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1 Indledning 

I forbindelse med fremgangen i bestanden af skarv i Danmark i 1980erne 
spredte arten sig til flere og flere egne af landet samtidig med, at omfanget af 
konflikter steg. I 1992 udarbejdede Miljøministeriet derfor en plan for, hvor-
dan konflikter forårsaget af skarv skulle håndteres. Skarvforvaltningsplanen 
og supplerende retningslinjer fra 1995 fastsatte betingelser for dispensation til 
regulering af skarv i særlige tilfælde. Senere, i 2002, blev der udarbejdet en 
helt ny skarvforvaltningsplan. Denne gennemgik en revision i 2009 og igen i 
2015, idet en ny plan kom til at gælde fra 2016 (Sørensen & Bregnballe 2016).  

Den hidtidige forvaltning har taget udgangspunkt i en lokal forvaltning i de 
områder, hvor der er opstået konflikter. Det er hovedsageligt regulering af 
individer uden for yngletiden, samt forvaltning af ynglekolonier i form af re-
gulering af voksne fugle, oliering af æg samt fjernelse af æg og reder, der har 
været anvendt som reguleringsværktøjer. 

I 2020 arbejdede Miljøstyrelsen og Miljøstyrelsens skarvarbejdsgruppe med 
en ny revision af planen fra 2016. I relation til arbejdet med denne revision og 
udarbejdelsen af den nye skarvforvaltningsplan opstod der et behov for at få 
sammenstillet viden om bl.a. følgende emner: 

a) Skarvens biologi og optræden i Danmark. 

b) Udviklingen i kolonierne samt i antallet af ynglende skarver i de enkelte 
regioner, på landsplan og i nabolandene. 

c) Omfanget af den hidtidige indsats rettet mod at forvalte skarvernes yng-
lekolonier. 

d) De hidtidige erfaringer med effekterne af forvaltende tiltag i kolonierne 
og i de områder, hvor skarverne søger føde. 

e) Skarvens rolle i økosystemet og dens mulige påvirkning af andre yngle-
fugle. 

Miljøstyrelsen har derfor bedt DCE redegøre for disse forhold, der er nærmere 
beskrevet i dette notat. 
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2 Skarvens biologi og optræden i Danmark 

Skarven er mellem 84-90 cm lang, vingefanget er 130-160 cm og den kan veje 
2,6-3,7 kg. Uden for yngletiden har de voksne fugle helt sort fjerdragt, men i 
yngletiden har de en hvid lårplet, hvide fjer øverst på halsen og et hvidt parti 
ved struben. De fleste ungfugle har lys bug.  

Skarven har været en dansk ynglefugl siden ældre stenalder. Den var ganske 
vist udryddet herhjemme i en årrække, men i de sidste 30-40 år har den været 
en almindelig ynglefugl. Uden for yngletiden optræder der også skarver fra 
vore nabolande. Nogle af de gæstende skarver benytter danske kystområder, 
søer og åer i forbindelse med deres træk, mens andre bliver i Danmark vinte-
ren over. Der er flest skarver i Danmark, når ungerne er fløjet fra rederne, og 
en del af de gæstende skarver fra udlandet er ankommet, dvs. i juli-august. 

 

2.1 Ynglebiologi 
Skarven er fleksibel med hensyn til, hvor den etablerer koloni og bygger rede. 
I Danmark har vi kolonier, hvor skarverne bygger rede i træer, buske og/eller 
på jorden. Det er især på småøer, hvor der ikke optræder landrovdyr, som fx 
ræve, at skarverne yngler direkte på jorden. Men er der træer og buske på øen, 
hvor de slår sig ned, vælger de som regel at bygge rederne her frem for direkte 
på jorden. Når skarver yngler ved søer, bliver rederne typisk anlagt i træer, 
der står helt ud til søbredden, men er der en træbevokset ø i søen, vil skar-
verne ofte først og fremmest bygge rederne i træerne på øen.  

Yngletiden strækker sig fra marts til og med juli. Under gunstige forhold kan 
skarverne begynde at yngle i februar, og i visse kolonier og år kan der træffes 
unger i enkelte reder til ind i august. I de fleste kolonier og år sker æglægnin-
gen inden for perioden 20. marts – 30. april. Ungerne vil så typisk forlade re-
derne i perioden 20. juni – 30. juli.  

 

Foto 1. Skarvrede med to æg og 

to nyklækkede unger. Reden er 

anlagt lavt over vandet i Esrum 

Sø. Foto: Steffen Ortmann. 
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Reden konstrueres af kviste, tang og andre tilgængelige materialer. Reden an-
vendes år efter år, men det er ofte nødvendigt at bygge en helt ny rede eller 
at reparere den gamle på grund af storme eller – når der er tale om kolonier 
med reder på jorden – oversvømmelser i vinterens løb. 

Æggene er svagt blåfarvede. Der er normalt 3-4 æg i reden. Rugetiden er knap 
30 dage. Begge forældrefugle deltager i udrugning og fodring af ungerne. Ef-
ter cirka 7 uger bliver ungerne flyvefærdige, men forældrene fortsætter som 
regel med at fodre deres unger et par uger. Et skarvpar får i gennemsnit mel-
lem 0,5 og 3 unger på vingerne. Ynglesuccesen afhænger primært af fødetil-
gængeligheden i yngleperioden. Fødesøgning og fødevalg 

Skarver lever næsten udelukkende af fisk. Skarvernes fødeindtag svinger hen-
over sæsonen fra 200 g til 700 g om dagen. Behovet er størst i maj-juni, hvor 
skarverne har unger. 

Skarven fisker oftest i lavvandede områder og sjældent på vanddybder over 
20 meter. Skarven kan flyve over lange afstande for at komme til fiskevandet. 
Det er ikke udsædvanligt, at skarver flyver 20-40 km for at nå fra ynglekolo-
nien eller overnatningspladsen til et egnet fødesøgningssted, men findes eg-
nede fødesteder inden for kortere afstand, foretrækkes disse ofte.  

 
Foto 2. Kolonien på Yderste Holm i Stavns Fjord på Samsø. Den er fortsat landet største koloni. Foto: Thomas K. Christensen.  
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Skarver søger oftest føde alene, men det forekommer, at flere hundrede skar-
ver jager sammen. Fødesøgning i flok ses både i fjorde, søer, åer og på havet. 
Da driver skarverne fiskene op til overfladen og i nogle tilfælde ind mod lavt 
vand. Når fiskene er jaget rundt, bliver de udmattede og nemmere at tage for 
skarverne. Ved denne fødesøgning i flokke kan skarverne udnytte en større 
del af fiskene i en sø, å eller i et kystområde. 

Skarver er dygtige til at lokalisere de områder, hvor der er mange fisk, og hvor 
de forholdsvis let kan fanges. Derfor kan man også sommetider se mange 
skarver søge føde inden for et mindre område som fx en åmunding eller en 
afgrænset åstrækning. 

Skarven sluger sit bytte helt. De svært fordøjelige dele af fiskene, som ben, 
skæl og øresten, gylper skarverne op i en bolle én gang i døgnet. Ørestenene 
er interessante, da de kan afsløre, hvilke fiskearter skarven har ædt, og hvor 
store fiskene er. Skarven fanger især fisk under 20 cm og først og fremmest de 
fisk, som forekommer i størst antal og er lettest at fange, dog ofte fiskearter, 
der lever på eller nær bunden. I Danmark varierer fødevalget meget af-
hængigt af område og årstid.  

Undersøgelser af gylp i 23 skarvkolonier i 1992-94 viste, at skarverne i de vest-
jyske brakvandsfjorde især åd fladfisk, navnlig skrubber. Tilsvarende var 
fladfisk (her især ising) skarvernes foretrukne føde i den vestlige og sydlige 
del af Kattegat. I Lillebælt, Storebælt og den vestlige del af Østersøen domi-
nerede torsk og hvilling i føden. I de mere lukkede farvande som Limfjorden, 
Isefjord og Smålandshavet spillede sort kutling, ålekvabbe, ål, ulk og fersk-
vandsfisk vægtmæssigt en relativt større rolle. 

Skarvernes fødevalg i Ringkøbing Fjord blev også undersøgt i 2003-2005. Da 
var fladfiskene skrubbe og ising fortsat vægtmæssigt de vigtigste fødeemner. 
Ising bidrog mest til at dække fødebehovet i april-juni og skrubbe i juli-sep-
tember. Undersøgelserne viste imidlertid, at skarverne havde vanskeligere 
ved at dække deres fødebehov i 2003-2005 end ti år tidligere, primært fordi 
skrubber i den foretrukne størrelse ikke længere forekom talrigt. Skarverne 
måtte derfor i højere grad fouragere på små sandkutlinger samt rejer, og de 
hentede en større andel af føden i Vesterhavet.  

