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Abstract 

This study was conducted in two lakes, Krankesjön and Vombsjön, located in Lund, Sweden. We 

went out for four weeks during April in order to scan for PIT-tags eaten by cormorants 

(Phalacrocorax carbo). These PIT-tags have been implanted in more than 12000 fishes and 12 

species during the period between 2003 and 2012. The total numbers of PIT-tags found were 403 and 

they were distributed over eight different fish species. The results indicated that the cormorants diet 

varies in composition. The highest predated biomass was roach (Rutilus rutilus) (60 %) followed by 

rudd (Carassius carassius) (20 %). In addition bleak (Alburnus alburnus) had the highest quotient of 

predated individuals divided by total tagged individuals while pike (Esox lucius) had the smallest. 

The results showed that rudd had a greater risk of being predated by the cormorant as compared with 

roach. Moreover roach that expressed migratory behavior had a significantly lower risk of mortality 

by cormorant predation compared to roach that were resident in the lake. Furthermore the probability 

of being prayed by the cormorant was negatively converted to the time a roach spend out of the lake. 

Finally, cormorants did not show any preference for any special body length of the fish. My results 

are of importance for local wild-life management and add more data about how migratory behavior 

can decrease predation risk in the wild. 

_________________________________________________________________________________ 

 

Keywords: fish, roach, cormorant, rudd, partial migration, predation 
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Inledning 

Storskarven 

Storskarven (Phalacrocorax carbo) är en fågel som prederar på fisk och har ökat mycket i antal i 

Europa de senaste åren (Engström 2002). Detta leder till konflikt med fisknäringen, men det råder 

ingen konsensus på hur stor den verkliga påverkan är på olika fiskpopulationer (Emmerich och 

Düttmann 2011). Bugajski et al. (2012) menar på att konflikten mellan storskarven och fiskeindustrin 

är ett av de största vilda förvaltningsproblemen i världen. Storskarven kan flyga långa distanser 

(>20km) för att födosöka vilket leder till att fisk kan konsumeras på relativt långa avstånd från själva 

skarvkolonin (Bugajski et al. 2012). Hela 80 % av den fisk som storskarv ätit vid nordcentrala 

Saskatchewan, Canada, kom från områden belägna relativt långt från skarvkolonin (Bugajski et al. 

2012).  Storskarvens diet varierar under året bestående av olika sammansättningar och storlekar av 

fiskindivider och arter (Emmrich och Düttmann 2011). Storskarven är en opportunist och 

tillgängligheten av olika byten speglar ofta dieten (Emmrich och Düttmann 2011). I sjön Dümmer, 

Tyskland, som är en grund näringsrik sjö konsumerades mellan oktober 2007 till september 2008 

följande fiskarter rankade efter hur frekvent de prederats av storskarven; gärs (Gymnocephalus 

cernuus), abborre (Perca fluviatilis), mört (Rutilus rutilus), braxen (Abramis brama), björkna (Blicca 

bjoerkna), gädda (Esox lucius), gös (Sander lucioperca), löja (Alburnus alburnus), ål (Anguilla 

anguilla), id (Leuciscus idus), sarv (Scardinius erythrophthalmus), sutare (Tinca tinca), sandkrypare 

(Gobio gobio) och stäm (Leuciscus leuciscus) (Emmrich och Düttmann 2011). Liknade resultat 

angående artpreferenser i grunda näringsrika sjöar i Europa för storskarv har Ekström (2001) 

presenterat. Enligt Emmrich och Düttmann konsumerades i biomassa flest mörtar medan i antal flest 

gärs. Vidare konsumerar skarven i snitt nästan 0,5 kilo fisk per dag (Emmrich och Düttmann 2011 

och Steffens 2010). Då storskarven har en stor påverkan på i första hand fiskeindustrin finns olika 

åtgärder som kan användas (Engström 2002). Exempel på åtgärder är redskapsutveckling, då 

storskarv prederar fisk ur redskap, skyddsjakt samt ingrepp i kolonin, förslagsvis äggprickning 

(Engström 2002). Vidare enligt Engström (2002) bör en övervakning av antalet skarvkolonier samt 

beståndsstorleken ske kontinuerligt och vid insats av föreslagna åtgärder bör konsekvenserna 

utvärderas. 

