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Skarven truer stallingen
De danske bestande af stalling er tæt på at kollapse. Det er den dystre baggrund for, at
der nu er indført en treårig totalfredning af stallingen. En fredning der støttes af Danmarks Sportsfiskerforbund samt af de sportsfiskerforeninger, der har fiskeri i stallingvandløb. Men fredningen er blot et akut bidrag til en redningsaktion. Det er på ingen
måde sportsfiskeriet, der truer stallingbestandene. Nu handler det derimod om at få
klarlagt årsagerne til den drastiske tilbagegang i bestandene og at få grebet ind. Derfor hilser forbundet det også velkomment, at DTU-Aqua iværksætter en undersøgelse
af hele problemstillingen.
Der er altså i øjeblikket ikke nogen fagligt dokumenteret belysning af årsagerne til den
drastiske tilbagegang i stallingbestandene, men der er stærke indikationer på, at skarvens prædation spiller en meget væsentlig rolle. Der er således fra samtlige vandløb
mange observationer af skarv, der fiskede i vandløbene over en lang periode i de seneste to vintre. Det skyldes formentlig dels, at fjordene har været tilfrosset, dels at fødegrundlaget for skarven i fjordene er blevet utilstrækkeligt. Indikationerne på, at skarvens prædation i vandløbene spiller en væsentlig rolle understøttes endvidere af, at også
andre fiskearter som knude og strømskalle er næsten forsvundet i de fleste af vandløbene efter vinteren 2009/2010.
Der kan naturligvis også være andre forhold end skarven, der er årsager til tilbagegangen i stallingbestandene – eksempelvis mink, odder og hårdhændet vandløbsvedligeholdelse. Det ændrer imidlertid ikke ved, at
stallingbestandene nu er så truede, at der
... stallingbestandene
er et øget behov for en regulering af skarven ved vandløbene – især i vintermånederer nu så truede, at der
ne. Dette er helt i overensstemmelse med
skarvforvaltningsplanen, hvor blandt aner et øget behov for en
det beskyttelsen af stalling prioriteres højt,
regulering af skarven ...
og hvor der kan gives tilladelser til at nedlægge et antal skarver som et led i bortskræmning, når der kan påvises eller sandsynliggøres skader på bestande af stalling som
følge af skarvens fouragering.
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I den forbindelse er der behov for at få afbureaukratiseret de nuværende regler for ansøgning om bortskydningstilladelser, hvor hver enkelt lodsejer skal indsende en ansøgning til Naturstyrelsen og indrapportere skudte fugle. Danmarks Sportsfiskerforbund
vil derfor rejse denne problemstilling i Skarvudvalget og overfor Naturstyrelsen med
henblik på af få skabt mulighed for, at sportsfiskerforeninger i samarbejde med lodsejerne ved et vandløbssystem kan lave en fælles ansøgning og en fælles indberetning.
Som naturinteresserede sportsfiskere er vi selvfølgelig interesserede i en stor mangfoldighed i naturen og en biodiversitet, der også omfatter skarven. Men det forudsætter naturligvis samtidig, at skarven forvaltes på en måde, så den ikke truer sårbare fiskebestande med udryddelse.

Sportsfiskeren
Sportsfiskeren udkommer den 1. i hver måned undtagen
januar og august. Bladets illustrationer og fotos er under
lagt copyr ight. Artikler må dog citeres med kildeangivelse.
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere breve og
artikler, der optages i bladet. Mærk alt materiale tydeligt
med navn og adresse inden afsendelse – ellers garante
res ikke for returnering. Indlæg står for skribentens egen
holdning. Der tages forbehold for trykfejl og force majeure.
ISSN 0038-8211
Abonnement: Kontakt vor medlemsadministrator Anne Hol
bæk på mail: medlem@sportsfiskerforbundet.dk eller telefon
76 22 70 70. Medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund

6

Sportsfiskeren

Redaktion
ink lusiv abonnement på magasinet Sportsfiskeren for 2011 –
koster 475,- kr. Der tillægges ekstra portoomkostninger for
forsendelse til udlandet – ring og hør nærmere.
Annoncer: Kontakt vor annoncekonsulent Anni Thorslund
på telefon 76 22 70 78 eller på mobil 40 38 94 69. Husk,
at annoncer skal bestilles senest fem uger før udgivelse.
Tryk: Color Print A/S.
Oplag: 29.000.
Web: www.sportsfiskeren.dk
Mail: sportsfiskeren@sportsfiskeren.dk

Chefredaktør (ansvh.)
Ole Wisler
ow@sportsfiskeren.dk
Redaktør
Kasper Rasmussen
kr@sportsfiskeren.dk
Kommunikationsmedarbejder
Jesper B. Svennum
jbs@sportsfiskeren.dk
Grafiker
Søren Astrup Jørgensen
saj@sportsfiskeren.dk

05 // Juni 2011