 

 

Foto 3. Udsnit af en flok på flere 

end 600 skarver, der søger føde 

på havet. Foto: Steffen Ortmann. 
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I nyere, endnu ikke afsluttede undersøgelser, er der tegn på, at isingens be-
tydning som føde for skarverne i den sydvestlige del af Kattegat er faldet, 
hvorimod ulkens betydning er steget. Der er grund til at formode, at de æn-
dringer, vi ser i skarvernes fødevalg, i vid udstrækning afspejler, at der i vore 
fjorde og farvande sker forandringer i forekomsten og udbredelsen af de for-
skellige arter af fisk. Et af eksemplerne på en sådan forandring er indvandrin-
gen af sortmundet kutling til farvandene i den sydøstlige del af landet. Denne 
fiskeart har optrådt i høj tæthed i bl.a. Smålandsfarvandet, og det har skar-
verne i de omliggende kolonier nydt godt af i en årrække, hvilket bl.a. afspej-
lede sig i en høj produktion af unger og i vækst i flere af kolonierne især i 
årene fra 2014 til 2017. 

2.2 De ynglende skarvers antal og udbredelse 
I Danmark og det øvrige Europa har skarven i tidens løb ynglet i stærkt vari-
erende antal. Årsagen er især, at menneskets efterstræbelse af arten har æn-
dret sig. Forfølgelse førte til, at skarven blev udryddet som ynglefugl i Dan-
mark i 1876, men efter 50 år vendte den tilbage. Frem til 1970’erne var yngle-
antallet lavt, fordi kolonierne blev reguleret, især pga. frygt for at skarverne 
ville påvirke det lokale fiskeri. Gennem 1970’erne blev beskyttelsen af skar-
verne forøget både på ynglepladserne og de steder i Europa, hvor de opholdt 
sig under trækket og om vinteren.  

I 1971 havde vi én skarvkoloni i Danmark, og i 1972-1981 havde vi tre kolo-
nier. Yngleantallet voksede fra 300 par i 1971 til 3.000 par i 1981. Siden 1982 er 
antallet af steder, hvor der yngler skarver, stort set steget hver år. I 1980’erne 
voksede antallet af ynglende skarver hurtigt, og allerede i 1994 var der 38.000 
ynglepar (Figur 2.1). I de efterfølgende 10 år fluktuerede ynglebestanden, og 
efter et par hårde vintre faldt antallet. Siden steg yngleantallet igen, og i 2014-
2020 svingede antallet omkring 31.500 par. I 2020 ynglede der skarver 90 for-
skellige steder i Danmark. 

Udbredelsen af ynglende skarver i Danmark kan i hovedsagen forklares med, 
at skarverne gerne vil yngle steder, hvor de er sikkerhed over for landrovdyr, 
og hvor de ikke bliver forstyrret af mennesker. Desuden skal ynglepladsen 
ligge i nærheden af kystområder og/eller søer, hvor tilgængeligheden af fisk 
er tilstrækkelig. Skarver kan yngle i meget store, såvel som i ganske små ko-
lonier. Med få undtagelser findes de store skarvkolonier med 500-2500 yngle-
par nær fiskerige kystområder og fjorde.  

Figur 2.1. Udviklingen i antal 

ynglepar af skarv i Danmark fra 

1980 til 2020. 
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I de senere år har omkring 10.000 af de danske ynglepar af skarver kunnet 
findes i den sydøstlige del af landet, primært omkring Sydsjælland og Lol-
land-Falster. Der har ynglet 4-6.000 par i hver af de fire regioner: Nordlige 
Sjælland, Lillebælt/Sydfynske Øhav, Sydvestlige Kattegat og Nordlige Katte-
gat. Omkring 3.000 par har årligt ynglet i Limfjorden og et tilsvarende antal i 
de Vestjyske fjorde.  

I 2020 ynglede 45 % af skarverne i Danmark i kolonier, hvor alle rederne var 
i træer eller buske. Omtrent lige så mange (48 %) ynglede i kolonier, hvor alle 
rederne var anlagt direkte på jorden, og de resterende 7 % ynglede i kolonier, 
hvor der både var reder på jorden og i træer og/eller i buske. 

2.3 Træk og overvintring 
Fra sensommeren og hen på efteråret sker der en forskydning i fordelingen af 
skarver væk fra fjordene og ferskvandsområderne og ud til de mere åbne ky-
ster og fjerntliggende småøer. I sensommeren og begyndelsen af efteråret 
spreder skarverne sig over forholdsvis korte afstande. De opsøger søer og 
kystområder over så godt som hele landet. En del skarver spreder sig endvi-
dere til søer og kyster i det sydlige Norge, det sydlige Sverige og Nordtysk-
land. På denne tid af året, såvel som senere på efteråret, kan skarver ses dag-
raste og overnatte i store flokke flere steder i de danske farvande. I Sydøst-
danmark og i Kattegat er der således registreret flokke af dagrastende skarver 
på over 2.500 individer.  

Når de danske skarver efter endt ynglesæson i nogle uger eller måneder har 
opholdt sig i danske farvande og nordtyske eller sydsvenske søer og kystom-
råder, påbegynder de fleste af fuglene det egentlige efterårstræk, som især 
finder sted i september-oktober. 

De fleste danske skarver trækker ned langs Atlanterhavskysten eller langs flo-
derne gennem Tyskland. Undervejs raster skarverne i søer og langs floder. 
Genfund af ringmærkede skarver tyder på, at ca. 80 % af de danske ynglefugle 
overvintrer nærmere end 1.500 km fra kolonierne, hvor de vigtigste områder 
er Holland, Sydtyskland, Schweiz, Norditalien og Frankrig. En del skarver 

Foto 4. Skarverne genbruger 

gerne de samme reder fra år til 

år. Yngledragten forsvinder, når-

fuglene begynder at ruge. Foto: 

Steffen Ortmann. 
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trækker til den franske Atlanterhavskyst eller til Middelhavet. Ved Middel-
havet er flest danske skarver genfundet i Sydfrankrig og i det nordøstlige Ita-
lien samt ved de lavvandede områder ud for Tunesiens kyst og i Algeriet. En 
del af de danske skarver vælger at blive i Østersø- og Kattegatområdet om 
vinteren, og en stor del af disse klarer sig godt i milde vintre. Antallet af dan-
ske skarver, der forbliver i Danmark vinteren over, er derfor steget, efterhån-
den som vintrene er blevet mildere. 

De fleste af de danske skarver, som har overvintret uden for Danmark, vender 
tilbage til ynglekolonierne mellem 10. marts og 10. april. De helt unge fugle 
ankommer i gennemsnit en måned senere end de ældre fugle.  

2.3.1 De gæstende skarvers optræden i Danmark 

Skarver fra udlandet kommer til de danske farvande mellem juli og novem-
ber. Skarverne kommer i størst antal fra Sverige, Nordtyskland og Norge, og 
hovedparten trækker til og gennem Danmark i september-oktober-november. 
Et større antal skarver fra Norge og i mindre omfang fra Sverige og Nordtysk-
land overvintrer i de danske farvande. Trækobservationer tyder på, at mange 
af de udenlandske skarver, der har overvintret eller er på gennemtræk i for-
året, forlader Danmark mellem 20. marts og 20. april.  

Antallet af udenlandske skarver, der opsøger Danmark i juli-november og 
overvintrer, har formentlig kun været svagt stigende gennem de seneste år, 
idet væksten i bestanden af skarver i hele Østersøregionen har været beske-
den i de senere år.  

De trækkende skarver fra Sverige og Tyskland optræder især i den sydlige og 
østlige del af Danmark. De senere ankomne norske skarver opholder sig især 
i Kattegatområdet. Sent på efteråret og især om vinteren ses større flokke af 
dagrastende skarver på forholdsvis isolerede øer og rev, blandt andet i Katte-
gat og i Storebælt. Men i de senere år har skarverne i stigende grad taget de 
danske søer og åer i brug også om efteråret og gennem vinteren.  

 

Foto 5. Skarver tilbringer meget 

tid med at raste. Fuglene med en 

brunlig fjerdragt, er ungfugle. 

Mange ungfugle kan også ken-

des på den lyse bug. Nogle af 

skarverne på fotoet er formentlig 

gæstende skarver fra udlandet. 

Foto: Steffen Ortmann. 



 

11 

2.3.2 Skarvernes samlede antal hen over året 

De skarver, som optræder i Danmark, udgøres af den danske ynglebestand, 
dvs. ynglefugle, unge og ældre ikke-ynglende fugle samt udfløjne unger. Des-
uden trækker skarver til Danmark fra andre lande.  

Ud fra udførte optællinger er det ikke muligt at opgøre, hvordan det samlede 
antal af skarver, som opholder sig i Danmark, ændrer sig gennem året. Det 
skyldes bl.a., at skarverne kan optræde næsten alle steder i landet, hvor der 
er vand, og at de ikke er fordelt på samme måde mellem områderne gennem 
hele året. I vinterhalvåret er der fx relativt flere skarver langt fra kysterne, 
hvor de raster på revler og småøer. Der har imidlertid været gjort forsøg på 
at estimere, hvor mange individer der er tilstede i Danmark, og hvordan dette 
antal ændrer sig gennem året. Sådanne estimater er usikre, bl.a. fordi de må 
baseres på antagelser om skarvernes overlevelse, ungeproduktion og i hvil-
ken alder de begynder at yngle samt hvilken andel af de yngledygtige skar-
ver, der faktisk yngler i det enkelte år. Der skal også gøres antagelser om de 
danske skarvers træk (hvornår trækker de bort fra Danmark, og hvor mange 
bliver tilbage) og om de udenlandske skarvers træk (hvornår ankommer de 
til Danmark, hvor hurtigt trækker de videre, og hvor mange af dem forbliver 
i Danmark vinteren over).   