  

Migration 

Minskad predation anges ofta som en av drivkrafterna bakom migration hos fisk. Dock har relativt få 

studier undersökt detta (Skov et al. 2013). Att förstå faktorer bakom arters migrationsbeteende är av 

vikt då migration har en påverkan på fitness av individen, populations dynamik samt struktur och 

funktion av hela ekosystemet (Nathan et al. 2008). I många fiskpopulationer migrerar inte alla 

individer och detta fenomen kallas partiell migration och sker för att föröka sig, söka föda samt 

undvika predatorer (Chapman et al. 2012). I en studie, utförd i två skandinaviska sjöar, rapporterade 

Skov et al. (2013) att mört kan reducera risken för att bli uppäten av storskarv genom att migrera upp 

i bäckar och att ju längre tid de spenderar utanför sjön desto lägre var sannolikheten att bli prederad 

av storskarv. I samma studie beläggs även att mörtens kroppslängd påverkade sannolikheten att bli 

prederad av storskarven där de större individerna var mer utsatta för predation. I en tidigare studie 

från 2011 av Chapman et al. konstateras att personlighetsdrag även påverkar om en individ förflyttar 

sig eller stannar i sjön. I studien jämförde de ”modiga” mot ”blyga” mörtar där modiga individer var 

mer benägna att migrera. Skillnader i migration finns även bland olika arter så som mört och sarv 

(Skov et al. 2008). I Skovs studie konstaterades att hela 40 % av de märkta mörtarna migrerade ut ur 

sjön under vintern upp i bäckarna medan mindre än 6 % av sarven migrerade. Brönmark et al. (2008) 

menar att migration tros vara en trade-off mellan föda och predationsrisk. I en annan undersökning 

visade det sig att de fiskindivider som var i god kondition var även de individer som var mer benägna 

att migrera (Brodersen et al. 2008). 
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Krankesjön och Vombsjön 

Krankesjön ligger 15 kilometer öster om Lund och är en grund näringsrik sjö som är känd för sin rika 

fågelfauna. Sjön skyddas av att den är klassad som både Natura 2000- samt Ramsarområde 

(Länsstyrelsen 2012). Enligt länsstyrelsen finns följande 10 fiskarter representerade vid 

nätprovfisktagningar; mört, abborre, sarv, braxen, björkna, sutare, gers, gädda, löja och ruda där mört 

och abborre återfanns i flest antal. Krankesjön har under flera år varit ett födohabitat för storskarv 

men inte ett häckningshabitat (Källander 2013, muntligen). Särskilt på en liten ö, vidare benämns 

Skarvön, några meter ut i vattnet prefererar storskarvarna att vistas och djupet där är runt 0,4 m 

(Källander 2013, muntligen). Även nära Skarvön i en närliggande bäck har storskarven synts till 

(Källander, muntligen). Källander har under flera år frekvent räknat antalet storskarvar i området 

vilka kraftigt har ökat i antal. Några kilometer från Krankesjön ligger Vombsjön och i början på 

2000-talet bosatte sig där en skarvkoloni (Länsstyrelsen 2012). Vidare enligt länsstyrelsen är sjön 

relativt djup, med ett maximalt djup på 15 meter. Även i Vombsjön finns en liten ö ett tiotal meter ut 

i vattnet där storskarvarna ofta uppehåller sig.  

 

Syfte 

Syftet är att undersöka om storskarven visar preferenser för vissa arter och om storskarven har en 

påverkan på fiskpopulationen i Krankesjön. Vidare syftar denna studie på att ta reda på om de mörtar 

som migrerar upp i bäckarna från Krankesjön påverkar sin risk för att bli uppäten av storskarv. 

