resultat 

Artbestämning av fiskbenen i de fem spybollarna som insamlades den 10 juli 2003 redovisas i 

tabell 3. Undersökning av spybollarna visar att mellanskarvens föda nästan uteslutande utgörs 

av abborre. En spyboll skiljer sig från mängden genom att den innehåller fiskarten mört. 

Resultatet från första insamlingstillfället är 13 st. abborrar samt en mört. Detta motsvarar ca 3 

individer/spyboll. 

 

Tabell 4 visar artbestämningen av fiskbenen i de sju spybollarna som insamlades den 8 

augusti 2003. Här är resultatet entydigt och visar att endast abborre återfinns i spybollarna. 

Resultatet från det andra insamlingstillfället är 41 st. abborrar med ca 6 individer/spyboll, 

vilket är högre antal individer/spyboll än vid det första insamlingstillfället. 

 

Resultatet av båda våra spybollsanalyser, avseende mellanskarvens födoval i Sommen, 

redovisas i figur 3. Anmärkningsvärt är att resultatet enbart påvisar att två olika fiskarter ingår 

i mellanskarvens föda. Fiskben från röding och öring har inte hittats i någon av de analyserade 

spybollarna. Detta visar att röding och öring inte ingått i mellanskarvens födoval för tiden då 

spybollarna insamlades. Undersökningen visar även ett medeltal på ca 5 individer/spyboll. 

Detta är ett lågt antal om vi jämför med tidigare nämnda resultat som Engström & Jonsson 

(2003) redovisar på 14 individer/spyboll. 

 

 

Tabell 3. Antal funna fiskar i mellanskarvens spyboll (insamlade den 10 juli, 2003). 

Sommen Spyboll 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 Sammanlagt
Abborre (Perca fluviatilis) 4 3  2 4 13 
Gers (Gymnocephalus cernus)       
Mört (Rutilus rutilus)   1   1 
Nors (Ormerus eperlanus)       
Röding (Salvelinus alpinus)       
Sik (Coregonus fera)       
Siklöja (Coregonus albula)       
Öring (Salmo trutta)       
Totalt      14 
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Tabell 4. Antal funna fiskar i mellanskarvens spyboll (insamlade den 8 augusti, 2003). 

Sommen Spyboll 2:1 2:2 2:3 2:4 2:5 2:6 2:7 Sammanlagt
Abborre (Perca fluviatilis) 8 3 12 2 6 4 6 41 
Gers (Gymnocephalus cernus)         
Mört (Rutilus rutilus)         
Nors (Ormerus eperlanus)         
Röding (Salvelinus alpinus)         
Sik (Coregonus fera)         
Siklöja (Coregonus albula)         
Öring (Salmo trutta)         
Totalt        41 
 

 

 

 

 

Figur 3. Det sammanlagda resultatet i antalet funna fiskarter.  
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Diskussion 

 

 

Mellanskarvens födoval i Sommen  

Insamlingen av spybollar som ligger till grund för vår undersökning gjordes under sommaren 

2003 och resultatet av undersökningen visar att mellanskarv i Sommen nästan enbart prederar 

abborre. Detta ligger i linje både med tidigare forskning och fisksamhällets utformning. 

Undersökningar av Sommens fiskesamhälle visar att i vikt räknat utgör Abborren ca 50 % av 

sjöns totala fiskesamhälle. Abborre är en långsam fisk som lever i stim och finns inom 

mellanskarvens födosöksdjup. Detta gör troligen att fiskarten utgör en stor del av den totala 

födan som mellanskarven konsumerar. Jämför vi fiskarterna abborre och nors ser vi att 

Sommens bestånd av nors är till antal större än beståndet av abborre. Dock är det så att nors är 

en betydligt mindre fiskart än abborren. Abborren har en storlek som innebär att skarven får 

mer energi per ansträngning än om fågeln skulle predera nors. Detta skulle kunna vara en 

anledning till att mellanskarv prederar abborre i så stor utsträckning som våra resultat visar. 