I Figur 2.2 er det samlede antal skarver i Danmark forsøgt opgjort månedsvis 
med året 2014 som eksempel (i 2014 var yngleantallet i Danmark omtrent som 
i 2020). Den samlede danske bestand af skarver udgøres af flest individer, når 
hovedparten af ungerne er fløjet fra rederne, dvs. i begyndelsen af juli. For juli 
2014 er det estimeret, at der var ca. 150.000 danske skarver i Danmark. Det 
svarer til 4,4 gange antallet af ynglepar. En del unger dør, efter de har forladt 
kolonierne, og især blandt de voksne skarver er der fugle, som forlader landet 
allerede i juli-august.  

Som det fremgår af Figur 2.2 estimeres det, at det samlede antal af skarver i 
Danmark først begynder at aftage efter august, fordi en del udenlandske skar-
ver ankommer til landet allerede fra august. Efterhånden som det samlede 
antal skarver falder fra september til november/december, stiger andelen af 
udenlandske skarver. Antallet af danske skarver, der forbliver i Danmark vin-
teren over er muligvis steget, men det vurderes, at færre end 15-20 % af vore 
egne fugle forbliver i Danmark vinteren over. 

Figur 2.2. Estimat for ændringen 

i det samlede antal skarver i Dan-

mark hen gennem året med 2014 

som eksempel. Estimatet er ba-

seret på mange antagelser. Det 

er især estimaterne for de uden-

landske skarvers optræden i 

Danmark, som er usikre. 
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3 Om skarvens rolle i økosystemet 

3.1 Særlige forhold der gør sig gældende for skarver 
Skarven er en naturligt hjemmehørende art i Danmark, og den har med sik-
kerhed ynglet i landet siden stenalderen, omend der grundet menneskelig for-
følgelse har været perioder, hvor den har været fraværende som ynglefugl. 
Da vi i Danmark har mange store, forholdsvis lavvandede kystområder, der 
er rige på fisk, herunder migrerende fisk som sild, er det også naturligt, at vi 
i Danmark har, og har haft, mange fødesøgende skarver og store skarvkolo-
nier nær flere af landets kyster. Ligeledes er det forventeligt, at trækkende 
skarver gør ophold i danske farvande, og at der optræder rastende skarver i 
store antal på småøer og rev.  

I et lidt større perspektiv, ud fra en økologisk synsvinkel, indgår skarven na-
turligvis som en af flere arter, der bidrager til naturens dynamik. Skarvens 
effekter på andre arter og på lokale økosystemer kan være komplekse, og vi 
mangler fortsat viden om, hvordan skarverne påvirker de forskellige økosy-
stemer. 

3.2 Økosystemer på landjorden 

3.2.1 Påvirkning af biodiversitet 

Da tilstedeværelse af et større antal ynglende og rastende skarver kan føre til 
markante ændringer i vegetationsforhold og i kemisk sammensætning af 
jordbunden, kan visse særligt tolerante arter indfinde sig og trives i skarvko-
lonier og på skarvrastepladser. Undersøgelser har vist, at der i skarvkolonier 
kan indfinde sig arter af insekter, svampe og bakterier, som ellers ikke fore-
kommer eller kun forekommer i begrænset omfang i det omgivende miljø. For 
visse artsgrupper, fx planter, kan tilstedeværelsen af en skarvkoloni imidler-
tid ofte føre til en lavere diversitet af arter inde i selve koloniområdet. 

3.2.2 Skarvens indvirkning på andre fuglearter 

I kolonier, hvor skarverne yngler i træer og krat, kan der være både negative 
og positive effekter for andre fuglearter. Det forekommer, at skarver slår sig 
ned i kolonier af fiskehejrer og råger og i et vist omfang overtager deres reder. 
Omvendt ses det også, at de træer, som går ud efter at skarverne har ynglet i 
dem i en årrække, giver øgede redemuligheder for arter som huldue, stær og 
stor flagspætte. I de senere år er der også havørne, som har draget fordel af 
tilstedeværelsen af skarvkolonier, blandt andet fordi de her let har kunnet 
jage unger og nyudfløjne ungfugle.  

Store måger, som svartbag og sølvmåge, drager i et vist omfang fordel af at 
yngle i nærheden af en skarvkoloni. Dette skyldes, at mågerne da delvist kan 
ernære sig af opgylpede fisk samt skarvernes æg og unger. Fra øen Vensholm 
ved Lolland findes et eksempel på, at skarverne genskabte ynglemuligheder 
for andre kystfugle. Her startede skarverne med at yngle i rynket rose, hvilket 
bevirkede at planterne og deres rødder blev svækket, og i forbindelse med en 
storm blev rosenbuskene skyllet væk. Herefter dannedes et åbent sandom-
råde, hvorefter havterne, dværgterne og klyde begyndte at yngle, der hvor 
skarverne tidligere havde ynglet i rynket rose.  
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3.3 Økosystemer i ferskvand 
I mindre og især lavvandede søer kan tilførsel af fosfor og kvælstof fra skar-
vernes guano føre til algeopblomstring og dårlige iltforhold. Selv i en for-
holdsvis stor sø såsom Brændegård Sø på Fyn, omkring hvilken der har eksi-
steret en stor skarvkoloni, har man kunnet måle en betydelig næringsberi-
gelse af vandmiljøet via guanoen fra koloniens skarver. Søvandets fosforkon-
centration steg fra 0,1 til 1,1 milligram/liter i den periode, hvor skarvkolonien 
bevægede sig fra få til mange ynglepar. Hvis der ikke i denne sø havde været 
gennemløb, kunne påvirkningen fra den omliggende kolonis tilførsel af gu-
ano til søen formentlig have været endnu større. 

Via skarvernes konsum af fisk fra en sø eller en å kan skarverne også påvirke 
arts- og størrelsessammensætningen af fisk i søen eller vandløbet. Dette kan 
så igen påvirke de andre trofiske niveauer, og især i mindre søer kan skarver-
nes fjernelse af især visse arter af fisk resultere i betydelige ændringer i søens 
økosystem. Der er eksempler på, at skarvernes fortæring af fisk har resulteret 
i, at tætheden af zooplankton blev forhøjet, hvilket førte til en mere begrænset 
vækst og produktion af alger, hvorved vandet i søen blev mere klart. Men der 
er, som nævnt, også flere eksempler på det modsatte, nemlig at vandet bliver 
mere uklart, fordi vandets koncentration af alger stiger som følge af skarver-
nes tilførsel af guano. 

3.4 Økosystemer i brakvand og saltvand 
I fjorde og åbne kystområder har skarverne først og fremmest en påvirkning 
på økosystemerne via den effekt, deres konsum af fisk giver. Der kan være en 
påvirkning, fordi skarverne i højere grad præderer bestemte arter af fisk, hvil-
ket kan påvirke konkurrencen med andre fisk, og dermed fiskenes påvirkning 
af deres byttedyr. Ligeledes kan skarvernes konsum af især bestemte arter af 
fisk reducere udbuddet af føde for rovfisk og muligvis også for fx sæler og 
marsvin. 

 

 

 

Foto 6. Omkring halvdelen af de 

danske skarver yngler på jorden. 

Her et udsnit af kolonien på 

Vensholm nordvest for Lolland. 

Foto: Michael Thelander. 
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4 Beskrivelse af skarvbestandens udvikling 

4.1 Udviklingen frem til 1981 
Mellemskarven har igennem historisk tid ynglet i Danmark om end i stærkt 
varierende antal, bl.a. fordi den i flere perioder har været udsat for en kraftig 
efterstræbelse fra mennesker. Omkring 1876 blev skarven udryddet som 
dansk ynglefugl. Først i 1938 etablerede den sig igen og fra midt i 1940’erne 
til midt i 1950’erne dannedes flere kolonier i Danmark, bl.a. som følge af ind-
vandring fra Nordtyskland. Beskydning i kolonierne af voksne fugle og/eller 
unger førte til stagnation og udvandring allerede få år efter koloniernes etab-
lering. Bekæmpelsen i 1950’erne medførte, at antallet af ynglepar faldt fra 902 
par i 1955 til 125 par i 1958. Fra 1961-1971 var Vorsø i Horsens Fjord den eneste 
tilbageværende koloni i Danmark, og i 1960’erne oversteg antallet af ynglepar 
ikke 250. Af hensyn til det lokale fiskeri i og uden for Horsens Fjord blev der 
på Vorsø i denne periode årligt nedskudt op til 300 unger og et ukendt antal 
ynglefugle. 

I 1972 etableredes en skarvkoloni på Ormø i Sydsjælland, og året efter slog 
skarver sig ned i Brændegård Sø på Sydfyn. Som en følge af etableringen af 
disse to nye kolonier og ophøret af beskydningen af skarver på Vorsø opleve-
des en vækst i ynglebestanden fra knap 300 par i 1971 til knap 3.000 par i 1981. 
I 1980 blev der indført et endeligt forbud mod jagt på skarver i Danmark, og 
en totalfredning blev indført i de øvrige daværende EU-lande i 1981. 