Andra frågor som skall besvara är även om fiskens kroppslängd har betydelse för att bli uppäten, 

samt om den icke migrerande sarvpopulationen har högre predationstryck från storskarven än den 

partiellt migrerande mörtpopulationen. Metodiken, scanning med en RFID-läsare efter unika PIT-

sändare tillhörande fiskindivider, vi använt oss av är inte vida beprövad och det finns ingen 

standardmetod i ämnesområdet. Detta arbete kommer således även generera till förslag på 

förbättringsmöjligheter av metoden.  

 

Material och metoder 

År 2003 påbörjade Lunds universitet att operera in så kallade PIT-sändare, små mikrochips med 

unika serienummer, på olika individer och fiskarter. Dessa PIT-sändare är mycket tåliga och förstörs 

på så vis inte när en individ blivit prederad av en fiskätande fågel. PIT-sändarna kommer sedan ut 

genom mag-och tarmkanalen i fullt fungerande skick i avföringen eller som spyboll från predatorn 

(Hulthén 2013, muntligen). Genom scanning med en portabel RFID-läsare med antenn och GPS-

modul kan man ta reda på vilka individer som fallit offer för fiskätande fågel (Skov et al. 2013). Till 

det unika serienumret från PIT-sändaren finns kopplat art, vikt, längd samt var de är fångade och 

utsläppta. Fram till 2012 har över 12000 individer märkts där 12 olika arter finns representerade; 

abborre, mört, braxen, björkna, gädda, löja, ål, sarv, sutare, ruda (Carassius carassius), gärs samt en 

hybrid mellan mört och sarv. Majoriteten av de märkta fiskarna består av mört, 78 %. Lunds 

universitet har även vid tre olika bäckar stationära antennstationer som registrerar då en märkt fisk 

passerar förbi (Brodersen et al. 2008). Således kan data från dessa stationer användas för att 

undersöka partiell migration, vilket i vårt studiesystem innebär att vissa individer av 

fiskpopulationen migrerar till anslutande bäckar under vintern medan andra stannar året runt i sjön 

(Chapman et al. 2012). Från dessa stationära stationer lagras även hur länge en viss individ är ute 

från sjön samt vid vilken tidpunkt de migrerade (Brodersen et al. 2008).  

 

Vid en anslutande bäck till Krankesjön, koordinater (X: 6175854;Y: 135411 ), scannade vi från land 

efter PIT-sändare med en portabel RFID-läsare 5 meter ut från vattenkanten den 3/4-2013. Därefter 

scannade vi 3 och 1 meter ut från vattenkanten samt 1 meter ute i vattnet. Scanningen utfördes med 

svepande rörelser och vinklingar av läsaren för att få med maximalt antal PIT-sändare. Då en PIT-

sändare upphittades gav en liten högtalare ifrån sig frekventa pip och det unika serienumret kunde 

avläsas på en handdator.  Den 8/4, 9/4, 15/4, 16/4, 17/4 19/4, 22/4 och 26/4 åkte vi cirka 100 meter 
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från bäcken till Skarvön, koordinater (X:6175886;Y:1354409). Med hjälp av en mindre båt utrustad 

med elmotor och åror scannade vi efter PIT-sändare i följande ordning; 10, 5, 3 och 1 meter från 

Skarvön samt även på Skarvön. Då RFID-läsarens svepvidd var mellan två till tre meter 

överlappades de olika intervallen. Detta upprepades beroende på väderförhållandena två till fyra 

gånger per besök. På de ställen där sändarna deponerats väldigt tätt stannade vi lite längre då PIT-

sändarna kan störa ut varandra. Även en kratta användes ibland där sändarna låg tätt för att sprida ut 

PIT-sändarna och därmed minimera risken för störningar. Den 10/4 och 11/4 åkte vi till Vombsjön, 

koordinater (X:6177298; Y:1358898). Då vattennivån var låg behövdes ingen båt för att komma ut 

till de träd som vanligen är under vatten utan scanningen av PIT-sändare kunde ske till fots. Även här 

scannade vi efter samma metodik som vid Skarvön. 

