
34 • Vand & Jord

Skarven gæster ofte de danske søer, hvor man 
kan se dem jage både enkeltvis og i flokke. 
Deres tilstedeværelse giver ofte anledning til 
spørgsmål om hvilke arter og hvilke størrelser 
af fisk skarven mon æder. DTU Aqua har i en 
årrække fulgt skarvens indhug i fiskebestand-
ene i Viborg Søerne (1), og ud fra dette vil vi 
i det følgende give et bud på hvad skarverne 
i en dansk sø æder. Først beskriver vi hvilke 
fiskearter og -størrelser der så ud til at have 
størst risiko for at blive ædt af skarven. Her-
efter tager vi fat på en diskussion om, og i 
så fald, hvorledes skarven kan påvirke søers 
fiskebestande, økosystem samt lystfiskernes 
chance for at få en aborre på krogen. 

Aborrer mere udsatte end skaller og 
brasen
Undersøgelsen i Viborg Søerne havde især 
fokus på aborrer, skaller og brasen (1). Om-
drejningspunktet var en sideløbende under-
søgelse af fiskenes adfærd, hvor vi havde 
mær  ket hundredevis af fisk i Viborg Søerne 
med elektroniske mærker. Ved et tilfælde 
opdagede vi, at ganske mange af mærkerne 
dukkede op på skarvens opholdssteder i 
om rådet omkring Viborg Søerne. Derved 

fik vi mulighed for at give et solidt bud på, 
hvor stor en andel af en fiskebestand skarven 
spiser hvert år. (Faktaboks1) 

Undersøgelsen viste, at især aborrer var ud-
satte for at blive spist, og i løbet af de tre år 
un dersøgelsen foregik, blev i gennemsnit 26 % 
af aborrerne (mellem 20 og 600 g) spist årligt. 
For skalle og brasen var det blot 15 % årligt 
(fig. 1). En statistisk model, som samtidig ink-
luderede fiskestørrelse viste, at forskellene 
mellem arterne var signifikant (1), (fig. 2). Vi 
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har ingen umiddelbar forklaring på, hvorfor 
aborren tilsyneladende er mere udsat end an-
dre fisk. Vores bedste bud er, at aborren rea-
gerer langsommere og er mindre årvågen 
over for prædation end andre fisk, f.eks. skalle 
som har vist sig at være hurtig til at flygte, hvis 
den er i risiko for at blive spist (2). Uanset er 
fænomenet med at aborrer er mere udsatte 
for at blive spist end andre fiskearter ligeledes 
kendt fra flere udenlandske undersøgelser 
(f.eks. 3,4). Det er vigtigt at notere sig at tal le-

Figur 1. Den samlede andel af PIT mærker fra de mærkede aborre, skalle og brasen i Viborg 
Sø som i løbet af ca. et år efter mærkningen blev fundet på skarvkolonien ved Hald Sø og 
rastepladsen ved Viborg Søndersø. Mærket i 2008 (cirkel), 2009 (trekant) og 2010 (firkant). 
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 ne er baseret på de fiskemærker det lykkedes 
os at genfinde (faktaboks 1), men det er 
u sand  synligt, at alle bliver fundet. Tal lene re-
præ senterer derfor minimumsværdier for hvad 
der rent faktisk ædes af skarv (faktaboks 2).

Sandart og udsatte ørreder står også 
på menuen
I forbindelse med undersøgelsen i Viborg 
Søerne lykkedes det et enkelt år, at få mærket 
tilstrækkeligt med sandart til at få et bud på, 
hvor mange skarven æder af denne fisk. Vi 
mærkede således 104 sandart i 2008 og af 
disse blev minimum 25 % ædt af skarven i 
løbet af det efterfølgende år. Sandarterne 
vi mærkede var relativt små (15-19 cm) og 
som sådan var de ikke repræsentative for 
den samlede bestand. Samtidig ser sandart-
bestanden i Viborg Søerne ud til at svinge en 
del fra år til år, i hvert fald blandt de mindste 
individer. Sidenhen er det således ikke lykkes 
os at fange tilstrækkeligt med sandart til at 
udbygge resultaterne. 

Der bliver desuden udsat ørreder (20-25 
cm) i Viborg Søerne og i juni 2008, lige inden 
udsætningen, mærkede vi 380 af disse. I peri-
oden frem til og med oktober 2009 genfandt 
vi mærker fra i alt 25 % af disse omkring skar-
vens opholdssteder. 

