
Skarver er til stor skade
Skarv-kolonien pa Vorsø har mange omkostninger, viser ny undersøgelse

- Der er ingen tvivl
om, at skarverne på
Vorsø har været til stor
skade for fiskeriet med
bundgarn i Horsens
Fjord.

680 tons om året
Undersøgelsen viser kort
fortalt, at der bliver produce-
ret 2000 tons fisk om året in-
den for skarvernes fangstom-
rade, og at skarverne snupper
cirka 680 tons. Samtidig er
der dog en grundbestand pa
4000 tons fisk i området, som
ikke mndrer sig pa grund af
skarven.

Derfor kan man ikke sige, at
skarverne tømmer fjorden for
fisk. Men uden skarverne
kunne der have vret mange
flere fisk i Horsens Fjord, me-
ner Christian Dieperink.

- Fiskerne i Horsens Fjord
har længe pastaet, at de er ble-
vet presset ud af skarverne,
men ingen ville høre pa dem.
Min undersøgelse viser, at de
havde ret. Nu kan man ikke
længere pasta, at skarverne

ingen effekt har pa fjorden, si-
ger fiskeribiologen.

Ribbet til
sidste fisk

Skarver fanger fisk pa
abent vand, men de gar også
pa rov i fiskernes bundgarn.

Som led i undersøgelsen
blev der lavet det første forsøg
i landet med at udstte ore-
der i bundgarn for at se, hvor
mange der bliver spist af skar-
ver. Det fandt sted i maj 1991
og maj 1992 ved Husodde.
Forsøgene viste, at skarver-
ne meget hurtigt kunne nå at
ribbe et bundgarn for fisk,
hvis det ikke var overdkket.
I et enkelt tilfmlde tømte de et
bundgarn med 50 kilo
regnbu-eørreder pa under en time, og
de var i stand til at snuppe fisk
pa helt op til to kilo.

Til spilde
Desuden peger rapporten

pa en hidtil upaagtet bivirk-
ning ved at have skarver: De
er tilsyneladende ved at spole-
re udstningen af ørreder pa
Horsens-egnen.

I 1990 blev der udsat 2000
mrkede ørreder i Hansted A
og Bygholm A. Ved den slags
udstninger regner man som
en tommelfingerregel med, at
10 pct. af mærkerne bliver
rapporteret tilbage. Men i det-
te tilfmlde kom der kun en til-
bagemelding pa 1,9 pct.

- Jeg ved godt, at hndelsen
ikke kan bevise, at skarverne
har spist en stor del af ynge-
len.

- Men jeg vil alligevel regne
det for sandsynligt. Ikke
mindst fordi et af mrkerne
blev fundet pa Vorsø, og et an-
det blev fundet ved Vrads inde
i Midtjylland. Her kan

mærket kun være havnet, fordi en
fugl har bragt det dertil.

- Slutresultatet er, at der
gar ørreder til spilde for tusin-

Phalacrocorax carbo sinensis,
alias mellemskarven, eller i
folkemunde blot skarven, er
endnu en gang genstand for
forskernes opmrksomhed.
(Arkivfoto)

der af kroner, siger Christian
Dieperink.

Første koloni
Undersøgelsen er ikke lige-

- Fiskerne i Horsens Fjord har
påstået, at de er blevet
presset ud af skarverne. Min
undersøgelse viser, at de hav-
de ret, siger fiskeribiolog
Christian Dieperink.

frem flatterende for den loka-
le skarvkoloni. Alligevel fast-
holder Christian Dieperink, at
han ikke har noget imod skar-
ven.

- Jeg vil endda sige, at man

bør tage hensyn til, at Vorsø
var den første skarv-koloni
herhjemme, siger han.

Christian Dieperink vil blot
gerne have en debat om, hvor
mange skarver, vi ønsker i
Danmark.

Taget af bordet
Det sidste er noget, som den

seneste skarv-plan fra Skov-
og Naturstyrelsen slet ikke
kommer ind pa. Derfor er
Christian Dieperink meget
glad for, at miljøminister
Svend Auken netop har taget
skarv-planen af bordet og bedt
om en ny, som rummer en
målsætning om antallet af
den elskede og hadede fugl.

- Min undersøgelse viser, at
skarven er et langt store pro-
blem, end Skov- og Natursty-
relsen hidtil har villet erken-
de.

- Jeg kan ikke sætte tal pa,
hvor mange skarver, der bør
være. Men det vil altid ga ud
over andre, hvis skarven far
lov at ga frem. Det er det, som
planlægningen bør tage hen-
syn til, lyder Christian Diepe-
rinks budskab.

Ekspropriation
Samtidig nævner han mu-

ligheden af at give fiskerne en
kompensation for de økono-
miske tab, de kan dokumente-
re pa grund af skarvernes
fangster.

- Det kan vre svært at gore
med tilbagevirkende kraft.
Men man burde overveje det i
fremtiden.

- Sat pa spidsen kan man
sige, at den nuværende
skarv-forvaltningsplan eks-
proprierer en del af fiskernes
ejendom, fordi den ikke
ger loft pa antallet af skarver.
Og ved ekspropriation far
man jo normalt erstatning, si-
ger Christian Dieperink.
(jala)

Så direkte lyder en af kon-
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