 

Dataanalys och statistik 

För att undersöka storskarvens artpreferens dividerades det totala antalet individer för varje art som 

blivit prederad med det totala antalet arter som märkts under åren 2003-2012. Här gjordes antagandet 

att alla funna PIT-sändare tillhörande fiskindivider hade prederats av storskarven och således 

deponerats i avföringen. 

För att undersöka om skarven uppvisade preferens för vissa storleksklasser av mört användes ett 

oberoende T-test där vi jämförde totallängden på den fisk som märkts och inte prederats med 

totallängden för de individer som prederats .  

Genom att testa noll-hypotesen att lika många mörtar som sarvar, märkta 2003, prederats kunde 

storskarvens dietval av den migrerande mörten och den icke-migrerande sarven utvärderas. Året 

2003 användes för att majoriteten av alla sarvar var märkta det året. De observerade och förväntade 

individantalet av mört och sarv analyserades i ett chi-2 test. Antalet förväntade individer baserades 

på det totala antalet märkta mörtar respektive sarvar under 2003 och funna mörtar och sarvar som var 

märkta under 2003.  

 

För att utvärdera om mörtens migrationsbeteende reducerade risken att falla offer för storskarvens 

predation testades noll-hypotesten att kvoten prederad fisk och icke prederad fisk var oberoende av 

migrationsstrategi. Observerade och förväntade frekvenser av PIT-sändare funna vid sökområdena 

jämfördes i en chi-2 test. Förväntade frekvenser av prederade och icke-prederade mörtindivider för 

migrationssäsongen 2012/2013 baserades på; det totala antalet märkta fiskar, totala antalet fiskar som 

uttryckte antingen migrations- eller residentbeteende samt funna PIT-sändare för de två kategorierna.  

Vidare undersöktes om mörtens kroppsstorlek och antalet dagar varje enskild individ spenderar ute 

ur sjön hade en påverkan på sannolikheten att bli prederad av storskarv. Detta testades med en 

logistisk regression med ett binärt utfall (uppäten eller inte) mot total kroppslängd samt det totala 

antalet dagar ifrån sjön. Antalet dagar en fisk var ute ur sjön erhölls från de stationära 

antennstationerna. Migrationssäsongen 2012/2013 användes för att vi med säkerhet kan veta att de 

blivit prederade mellan de åren. 
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Resultat 

Totalt vid Krankesjön och Vombsjön hittades 403 PIT-sändare varav 371 sändare återfanns vid 

Skarvön, 25 sändare i Vomsjön och 7 sändare vid bäcken. Det är runt 3,3 % av alla PIT-sändare som 

har satts ut i och runt Krankesjön. Av dessa 403 PIT-sändare var 78,90 % mörtindivider (se tabell 1) 

följt av i följande ordning minskande andel PIT-sändare; sarv (11.66 %), gädda (3,97 %), ål (2,48 

%), (abborre 1,99 %), björkna (0,50 %) och både sutare och löja stod för 0,25 % var. Angående 

biomassan (se tabell 1) för de funna individerna, baserad på den vikt fisken hade innan den släpptes 

ut i sjön, hade mört högst andel, 59,69 %. Näst högst biomassa hade sarv, 18,65% , följt av gädda 

(10,21 %), ål (6,23 %), (abborre 2,56 %), björkna (1,31 %), sutare (1,23 %) och lägst andel biomassa 

hade löja (0,12 %). Medellängden (se tabell 1) var längst för prederad ål (474,90 mm), följt av; 

gädda (279,75 mm), sutare (262,00 mm), björkna (213,50 mm), abborre (188,00 mm), sarv (182,00 

mm), löja (167,00 mm) och kortast medellängd hade mört (154,81 mm). För icke prederade individer 

var medellängden (se tabell 1) återigen längst för ål (474,90 mm), därefter för gädda (341,25 mm), 

sutare (188,02 mm), sarv (177,05 mm), abborre (165,70 mm), björkna (160,81 mm), mört (155,12  

mm) och kortast medellängd hade löja (148,80 mm). Det fanns ingen signifikant skillnad i totallängd 

mellan prederad mört och inte prederad mört från åren 2003 till 2012 (T-test; t = 0,052; p = 0,918). 