Hamrin (2000) bedömer andelen stor abborre (större än 20 cm) som relativ låg i Sommen 

(bilaga 1) och det vore intressant att forska vidare om mellanskarvens påverkan för sjön 

Sommen att hysa ett stort bestånd av storabborre. Kan det vara så att mellanskarvens 

predationstryck på arten abborre gör att ett rikt bestånd av storabborre omöjliggörs? 

 

Tidigare forskning visar att mellanskarv prederar mört i stor utsträckning. I Sommens 

fiskesamhälle utgör dock mört en väldigt liten del av det totala fiskesamhället. Till antalet 

räknat utgör mört endast ca 4 % av sjöns totala fiskesamhälle. Detta kan vara en förklaring till 

varför vi fick så få mörtar i våra resultat. 

 

Forskning om mellanskarvens födoval i Vänern påvisade en hög andel sik. Som tidigare 

nämnts bygger materialet på en analys av maginnehåll från drunknade mellanskarvar i 

bottengarn. Det går inte att utesluta att sik är överrepresenterad i undersökningen, då siken 

tycks vara särskilt utsatta för mellanskarvpredation i fiskeredskap. Då jakttekniken att äta fisk 

ur redskap är individuell hos mellanskarven kan det vara så att vårt resultat härstammar från 
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individer som inte fångar fisk ur redskap och på så sätt inte prederar sik. Detta kan vara en 

anledning till att sik inte återfinns i vårt resultat. 

 

Vidare visar vår undersökning att röding och öring inte prederas av mellanskarv. Enligt 

provfisket, som genomfördes i Sommen sommaren 1996, uppehöll sig rödingen på ett djup av 

26 meter och nedåt. När insamling av spybollar som skulle ligga till grund för denna 

undersökning gjordes, uppehöll sig troligen rödingen på ett sådant djup att predation av 

mellanskarv försvårades. Detta beroende på att mellanskarvens födosöksdjup sträcker sig ner 

till runt 20 meter. Rödingen kan dock gå upp på grundare vatten för att jaga så det går inte att 

utesluta möjligheten att mellanskarv i Sommen prederar röding och öring under 

sommarmånaderna. Det vore intressant att forska vidare om mellanskarvens födoval och då 

speciellt under den tidpunkten på året som röding- och öringslek inträffar. Detta är en liten 

undersökning som spänner sig under en kort tidsperiod och man kan inte dra för stora växlar 

av den. Man behöver göra undersökningar under en längre tidsperiod för att få ett mer 

tillförlitligt resultat. En anledning till minskningen av röding och röding kan kanske tillskrivas 

näringstillförseln som blir allt lägre. Eftersom fosforhalterna har minskat kan detta påverka 

reproducering av de fiskarter som utgör föda åt röding och öring. Vidare vore det intressant 

att undersöka var mellanskarven fiskar. Är det bara Sommens fiskesamhälle som utgör föda åt 

mellanskarv, eller ingår det helt andra vattensystem i fågelns födosöksområde.  

 

Vårt resultat visar på ett medeltal på fem individer/spyboll. Detta är ett lågt resultat om vi 

jämför med tidigare forskning. Anledningen till detta kan vara vår oförmåga att artbestämma 

spybollens innehåll. Fiskbenen kan vara svåra att artbestämma då form och storlek kan ha 

ändrats av mellanskarvens matspjälkningsprocess. Beroende på tiden i magen smälts olika 

fiskarter olika mycket och vi ser en svårighet i att artbestämma väldigt små ben. Då 

arttillhörighet är svår att fastställa på små fiskben valde vi att utesluta allt material som vi inte 

klarade av att artbestämma. Små fiskben kan även brytas ner helt av fågeln och detta gör att 

fiskarter kan försvinna helt från vår undersökning och resultatet kan på så sätt bli missvisande.  

