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ARBEJDSDOKUMENT

Dette arbejdsdokument udgør grundlaget for forslaget til en beslutning fra Europa-
Parlamentet om udarbejdelse af en europæisk plan for styring af skarvebestanden med henblik 
på at mindske den markante påvirkning af fiskebestandene ved de europæiske kyster og indre 
farvande, som skyldes den voksende forekomst af skarver.

Skarver

Skarverne (Phalacrocorax) er en slægt inden for den årefodede fugleorden (Pelecaniformes).
Der er tale om en middelstor til stor vandfugl, der yngler i kolonier og forekommer i hele 
verden1.

Den mest udbredte skarveart i Europa er skarven Phalacrocorax carbo med de to næsten 
identiske underarter Phalacrocorax carbo carbo (storskarv) og phalacrocorax carbo sinensis
(mellemskarv). De kan betegnes som fuglearter, der er hjemhørende i Europa, og som findes 
både ved kyster og ved indre farvande. Inde på kontinentet foretrækker de som regel store 
vandområder, men for at jage flyver de dog også til mindre floder i de mellemhøje 
bjergområder.

Skarver er både trækfugle og standfugle, der efter ynglesæsonen foretager længere eller 
kortere vandringer. Særlig skarver fra den nordlige halvkugles køligere områder trækker om 
vinteren ofte flere hundrede kilometer sydpå.

Skarver lever udelukkende af fisk og har et dagligt næringsbehov på 400-600 g fisk. Skarver 
er opportunister, dvs. de har ingen præference for bestemte fiskearter, men æder de fisk, der er 
nemmest at fange i det vandområde, hvor de opholder sig. Som regel fanger de fisk på mellem 
10 og 25 cm, men kan da også fange større eksemplarer på op til 60 cm og 1 kg.

Under jagten dykker skarver i en lige linje fra overfladen og nedad, og byttet forfølges 
derefter aktivt og fanges med næbbet og bringes op til overfladen. Som en udtalt kolonifugl 
flyver skarver som regel på jagt i større flokke. Normalt jager hver fugl derefter for sig selv, 
men de jager dog ofte også i grupper på mellem 25 og flere hundrede fugle, der omringer 
fiskene med det resultat, at en stor procentdel af fiskebestanden i et vandområde kan ædes på 
relativt kort tid.

                                               
1 Skarver har ekstremt store udbredelsesområder og findes på alle kontinenter, bortset fra Antarktis, eftersom de 
udelukkende lever af fisk, findes de dog ikke i de kontinentale og tørre områder i Centralasien, Nordamerika og 
Afrika.
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Problematik og fakta

Idet skarver er store fugle med lang levetid, der først begynder at yngle, når de er 3-5 år, 
ligger den samlede population i Europa sandsynligvis (mindst) på 1,7-1,8 mio. fugle1.

Bl.a. det i 1979 vedtagne fuglebeskyttelsesdirektiv (79/409/EØF) samt de heraf afledte 
foranstaltninger til beskyttelse af deres ynglesteder har ført til en overproportional vækst i 
skarvepopulationen, der i mellemtiden har bosat sig langt ud over sine traditionelle 
ynglesteder i regioner, dvs. steder, hvor de tidligere ikke fandtes.

Denne store overbestand har i mange områder af EU ført til umiddelbare påvirkninger af de 
lokale fiskepopulationer og det lokale fiskeri, og dermed er tilstedeværelsen af skarver blevet 
et problem i hele Europa.

For at tydeliggøre problemet for fiskebestandene ved kyster og i indre farvande skal det 
fremhæves, at skarver ved en daglig næringsoptagelse på 400-600 g fisk årligt fortærer over 
300.000 t fisk i europæiske farvande. I mange medlemsstater er dette langt mere, end hvad 
erhvervsfiskeri og fiskeopdræt producerer af spisefisk. Således er 300.000 t f.eks. mere end 
akvakulturfiskeproduktionen i Frankrig, Spanien, Italien, Tyskland, Ungarn og Tjekkiet til 
sammen.