4.2 Udviklingen 1981-2020 
I 1982 etableredes yderligere tre nye kolonier, og i årene efter dukkede der 
flere og flere kolonier op over det meste af landet. Antallet af kolonier voksede 
fra 3 i 1981 til 37 i 1994 (Figur 4.1). Næsten alle kolonier voksede hurtigt gen-
nem 1980’erne, og i 1994 var bestanden nået op på knap 38.000 par, dvs. en 
tidobling i forhold til antallet i 1982 (Figur 4.2) I disse år drog skarverne fordel 
af, at de havde adgang til rigelige mængder af fisk i den rette størrelse, hvoraf 
nogle fiskearter ikke var af interesse for fiskeriet. Desuden kunne skarverne 
forholdsvis let finde steder, hvor de kunne yngle i fred for forstyrrelser. Skar-
ver begyndte også at etablere kolonier direkte på jorden i 1982, og da vi i Dan-
mark har mange ynglefuglereservater på småøer, hvortil landrovdyr ikke 
umiddelbart har adgang, kunne skarverne slå sig ned og yngle tæt på fødes-
øgningsområder, der var rige på fisk. De ynglende skarver fik mange unger 
på vingerne, og da skarverne kun i ringe grad blev beskudt i overvintrings-
områderne, forblev væksten i bestanden høj. 

Efter 1991 aftog væksten imidlertid hurtigt. De gamle og store kolonier blev 
’overbefolket’ med ynglefugle, og skarverne fik vanskeligere ved at finde ste-
der, hvor de kunne danne nye kolonier nær fiskepladser, som ikke allerede 
blev udnyttet af ynglende skarver. Dette resulterede i, at ynglebestanden fluk-
tuerede mellem 36.500 og 42.500 par i årene 1993-2006. 
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Efter 2006 faldt bestanden, først til ca. 35.000 ynglepar og efter de to hårde 
vintre 2009/10 og 2010/11 yderligere til 25.000 par. I 2014 gik ynglebestanden 
dog atter frem til 30.600 par. Siden da har antallet af ynglende skarver i Dan-
mark stort set ligget på dette niveau, svingende mellem 30.500 og 33.200 par 
(Figur 4.2). Selvom det samlede antal ynglepar har været ret stabilt i flere pe-
rioder siden begyndelsen af 1990’erne, er antallet af steder, hvor der yngler 
skarver, steget (Figur 4.1). Antallet af skarvkolonier har svinget mellem 72 og 
90 i årene 2015-2020. 

4.3 Udviklingen i de enkelte landsdele 
Der er stor forskel på, hvordan ynglebestanden af skarver har udviklet sig i 
de enkelte landsdele (Figur 4.3). I de vestjyske fjorde og Vadehavet faldt yng-
leantallet til et lavere niveau efter 2008, men efter 2013 steg antallet igen til 
omkring 3.000 par. Tilbagegangen i denne region forklares med lav ungepro-
duktion som følge af omfattende oliering af æg i kolonierne i Ringkøbing 
Fjord. Området må imidlertid have været attraktivt for skarver, for i nogle år 
er skarver fra andre områder indvandret til især Ringkøbing Fjord.  

Figur 4.1. Antal steder i Dan-

mark, hvor skarver har ynglet el-

ler har forsøgt at etablere koloni 

1980-2020. Med rødt er angivet  

antallet af kolonier udsat for et il-

legalt indgreb, og med gult antal-

let, hvor staten har gennemført 

en regulering i kolonien (Forval-

tende). Den nederste grønne del 

af søjlerne er antallet af kolonier, 

der – så vidt vides – ikke blev ud-

sat for forsøg på regulering. 

Figur 4.2. Udviklingen i antallet 

af ynglepar af skarv (opgjort som 

antal besatte reder) i Danmark 

1980-2020 med angivelse af an-

tallet af reder, der blev udsat for 

henholdsvis illegale indgreb, for-

valtende tiltag og ingen tiltag. De 

forvaltende tiltag blev foretaget 

efter tilladelse fra eller af Natur-

styrelsen. Antallet af reder, der i 

1980’erne blev påvirket af fæld-

ning af redetræer og beskydning 

af unger er ikke kendt, og er der-

for ikke vist. 
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I Limfjorden var antallet højest mellem 1998 og 2004. Herefter faldt ynglebe-
standen til 2.000 par i 2011, og i årene siden 2010 har antallet svaret til omkring 
halvdelen af antallet i 1998-2004. Tilbagegangen var tilsyneladende især en 
effekt af, at skarverne i den centrale og østlige del af Limfjorden havde van-
skeligt ved at finde tilstrækkeligt med føde.  

I det nordlige Kattegat gik antallet af reder frem indtil 2005, hvorefter der var 
tilbagegang indtil 2013; siden da har antallet svinget omkring 5.000 par. Ud-
viklingen i denne region har især været bestemt af forholdene i de to store 
kolonier ved Toftesø og på Hirsholmene. Siden 2010 har antallet i denne re-
gion ligget på omkring 4.000 par.  

I det sydvestlige Kattegat var der en betydelig tilbagegang i antallet af yngle-
par efter kulminationen på 11.000 par tilbage i 1995. Tilbagegangen var særlig 
markant efter 2005, og i 2013 var yngleantallet faldet til 4.000 par. Siden har 
antallet af ynglepar svinget omkring 5.000 par i det sydvestlige Kattegat. Efter 
en voldsom tilbagegang i Lillebælt og det Sydfynske Øhav har yngleantallet 
her været forholdsvis stabilt, svingende mellem 3.000 og 4.000 par. I dette om-
råde har yngleantallet især været styret af udviklingen i kolonien ved Bræn-
degård Sø på Sydfyn.  

I Smålandsfarvandet var antallet på sit højeste (knap 13.000 par) i 1993, og 
efter en vedvarende tilbagegang til 6.000 par i 2011 har yngleantallet været i 
fremgang, dog ikke i de seneste år. 

Udviklingen i det nordlige Sjælland har været præget af langsom vækst frem 
til 2009, hvorefter antallet har ligget på et ret stabilt niveau på cirka 5.000 par. 

Bestandens udvikling er nøjere beskrevet i rapporter og artikler, se bl.a. 
Bregnballe & Gregersen (1995), Bregnballe (2009) og Sterup & Bregnballe 
(2020). 

 

 

 

 
Figur 4.3. Udviklingen i antallet af ynglepar af skarver inden for syv regioner i Danmark 1990-2020. Bornholm indgår i tallene for 

Smålandsfarvandet. Antallet af ynglepar er opgjort som antal besatte reder. Bemærk at y-akserne ikke har ens skala. 
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4.4 Udviklingen i kolonierne 
I Figur 4.4 er skarvkoloniernes lokalisering i Danmark i 2020 vist. I 2020 fand-
tes de 9 største kolonier i det sydvestlige Kattegat, på Sydfyn, i det nordvest-
lige Sjælland og i den sydøstlige del af landet. Blandt alle de skarver, der yng-
lede i Danmark i 2020, ynglede 40 % i de 9 største kolonier, der hver husede 
flere end 1.000 par, 52 % ynglede i 38 kolonier med 200-1.000 par og 8 % yng-
lede i 39 kolonier med færre end 200 par. Den største koloni var kolonien i 
Stavns Fjord på Samsø med 2.540 par. 

Siden 1980’erne og 1990’erne er antallet af par gået tilbage i de største kolo-
nier, og antallet af meget store kolonier er faldet. I 1989-1995 husede hver af 
landets tre største kolonier flere end 4.000 par, men kun i et enkelt år siden 
1997 har der været en koloni med flere end 4.000 par. I årene 1993-2002 var 
der årligt 7-9 kolonier med flere end 2.000 par, men siden 2011 har der kun 
været én koloni med flere end 2.000 par. Tilsammen har dette betydet, at an-
delen af den samlede ynglebestand, som ynglede i kolonier med flere end 
2.000 par, faldt fra 50-70 % i 1984-2002 til 16 % i 2008 og videre til 8 % i 2020. 
Samtidig er antallet af mellemstore kolonier med 300-2.000 par steget. Der er 
også flere kolonier end for 10 år siden (Figur 4.1), og specielt i 2020 var der 
mange nye forsøg på kolonidannelse. Disse forandringer har tilsammen ført 
til, at den gennemsnitlige kolonistørrelse faldt støt fra 1.000 par i 1997 til 425 
reder i 2010; siden da har gennemsnitsstørrelsen været konstant (Figur 4.5). 
Skarverne er således blevet mere jævnt fordelt ud over et større antal kolonier. 
Denne ændrede fordeling skyldes formentlig først og fremmest, at udbuddet 
af føde er faldet omkring de største kolonier. Samtidig med dette gør skar-
verne forsøg på at danne nye kolonier tættere på fødesøgningsområder, som 
ikke har været fuldt udnyttet hidtil. 

4.5 Faktorer af betydning for bestandens udvikling 
Udviklingen i ynglebestanden af skarver er påvirket af en række faktorer. 
Nogle af faktorerne påvirker skarverne, mens de er på ynglepladserne, og an-
dre faktorer påvirker skarverne under trækket og i overvintringsområderne.  

 

Figur 4.4. Kort over størrelse og 

placering af de danske ynglekolo-

nier i 2020. 
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De væsentligste faktorer knyttet til yngletiden udgøres af adgangen til føde i 
koloniernes nærområder samt af omfanget af forstyrrelser fra mennesker, ræv 
og havørn. 