 

Angående artpreferensen för storskarv var kvoten funna arter mot märkta arter högst för löja och 

sedan i minskande kvot sarv, mört, ål, björkna, abborre, sutare och slutligen gädda (se figur 1).  

Predationen från storskarv var signifikant högre på sarv jämfört med mört för märkta fiskar 2003 

(chi-2 = 29,307, p<0,0001) (se figur 2). Vidare hade de mörtar som migrerade 2012 en signifikant 

lägre dödlighet genom predation från storskarv än de residenta mörtarna (chi-2 = 27,587, p<0,0001) 

(se figur 3). Slutligen var det totala antalet dagar en given mörtindivid (märkt 2012) spenderade ute 

ur sjön negativt relaterad till sannolikheten att bli prederad av storskarv (logisk regression; B = -

0,117; Wald = 5,608; p = 0,018). Mörtens kroppslängd (märkt 2012) var inte relaterad till 

sannolikheten att bli uppäten av storskarv (B = -0,008; Wald = 2,013; p = 0,156) (se figur 4).  

 

Tabell 1. Visar de funna arterna och antal individer, hur stor del arterna har av det totala funna 
PIT-sändarna och biomassa samt medellängd för de prederade och inte prederade arterna. 

Funna 

fiskarter 

Antal 

funna 

individer 

% av antal 

funna PIT-

sändare 

% av den 

funna 

biomassan 

Medellängd 

av prederad 

fisk (mm) 

Medellängd 

av icke 

prederad 

fisk (mm) 

Mört 318 78,90 59,69 154,81 155,12 

Sarv 47 11,66 18,65 182,00 177,05 

Gädda 16 3,97 10,21 279,75 341,25 

Ål 10 2,48 6,23 474,90 477,25 

Abborre 8 1,99 2,56 188,00 165,70 

Björkna 2 0,50 1,31 213,50 160,81 

Sutare 1 0,25 1,23 262,00 188,02 

Löja 1 0,25 0.12 167,00 148,80 

Totalt 403 100 100   
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Figur 1. Visar kvoten (%) av det totala antalet prederade individer i relation till det totala antalet 
märkta individer för de funna arterna. 

 

 

 

Figur 2. Visar förväntat antal samt observerat antal prederad sarv och mört som märktes under 
2003. 
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Figur 3. Illustrerar förväntat antal respektive observerat antal prederade mörtindivider för residenta 
och migrerande individer. 

 

 

Figur 4. Visualisering av förhållandet mellan sannolikheten att bli prederad av storskarv och antalet 
spenderade dagar ute ur sjön.  

Diskussion 

Högst andel prederade biomassan hade mört vilket stämmer bra överrens med de resultat Emmrich 

och Düttmann (2011) tidigare rapporterat. Därefter kom sarv, gädda, ål, abborre, björkna, sutare och 

löja med lägst biomassa. Det man kan säga utifrån dessa resultat är att mörten och sarven verkar vara 

två arter som har prederats i relativt hög utsträckning där mörten i antal och biomassa är helt 

dominerande. De mörtar som migrerade blev i signifikant lägre grad prederade än de mörtar som 

stannade i sjön året om. Det är samma resultat som Skov et al. (2013) nyligen visat på. Detta skulle 

även kunna vara ett belägg på att storskarven inte jagar fisk i bäckarna då de mörtar som vistas där 

delar av året klarar sig bättre än de stationära i sjön. Ju längre tid en mörtindivid spenderade ute ur 
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sjön desto lägre var sannolikheten att bli prederad av storskarv. Även detta resultat är vad Skov et al. 