Særlig alvorlige er tabene i forbindelse med allerede truede fiskearter, som ål, stalling, næse 
og andre fisk, der gyder på bunden, samt unglaks (Smolt). Netfiskeriet lider endvidere ikke 
kun under forringede fangstmuligheder, men også under direkte skader på grund af
sønderrevne net.

En koordinering af sådanne foranstaltninger i hele EU samt en harmonisering af de nationale 
retsgrundlag inden for dette område har endnu ikke fundet sted. To projekter finansieret af 
Kommissionen under det femte rammeprogram for forskning og udvikling2: FRAP (afsluttet 
2006) og REDCAFE (afsluttet i 2005) beskæftigede sig bl.a. med interessekonflikten mellem 
fiskeopdræt og fuglebeskyttelse i forbindelse med skarver og nåede frem til forskellige 
konklusioner.

På internationalt niveau blev skarveproblemet allerede diskuteret i 1994 på 
Bonnkonventionens videnskabelige udvalgs møde3 med en anbefaling om udarbejdelse af en 
plan for styring af skarvebestanden, der i det videre forløb dog ikke mundede ud i konkrete 

                                               
1 Tallene gælder for de tre europæiske underpopulationer Ph. carbo carbo (Norge, de britiske øer, Vestfrankrig: 

moderat stigning fra 30.000 til 39.000 ynglende par), vesteuropæisk Ph. carbo sinensis-population (stigning 
fra 5.000 til 136.000 ynlende par) og østeuropæisk Sinensis-population (hovedudbredelsesområde omkring 
Donau, Sortehavet, Ukraine: stigning fra 5.000 til 113.000 ynglende par). Som en tommelfingerregel til et 
skøn over den samlede population kan man anvende formlen ”antal ynglende fugle  x 2,8” (Suter 1995). En 
lignende størrelsesorden bliver også resultatet ved et skøn over ikke-ynglende ældre kolonier..

2 Se www.frap-project.net og www.intercafeproject.net: INTERCAFE finansieret som led i COST-
programmet som opfølgningsprogram til REDCAFE forventes afsluttet i efteråret 2008.

3 Konventionen om bevarelse af  vandrende vildtlevende dyrearter  (CMS), se www.cms.int.
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foranstaltninger.

Siden 19961 er der på EU-plan afgivet officielle udtalelser om en fælles strategi til løsning af 
skarveproblemet. Senest fremsattes konkrete krav om en europæisk plan til styring af 
skarvebestanden på EIFAC2-Bonnkonferencen (FAO’s Rådgivende Europæiske Kommission 
for Indlandsfiskeri) i november 2007. Også flertallet i ACFA (Den Rådgivende Komité for 
Fiskeri og Akvakultur) har støttet en sådan plan3.

De i enkelte medlemsstater hidtil tilladte foranstaltninger sigter næsten udelukkende på at 
holde eller jage skarverne bort fra bestemte vandområder, dvs. fordrive dem til andre 
vandområder, hvor risikoen for skader er mindre.

Af de talrige anvendte metoder har det i intensive dambrug særlig vist sig at være effektivt at 
overdække dammene. I forbindelse med større damme og frie vandområder, hvor det ikke er 
praktisk muligt at foretage overdækning, var foranstaltningerne mest effektive, når 
fordrivelsen blev fulgt op af nedskydning af enkelte fugle4. Effektiviteten af samtlige metoder 
til fordrivelse er dog – bortset fra den store indsats – begrænset af, at de kun virker, når det 
samlede antal fugle i regionen er relativt lavt, så de kan finde tilstrækkeligt med føde i 
nærtliggende vandområder.

Foranstaltninger og indgreb i forbindelse med ynglekolonierne blev hidtil kun foretaget i få 
medlemsstater og her endda – med undtagelse af Danmark – kun tilladt i få enkelttilfælde.

Begrænsning af deres ynglesteder var hidtil den eneste faktor, der effektivt kunne begrænse 
skarvernes udbredelse. Andre mulige foranstaltninger, som f.eks. ødelæggelse af redepladser, 
forstyrrelse i yngletiden eller oversprøjtning af æggene med olie, var af forskellige årsager for 
arbejds- og omkostningskrævende eller politisk kontroversielt til, at de kunne gennemføres 
systematisk.