Våra två delundersökningar visar på ett likvärdigt resultatet och slutsatsen blir då att resultatet 

antagligen är trovärdigt. 
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Skyddsjakt på mellanskarv? 

Som tidigare nämnts visar resultatet från föreliggande uppsats att mellanskarv prederar 

abborre. Ingen predation av röding och öring förekommer i denna undersökning och resultatet 

kan tyckas strida mot Länsstyrelsen beslut angående skyddsjakt. Utifrån våra resultat kan inte 

Länsstyrelsen bevilja skyddsjakt på mellanskarv med motivering att predation av röding och 

öring föreligger. Däremot tycker vi att Länsstyrelsen borde få ge tillstånd till skyddsjakt för 

den omfattande skadegörelse som mellanskarven utsätter Sommen och dess natur för. Då 

Sommen och dess närområde utgör ett rekreationsområde ser vi att detta är ett starkt argument 

för att bevilja skyddsjakt. Vi kan förstå att människor som delar livsutrymme med 

mellanskarven är för skyddsjakt, då häckningskolonins närområde ödeläggs genom att allt 

levande dör. Kvar blir ett område som ser ut att vara vitmålat med en frän stank av rutten fisk. 

Den konfliktsituation som existerar mellan människa och mellanskarv beror i första hand på 

konkurrens om den gemensamma resursen fisk. I vissa fall kan konfliktsituation bero på 

skador på vegetationen vid fågelns häckningsplatser eller andra störningar som ligger i 

människans friluftsintresse. Detta har gjort att illegala massavskjutningar, ingrepp i kolonier 

och fördrivning fortfarande är vanligt förekommande. Mycket av detta p.g.a. att den allmänna 

jakten försvann i och med Sveriges inträde i EU. Då mellanskarv inte längre är någon 

utrotningshotad art, utan finns i sådan omfattning att artens existens är tryggad, finns det 

starka krafter i Europa för att återinföra allmän jakt på mellanskarv.  EU är ett organ som är 

trögarbetat och många länder har nu gått ihop för att försöka att ändra regler angående 

skyddsjakt på mellanskarv. Vissa länder är förskonade från problematiken och kan ha 

svårighet att se konsekvenserna av fågelns närvaro. Detta kan vara en bidragande orsak till att 

fågeln fortfarande är upptagen på EU:s lista över skyddsvärda arter.  

 

Innan Sverige gick med i EU kunde man skjuta av mellanskarven i områden där fågeln gjorde 

skada. I och med förbudet mot allmänjakt tar vissa människor lagen i egna händer och dödar 

fågeln utan någon större kunskap om följderna. Eftersom mellanskarven är en flyttfågel och 

rör sig över stora delar av Europa är det inte ovanligt att fågeln byter häckningsplats. Detta 

kan resultera i att avskjutna mellanskarvskolonier återuppstår året efter. Vidare är det så att 

fåglar som blir fördrivna från en ö kommer med all säkerhet att häcka på någon annan plats. 

Detta kan göra att de fördrivna fåglarna bildar flera mindre kolonier som ligger närmare 

mänskliga aktiviteter. Men om mellanskarv å andra sidan får föröka sig obehindrat kan de ta 
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stora områden i besittning och åstadkomma omfattande förändringar av naturen. Vi ser att 

någon form av jakt måste bedrivas och då av en instans som har en övergripande kontroll över 

hela Sverige. För att uppnå ett bra resultat med skyddsjakten måste det till någon form av 

nationellt samarbete mellan flera olika länder.  