(2013) tidigare rapporterat. Det är ju ganska självklart att om en individ inte vistas där predatorn 

befinner sig kommer individen inte bli uppäten av predatorn. Dock kostar det energi att migrera och 

det kommer alltid vara en ”trade-off” mellan att stanna och öka risken för att bli uppäten eller att 

spendera energi på att flytta.  

 

Att 8 olika fiskarter har prederats av storskarv stämmer även det bra överrens med resultaten som 

Emmrich och Düttmann (2011) visat. Dock fick de i sina resultat att gers hade ett högt 

predationstryck från storskarven. Problemet är att enbart en gers finns märkt så en jämförelse mellan 

sjöarna angående gersen är inte genomförbar. Det skulle vara av intresse att märka fler gersar för att 

undersöka om gersen även i Krankesjön prederas i stor utsträckning av storskarven. Vi återfann inte 

braxen i storskarvens diet fast nästan 60 individer är märkta. Detta är intressant då Emmrich och 

Düttmann (2011) rapporterade att braxen var den fjärde mest frekventa arten som storskarven 

prederade. Förklaringen ligger förmodligen i att braxen kanske snabbt växer sig in i en storleksrefug 

som försvårar predation (Brönmark och Hansson 2005). 

 

Hur stor påverkan storskarven har på Krankesjöns fiskfauna är svårt att säga. Dock hade runt 3,3 % 

av de märkta fiskarna fallit offer för storskarven. Om man översätter det till Krankesjöns 

fiskpopulation innebär det att 3,3 % av alla fiskar har fallit offer för storskarven.  Detta skulle jag 

uppskatta till en relativt hög andel då mörkertalet förmodligen är stort då många av mikrochipsen har 

deponerats på andra platser. För att ta reda på den verkliga påverkan måste man veta hur mycket kilo 

fisk som produceras i Krankesjön per år samt en mer säker kalkyl på hur mycket fisk och vilka arter 

storskarven prederar i Krankesjön.  

 

Vi hittade PIT-sändare både i Vombsjön och i Krankesjön. Det är ett bevis för att storskarven flyger 

mellan sin koloni i Vombsjön och sitt födohabitat i Krankesjön. Detta då PIT-sändare enbart har satts 

ut i Krankesjön. Enligt Bugajski (2013) födosöker storskarven utanför sin koloni vilket stämmer med 

våra resultat. Av det totala antalet hittade PIT-sändare var de flesta, runt 79 %, från mörtindivider. 

Denna procentsats överrensstämmer bra med hur många av de märkta fiskarna som var mörtar, 78 %. 

Vi fann fler sändare tillhörande sarv (12 %) än gädda (4 %) fast fler gäddor totalt märkts (8,1 %) än 

sarv (6,8 %). Det indikerar att storskarvens prefererar sarv och undviker gädda. 

 

Vidare antyder våra resultat att löjpopulationen var den hårdast drabbade fiskpopulationen medan 

gäddan var minst påverkad av predation från storskarven. Näst högst predationstryck hade sarv följt 

av mört, ål, björkna, abborre och sutare. Om denna bild är sann är svårt att säga då vi bara hittade en 

sändare tillhörande löja och 15 var märkta. Denna kvot blir ju väldigt hög och slumpen kan spela en 

avgörande roll i detta fall. För att undersöka i vilken utsträckning löjpopulationen är påverkad av 

storskarven borde betydligt fler löjor märkas. Att kvoten blev högre för sarv än för mört kan stärkas 

med figur 2 där signifikant fler sarvar än mörtar blivit prederade av storskarv. Detta skulle kunna ha 

sin förklaring i att mörten migrerar, runt 40 %, medan sarven nästan helt är residenta, < 6 %, vilket 

skulle bidra till att mörten undkommer predation från storskarven (Skov et al. 2008).  