Retssituationen

Skarven er en naturligt forekommende fugleart og som sådan omfattet af Rådets direktiv 
79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle5.

I modsætning til underarten Phalacrocorax carbo carbo (storskarv), der aldrig har været truet, 
var underarten Ph. carbo sinensis oprindeligt i bilag I med på listen over fuglearter, for hvilke 
der gælder særlige beskyttelsesforanstaltninger. Den blev dog fjernet fra listen i 1997, da 
                                               
1 Se EP-beslutning B4-0138/96 samt konklusionerne fra Rådets (fiskeri) samling 28.1.2003.
2 Se ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/i0210e/i0210e00.pdf
3 Se http://ec.europa.eu/fisheries/dialog/acfa090408_en.pdf 
4 Mellem 1996 og 2002 tillod den tyske delstat Bayern nedskydning af ca. 23.000 skarver, og Frankrig tillod 

nedskydning af ca. 30.000 i 2003-2004, uden at det påvirkede antallet af overvintrende skarver i regionen 
nævneværdigt.

5 EFT C 103 af 25.4.1979.



DT\731491DA.doc 5/7 PE409.406v01-00

DA

bestanden af denne underart senest efter 1995 ikke længere var truet.

Da skarven ikke fremgår af listerne i fuglebeskyttelsesdirektivet (bilag II, punkt 1, og bilag II, 
punkt 2) over arter, der må jages, er regulær jagt udelukket. Fuglearten nyder som alle andre 
naturligt forekommende arter som udgangspunkt næsten absolut beskyttelse gennem 
forbuddet mod bevidst fangst eller drab, bevidst beskadigelse eller ødelæggelse af reder og æg 
samt bevidst forstyrrelse, særlig i yngletiden.

Medlemsstaterne kan dog i henhold til fuglebeskyttelsesdirektivet1 afvige fra disse strenge 
beskyttelsesforanstaltninger "for at hindre omfattende skader på afgrøder, besætninger, skove, 
fiskeri- og vandområder" eller "for at beskytte flora og fauna", såfremt der ikke kan findes en 
anden tilfredsstillende løsning.

For at en sådan undtagelse kan godkendes, skal der dog fremlægges underbyggende 
dokumentation for, at det er risiko for "omfattende skader"2.

I mangel af underbyggende dokumentation for skader på fiskeriområder og vildtlevende flora 
og fauna, der kunne retfærdiggøre en afvigelse, ville sådanne handlinger være i strid med 
fuglebeskyttelsesdirektivet. Begrebet "omfattende skader" forårsaget af en fugleart synes i 
praksis at blive fortolket forskelligt og behøver derfor en klarere definition.

Medlemsstaterne og deres delstater og regioner er således ansvarlige for tilladelse til lokale og 
regionale foranstaltninger til begrænsning af skader forårsaget af skarver.

Der har i de senere år været forskellige tidsmæssigt eller geografisk begrænsede eksempler 
herpå, f.eks. tilladelser til nedskydning i bestemte områder (Sverige, Polen, Italien, Danmark, 
Tyskland og Østrig), i bestemte perioder (Rumænien og Estland) eller i fastlagte kvoter 
(Frankrig, Det Forenede Kongerige og Slovenien). Endvidere er der eksempler på tilladelser 
til indgreb i ynglekolonier (fældning af redetræer, sterilisering af æg).

I enkelte medlemsstater, der også er vigtige yngleområder (f.eks. Nederlandene, Finland og
Belgien), tillades derimod ingen foranstaltninger mod skarver, heller ikke i tilfælde af klare 
skader.

