
Skarv-bestand
i tilbagegang

VORSØ - I 1991 toppede
skarv-bestanden i reserva-
tet på Vorsø i Horsens
fjord med 5000 par. Her i
sommeren 1997 er der blot
3487 par tilbage.

Det fortæller Jens Greger-
sen, biolog og opsynsmand på
Vorsø.

Faldet har isa3r vret dra-
stisk det sidste år. I r er der
800 par frre end i 1996. Sam-
menlagt er bestanden dermed
faldet med knap 30 pct.

Men det er ikke kun i Hor-
sens fjord, at skarven er pa til-
bagetog.

- Det gar tilbage for skarven
i hele Danmark, og det er for-
ste gang i 30 r, at det Or den
vej. Det er skarvens storhed og
fald, vi oplever, mener Jens
Gregersen.

Antallet af fugle er faldet i

stort set alle danske skarve-
kolonier. Undtagelsen er en
enkelt koloni i Limfjorden. I
Fyns største koloni er antallet
røget ned fra 5600 til 3600.

- Nr der bliver frre skar-
ver herhjemme, kan det skyl-
des, at man i de sidste fern år
har givet omfattende dispen-
sationer til at skyde fuglene iovervintrings-områderne

Tyskland, Frankrig, Svejts og
Italien. Det betyder også, at de
overlevende fugle er stressede,
når de kommer til yngle-loka-
literne, bl.a. Vorsø, forklarer
Jens Gregersen.

Upopulær fugl

Når man lemper på forbud-
det med at skyde skarven
rundt omkring, er det fordi,
det er en upopulær fugl mange
steder. Det er fiske-op-
drtterne ved floderne i de
mellemeuropæiske lande, der
er uvenner med fuglen. Også
herhjemme er mange fiskere
godt trætte af skarven, der ta-
ger mange fisk og skader an-
dre.

Jens Gregersen tilføjer, at
det lokalt også kan spille ind,
at de fisk, som skarven lever
af, ikke er så talrige, som de
har vret.

Endnu er bestanden ikke i
fare, men Jens Gregersen
det klart, at man skal være op-
mrksom på, at skarven ikke
kan tåle at blive ved med at
blive tyndet ud ph den made.

Regulering
- Det er i Orden at regulere

bestanden, men det skal gores
med omtanke og besindighed,
så skarven ikke bliver udryd-
det, som den nsten har været
før, forklarer han.

For 40 r siden var der kun
5000 skarve tilbage i Europa. I
dag er bestanden på omkring
en halv million. Omkring halv-
delen yngler i den danske na-
tur.

- Det er den sdvanlige kon-
flikt mellem mennesket og na-
turen. Men trods alt er der jo
ikke ret mange skarver i for-
hold til mennesker, siger Jens
Gregersen.

Skarven er netop blevet fjer-
net fra EF-Fuglebeskyttelses-
direktivets liste 1. Dermed
bortfalder EU-landenes
ge forpligtelse til at beskytte
fuglen. Kun Danmark stemte
mod beslutningen.

800 færre par på
Vorsø på et år
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