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Skarven er ikke årsaken til redusert torskebestand på Østfoldskysten 
 
Det vises til innslaget i NRK Østafjells 7. februar d.å., der det oppfordres til å drepe skarven. 
NOF tar sterkt avstand fra innholdet i oppslaget.  
 
Vi vil først gi litt bakgrunnsinformasjon om mellomskarv, som er en underart av storskarv, og 
som har satt sitt preg på deler av Østfold de siste årene. I Norge hekker to underarter av 
storskarv, Phalacrocorax carbo. Underarten Phalacrocorax carbo carbo (nordlig rase) hekker 
i Norge fra øya Frøya på Trøndelagskysten og videre nordover. Den andre underarten er 
Phalacrocorax carbo sinensis, som hekket for første gang i Norge ved Orrevannet på Jæren i 
1996 med noen få par. Storskarv av rasen sinensis begynte å vise seg i Øra naturreservat på 
midten av 80-tallet, og ble funnet hekkende første gang i 1997 på en holme ut i 
naturreservatet. Skarvekolonien på Øra vokste raskt, og toppen ble nådd i 2004 med hele 992 
par. I både 2005 og 2006 var det en nedgang i antall hekkende par (870 og 822 hekkende par). 
  
NOF tar sterkt avstand fra uttalelsene til forskningssjef ved Havforskningsinstituttet 
Flødevigen, Jacob Gjøsæter, om at mellomskarven er en av hovedårsakene til torskens 
tilbakegang på Østfoldskysten. NOF er kritisk til at Gjøsæter går ut med slike påstander uten å 
ha vitenskaplig dekning for disse. Det er gjort forsvinnende lite forskning på hvilke arter som 
står på mellomskarvens meny langs Skagerrakkysten, og det lille som finnes av undersøkelser 
tyder på at småtorsk er kun en liten del av mellomskarvens meny. Arter som blant annet 
grønngylt og bergnebb var en vesentlig større andel av mellomskarvens meny. Det blir 
nærmest latterlig når en forsker hevder at vi må skyte flere skarver for å redde fisken på et så 
spinkelt grunnlag, og uten å ha dokumenterte, vitenskapelige forskningsresultater å vise til. 
Hovedmengden av mellomskarv oppholder seg langs Østfoldkysten knappe 4 mnd i løpet av 
året. Hele 85-90 % av bestanden trekker sørover allerede i løpet av august/september og 
hekkefuglene ankommer koloniene på Øra i løpet av april. Dette er med på å indikere at 
mellomskarven kun kan ha marginal betydning for nedgangen i torskebestanden.  
 
NOF betrakter Havforskningsinstituttets oppfordring til å ødelegge skarveeggene som å 
oppfordre til lovbrudd. Øra naturreservat har internasjonal status som Ramsar område, og er 
betegnet som et område med internasjonalt verneverdi når det gjelder dyreliv, og fugleliv i 
særdeleshet. Verneforskriften for Øra naturreservat sier klart at fugler, reir og egg er fredet 
mot enhver skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Tiltaket vil også være et klart brudd på 
viltloven. Vi kan derfor ikke se noen hjemmel for et slikt overgrep mot mellomskarven. 
 
Forvaltningsmyndigheten for Øra naturreservat, Fylkesmannen i Østfold, har et særskilt 



ansvar for å forvalte nasjonale og internasjonale verneområder på en slik måte at vernets 
formål ivaretas. Mellomskarv er en distinkt fuglepopulasjon som naturlig har etablert seg i 
Sørøst-Norge. Dette er ikke en introdusert bestand, og NOF ser ingen grunn til at det skal 
iversettes spesielle tiltak for å redusere bestanden av denne underarten. Øra naturreservat 
huser den klart største bestand av mellomskarv i Norge, og Fylkesmannen i Østfold har et 
klart ansvar for at bestanden forvaltes slik at bestanden opprettholdes.  
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