Blandt forholdene uden for yngletiden spiller adgangen til føde og vinterens 
strenghed en rolle. Desuden formodes det, at omfanget af beskydning af dan-
ske skarver i overvintringsområderne i stigende grad har påvirket størrelsen 
af den hjemlige ynglebestand af skarver.  

En række forhold tyder på, at udviklingen i mange af kolonierne i høj grad 
har været påvirket af fødeudbuddet. I det tidlige forår har fødeudbuddet om-
kring kolonierne tilsyneladende betydning for, om skarverne opnår og kan 
fastholde god kondition, så de kan gennemføre de tidlige faser i ynglecyklus. 

 

 

Figur 4.5. Udviklingen i den gen-

nemsnitlige størrelse af de dan-

ske skarvkolonier 1990-2020. 

Foto 7. Udsnit af en ynglekoloni 

af skarver på en af Limfjordens 

øer. Foto: Jan Skriver. 
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Adgangen til føde senere på sæsonen har konsekvenser for, hvor langt væk 
skarverne dagligt må trække i forsøget på at finde føde til ungerne. Jo længere 
væk skarverne må trække, jo færre gange får ungerne mad, og jo færre unger 
overlever, til de bliver flyvedygtige.  

Fødeudbuddet for skarverne i yngletiden ser ud til at være påvirket af natur-
lige, miljøbetingede og fiskeribetingede udsving i størrelsen af fiskebestan-
dene, af skarvernes egen påvirkning af tætheden af fisk og deres adfærd, og 
af ændringer fra år til år og hen gennem sæsonen i, hvor fiskene opholder sig.  

I flere fjorde og områder i de indre danske farvande er der konstateret bety-
delige tilbagegange i forekomsten af fisk, såsom fladfisk, ulk, ålekvabbe og ål, 
dvs. fisk som skarverne gerne ernærer sig af. Dette har bl.a. medført, at skar-
ver i flere kolonier nu i højere grad end førhen må trække langt for at finde 
føde og/eller alternativt ernære sig ved fangst af små fisk, såsom sandkutlin-
ger og hundestejler samt rejer.  

Forholdene i de områder, som skarverne opholder sig i under trækket og om 
vinteren, påvirker fuglenes overlevelseschancer og deres kondition ved an-
komst til yngleområderne om foråret. Skarvernes overlevelse ser nu ud til at 
være af større betydning for ynglebestandens udvikling, end det var tilfældet 
for 15 år siden. Det skyldes, at der i nogle regioner af Danmark tilsyneladende 
ikke længere findes en stor pulje af unge skarver, der er ’klar til at rekruttere’ 
som ynglefugle, når nye ynglemuligheder opstår. Formodningen er, at denne 
pulje af fugle er svundet ind i de fleste egne af landet efter en årrække med 
lavere overlevelse og forholdsvis dårlig ungeproduktion, hvilket bl.a. skyldes 
fødeknaphed og oliering af æg.  

Den fremtidige udvikling i ynglebestanden vil ifølge DCE’s vurdering først 
og fremmest være bestemt af a) fødeudbuddet omkring de eksisterende yng-
lekolonier, b) skarvernes muligheder for at etablere nye kolonier nær gode 
fødesøgningsområder, c) omfanget af indgreb i kolonierne, d) udviklingen i 
påvirkningen fra havørne, e) forekomsten af hårde vintre samt af f) i hvilke 
antal danske skarver bliver nedlagt, bl.a. i overvintringsområderne. 

4.5.1 Forvaltning af skarvernes kolonier 

Siden 1994 har man i Danmark kunnet få tilladelse til at gennemføre tiltag 
med henblik på at undgå, at skarverne etablerede nye kolonier i visse områ-
der. Som det fremgår af kapitel 5, er der årligt siden 1995 blevet gennemført 
indgreb i 6-18 forskellige skarvkolonier, oftest for at afværge etablering af nye 
kolonier. Desuden begyndte man i 2002 at anvende oliering af skarvæg i både 
nystartede og eksisterende kolonier. Der olieres med planteolie, som bevirker 
at de uudviklede fostre dræbes pga. iltmangel, og da de voksne skarver fort-
sætter med at ruge, lægger de ikke nye æg. I en årrække efter 2002 blev der 
hvert år olieret æg i 5-7.000 skarvreder (se kapitel 5), og det fik i en periode 
konsekvenser for antallet af skarvunger, der kom på vingerne. De forvaltende 
tiltag i danske skarvkolonier har således bidraget til at begrænse væksten i 
antallet af skarver både lokalt, regionalt og nationalt. 

 

 



 

20 

4.5.2 Havørn – en ny faktor der har stigende betydning  

Havørnen, som er en af skarvens få naturlige fjender, begyndte igen at yngle 
i Danmark i midten af 1990’erne, og i 2019 var bestanden vokset til omkring 
100 par. Nogle af disse ynglepar har valgt at slå sig ned i eller i nærheden af 
skarvkolonier. I 2014 havde syv havørnepar deres rede direkte inde i en skarv-
koloni eller i umiddelbar nærhed af en skarvkoloni, mens yderligere 10 par 
ynglede under 8 km fra en skarvkoloni. I nogle af disse skarvkolonier har hav-
ørnene forstyrret de ynglende skarver, så både æg og unger er gået tabt. Her-
udover er der nogle individer af ørne, som gerne jager både store unger og 
voksne skarver.  

Det ser ud til, at de mest markante påvirkninger fra havørne indtræffer i de 
kolonier, a) hvor der optræder havørne, som direkte jager skarverne og even-
tuelt deres unger, og/eller b) hvor der optræder flokke af yngre, ikke-yng-
lende havørne. En række observationer og sammenfald mellem nylig optræ-
den af havørne og skarvers forsvinden tyder på, at tilstedeværelse af havørne 
i nogle tilfælde har resulteret, i at hele kolonier er blevet forladt, fordi skar-
verne har villet undgå havørnene. Omvendt er det også forekommet her i lan-
det og i udlandet, at havørne har slået sig ned og er begyndt at yngle midt 
inde i store skarvkolonier uden anden synlig effekt, end at skarverne har pla-
ceret deres reder lidt andre steder i kolonien.  

I Danmark yngler havørnene fortsat med god succes, og det forventes, at an-
tallet og udbredelsen af havørne vil øges i de kommende år. Formodningen 
er, at den øgede forekomst af både unge og yngledygtige havørne i stigende 
grad vil påvirke ynglesuccesen i danske skarvkolonier og få betydning for, 
hvor skarverne slår sig ned for at yngle. 

 

 
Foto 8. Havørne har i stigende grad en negativ effekt på skarvernes ynglesycces. Her stjæler en gråkrage æg fra en skarvrede, 

efter at den rugende skarv var skræmt fra reden af havørnen. Fuglsø Mose på Djursland, foråret 2018. Foto: Christian Hvidt.  
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4.6 Udviklingen i skarvbestanden uden for Danmark 

4.6.1 To underarter af skarv i Europa 

Der findes to underarter af skarv i Europa. Den atlantiske underart Phalacro-
corax carbo carbo, som vi herhjemme kender som storskarven, og den konti-
nentale underart Phalacrocorax carbo sinensis, som vi oftest omtaler som mel-
lemskarven. Storskarven yngler langs kysterne af det centrale og nordlige 
Norge, det nordlige Rusland, Storbritannien og Island. Mellemskarven, der er 
den underart af skarv, der yngler i Danmark, yngler i flere bestande i Europa 
og Asien. Efter at have været udryddet i mange lande har den over de sidste 
45 år formået at genopbygge en ynglebestand i Nord- og Mellemeuropa, og 
underarten yngler nu atter i de fleste lande i Europa. 

4.6.2 De seneste års udvikling i vores nabolande og i Østersøen 

I Norge yngler begge underarter af skarv. I 1990’erne indvandrede underarten 
mellemskarv til den sydlige del af Norge, og her har bestanden siden 2012 talt 
omkring 2.500 par. I Sverige er udviklingen i skarvbestanden ikke fulgt så re-
gelmæssigt. Den seneste landsdækkende tælling fandt sted i 2012, og da talte 
den svenske bestand 41.000 par. Under de to forudgående tællinger i 2006 og 
2009 var antallet blevet opgjort til hhv. 44.000 og 42.000 par. Optællinger fra 
nogle af de svenske län tyder på, at den svenske ynglebestand fortsat er ret 
stabil, dog har der i visse områder været tilbagegang. I det nordlige Tyskland 
(Slesvig-Holsten og Mecklenborg-Forpommern) nåede ynglebestanden 
17.000 par i 2008 og har siden svinget mellem 11.000 og 18.000 par.  

Længere mod øst i Østersøen har ynglebestanden i Finland været stabil siden 
2016 med omkring 26.000 par. I Estland nåede antallet af ynglepar op på 
27.000 par i 2018, men faldt dog året efter. I det russiske område Kaliningrad, 
mellem Polen og Litauen, var der i 2013 knap 10.000 par. I Letland og Litauen 
ynglede hhv. 3.100 og 3.200 par i 2012. I Polen blev der talt knap 27.000 yng-
lepar i 2012, hvilket var lidt flere end ved den foregående tælling i 2006. 