Kernespørgsmål og operative forslag

Ordføreren mener, at de rent lokale og/eller nationale foranstaltninger, selv om det primære 
ansvar inden for dette område ligger hos medlemsstaterne og deres underordnede strukturer, 
som vist ikke er i stand til effektivt at reducere skarvers påvirkning af de europæiske 
fiskebestande og fiskeriet. Et fælles retligt bindende tiltag, der accepteres og gennemføres i 

                                               
1 Jf. artikel 9, stk. 1, litra a), andet og tredje led.
2 Ganske vist kræves der ofte og gerne ”videnskabelige beviser” for en opstået skade, hvilket imidlertid ikke er 
nødvendigt i hvert enkelt tilfælde og under ingen omstændigheder, når en skade allerede er opstået. Ifølge 
direktivet ville det være tilstrækkeligt med sandsynlige tegn på, at der er risiko for betydelig skade. Dog er det op 
til de kompetente myndigheder selv at skønne, om begrundelsen kan godkendes. 
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hele Europa, ville ikke alene være velkomment, men er også en absolut nødvendighed, som 
ikke mindst ville garantere alle involverede interessegrupper større retssikkerhed.

Også i betragtning af skarvens store bevægelighed som trækfugl synes en koordineret 
handlingsplan eller styringsplan for hele Europa at være det eneste tiltag, der kan føre til 
resultater og skal på ingen måde ses som stående i modsætning til målsætningen i 
fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979. En sådan plan ville nemlig naturligvis garantere de 
centrale beskyttelsesmål i dette direktiv, særlig fugleartens "gode bevaringsstatus". Målet er 
ikke i sig selv at regulere skarvepopulationen, men derimod at foretage en udligning mellem 
forskellige, men helt igennem legitime, mål med henblik på en bæredygtig udnyttelse af 
fiskebestandene, fuglebeskyttelse og bevaring af en mangfoldig fugle- og fiskefauna på den 
ene side og fiskeres og dambrugeres legitime interesser i økonomisk udnyttelse af 
fiskebestandene på den anden side.

Til det formål er det også nødvendigt med aktuelle og pålidelige data om den faktiske 
skarvpopulation, da de hidtil tilgængelige tal ikke alene er stærkt afvigende, men også ofte 
bygger på forskellige angivelser (underarter, forskellige geografiske afgrænsninger, ynglende 
populationer osv.).

I den betænkning, der skal forelægges, kunne der således især være tale om at behandle 
følgende spørgsmål:

1. Hvordan kan den videnskabelige indsamling af pålidelige data om skarvebestandene 
forbedres, og hvordan kan registreringen af sådanne data fremmes?

2. Findes der i tilfælde af udarbejdelse af en styringsplan for skarver muligheder for at 
fremme den bilaterale og multilaterale udveksling på videnskabeligt og administrativt 
niveau, såvel inden for EU som med tredjelande?

3. Hvorledes forklarer Kommissionen de forskellige konklusioner dels fra REDCAFE hhv. 
INTERCAFE, dels i FRAP-rapporten vedrørende skarveproblematikken? Hvad 
konkluderer Kommissionen heraf?

4. Hvordan kan fuglebeskyttelsesdirektivets begreb "omfattende skader" konkretiseres og 
defineres klarere af hensyn til den fælles fortolkning?

5. Hvad taler for hhv. imod at optage skarven på listen i fuglebeskyttelsesdirektivets bilag II 
over arter, der må jages?

6. Findes der videnskabeligt baserede konkrete foranstaltninger, der – hvis de koordineres på 
EU-niveau – kan give bæredygtige resultater med hensyn til at nedbringe antallet af 
skarver?

7. Hvorledes ville det også i praksis være muligt at gennemføre udarbejdelsen af en 
europæisk plan til styring af skarvebestanden? Efter hvilken tidsplan?
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8. Bør der etableres en central mekanisme til koordination, overvågning og kontrol af 
tiltagene i forbindelse med en sådan styringsplan?

9. Hvad kan EU-lovgiveren konkret gøre for at reducere skarvbestandenes negative 
indvirkning på fiskeri og akvakultur? Hvilke retsinstrumenter er der til rådighed hertil?

10. Hvilke økonomiske og infrastrukturelle midler står i øjeblikket til rådighed hertil?

11. Hvilken rolle hhv. opgave kunne Kommissionen påtage sig i denne sammenhæng, og 
hvilke finansieringsmuligheder ville være nødvendige hertil?

12. Hvordan kan medlemsstaterne motiveres til aktivt at deltage i en sådan styringsplan?
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