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Vedr.: Høring over udkast til forvaltningsplan for skarv j. nr. 2021-23026 
 
Miljø- og Fødevareministeriet har den 24. maj d.å. udsendt udkast til ovennævnte 
forvaltningsplan i offentlig høring, og i den forbindelse ønsker Danmarks 
Jægerforbund at give følgende bemærkninger: 
 
Indledningsvis skal vi gøre opmærksom på, at det i høringsbrevet til udkastet til 
ny forvaltningsplan for skarv - helt korrekt – er nævnt, at udkastet er 
udarbejdet i samarbejde med skarvarbejdsgruppen, men det nævnes ikke, at 
der fra flere af organisationerne i skarvarbejdsgruppen IKKE er opbakning til 
planen i dens nuværende form.  Det burde man have gjort opmærksom på, 
således at det fremgår, at de tiltag/manglende tiltag, som planen indeholder, 
ikke har bred opbakning blandt organisationerne. 
 
Hvad angår selve indholdet i planen, er det Danmarks Jægerforbunds 
opfattelse, at det repræsenterer et rimeligt kompromis mellem de 
beskyttelseshensyn, Danmark er forpligtet til at varetage og de muligheder, der 
gives for at reducere skarvens prædation på sårbare fiskebestande og for at 
minimere skader på fiskeriet. 
  
Vi har noteret os, at der med den nye plan åbnes for yderligere muligheder for 
at regulere skarv, hvilket vi hilser med tilfredshed, men vi hæfter os også ved, 
at nogle af disse tiltag vil kræve en ændring af vildtskadebekendtgørelsen. Af 
høringsbrevet lyder dette som en formssag, men erfaringsmæssigt er det ofte 
vanskeligt for Vildtforvaltningsrådet at blive enigt om udvidede 
reguleringsmuligheder, specielt når nogle af organisationerne ikke støtter 
forvaltningsplanen, så denne revision vil vi afvente med en vis spænding. 
 
Hvad angår planens form, var det vores opfattelse, at man fra Miljøstyrelsen 
ønskede et paradigmeskift, således at man i lighed med andre 
forvaltningsplaner, lod selve planen indeholde de forvaltningsmæssige tiltag, 
men at man udelod de mere universelle informationer om f.eks. skarvens 
biologi og fødesøgning, og informationer om hidtidige erfaringer omkring 
forvaltningen og lod disse fremgå af de forskellige bilag. 
 
Dette er imidlertid ikke tilfældet i det fremsendte forslag, hvor både biologi og 
tidligere erfaringer fremgår af både selve planen og af de vedlagte bilag. Det 
gør planen uforholdsmæssig tung at læse, og helt galt bliver det, når adskillige 
figurer og tabeller går igen begge steder. Det giver ingen mening at bruge plads 
på at gentage identiske figurer og tabeller, f.eks.: Tabel 4.1 (side 12) er 
identisk med Tabel 1.1 (side 28), Figur 4.2 (side 23) er identisk med Figur 6.1 
(side 52) Figur 4.5 (side 24) er identisk med Figur 6.9 (side 57) osv., osv.! 
 
Samtidig bærer hele planen præg af hastværk. Det udsendte forslag har således 
ikke været præsenteret for skarvarbejdsgruppen før udsendelsen på trods af, at 
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gruppen har arbejdet med planen gennem flere år. Desuden kunne planen 
trænge til en kraftig sproglig opstramning. Der er mange grammatiske fejl og 
stavefejl, hvoraf nogle er mere spektakulære end andre, f.eks. på side 14, hvor 
det nævnes, at anskydning kan bruges til adfærdsregulering. Her menes 
forhåbentlig afskydning!  
 
Endvidere er der manglende konsekvens og vanskeligt forståelige 
formuleringer, f.eks. i den øverste tabel side 32, hvorefter bierhvervs- og 
erhvervsfiskere kan søge om tilladelse til regulering fra motordrevet fartøj med 
fart op til 5 km/t. I næste linje står der, at de kan søge om regulering fra 
motordrevet fartøj med op til 18 km/t?  
 
Tilsvarende står der i den nederste tabel på side 33, at fritidsfiskere ifølge 
tabellen kan regulere skarv på: ”Alle(?) ferske vande, uanset generelt forbud 
mod jagt fra motorbåd på ferske vande”. Længere ned i samme tabel står der: 
”På ferske vande er det ikke tilladt at drive jagt fra motordrevet fartøj”.  
 
Formuleringerne i alle tabellerne over reguleringsmuligheder (side 32-37) er i 
øvrigt i høj grad copy-pastede, med de fejl og unøjagtigheder det medfører. 
 
Overordnet set kan Danmarks Jægerforbund bakke op om selve indholdet i 
planen, men vi kan ikke bakke op om formen. Planen bør gennemskrives igen, 
og fejl, uklarheder og gentagelser bør rettes, ligesom alle de universelle 
informationer bør flyttes fra selve planen til bilagene. Danmarks Jægerforbund 
bidrager gerne hertil. 
 
Spørgsmål vedrørende høringssvaret eller ved behov for uddybende kommentarer, 
bedes rettet strandjagtkonsulent Niels Henrik Simonsen, Afdelingen for Politik og 
Kommunikation. Telefon: 88 88 75 08/23 46 76 14. Mail: nhs@jaegerne.dk  
 
 
Venlig hilsen 
Danmarks Jægerforbund 
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