 

 

 

Figur 4.6. Udviklingen i ynglebe-

standen af skarv i den vestlige 

del af Østersø-regionen 1983-

2019 samt den centrale og øst-

lige del af Østersø-regionen 

1983-2013. Den vestlige del af 

Østersø-regionen omfatter her 

Danmark, Slesvig-Holsten og 

Mecklenborg-Forpommern. Den 

centrale del omfatter Sverige og 

Polen, og den østlige del omfatter 

Finland, den russiske del af Fin-

ske Bugt, Estland, Letland og Li-

tauen. 
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4.6.3 Udviklingen i Europa 

I første halvdel af 1900-tallet var mellemskarven tæt på at blive udryddet i 
Europa. I begyndelsen af 1960’erne talte den nordvesteuropæiske bestand 
kun omkring 4.000 ynglepar. I 1970’erne begyndte bestanden at vokse i Hol-
land, Danmark og Sverige, og det samlede antal var øget til 13.500 par i 1981. 
Med den efterfølgende vækst i Holland, Tyskland, Danmark, Sverige og Po-
len nåede bestanden 26.000 par i 1985 og 95.000 par i 1995. Da væksten var 
højere i Danmark end i de andre lande, kom Danmark til at huse omkring 40 
% af Europas ynglebestand i 1991-1995.  

I første halvdel af 1990’erne aftog vækstraten i flere af de vigtigste yngleom-
råder i Europa. I anden halvdel af 1990’erne var ynglebestanden stabil i den 
vestlige del af Østersøen, men i Polen og især i Sverige fortsatte væksten. 
Kystområderne længere mod øst i Østersøen oplevede en indvandring af 
skarver i 1990’erne, og yngleantallet steg hurtigt i Finland, Estland og Litauen. 
I 2006 var det samlede antal af ynglende skarver i landene omkring Østersøen 
steget til 145.000 par fordelt på 500 kolonier. Efter mange år med vækst op-
hørte flere af landenes ynglebestande med at vokse, og i enkelte lande be-
gyndte antallet af ynglende skarver ligefrem at gå tilbage (Figur 4.6). I flere af 
de senest koloniserede områder, såsom den østlige del af Østersøen og nogle 
af landene længere mod syd i Europa, er væksten imidlertid fortsat.  

Den seneste koordinerede optælling af alle skarvkolonier i Europa viste, at 
der i 2012 ynglede mellem 406.000 og 421.000 par i Europa mod øst til Ural-
bjergene og det Kaspiske Hav. Heraf udgjorde bestanden af storskarv 42.500 
par. Det er fortsat Norge, der har langt den største ynglebestand af denne un-
derart. Mellemskarven ynglede med 371.000 par vest for Uralbjergene. Til 
sammenligning husede Danmark 27.000 par i 2012 svarende til 7 % af den 
samlede ynglebestand. Landene omkring Østersøen udgør fortsat det vigtig-
ste yngleområde for mellemskarven i Europa – her ynglede i alt 168.000 par 
eller 45 % af bestanden. Sverige var det land ved Østersøen, der havde flest 
ynglende skarver med 40.600 par. Næst efter Østersøen var de vigtigste om-
råder den nordlige del af Sortehavet og det Asovske Hav samt Volgaflodens 
udløb i det Kaspiske Hav. Den største koloni fandtes i Ukraine og talte 18.000 
par. 

Skarven har også spredt sig mod syd, og der er nu kolonier i en række lande, 
såsom Schweiz, Spanien og Italien, hvor den ellers i mere end 100 år kun har 
optrådt som efterårs- og vintergæst. Der er fortsat fremgange i flere af disse 
lande mod syd, men ynglebestandene er ret små sammenlignet med bestan-
dene i de fiskerige kystområder i den nordlige del af Europa. Samlet set for 
Europa gik ynglebestanden af storskarv tilbage med 23 % fra 2006 til 2012, 
mens ynglebestanden af mellemskarv i samme periode gik frem med 1 % (heri 
indgår den nordvestligste del af Rusland, men ikke Ukraine, Tyrkiet og lan-
dene nord og øst herfor). 
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5 Forvaltning af skarvernes ynglekolonier 

5.1 Hvorfor forvalte ynglekolonier? 
Forvaltning af skarvkolonier har været gennemført i nogle af de områder, 
hvor skarven er eller har været i konflikt med andre interesser. Disse interes-
ser er oftest lokalt fiskeri, og forvaltningen har derfor typisk drejet sig om at 
reducere konflikterne i forhold til dette. I enkelte tilfælde har der også været 
et ønske om at øge beskyttelsen af særligt sårbare arter af fisk. En tredje årsag 
har været, at den lokale lodsejer ikke ønskede at de træer, som skarverne for-
søgte at yngle i, blev beskadiget og/eller at lodsejeren ganske enkelt ikke har 
ønsket at have en skarvkoloni på sin ejendom.  

I forbindelse med forsøg på at begrænse skarvbestandens størrelse regionalt 
og udbredelse lokalt har Naturstyrelsen også på egne arealer gennemført re-
gulering i eksisterende kolonier og har udført tiltag rettet mod at undgå suc-
cesfuld dannelse af nye skarvkolonier. 

5.2 Fremgangsmåder 
På lokaliteter, hvor skarver har forsøgt at danne nye kolonier i træer, har de 
forvaltende indgreb blandt andet bestået i at bortskræmme skarverne og i 
nogle tilfælde nedtage rederne inden, der blev lagt æg (Tabel 5.1). 

 

 

Tabel 5.1. Antal kolonier udsat for forskellige typer af forvaltende tiltag i 2002-2008 og 

2009-2020. I enkelte kolonier har der inden for samme år været gennemført to forskellige 

typer af tiltag. 

Type af forvaltende tiltag 
Antal kolonier 

2002-2008 2009-2020 

Nedbringelse af ynglesucces   

  Sprøjtning af æg med olie 23 18 

  Prikning af æg 0 2 

  Fjernelse af æg og/eller unger 3 8 

  Fjernelse af reder inkl. indhold 4 9 

  Aflivning af store unger ved beskydning 0 1 

Skræmmeforanstaltning   

  Hyler 1 0 

  Færdsel for at bortskræmme 3 0 

  Anden forstyrrelse (fx gaskanon) 3 1 

  Prædation fra måger og krager   

  ved forstyrrelse med forsæt 2 1 

  Fældning af redetræer 1 0 

Andet   

  Beskydning af fugle i koloni 5 10 

I alt 45 50 
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På øer og holme, hvor nye kolonier er forsøgt dannet på jorden, har man i 
nogle tilfælde anvendt bortskræmning, fx ved brug af hyler (oppustelig 
skræmmedukke) og gaskanon samt menneskelig færdsel. I de fleste tilfælde 
har det forvaltende tiltag i sådanne kolonier imidlertid bestået i at sprøjte æg-
gene med madolie, hvorved fostrene døde, og skarverne derefter rugede vi-
dere, uden at æggene klækkede. Herved er skarvernes ynglesucces blevet be-
grænset, og forventningen har været, at det reducerede sandsynligheden for, 
at skarverne vendte tilbage til lokaliteten i efterfølgende år, og at færre nye 
skarver kom til. Optællinger har vist at, hvor skarverne har gentaget deres 
forsøg på kolonidannelse – trods indgreb i foregående år – har indgrebene 
tilsyneladende haft en dæmpende effekt på koloniernes vækst. Dvs. at ind-
grebene givetvis i de fleste tilfælde betyder, at kolonier, der kunne have vok-
set sig store, ikke har udviklet sig til mellemstore eller store kolonier. 

Med skarvforvaltningsplanen fra 2002 blev der åbnet op for muligheden for 
at foretage indgreb i udvalgte eksisterende kolonier. Dette var for at begrænse 
antallet af skarver i udvalgte områder, hvor der allerede ynglede skarver. 

 

Foto 9. Oliering af skarvæg i 

Ringkøbing Fjord. Blåt farvestof 

er tilsat olieblandingen for at 

kunne skelne olierede æg fra 

ikke-olierede æg. Foto: Steffen 

Ortmann. 
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Med skarvforvaltningsplanen fra 2002 blev der åbnet op for muligheden for 
at foretage indgreb i udvalgte eksisterende kolonier. Dette var for at begrænse 
antallet af skarver i udvalgte områder, hvor der allerede ynglede skarver. 
Disse indgreb kom til at bestå i at oliere æggene i hovedparten af rederne i de 
jordrugende kolonier i de vestjyske fjorde. Oliering af æg blev også gennem-
ført i nogle få eksisterende kolonier i Limfjorden, i det nordlige Kattegat og i 
det sydøstlige Danmark, men disse tiltag omfattede færre reder end i Ringkø-
bing Fjord. På grund af olieringen af æg er en stor del af skarverne i Vest- og 
Nordjylland siden 2002 blevet forhindret i at få unger, da muligheden for at 
foretage oliering er blevet udnyttet lige siden. 

 

 

Figur 5.1. Antal skarvreder udsat 

for oliering af æg, andre typer af 

forvaltende tiltag og illegale ind-

greb i årene 1990-2020. 

Tabel 5.2. Antallet af kolonier, hvor Naturstyrelsen eller lodsejeren efter aftale gennemførte forvaltende tiltag i 2002-2020. Der 

skelnes mellem oliering af æg og andre metoder, såsom fjernelse af reder og bortskræmning ved beskydning. I nogle kolonier 

blev der både anvendt oliering af æg og andre metoder. 

