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Høringsbrev vedr. udkast til skarvforvaltningsplan 
 

Hermed sendes udkast til forvaltningsplan for skarv i offentlig høring. 

 

Formålet med forvaltningsplanen for skarv er at danne rammen om en balanceret 

forvaltning af skarv. Det overordnede mål med planen er således at bevare en 

levedygtig bestand af skarv som en del af den danske natur samt gennem 

forvaltningsredskaber på lokalt plan at mindske konflikter med fiskeri og reducere 

prædation på sårbare fiskebestande. Det er således ikke et mål i sig selv at reducere 

skarvbestanden, men at anvise værktøjer, der kan bidrage til at reducere 

prædationen fra skarv på lokalt plan. 

 

Overordnet set fokuserer forvaltningen på, 

 at opretholde en levedygtig bestand af skarv i Danmark gennem en fortsat 

beskyttelse af levesteder bl.a. via udpegede fuglebeskyttelsesområder, samt 

sikre at reguleringsindsatser ikke hindrer dette   

 lokalt plan at reducere skarvens prædation på sårbare fiskebestande  

 at minimere skadesomfang på fangster i bundgarn og ruser ved at reducere 

skarvens prædation ved disse 

 at understøtte en koordineret indsats gennem formidling og information 

 at oplyse om de rekreative muligheder ved at opleve skarver og gennem en 

formidlings- og informationsindsatssøge at minimere konfliktoplevelsen 

ved bl.a. at øge forståelsen for beskyttelsesbehovet for skarv  

 

I forhold til den hidtidige forvaltningsplan foreslås en række nye initiativer, 

herunder 

 Mulighed for vilkår om en koordineret indsats ved ferske vande. 

 Mere rådgivning og information om skarv for at afhjælpe og reducere 

konflikter med skarv. 

 Adaptiv forvaltning med mulighed for ændring af praksis når ny 

dokumentation forefindes.  

 På fiskeriterritoriet udpeges Randers Fjord som prioriteret område for at 

beskytte vandrefisk fra Gudenåen.  

 Udpegede områder i ferske vande udtages af forvaltningsplanen. 

 I områder i natur- og vildtreservater med forbud mod jagt eller områder 

med forbud mod jagt med motordrevet fartøj må regulering kun foretages 

fra ansøgers fiskefartøj. 
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 I natur- og vildtreservaterne, hvor der ikke er jagtforbud, er det blevet 

muligt for andre end erhvervs- og bierhvervsfiskere at få adgang til 

regulering. 

 Mulighed for at opnå tilladelse til regulering af skarv ved vandløb og søer 1 

½ time før solopgang og 1 ½ time efter solnedgang i perioden 1. august til 

31. december. 

 Mulighed for at opnå tilladelse til regulering af voksne fugle i 

ynglekolonierne.  

 

Nogle initiativer vil kræve en ændring af vildtskadebekendtgørelsen. Denne er 

under revision og sendes i en separat offentlig høring med henblik på ikrafttræden 

1. juli 2022. 

 

Forvaltningsplanen er udarbejdet i samarbejde med skarvarbejdsgruppen, som 

består af en række af de væsentligste interesser i forhold til skarv og konflikter med 

skarv.  

 

Planen erstatter den eksisterende forvaltningsplan for skarv 2016-2021. 

 

Høringssvar bedes modtaget senest den 2. august 2021 pr. e-mail til 

mst@mst.dk med angivelse af j.nr. 2021 - 23026 i emnefeltet.  

 

Eventuelle spørgsmål til høringen kan rettes til Caroline Mikkelsen pr. e-mail til 

mst@mst.dk eller cvmik@mst.dk med angivelse af j.nr. 2021 - 23026 i emnefeltet.  

 

 

 

 

Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at høringssvar offentliggøres på 

Høringsportalen, hvilket indebærer, at en afgivelse af høringssvar samtidig opfattes 

som et samtykke til offentliggørelse, herunder navn og mailadresse1. 

 

Høringsmaterialet er tilgængeligt på Høringsportalen 2. juni 2021 

 

 

                                                             
1 Bemærk at der i forbindelse med behandlingen af de modtagne høringssvar kan være behov for at videresende disse 

til anden myndighed. I det omfang, der i høringssvarene indgår personoplysninger, vil disse således kunne blive 

videresendt til anden myndighed med henblik på at få denne myndighed til at forholde sig til indholdet. 

Personoplysninger vil også kunne indgå i det høringsnotat, som ministeriet udarbejder på baggrund af høringen, og 

som offentliggøres efter høringen på Høringsportalen. Behandlingen af høringssvarene forventes afsluttet senest den 

1. juni 2020, hvorefter de journaliseres og overføres til Statens Arkiver efter 5 år. Den, der indsender 

personoplysninger, har ret til at gøre indsigelse, berigtige, slette, få indsigt i og begrænse behandlingen og kan trække 

samtykke til behandling tilbage. I så fald er det ikke sikkert, at høringssvaret kan indgå i høringsnotatet. Miljø- og 

Fødevareministeriets Data Protection Officer (DPO) er Kasia Torian (tlf. 93 59 70 11, e-mail DPO@mfvm.dk). 

Spørgsmål til rettigheder m.v. kan rettes til DPO’en. Det er muligt at klage til Datatilsynet over Miljø- og 

Fødevareministeriets behandling af personoplysninger. 
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Med venlig hilsen 

 

 

 

Caroline Vestergaard Mikkelsen 

cvmik@mst.dk 

 


