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Amerikansk skarveand. Foto: Istock 

Amerikansk skarveand (Oxyura jamaicensis) 

Beskrivelse  
Videnskabeligt navn: Oxyura jamaicensis 

Synonymer: Anas jamaicensis 

Kaldenavn: Amerikansk skarveand 

Beskrivelse: Amerikansk skarveand er en lille dykkeand 

med en lang hale, der ofte ses oprejst.  Den er 35-43 cm 

lang, og hunnerne vejer i gennemsnit 550 g, mens hannerne 

vejer omkring 600 g. Hannens hals og krop er 

kastanjebrunt, mens toppen af hovedet, nakken og halen er 

mørkebrun/sort. Dens kinder er hvide og næbbet er blåt. 

Hunnens krop og hals er brunmeleret. Toppen af hovedet 

er mørkebrunt, mens nakke og kinder er hvide med en klar 

brun horisontal streg. Hunnens næb er brunt1. 

Forvekslingsmuligheder 

- 

Spredningsvej og nuværende udbredelse 
Den amerikanske skarveand stammer fra Nord-og Mellemamerika. Den blev indført til England som 

prydfugl, og i 1952 undslap de første fugle. I løbet af 1960’erne etablerede bestanden sig og i januar 2000 

var der omkring 5.000 overvintrende fugle. Amerikansk skarveand har spredt sig fra England til 22 andre 

lande i Europa og Nordafrika (Algeriet, Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, 

Island, Irland, Israel, Italien, Marokko, Nederlandene, Norge, Portugal, Slovenien, Spanien, Sverige, 

Schweiz, Tunesien og Tyrkiet)2. I perioden 2003-2013 er amerikansk skarveand observeret på 13 

lokaliteter i Danmark, og arten betegnes som relativ sjælden i Danmark3. De amerikanske skarveænder, 

der findes i Danmark, menes at være kommet til landet som følge af en sekundær spredning fra England, 

og i 2006/2007 blev der konstateret ynglende par i Danmark1. 

Score og baggrund  
Vi benytter en skala fra 1-3. 1 svarer til lav, 2 svarer til middel og 3 svarer til høj 
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Harmonia Samlet 
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Spredningspotentiale: 3 (høj). Spredningspotentialet for amerikansk skarveand er vurderet til høj. Den 

amerikanske skarveand har spredt sig fra England til Afrika og store dele af Europa2. Den kan yngle når 

den er 1 år gammel og får kuld på 2-3 unger. Under gunstige vilkår kan der lægges æg to gange om året1,2. 

 

Levestedets bevarings- eller naturværdi: 3 (høj). Levestedets bevaringsværdi for amerikansk 

skarveand er vurderet til høj. Amerikansk skarveand lever i søer, damme, vandløb, moser, langs 

kystområder og vådområder1,2. 

 

Påvirkning af hjemmehørende arter: 3 (høj). Påvirkning af hjemmehørende arter er vurderet til høj. 

Amerikansk skarveand lever af invertebrater, som de finder på bunden af søer og damme1. Amerikansk 

skarveand lægger æg i reder af andre vandfugle2. På Island har der været konstateret aggressive 

interaktioner mellem Amerikansk skarveand og Nordisk lappedykker (Popiceps auritus)4. Amerikansk 

skarveand kan konkurrere og parre sig med den sjældne og truede europæiske hvidhovede and(Oxyura 

leucocephala). Den europæiske hvidhovede and lever i Spanien og Nordafrika, og amerikansk skarveand 

reguleres i Danmark for at begrænse udbredelsen af arten og dermed sikre overlevelsen af den 

hvidhovede and2,4.  

 

Påvirkning af økosystemer: 1 (lav). Påvirkningen af økosystemer vurderes til lav.  

 

Økonomiske effekter: 2 (middel). De økonomiske effekter for amerikansk skarveand er vurderet til 

middel. Den amerikanske skarveand forekommer stadig relativt sjældent i Danmark. Den må reguleres 

hele året i Danmark1. I andre europæiske lande med store populationer af amerikansk skarveand må der 

forventes at være en større bekæmpelsesomkostning. I England er målet at reducere bestanden af 

Amerikansk skarveand med 97 % over 5 år4. 

 

Helbredseffekter: 1 (lav). Der er ingen kendte helbredseffekter. 

 

Total score = 13 

Kilder 
 1 Naturstyrelsen artsleksikon amerikansk skarveand. 

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/artsleksikon/dyr/fugle/%C3%A6nder/amerikansk-skarvand/ (IGN394) 
2 Global Invasive Species Database for Oxyura jamaicensis (IGN1608) 
3 Danmarks fugle og natur - Amerikansk skarveand (Oxyura jamaicensis) 

http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=167&dknavn=Amerikansk%20skarveand&latin=Oxyura%20jamaicen

sis (IGN1609) 
4 Banks, A.N., Wright, L.J., Maclean, I.M.D., Hann, C., Rehfisch, M.M. 2008. Review of the Status of Introduced Non-

Native Waterbird Species in the Area of the African-Eurasian Waterbird Agreement: 2007 Update. BTO Research 

Report 489. (IGN392) 
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