 

Vi hittade inget samband mellan mörtens (prederad 2012) kroppslängd och sannolikheten att bli 

uppäten av storskarv. Det fanns heller inget signifikant samband mellan prederad mörtkroppslängd 

och inte prederad. Vidare fanns det heller ingen tydlig trend på att storskarven prefererade större eller 

mindre individer vid jämförelse mellan prederad och icke prederad medelkroppslängd för de åtta 

arterna (se tabell 1). Dessa resultat går emot resultatet som Skov et al presenterade 2013 där stora 

individer var mer känsliga för predation från storskarven. Det låter ju ganska troligt att större 

individer är mer utsatta för predation då de förmodligen syns bättre i vattnet från lyften och även 

innehåller mer föda än mindre individer. Dock enligt Emmrich och Düttmann (2011) är det 
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tillgängligheten av olika byten som speglar storskarvens diet och med det sagt spelar storleken ingen 

roll. 

 

En svaghet med resultatet är att man inte kan utesluta att en annan predator, fisk eller fågel, prederat 

den märkta fisken i fråga. Det gäller framförallt runt bäcken medan vid Skarvön var sändarna mycket 

koncentrerade och vi hittade inte någon sändare på länger avstånd än 5 meter från Skarvön. Det är 

således mycket troligt att nästan alla sändarna har prederats av storskarven. Även att man inte vet 

den exakta tidpunkten när en individ blivit prederad är ett problem. Ytterligare en svaghet är att man 

inte vet den sanna vikten och längden på individen då de förändras med tiden. Om ovanstående 

svagheter elimineras skulle betydligt mer säkrare analyser innehållande mer data kunna utföras.  

 

Metodiken kan förbättras genom användning av en magnetkratta. Då skulle PIT-sändarna fastna på 

krattan och direkt avläsning skulle kunna ske. Att åka ut lugna vindstilla dagar är att föredra då vid 

hård vind är det svårt att avgöra var man scannat. 

 

Denna studie skulle kunna bli början på ett övervakningsprogram med syftet att kvantifiera det årliga 

predationstrycket storskarven utövar på Krankesjöns fiskfauna. Vidare skulle övervaknings- 

programmet kunna omfatta om mörtens migration kan leda till en ökad mörtpopulation och om det i 

sin tur kan leda till en utarmning av sarvbeståndet och andra arter. Då vi vet att storskarven har ökat 

stort i antal under de senaste åren kan det bidra till att allt fler mörtar vandrar upp i bäckarna vilket 

ökar predationstrycket på sarv och kanske andra arter. Mörtens migration skulle då kunna ha en stor 

direkt- och indirekt påverkan på näringskedjan i Krankesjön (Brönmark 2008). Det kan leda till 

förändringar i hela ekosystemet och då Krankesjön har särskilt stora naturvärden i form av 

fågelfauna kan fortsatta undersökningar vara av värde. Eventuellt om det skulle visa sig att 

storskarven har en betydande påverkan på ekosystemet skulle ett åtgärdsprogram kunna utformas där 

förslagna åtgärder av Engström (2002) kan ingå. För detta krävs att man varje år märker nya 

fiskindivider av olika arter och åker ut för att letar efter PIT-sändare där storskarven vistas. För 

framtida studier skulle tekniken kunna användas till att utvärdera om exempelvis personlighetsdrag, 

kön och ålder relaterar till risken för skarvpredation. Vidare behövs fler undersökningar på om 

fiskens kroppsstorlek har någon betydelse för storskarvens dietval. Av intresse skulle även vara om 

och hur storskarvens diet varierar mellan årstiderna. 

 

 

 

Tack 

Speciellt tack riktas till Ville Ljungström Rautiainen för slitsamt arbete ute i fält samt handledare Kaj 

Hulthén.  
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