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Angående Stockholms Läns Fiskarförbunds ansökningar för att minska 
skarvpopulationen i Stockholms skärgård. 
 
Fisk har sedan urminnes tider spelat en stor roll i Stockholms skärgård. Under 
gången tid inte som bara en förutsättning för de då relativt talrika skärgårdsbornas 
försörjning, utan även som en viktig resurs för livsmedelsförsörjningen av alla boende 
i Stockholmsområdet.  
 
Idag är situationen radikalt annorlunda; lokalt fångad fisk finns nästan inte att tillgå på 
Stockholmsmarknaden. Varken på restauranger eller i livsmedelshandeln. I stället är 
vi hänvisade till fisk fångad i avlägsna vatten, transporterad långa sträckor och sällan 
så färsk som vi skulle önska. 
 
Som en näring är fiske nästan helt försvunnen i vårt område. Bristen på fisk är en 
avgörande orsak. Bristen på såväl antal som återväxt av de fiskare som fiskar för 
hela eller delar av sin försörjning är en konsekvens.  
 
Varför minskar då fisken i vår skärgård?  Orsakerna är många; ökad miljöbelastning, 
urbanisering, klimatförändringar, förändringar i såväl flora som fauna och säkert 
många fler. Att ange endast en avgörande orsak är omöjligt. För detta saknas 
vetenskapligt stöd. Några av alla dessa möjliga orsaker kan vi relativt enkelt 
förändra, andra tar längre tid och kräver stora och komplicerad omställningar av vårt 
samhälle och våra levnadsvanor.  
 
Att skarvpopulation i Stockholms skärgård under de senaste åren har genomgått en 
radikal ökning torde för alla oss som bor och verkar här vara ställt utom allt tvivel. Att 
skarv äter fisk torde också det vara ställt utom allt tvivel. För att förbättra tillgången 
på fisk i våra nära vatten torde därför en förnuftig förvaltning av skarvpopulationen 
vara en förutsättning för det kommersiella kustnära kustfisket, för det alltmer 
populära fritidsfisket och därmed en viktig del av en levande skärgård  
 
Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) har som främsta syfte 
att verka för en levande skärgård. Väl förvaltad flora och fauna är en förutsättning för 
detta. SIKO ställer sig därför bakom Stockholms Läns Fiskarförbunds ansökningar 
om regleringar av skarvpopulationen i Stockholms Skärgård. 
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