
PRESSEMEDDELELSE 
 

Færre skarv og bedre beskyttelse af fisk 
Dansk Laksefond har i et foretræde for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg den 2. oktober 2019 
fremlagt problematikken med de sårbare fiskebestande som lider under voldsom skarv predation. 
 
Dansk Laksefond finder, at det nu er hævet over enhver tvivl, at skarv populationen udgør en 
presserende trussel mod en række fiskebestande i Danmark, bl.a. snæbel, laks, ørred og stalling. 
 
Handling er nødvendig. 
 
Fonden foreslår derfor: 
 
1. At der indføres et max-loft over antal skarv i Danmark. 

De nuværende vage henvisninger om at reducere skarvens skadevirkninger har vist sig helt 
utilstrækkelige. Der er brug for et konkret måltal for, hvor mange skarv der kan være i 
Danmark i forhold til at opnå en balance i forhold til fiskebestandene. 
Dette max-loft skal indebære en markant reduktion i antallet af skarv i Danmark. 
Det bør være et første delmål, at antallet af ynglende skarvpar i Danmark ikke overstiger 
10.000. 

 
2. At der indføres ’fiskebeskyttelsesområder’, dvs. områder hvor værdifulde og sårbare 

fiskebestande kan opnå en bæredygtig størrelse, hvilket indebærer at disse områder beskyttes 
mod skarv. Disse områder kan eksempelvis omfatte lakse-, ørred- og stallingvandløb, vandløb 
med snæbel samt særlige værdifulde sø- og brakvandsområder. 
 

3. At disse principper hurtigst muligt indføres i den fremtidige skarv-forvaltning i Danmark og at 
der i øvrigt snarest muligt igangsættes tiltag for at sikre de sårbare fiskebestande mod den 
voldsomme skarv-predation. 

 
Det er mit indtryk, at udvalgets medlemmer viser oprigtig interesse i denne problemstilling, og 
efter foretrædet er det derfor mit håb og min forventning, at miljøudvalget vil skubbe på for at 
sikre en bedre beskyttelse af laksefiskene, siger Christian Wedell-Neergaard, formand for Dansk 
Laksefond.  
 

Dansk Laksefond er en alment velgørende fond, der arbejder for at forbedre forholdene for den vilde 
nordatlantiske laks i Danmark. Vi tager udgangspunkt i videnskabeligt dokumenterede oplysninger, som vi lægger til 
grund for vores arbejde. 
 
Det er Dansk Laksefonds vision, at der igen skal være store, naturligt reproducerende bestande af laks i alle danske 
laksevandløb i hele deres udstrækning. Vi vil derfor sikre vandløbenes frie løb og vi sætter fokus på predatorernes 
indvirkning på laksen og alle andre udfordringer som truer den nordatlantiske laks i Danmark. 
 
Christian Wedell-Neergaard kan kontaktes på tlf. 40152223 
 

 


