By- og Landskabsstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø

Rødovre, den 21. oktober 2008

Vedr.: Høring om opdatering af udpegningsgrundlaget for
fuglebeskyttelsesområder med skarv, Deres J.nr. BLST-303-00011.
Danmarks Jægerforbund har modtaget ovennævnte udkast til opdatering af
udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområder med skarv til høring, og vi har i
den forbindelse følgende kommentarer:
Indledningsvis skal vi slå fast, at Danmarks Jægerforbund naturligvis anerkender
Danmarks forpligtelser i forhold til internationale aftaler om naturbeskyttelse,
herunder både Fuglebeskyttelsesdirektivet og Habitatdirektivet.
Det betyder også, at vi som udgangspunkt anerkender, at skarven skal optages på
udpegningsgrundlagene i de fuglebeskyttelsesområder, hvori de opfylder kriterierne
(f.eks. F4 = 1%-kriteriet).
Danmark er imidlertid også internationalt forpligtet til at beskytte andre arter end
skarven, f.eks. visse laksefisk som snæbelen og Skjern Å-laksen.
Det betyder, at der kan opstå situationer, hvor de internationale forpligtelser ikke alle
kan opfyldes fuldt ud, da de sommetider vil være i direkte modstrid med hinanden.
Eksempelvis er fuglebeskyttelsesdirektivets krav om beskyttelses af skarven
sammenfaldende med habitatdirektivets krav om beskyttelse af Skjern Å-laksen.
Danmarks Jægerforbund finder derfor, at det er udtryk for en god og pragmatisk
forvaltning, når det af forslaget om opdatering af udpegningsgrundlagene for
fuglebeskyttelsesområderne med skarv fremgår at:
Skarv bevares på udpegningsgrundlagene for tidligere udpegede områder
(nr. 31, Stavns Fjord, nr. 36, Horsens Fjord og nr. 110, Saltholm)
Skarv udtages af udpegningsgrundlagene, hvor den ikke længere opfylder 1%kriteriet (nr. 15, Randers og Mariager Fjorde og nr. 20, Vestlige Vejler).
Skarv optages i udpegningsgrundlagene, hvor den nu opfylder 1%-kriteriet (nr.
7, Lille Vildmose, nr. 74, Brahetrolleborg, nr. 83, Hyllekrog-Rødsand og nr.
89, Præstø Fjord m.m.).
Skarv optages ikke på udpegningsgrundlagene i områder, hvor man af hensyn
til andre internationale forpligtelser forventer at regulere skarv i et sådant
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omfang, at den ikke kan opretholde 1%-kriteriet (nr. 11, Hirsholmene og nr.
43, Haurvig Polder, Ringkøbing Fjord).
Specielt hvad angår det sidstnævnte punkt, er vi enige i, at hensynet til skarven - som
er talrig i Danmark og som har mange andre velegnede levesteder - må vige for
hensynet til andre sårbare arter, og Danmarks Jægerforbund kan derfor støtte forslaget
i dets nuværende form

Med venlig hilsen
Danmarks Jægerforbund

Ole Roed Jakobsen
Formand
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