 

I ansökan om skyddsjakt drog Sommens Fiskevårdsområde (SFVO, 2000-10-06) paralleller 

till sjön Roxen och antog då att Sommens population av mellanskarv skulle öka 

explosionsartat. I dag ser vi att detta inte har inträffat och man kan anta att det är p.g.a. 

skyddsjakten. Tittar vi på populationsökningen på vår specifika skarvkoloni uppskattar vi en 

populationsmättnad på runt 100 par häckande mellanskarvar. Skyddsjaktens kanske viktigaste 

påverkan på beståndet är att nya häckningsplatser omöjliggörs då nykoloniserade områden 

genast skjuts av. Om skyddsjakten skulle försvinna helt skulle fågeln kunna kolonisera nya 

områden. Då häckningsutrymmet är en begränsande faktor när det gäller 

populationsutvecklingen kan nya häckningsplatser ge utrymme till ett ökat 

mellanskarvsbestånd. Om inte skyddsjakt på nya häckningsplatser fortsätter kommer 

populationsutvecklingen för hela Sommen troligen att öka markant. Sommen är en stor sjö 

med mycket föda åt mellanskarv vilket är en förutsättning för ett rikt bestånd av mellanskarv. 

Skulle fågeln obehindrat få föröka sig kunde Sommens bestånd komma att likna Vänerns, där 

beståndet 2002 uppgick till 1647 häckande par. Detta antagande går att göra då Vänern och 

Sommen är likartade sjöar med likartade fisksamhällen (rubrik, Vanligaste födan).  

 

Vi skulle vilja se en vidare övervakning av mellanskarvens populationsökning. När tillväxten 

upphör har balans mellan antalet mellanskarvar, tillgänglig föda samt utrymme uppstått. Först 

då kan man veta hur många fåglar området skulle kunna utsättas för innan den naturliga 

begränsningen inträder. Detta beroende på att i de områden som skarvbeståndet uppnått 

populationsmättnad behövs generellt inga ytterligare åtgärder för att begränsa beståndet. Om 

detta undersöks är det viktigt att bortse ifrån den mänskliga påverkan av skarvpopulationen 

som redan har ägt rum då skyddsjakten förhindrat spridning genom nyetablering. 
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Slutsats 

Resultatet från vår undersökning visar att mellanskarv i Sommen prederar abborre och inte 

röding och öring. Konsekvenserna av vårt resultat blir att Länsstyrelsens beslut om 

skyddsjakt, på tidigare nämnda grunder, kan ifrågasättas. För att försäkra sig om mellanskarv 

utgör ett eventuellt hot av det unika beståndet av röding och öring måste fortsatt forskning på 

området bedrivas. Eftersom vår undersökning endast sträcker sig över sommarmånaderna kan 

man inte utesluta att röding och öring prederas av mellanskarv under andra delar av året. Om 

det skulle visa sig att mellanskarven prederar dessa unika fiskarter är det viktigt att skyddsjakt 

och äggprickning bedrivs i den omfattning att fiskarterna garanteras överlevnad. Mellanskarv 

är inte längre någon utrotningshotad art och behöver inte längre skyddas. Sommens bestånd 

av röding och öring är däremot hotade arter och i behov av skydd, vilket skulle rättfärdiga en 

skyddsjakt på mellanskarv. 

 

Det vi vet med säkerhet är att rödingbeståndet har minskat i Sommen under senare år. Vad det 

beror på vet vi inte i dag. Att skylla på mellanskarvens kolonisation av området är kanske att 

göra det för lätt för sig? Andra anledningar till minskning finns och en skulle kunna vara ett 

ökat bestånd av sik som konkurrerar ut rödingen. Röding och sik konkurrerar under vissa 

stadier av livet om gemensam föda. Då rödingen är en konkurrenssvag art blir den oftast 

undanträngd av andra arter. Vi skyller minskningen av röding på mellanskarv, men kanske är 

anledningen sik?  
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Bilaga 1 

 

 

Troliga födovalsarter för mellanskarv i Sommen 

 

 

Abborre (Perca fluviatilis) 

Abborren är en art i familjen abborrfiskar. Den kan nå en vikt av 4 kg och en totallängd på ca 

60 cm. Abborren har två ryggfenorna som är skilda från varandra. Fiskens färg varierar från 

ljust gulaktig med ett antal svarta tvärband till nästan helt svart. Utbredningen av abborren 

omfattar sötvatten i större delen av Europa och norra Asien. Fisken är vanlig i hela Sverige 

med undantag för fjällområdet. Abborre förekommer även i bräckt vatten längs Öresunds- och 

Östersjöns kust. (Nationalencyklopedin, 2000). 

