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Tilladelse til regulering af skadevoldende vildt
Naturstyrelsen har den 25-08-2021 modtaget ansøgning om tilladelse til regulering af Skarv på
adressen/reguleringslokaliteten , 6800, / Varde Å
Sagsfremstilling
Der er søgt om tilladelse til regulering i følgende situation: Skarv ved vandløb og søer, i perioden 1. august – 31.
marts af hensyn til beskyttelse af bestande af stalling, ål, snæbel, laks og ørred., med henblik på at beskytte flora og
fauna.
Det er oplyst at:
At skarv har en negativ indflydelse på vigtige fiskebestande.
Reguleringslokaliteten er helt eller delvist beliggende inden Natura 2000 område nr. 88.
Reguleringslokaliteten er helt eller delvist beliggende inden for reservatet: Naturstyrelsen kan ikke genkende, at
arealet er helt eller delvis beliggende i et vildtreservat.
Afgørelse
Naturstyrelsen har vurderet, at der ikke findes anden tilfredsstillende løsning, hvorfor der meddeles tilladelse til
regulering i medfør af § 15. stk. 1, nr. 3, jf. § 10 og § 2, stk. 1, nr. 4 i bekendtgørelse om vildtskader.
Naturstyrelsens samlede vurdering er, at regulering ikke har væsentlig negativ betydning i forhold til arter og
naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura2000 området.
Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:









Tilladelsen er udstedt til Varde Sportsfiskerforening v. Tommy Lykke Hansen, og er gældende for de dele af
Varde Å systemet hvor Varde Sportsfiskeforening har fiskeret.
Brug af tilladelsen forudsætter forudgående tilladelse fra lodsejeren.
Der gives desuden tilladelse til brug af kustigt skjul og kunstige lokkefugle.
Regulerede individer må ikke gøres til genstand for handel.
Reguleringstilladelse eller kopi heraf skal under reguleringen medbringes og fremvises på forlangende til
politiet.
Bestemmelserne i lov om jagt og vildtforvaltning med tilhørende bekendtgørelser i øvrigt skal overholdes.
Brug af skydevåben på reguleringsadressen må ikke være i strid med andre regler.
Senest 4 uger efter tilladelsens udløb indberettes antallet af regulerede individer og effekten af reguleringen til
Naturstyrelsen. Dette gælder også, hvis der ikke er reguleret noget.

Tilladelsen er gældende fra og med den 27-08-2021 til og med den 31-12-2021, hvorefter den udløber uden yderligere
varsel.
Naturstyrelsen kan til enhver tid tilbagekalde tilladelsen, såfremt forholdene efter styrelsens vurdering giver
anledning hertil.
Klagevejledning
Naturstyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelsens §37.
Du skal indberette det samlede resultat af reguleringen senest 4 uger efter tilladelsens udløb.
Til det formål skal du bruge følgende link:
https://f2-mobil.mst.dk/SelfService/reply/2HvR45CUAtVXX13967
Der kan kun indberettes én gang på ovenstående link. Efter indberetning vil du modtage et nyt link som kan benyttes til
supplerende indberetning.
Med venlig hilsen
Karsten Lund-Platz
Kopi til politiet

Hvor der er tale om regulering af fugle, og såfremt lokaliteten, hvortil denne reguleringstilladelse er givet bliver omfattet af en zone eller område oprettet af Fødevarestyrelsen, som følge af udbrud
af fugleinfluenza, kan reguleringstilladelsen ikke udnyttes, med mindre Fødevarestyrelsen giver særlig tilladelse hertil. På. www.fvst.dk ligger oplysninger om fugleinfluenza, herunder oprettelse af
zoner og områder.
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