  Oliering af æg  Andre typer tiltag 

År Antal kolonier Antal reder % af alle reder  Antal kolonier Antal reder % af alle reder 

2002 9 3.092 7,6  2 69 0,2 

2003 8 5.063 13,5  3 103 0,3 

2004 15 6.619 16,7  4 251 0,6 

2005 11 4.695 11,8  5 166 0,4 

2006 14 5.931 15,6  5 82 0,2 

2007 15 5.977 16,9  5 463 1,3 

2008 13 6.909 20,5  3 296 0,9 

2009 8 4.100 12,4  4 654 2 

2010 8 2.541 9,1  3 555 2 

2011 9 2.828 11,1  2 62 0,2 

2012 7 2.544 9,3  3 306 1,1 

2013 4 1.611 6,5  2 92 0,4 

2014 3 1.224 4  2 499 1,6 

2015 8 2.422 7,8  7 335 1,1 

2016 13 4.275 13,5  8 384 1,2 

2017 14 2.891 8,7  4 1967 5,9 

2018 12 3.387 10,7  6 862 2,7 

2019 12 2.413 7,9  4 1445 4,7 

2020 14 3.422 10,7  4 250 0,8 
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5.3 De forvaltende tiltags omfang 
Der blev som et led i forvaltningen i perioden 2002-2008 årligt foretaget ind-
greb i 10-19 kolonier. Indgrebene omfattede enten hele eller dele af kolonien. 
I perioden 2009-2020 blev der årligt foretaget indgreb i 5-19 kolonier. For de 
fleste koloniers vedkommende var der tale om nyetablerede kolonier eller ko-
lonier, hvorfra skarverne ikke var forsvundet trods tidligere års indgreb. Det 
hyppigst anvendte forvaltningstiltag var oliering af æggene (Tabel 5.2). 

I årene 2002-2008 blev i gennemsnit 5.674 reder årligt udsat for tiltag, der re-
sulterede i, at rederne eller deres indhold gik tabt. I perioden 2009-2020 var 
det i gennemsnit 3.426 reder, svarende til 60 % af niveauet for 2002-2008, der 
årligt blev påvirket. Det samlede antal reder, som blev direkte berørt af for-
valtningen, svarede til 8-21 % (i gennemsnit 15 %) af alle de reder, som blev 
etableret i Danmark i årene 2002-2008. For årene 2009-2020 svarede andelen 
til 6-15 % (i gennemsnit 11 %). Tiltagenes omfang aftog på grund af tilbage-
gang i de kolonier, som lå i de områder af landet, hvor man i sin tid igangsatte 
regulering i flere af de eksisterende kolonier. 

I de tilfælde, hvor reder blev udsat for forvaltende tiltag, var der oftest tale 
om, at æggene blev olieret, så de ikke klækkede (Tabel 5.2, Figur 5.1). Erfarin-
ger med forvaltende tiltag 

5.4 Effekter af forvaltende tiltag i kolonierne 
I Danmark gennemføres hvert år to overordnede typer af tiltag. Den ene type 
af tiltag er rettet mod at undgå, at skarverne etablerer nye kolonier. Den anden 
type af tiltag har til formål at begrænse størrelsen af udvalgte eksisterende 
kolonier ved at nedbringe koloniens produktion af unger. 

5.4.1 Erfaringer med tiltag i nye kolonier 

Viden om de enkelte koloniers skæbne har vist, at i omkring halvdelen af til-
fældene, hvor der blev gennemført tiltag i det første år, i forbindelse med, at 
skarverne forsøgte at danne en ny koloni, vendte de tilbage året efter. Til sam-
menligning vendte skarverne tilbage i tre fjerdedele af de tilfælde, hvor de fik 
lov at yngle uforstyrret i det første år. De steder, hvor skarverne ikke straks 
forsvandt, lykkedes det i mange af tilfældene, at få skarverne til opgive i et af 
de efterfølgende år.  

Beskydning ved kolonien var den mest effektive metode til at undgå, at skar-
verne vendte tilbage året efter. Derimod var oliering af æg ikke en særlig ef-
fektiv metode til at få skarverne til opgive ynglestedet. I fire femtedele af til-
fældene, hvor man via oliering af æggene havde forhindret skarverne i at få 
unger, vendte skarverne således tilbage året efter. 

De steder, hvor skarverne vendte tilbage og gentog deres forsøg på koloni-
dannelse trods indgreb i det foregående år, havde indgrebene tilsyneladende 
ofte en dæmpende effekt på koloniernes vækst. Så i flere af tilfældene vurde-
res det, at indgrebene kom til at betyde, at kolonier, der kunne have vokset 
sig store, ikke udviklede sig til mellemstore eller store kolonier. 

Det vurderes af DCE, at forsøgene på at afværge dannelse af nye kolonier har 
medvirket til at stabilisere ynglebestanden i Danmark på et lavere niveau og 
har begrænset koloniseringen af områder af landet, som hidtil har været uud-
nyttede eller kun delvist udnyttet i yngletiden. 



 

27 

5.4.2 Tiltag rettet mod at begrænse produktionen af unger  

I enkelte af de kolonier, hvor skarverne yngler på jorden, har man begrænset 
koloniens produktion af unger ved at sprøjte æggene med madolie, så æggene 
ikke klækker. Den lavere produktion af unger bevirker, at koloniens fødebe-
hov bliver mindre, og kan resultere i, at færre nye ynglefugle i efterfølgende 
år bidrager til koloniens vækst.  

Ringkøbing Fjord er et af de områder, hvor man siden 2002 årligt har olieret 
æggene i de fleste af rederne. I visse perioder har olieringen ført til en nedgang 
i fjordens ynglebestand af skarver, men i andre år er antallet så steget igen, 
fordi skarver opvokset i andre kolonier er indvandret til fjorden, formentlig 
fordi fjorden og havet ud for i visse år byder på rigelige mængder af føde.  

På en lille ø i Limfjorden førte syv års oliering af æg til reduktion af øens 
skarvkoloni til en tredjedel af dens oprindelige størrelse. I de efterfølgende år 
forblev redeantallet på et lavt niveau, og olieringen blev derfor indstillet. Si-
den da har kolonien huset et beskedent antal ynglende skarver.  

På Hirsholmene ud for Frederikshavn lader man årligt de 600 først anlagte 
reder være i fred, men i de reder, der kommer til derudover, bliver æggene 
olieret. Fra nogle år efter denne fremgangsmåde blev indført og frem til i dag 
har kolonien været nogenlunde stabil.  

Samlet vurderer DCE, at nedsat ynglesucces som følge af forvaltende tiltag 
har virket begrænsende på skarvernes fødebehov og på størrelsen af den dan-
ske ynglebestand af skarver. Effekterne har været størst i de lokalområder og 
regioner, hvor indgrebene har været omfattende, dvs. i Vestjylland og Lim-
fjorden. 

5.4.3 Utilsigtede effekter 

I forbindelse med forvaltende tiltag i kolonierne er det ikke altid muligt at 
undgå, at andre arter af ynglefugle bliver forstyrret. Når der er foregået forsøg 
på bortskræmning ved at afgive skud, har der som oftest været tale om steder, 
hvor skarverne har forsøgt at yngle i træer. Her har der typisk ikke ynglet 
andre arter af fugle i større antal i umiddelbar nærhed af de ynglende skarver.  

Oliering af æg i skarvreder er i langt de fleste tilfælde sket på små øer og 
holme, hvor der ikke alene har ynglet skarver, men også andre arter. På så-
danne yngleøer kan forstyrrelserne have betydet tab af æg i andre arters re-
der. For mange af de berørte øer og holme gælder, at færdslen i forbindelse 
med olieringen har været begrænset til skarvernes kolonier. I forbindelse med 
fremtidige tiltag bør der fortsat være fokus på at minimere forstyrrelserne af 
andre ynglefugle. 

5.5 Erfaringer med tiltag ved åer og åmundinger 
I forbindelse med udsætning af fisk og beskyttelse af ferskvandsfisk, der er 
sårbare over for prædation, fx stalling, ungfisk af laks og ørred, gydebanker 
for laks og ørred, har lokale sportsfiskerforeninger i samarbejde med lokale 
jægere flere steder herhjemme og i udlandet forsøgt at begrænse skarvers fø-
desøgning i åer og ved åmundinger. Dette er som regel sket ved at kombinere 
nedlæggelse af enkelte skarver med afgivelse af skræmmeskud. I enkelte til-
fælde har tiltagene være koordineret for at sikre, at skarverne ofte skræmmes  
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og derved oplever, at de løber en høj risiko, hvis de forsøger at jage fisk i det 
pågældende vandløb.  