 

Hamrin (2000) bedömer andelen stor abborre (större än 20 cm) i Sommen som relativ låg och 

härleder detta till näringsbrist i sjön. Det finns dock en stor tillgång till bytesfisk som siklöja, 

nors och mört. Dessa borde räcka för att kunna livnära ett storvuxet pelagiskt bestånd av 

storabborre. En trolig orsak till att beståndet idag är relativt svagt är det mänskliga 

fisketrycket på storabborre. 

 

Den vanligaste längden för abborre i sjön Sommen är 13-15 cm, men beståndet visar upp ett 

brett längd register, vilket är helt normalt för den här typen av sjö (Länsstyrelsen, 2002).  

Abborren leker i april-maj när vattnet når en temperatur av 7-8 grader (K-konsult, 1981).  

Som yngel lever fisken av djurplankton för att vid ca 10 cm längd övergå till föda som finns i 

bottenfaunan. När abborren blir större än ca 15 cm börjar de äta andra fiskar och har nu 

påbörjat sitt liv som rovfisk (Länsstyrelsen, 2002).  
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Gers (Gocephalus cernus) 

Gers är en art i familjen abborrfiskar. Fisken lever i sötvatten och i svagt bräckt vatten. Arten 

finns i stora delar av norra Europa och norra Asien. Gers är allmän i Sverige och trivs 

framförallt i sjöar och långsamt rinnande vatten. Fisken kan bli ca 25 cm lång och leken sker i 

april-maj. Kännetecken för gers är bl.a. att de två ryggfenorna är sammanväxta till en enda 

lång fena. Gers är till färgen vanligen gulaktig eller gulgrön med svarta prickar på sidorna 

samt på rygg- och stjärtfena (Nationalencyklopedin, 2000). 

 

Gers är nära släckt med abborre och gös men i motsats till dessa arter helt bunden till bottnen. 

Fisken livnär sig på smådjur från botten, vilket gör att arten kan förekomma på stora djup. 

Gers orienterar sig till stor del med hjälp av fysikaliska och kemiska stimuli, vilket gör att 

fisken är nattaktiv. Gers påverkas endast marginellt av temperaturskillnader. Sommartid 

resulterar detta i att fisken återfinns nästan på alla djup. Vid provfisket i Sommen 1996-97 

fångades närmare 900 st. gersar. Fisken förekom i storleksintervallet 6 till 13 cm 

(Länsstyrelsen, 2002).  

 

 

Mört (Rutilus rutilus) 

Mört tillhör familjen karpfiskar. Den finns i sötvatten i stora delar av Europa och är allmän i 

Sverige. Den kan bli 45 cm lång och är långsträckt med silverglänsande sidor, röda ögon och 

röda fenbaser. Arten lever i stim och är allätare. Mörten har sin lekperiod i april-juni 

(Nationalencyklopedin, 2000). 

 

De mindre mörtarna lever under sitt första levnadsår av djurplankton för att under sitt andra 

levnadsår livnära sig på bottenlevande djur. Det är sannolikt att större mörtar i Sommen 

kompletterar sin kost med trådformade bottenalger. Små mörtar är viktig som föda åt olika 

rovfiskar medan stora mörtar konkurrerar om födan med yngre rovfiskar. Tills mörten blir 

omkring 15 cm lång lever den i stor utsträckning pelagiskt, för att sedan söka sig till grundare 

områden. Den mindre mörten lever pelagiskt där det är ett lågt predationstryck (Länsstyrelsen, 

2002).  
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Nors (Osmerus eperlanus) 

Nors tillhör familjen norsfiskar och kan bli ca 45 cm lång. Arten lever i sötvatten och vid 

kustbandet i norra Europa. I Sverige lever norsen även i bräckt vatten och då vid 

Östersjökusten. Arten vandrar tidigt på våren till strandvatten eller rinnande vatten för lek 

(Nationalencyklopedin, 2000). 

