Skov- og Naturstyrelsen
Natur og friluftsliv
Haraldsgade 53
2100 København Ø

Rødovre, den 21. oktober 2008

Vedr.: Høring om udkast til forvaltningsplan for skarv, Deres J.nr. SNS–3600003.
Danmarks Jægerforbund har modtaget ovennævnte udkast til forvaltningsplan for
skarv til høring, og vi har i den forbindelse følgende bemærkninger:
Indledningsvis skal vi nævne, at Danmarks Jægerforbund har været repræsenteret i den
arbejdsgruppe, som har deltaget i udarbejdelsen af forslaget til forvaltningsplan, og
selvom der ikke har kunnet opnås fuld enighed i arbejdsgruppen om anbefalingerne,
finder vi som udgangspunkt, at handlingsplanen rammer en god balance mellem
forpligtelserne til at beskytte skarven og behovet for at forebygge skader på
fiskebestande og fiskeri.
Specielt hæfter vi os ved, at de hidtidige ret liberale regler for regulering af skarv i
store træk skal kunne fortsætte uændret. Vi finder det vigtigt, at regulering indenfor
1000 m fra faststående, fungerende fiskeredskaber fortsat kan ske uden for skarvens
yngletid, ligesom den hidtidige praksis med begrænsning af skarverne ved oliering af
æg i ynglekolonierne kan fortsætte.
Vi har dog bemærket, at der lægges op til en ændring i vilkårene for regulering ved
fiskeredskaber, så reguleringen fremover kun kan ske efter forudgående tilladelse fra
Skov- og Naturstyrelsen. Baggrunden for ændringen er angiveligt, at det er vurderet, at
den er nødvendig for at Danmark kan leve op vore forpligtelser i forhold til EFfuglebeskyttelsesdirektivets bestemmelser. Vi er selvfølgelig indforståede med, at de
internationale forpligtelser skal overholdes, men vi har også noteret os, at der fra
Skov- og Naturstyrelsen lægges op til en smidig praksis for tildeling af tilladelser til
regulering. For at undgå unødigt bureaukrati omkring den daglige forvaltning, kan vi
fra Danmarks Jægerforbund kun støtte en sådan liberal praksis.
Hvad angår planens bestemmelser omkring forhindring af etablering af nye kolonier,
virker det også velafbalanceret, at skarven fremover i højere grad kan få lov at etablere
sig i områder, hvor den ikke gør væsentlig skade, mod at Skov- og Naturstyrelsen
forpligtes til at gå i dialog med private ejere om begrænsning af problemerne, hvis
skarven forsøger at etablere nye kolonier i vigtige områder for fisk.
Efter vor opfattelse er det mest epokegørende nye i forvaltningen imidlertid, at planen
lægger op til, at der i vigtige forvaltningsområder for fisk åbnes mulighed for, at
skarven efter forudgående tilladelse kan reguleres ved beskydning i perioden
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1. september til 31. januar. I udkastet er der oplistet en række områder, der vurderes
som særligt vigtige for fisk sammen med de kriterier, som er anlagt for udpegningen
og for de handlemuligheder, der skal være i de pågældende områder. Man kan
naturligvis diskutere, om det er de rigtige områder, som er medtaget og om der burde
have været flere med, men intentionen med den nye bestemmelse kan vi kun støtte.
Ved det offentlige møde, som blev afholdt omkring høringsforslaget den 24.
september 2008 i Løgstør, blev det imidlertid klart, at der var forskellige opfattelser af,
hvordan muligheden for regulering ved beskydning i natur- og vildtreservater skal
tolkes.
I henhold til udkastets pkt. 4.3.2 fremgår nemlig, at erhvervs- og bierhvervsfiskere
som udgangspunkt vil kunne opnå tilladelse til beskydning af skarv ved redskaber
stående i natur- og vildtreservater efter samme retningslinjer, som er gældende for den
generelle dispensation. Dette er ikke nyt, idet samme bestemmelser også gjaldt i den
tidligere forvaltningsplan.
Samtidig står der nu flere steder under pkt. 4.3.6 om regulering i de særlige
forvaltningsområder (f.eks. under pkt. 4.3.6.2 og 4.3.6.3), at tilladelse til regulering
(i perioden 1. september til 31. januar) kun vil blive givet i områder, hvor jagt er
tilladt.
Da den sidstnævnte regulering i de særlige forvaltningsområder imidlertid blot er en
udvidelse af de generelle reguleringsmuligheder ved fiskeredskaberne, er der ikke
nogen modstrid heri. Det er derfor vigtigt at fastslå, at den eksisterende praksis for
regulering ved fiskeredskaber i reservater kan fortsætte uændret, men at der ved den
udvidede mulighed for regulering i forvaltningsområderne blot ikke gives tilladelser til
regulering i reservater i nogle af områderne.
Med disse bemærkninger kan Danmarks Jægerforbund støtte forslaget til en ny
forvaltningsplan for skarv i Danmark.
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