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Vedr.:  Høring over udkast til ny bekendtgørelse om vildtskader. 

Miljø-og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen har den 25. maj 2016 sendt udkast til 
ny bekendtgørelse om vildtskader i høring. 

Forslaget har angiveligt til formål at tilpasse bekendtgørelsen til den ændring af 
Forvaltningsplan for skarv i Danmark 2016-2020, som samtidig er sendt i høring. I 
udkastet til ny forvaltningsplan for skarv er der i forhold til tidligere øget fokus på 
skarvernes påvirkning af sårbare fiskebestande, og der lægges op til udvidede 
reguleringsmuligheder i visse situationer. 

Således kan Naturstyrelsen fremover give tilladelse til regulering af skarv ved 
vandløb og søer, som er vigtige for bestande af stalling, ål, snæbel, laks og ørred, 
regulering for at beskytte udtræk af smolt af snæbel, laks og ørred, regulering i 
fredningsbælter for vandrefisk og regulering af på skarvers dag- og natrastepladser 
til beskyttelse af stalling, ål, snæbel, laks og ørred.    

Desuden kan tilladelser til regulering af skarv i visse situationer gives til 
foreninger, der organiserer lyst-, fritids- og erhvervsfiskeri, tilladelse til regulering 
ved dag- og natrastepladser kan gives fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter 
solnedgang, og i visse situationer kan der gives tilladelse til brug af kunstigt skjul 
og kunstige lokkefugle ved regulering. 

De hidtil gældende bestemmelser om regulering af skarv ved fiskeredskaber, 
begrænsning af ynglekolonier samt brug af motorbåde ved reguleringen er 
uændrede. 

Generelt er det Danmarks Jægerforbunds opfattelse, at udkastet på god vis 
afspejler de diskussioner, der har været i Vildtforvaltningsrådets arbejdsgruppe 
omkring skarver, selvom ikke alle elementerne har været diskuteret i detaljer i 
gruppen. Således har gruppen ikke nærmere diskuteret regulering før solopgang og 
efter solnedgang ved dag- og natrastepladser eller brug af kunstige skjul og 
lokkefugle ved vandløb og søer, i trækperioden for smolt samt ved dag- og 
natrastepladser. 

Det er imidlertid Jægerforbundets opfattelse, at disse tiltag vil kunne medvirke til 
en mere effektiv regulering i de situationer, hvor skarver forvolder de største 
problemer. Samtidig har Jægerforbundet tillid til, at Naturstyrelsen ved 
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udstedelsen af tilladelserne til regulering sikrer, at disse tiltag ikke får en utilsigtet 
virkning i form af unødigt mange nedlagte skarver. 

Samtidig hilser vi med tilfredshed, at det nu i bekendtgørelsen er specificeret, 
hvilke saltvandsområder (Bilag 1) og ferskvandsområder (Bilag 2) der er så vigtige 
for fiskeri og fiskebestande, at der kan gives tilladelse til regulering af skarv. Det 
bør gøre administrationen af ansøgninger om regulering lettere, men det kræver 
samtidig, at listerne vurderes/ajourføres med passende mellemrum. 

Vi har bemærket, at den hidtidige bestemmelse (vildtskadebekendtgørelsen § 15, 
stk. 3) om, at Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af skarv ved hav- og 
dambrug og ved lystfiskersøer er bortfaldet. Vi antager, at der er tale om en fejl, 
idet dette ikke har været diskuteret i arbejdsgruppen, ligesom regulering ved hav- 
dambrug og fiskesøer stadig er et emne i udkastet til ny skarvforvaltningsplan. 

Hvad angår bekendtgørelsesudkastets § 20 (om bramgås), har vi hæftet os ved, at 
der blot er tale om, at man nu ved denne lejlighed implementerer de ændringer, 
som var i offentlig høring i februar, og som vi allerede tidligere har indgivet 
høringssvar omkring. 

Med disse bemærkninger kan Danmarks Jægerforbund støtte forslaget. 

 
Venlig hilsen 
Danmarks Jægerforbund 
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