Der er kun foretaget få egentlige undersøgelser af, i hvilket omfang nedlæg-
gelse af skarver og forsøg på bortskræmning ved åer og åmundinger resulte-
rer i tydelige fald i antallet af fødesøgende skarver. Erfaringer fra udlandet og 
oplysninger givet af danske sportsfiskerforeninger tyder imidlertid på, at så-
danne tiltag kan føre til mærkbare fald i antallet af skarver, der forsøger at 
fange fisk i åer og ved åmundinger. Erfaringen er imidlertid også, at effekten 
afhænger af, hvor hyppigt bortskræmningen finder sted og på hvor stor en 
strækning af den pågældende å, regelmæssig beskydning udføres. Det bety-
der, at mærkbare effekter i visse tilfælde først opnås, når man har engageret 
tilstrækkeligt mange jægere, har fået de nødvendige tilladelser fra de berørte 
lodsejere og har fået bortskræmningen organiseret, så den sker hyppigt, ikke 
mindst i de perioder, hvor åen eller åmundingen opsøges af mange skarver.  

5.6 Erfaringer med tiltag ved rastepladser 
I Danmark og i udlandet har der været gennemført forsøg på at nedbringe 
antallet af skarver inden for et større område ved at skræmme skarverne væk 
fra de steder, hvor de raster om dagen og/eller fra de steder, hvor de overnat-
ter. Disse tiltag bygger på en formodning om, at man kan reducere antallet af 
skarver, der søger føde i lokalområdet, hvis man tvinger fuglene til at skulle 
flyve meget langt for at nå et sted, hvor de kan raste og/eller overnatte i fred 
og ro.  

Skarver raster, hvor de er i rimelig sikkerhed mod at blive overrasket af land-
rovdyr eller pludselig optræden af mennesker. I døgnets lyse timer kan skar-
ver ses raste mange forskellige steder, men de større flokke ses som regel på 
øer, rev, moler eller i træer nær vand, hvorfra fuglene har godt udsyn og mu-
lighed for hurtigt at kunne flyve væk i tilfælde af fare. I døgnets mørke timer 
er skarver ’forsigtige’ i deres valg af overnatningssted, og i nogle egne af lan-
det er udbuddet af sikre overnatningspladser begrænset. Det tvinger skar-
verne til at vælge, om de vil benytte et bestemt attraktivt fødesøgningssted og 
så flyve langt for at nå nærmeste overnatningsplads eller om de vil vælge et 
mindre attraktivt fødesøgningssted tættere på overnatningspladsen. Alterna-
tivt må de forlade området eller regionen og finde helt nye steder, fx længere 
mod syd i Europa. 

Foto 10. Skarver er hurtige til at 

lokaliser steder i åer, søer og 

kystområder, hvor fisk i den rette 

størrelse er let tilgængelige. Foto: 

Steffen Ortmann. 
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Forsøg med bortskræmning af skarver fra overnatningspladser ved kysten, i 
fjorde eller nær søer og åer har vist, at det gennem en vedvarende indsats ofte 
vil være muligt at få skarverne til at opgive at bruge en bestemt overnatnings-
plads. Erfaringen er, at effektiv bortskræmning lettest opnås ved at nedlægge 
nogle af skarverne på eller meget nær overnatningspladsen. Ved nogle over-
natningspladser vil det imidlertid være vanskeligt at få skarverne på skud-
hold, og det kan kræve brug af skjul og/eller effektiv camouflage. Få eller 
flere dage med nedlæggelse af skarver på overnatningspladsen kan resultere 
i, at skarverne afholder sig fra at vende tilbage til overnatningspladsen i ad-
skillige uger efter tiltagene. Men det kan forekomme, at nye fugle ankommer 
til området senere på året og på ny tager overnatningspladsen i brug. Man 
skal også være opmærksom på, at bortskræmning fra én overnatningsplads 
kan resultere i, at skarverne blot begynder at tage nye overnatningspladser i 
brug, og det kan tage tid at lokalisere disse nye steder. 

Undersøgelser udført ved Skjern Å og i Nissum Fjord samt i udlandet har vist, 
at det i visse tilfælde er muligt at nedbringe antallet af skarver i et lokalom-
råde ved at tvinge skarverne til helt eller delvist at opgive deres brug af regi-
onens overnatningsplads eller -pladser. 

 

 
Foto 11. Oliering af skarvæg gennemføres årligt i en eller flere af kolonierne i Ringkøbing Fjord. Foto: Steffen Ortmann.  
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6 Supplerende informationer om påvirknin-
ger fra skarver 

Skarven er en effektiv jæger under vandet, og selvom den foretrækker at tage 
fisk under 30 cm, kan den tage fisk på helt til 70 cm længde, ligesom den i 
mangel af bedre kan tage mange helt små fisk. Da skarver tilmed er dygtige 
til at lokalisere steder, hvor fisk er forholdsvis let tilgængelige, kan der inden 
for en kort eller en længere periode optræde et stort antal fiskende skarver i 
et område. I yngletiden påvirkes koncentrationen af fiskende skarver også af, 
at skarverne foretrækker at søge føde i nærheden af deres ynglekoloni. Er der 
tale om en stor koloni, kan dette resultere i, at mange skarver gennem yngle-
tiden dagligt søger føde inden for et lille lokalområde. 

Den forskningsbaserede viden om kystnære fiskebestande er fortsat ret be-
grænset og skarvernes fødesøgning er kun en af mange faktorer, der kan på-
virke fiskebestandene. Det er derfor ret vanskeligt at vurdere skarvernes be-
tydning. DTU Aqua vurderer imidlertid, at skarvens fødesøgning lokalt kan 
have en negativ effekt på bestande af bl.a. fladfisk (skrubbe og rødspætte) og 
ål. DTU Aqua vurderer også, at skarvens fødesøgning lokalt kan have betyd-
ning for bestande af laks, ørred, stalling, snæbel og aborre (Jepsen m.fl. 2014).  

Da skarven er en kolonirugende art, som også gerne raster sammen i større 
flokke, kan skarver optræde med et stort antal individer på et lille areal. Skar-
ver afgiver ofte deres ekskrementer inde i kolonierne og på rastepladserne. 
Dette – sammenholdt med at skarven er en stor fugl, der æder fisk – bevirker, 
at de næringsrige ekskrementer fra skarver forekommer i høje koncentratio-
ner i ynglekolonierne og på rastepladserne. Skarven påvirker dermed vegeta-
tionen på dens yngle- og rastepladser. Det skyldes dels tilførslen af kvælstof 
og fosfor via fuglenes ekskrementer, dels at skarverne indsamler kviste og an-
den vegetation til redebygning samt at skarverne nedtramper vegetation, der 
hvor de yngler eller raster på jorden. I de områder, hvor skarverne etablerer 
deres reder, vil vegetationen i de fleste tilfælde dø efter nogle år. 

Når vegetationen, herunder redetræerne, dør skyldes det dels at bladene dør, 
når de rammes af ekskrementer (visse arters blade er mere hårdføre end an-
dre) og dels, at den hyppige tilførsel af ekskrementer fører til forsuring af 
jordbunden.  

Sammensætningen af den vegetation, der overlever i lidt afstand fra rederne 
vil i nogle tilfælde ændres hen imod mere næringsstoftolerante arter. Eksem-
pelvis vil hyld ofte kunne trives i og nær skarvkolonier, mens visse arter af 
træer, såsom poppel, sommetider kan klare sig i mange år, selvom der årligt 
yngler skarver i dem. Hvis mange skarver yngler i de samme træer år efter år, 
kan selv store træer af arterne ask, ahorn, bøg og eg imidlertid gå til grunde. 

6.1 Påvirkning af andre arter af ynglefugle 
I flere egne af landet yngler skarverne direkte på jorden på små øer, holme og 
rev, og her kan deres tilstedeværelse påvirke andre ynglende kystfugle. På-
virkningen kan ske både ved, at skarverne optager plads og ved den effekt, 
som skarverne har på vegetationen. 
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Hvis der er tale om en lille ø og et stort antal skarver kan vegetationen på hele 
øen blive påvirket, fordi skarverne bruger vegetationen til redebygning, og 
fordi skarvernes ekskrementer kan slå vegetationen ihjel. I enkelte tilfælde har 
skarvernes fjernelse af vegetation resulteret i øget erosion, hvorved øerne er 
blevet mindre. Skarvernes brug af plads og påvirkning af plantevæksten kan 
bevirke, at en lokalitet taber værdi for en eller flere andre arter af de lokale 
ynglefugle.  

I Danmark har vi eksempler på, at arter som ederfugl, skestork, sildemåge, 
hættemåge, havterne og klyde er fortrukket fra en ellers attraktiv yngleø efter, 
at skarverne slog sig ned. Nogle af disse steder har de påvirkede arter kunnet 
finde et alternativt ynglested på en naboø, men i andre tilfælde har der ikke 
været egnede alternativer i nærheden.  

På en enkelt lille sandø ved Agger Tange har der i nogle år været gennemført 
oliering af æg og fjernelse af skarvernes reder for at undgå, at skarverne ud 
over at yngle på én ø også indtog de to andre småøer, som fortsat havde yng-
lende terner, klyder og måger.  

For flere af de ynglende kystfugle er der ikke nødvendigvis noget usædvan-
ligt i, at forholdene på et ellers godt ynglested forværres, og at fuglene derfor 
må flytte til et nyt ynglested, men som nævnt er det ikke i alle tilfælde, at de 
pågældende arter kan finde alternative ynglesteder i nærheden. 

 

 

 
Foto 12. Skarver udgør en daglig udfordring for de fiskere, som endnu fisker med bundgarn i Danmark. Foto: Steffen Ortmann.  
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