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JÆGERE HJÆLPER LYSTFISKERE
I denne folder kan du læse om, hvorfor og hvordan jægere over hele landet 

hjælper lystfiskere med at beskytte sårbare fiskearter og -bestande mod 

skarven. Regulering kræver tilladelse fra både Miljøministeriet og eventuel-

le lodsejere, og den udføres udelukkende af personer med jagttegn.

 

Hvis du er lodsejer ved et vandløb eller en sø, hvor fiskebestandene er 

pressede på grund af skarven, så håber vi, at du vil tage dig tid til at læse 

folderen – og tage dialogen med de lokale lystfiskere om, hvad der kan 

gøres for at hjælpe fiskene på dine arealer. 

SKARVEN PRESSER FISKEBESTANDE
Skarven hører til i Danmark. Indtil begyndelsen af 1980’erne var den meget 

sjælden, og den var tæt på at blive udryddet. Derfor blev skarven fredet. 

Det har været effektfuldt, for nu ligger bestanden i Europa på et historisk 

højt niveau, og skarven er med mere end ½ million ynglepar ikke længere 

truet.

Skarvens store fremgang i især landene omkring Østersøen har desværre 

medført, at en række fiskebestande og -arter i danske vandløb og søer er 

meget hårdt pressede – primært på grund af skarvens fødesøgning. Meget 

tyder desuden på, at skarven kan påvirke fiskebestandene i de kystnære 

områder negativt, fordi havmiljøet er i historisk dårlig forfatning.



NØDVENDIG REGULERING
For at hjælpe fiskene kan det være nødvendigt at begrænse antallet af 

skarver, der fisker i vandområder med sårbare fiskebestande. Det samme 

gælder i vandløb, hvor der udsættes laksefisk. Her kan der være behov for 

at regulere nogle af skarverne for at sikre mod, at de æder for mange af 

fiskene. 

REGLER FOR REGULERING AF SKARVER
Mulighederne for at regulere skarv er defineret i Vildtskadebekendtgørel-

sen. Der står blandt andet, at man kan få tilladelse til at regulere i følgen-

de situationer:

•  I perioden 1. august - 31. marts ved vandløb og søer op til 50 m fra 

vandspejlet. Tilladelse kan gives for at beskytte bestande af stalling, ål, 

snæbel, laks og ørred.

•  I perioden 1. april - 31. maj Tilladelse kan gives for at beskytte udtræk 

af ørred- og laksesmolt samt snæbel.

•  I perioden 1. august - 31. maj i fredningsbælter for vandrefisk. Tilladelse 

kan gives for at beskytte vandrefisk.

•  I perioden 1. august - 31. marts på dag- og natrastepladser for skarv. 

Tilladelse kan gives for at beskytte bestande af stalling, ål, snæbel, 

laks og ørred.

•  I perioden 1. august - 31. marts på dag- og natrastepladser for skarv, 

i kystområder, der er udpeget som vigtige for fiskeri og fiskebestande. 

Tilladelse kan gives for at beskytte fisk i vigtige opvækstområder.



ANSØGNING OM TILLADELSE
For at kunne regulere skarv skal der ansøges om en tilladelse hos Miljø-

styrelsen. I en tilladelse står der, hvornår og hvor der må reguleres, der 

nævnes ofte et antal fugle, som maksimalt må skydes, og så skal jæge-

ren indrapportere antallet af nedlagte skarver til Miljøstyrelsen.

Lodsejere, brugere af arealet og foreninger, der organiserer lyst-, fritids- 

eller erhvervsfiskere, kan søge om tilladelse til at regulere skarv. Lods-

ejeren skal selvfølgelig først give sin tilladelse til, at der må reguleres på 

vedkommendes arealer, og dem, der udfører reguleringen, skal selvfølge-

lig have jagttegn og overholde lovgivningen.

For at kunne regulere på en lodsejers arealer skal man have en under-

skrevet fuldmagt, som kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside:  

www.mst.dk/friluftsliv/jagt/skadevoldende-vildt
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