 

Nors är en laxfisk som lever i det fria vattnet och kan nattetid uppsöka både ytan och mycket 

djupa partier. Arten lever pelagiskt i stim och föredrar kallt vatten, men är mindre beroende av 

detta än sik och siklöja. Nors lever huvudsakligen på djurplankton men kan också livnära sig 

på bottenlevande djur och småfisk. När nors äter fisk är det främst mindre nors som förtärs. 

Den vanligaste längden på nors i Sommen är 8-11 cm, men enstaka individer som övergått till 

fiskdiet kan bli över 20 cm långa. Dessa brukar benämnas norskungar, slom eller knappenors. 

Kännetäcken på nors är bl.a. att ryggen är olivgrön, sidorna silverglänsande och att 

underkäken är framskjutande (Hamrin, 2000).  

 

 

Sik (Coregonus fera) 

Sik är en fisk som är långsträckt, silverfärgad och sill-liknande. I Sverige förekommer sik i 6 

st. olika arter. De kännetecknas av att käkarna är lika långa eller att överkäken är längre än 

underkäken (Nationalencyklopedin, 2000).  

 

Sik är närbesläktad med siklöja och konkurrerar som liten med nors och siklöja om 

djurplanktonföda. Förekomsten av överlägsna planktivorer som siklöja och nors har gjort att 

planktonlevande sik inte kunnat fortleva i Sommen. P.g.a. konkurrensförhållanden om födan 

övergår siken till att äta bottendjur. Detta gör att arten är starkt bottenbunden och att fångster i 

pelagiska nät är mycket liten. Siken är en kallvattenanpassad fisk som sommartid förekommer 

under språngskiktet på djup från 30 m och nedåt. Fiskarten föredrar dock något varmare 

vatten än t.ex. röding (Länsstyrelsen, 2002). 

 

Vid provfisket i Sommen 1996-97 fångades sikar i de bottensatta näten (figur 1 och 2). Ingen 

Sik fångades i de pelagiska näten (tabell 2). Andelen sik i Sommen är låg, men medelvikten 

 46



Äter Mellanskarv i Sommen det unika beståndet av röding och öring? 

och medellängden indikerar på ett måttligt till sparsamt bestånd med relativt hög 

medelstorlek. Sikens tillväxt i Sommen är normal i början för att vid en storlek av 20 till 35 

cm övergå till en betydligt snabbare tillväxt i jämförelse med liknande sjöar (Länsstyrelsen, 

2002).  

 

Sikens lekplatser utgör, i likhet med rödingen och öringen möjliga kräftbiotoper, vilket gör att 

sikromen utsätts för predation av signalkräftan (Länsstyrelsen, 2002). 

 

 

Siklöja (Coregonus albula) 

Siklöja finns i söt- och bräckt vatten i Nordeuropa. I Sverige är Siklöjan vanligt 

förekommande i södra delen av landet samt i övre norrland. Kännetecken på siklöja är den 

uppåtriktade munnen med underkäken längre än överkäken. Fiskarten kan bli upp till 30 cm 

lång och leken sker under senhösten gärna i rinnande vatten (Nationalencyklopedin, 2000).  

 

Siklöja är en stimfisk som sommartid lever i det fria vattnet på ett djup mellan 10 och 30 m. 

Oavsätt storlek och ålder lever arten uteslutande på mindre djurplankton (Länsstyrelsen, 

2002). Under sitt första levnadsår växer siklöjan i Sommen mycket snabbt och kan uppnå en 

längd av 10 cm. Därefter avtar tillväxthastigheten och vissa bestånd blir aldrig större än 13-15 

cm. Siklöjor större än 25 cm är sällsynta i Sommen (Hamrin, 2000). 
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