Rovfisk ser ud til at være vigtige  
fødeemner
Det var vanskeligt at fange tilstrækkeligt med 
gedder til mærkning i Viborg Søerne, men en 
sideløbende undersøgelse i den nærliggende 
Loldrup Sø bekræfter, at også gedder har rela-
tiv høj risiko for at blive ædt. Her mærkede vi 
i 2006, 2008 og 2009 i alt 96 gedder mellem 
14 og 40 cm, og i de efterfølgende år fandt 
vi mærker fra 30 % af disse. Dette var over-
raskende, fordi skarven formodes at jage i 
åbent vand, mens de mindste gedder i en sø 
ofte gemmer sig omkring vandplanterne langs 
søens bred. Uanset forklaringen, er andelen 
af gedder, der blev spist overraskende høj. Vi 
har kun mærket ørred og sandart et enkelt år i 
Viborg Søerne og vi skal derfor være forsigtige 
med at drage for bastante konklusioner om-
kring disse arter. Med det in mente, peger un-
dersøgelsen fra Viborg Søerne og afstikkeren 
fra Loldrup Sø samlet på, at rovfisk som abor-
rer og gedder og muligvis også sandart, er me-
re udsatte for at blive spist sammenlignet med 
skaller og brasen.

Store fisk fremfor små
Vi havde også fokus på om små aborrer, skal-
ler og brasen var mere udsatte for at blive 
ædt end store individer. Her skal det nævnes, 
at metoden ikke gjorde det muligt at mærke 

fisk mindre end ca. 12 cm. Undersøgelsen 
giver derfor ingen viden om hvordan de al-
ler mindste fisk indgår i skarvens fødevalg. 
Kig ger vi i stedet på de størrelser af fisk, vi 
rent faktisk kunne mærke, og som skarven 
samtidig havde en realistisk mulighed for at 
håndtere (fisk mellem 20 og 600 g), viser det 
sig, at en større andel af de største fisk blev 
spist. For skalle var det således tydeligt, at en 
større procentdel af de større fisk blev spist, 
sammenlignet med de mindre fisk (fig. 2). Det 
gjaldt også for brasen, dog med den forskel, 

at de allerstørste, dvs. dem omkring 600 g, i 
nogen grad havde mindre risiko. Det skyldes 
formodentlig, at de allerstørste fisk er svære 
at håndtere for skarven (fig. 2). For aborrerne 
fandt vi samme mønster, om end endnu mere 
udtalt. F.eks. var det mere end hver anden af 
de mærkede aborrer mellem 24 og 30 cm som 
endte på skarvens middagsbord (fig. 2). 

Der kan være flere årsager til at skarven hø-
ster større andele af større fisk sammenlignet 
med mindre. For det første er det muligt at 
skarven forsøger at optimere sit energi indtag 
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Faktaboks 1. Fisk med brobizz
Undersøgelsen var egentlig en sidegevinst fra en anden undersøgelse, 
hvor fokus var på søfisks vandringer ind og ud af søer om vinteren. 
Gennem en årrække har vi således årligt mærket hundredevis af især 
skaller, brasen og aborrer med såkaldte PIT mærker. Disse placeres i 
bughulen på fiskene, og anvender samme teknologi som man kender 
det fra bro-bizzer. Hvert mærke har således en unik kode, så når en 
mærket fisk vandrer ud af søen, bliver den registreret af en speciel 
scanner, som står i tilløb og afløb. Bliver en mærket fisk i stedet spist 
af en skarv, ryger mærket på et tidspunkt ud af fuglen og ender enten i 
gylp eller afføring. Herefter kan mærkerne findes på jorden med en 
transportabel scanner med rækkevidde på op til 60 – 70 cm. 
  I Viborg Søerne blev 1.625 skaller, brasen og aborrer fra 12-13 cm 
(20-25 g) og op til max 600 g mærket i 2008, 2009 og 2010. I løbet af 
de tre år blev skarvkolonien ved Hald Sø (6,3 km væk) og en såkaldt 
”rasteplads” (gruppe af træer langs bredden ved Viborg Søndersø) 
jævnligt undersøgt for mærker. I den forbindelse blev i alt 277 PIT 
mærker (17 %) lokaliseret (45 brasen, 159 skaller og 73 aborrer). I til-
læg blev også sandart og ørreder mærket et enkelt år (2008) i Viborg 
Søerne. 

Det var overraskende hvor store fisk skarven var i stand til at spise. Således var de største fisk 
der blev observeret spist i denne undersøgelse en Gedde på 37 cm (365 g), Brasen 36 cm, 
(565 gram), Aborre 34 cm, (460 gram) og Skalle 31 cm, (356 gram). Benævnte størrel ser var 
på mærkningstidspunktet og fiskene har sandsynligvis været endnu større på det tids punkt 
skarverne fik fat på dem. Billedet viser en skarv som alligevel tog munden for fuld og blev kvalt 
i forsøget på at sluge en gedde på omkring 50 cm . (Foto: Michael Holm DTU Aqua). 
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ved at målrette mod større fisk. En anden for-
klaring kan være, at mange andre end skarven 
spiser af de mindre fisk, men i takt med at fi-
sk ene vokser bliver mængden af rovfisk med 
mundstørrelser der kan gabe over dem færre 
og færre. Skarven vil sammen med de for-
holds   vis få meget store gedder og sandart i 
søerne være eneste sandsynlige prædator på 
de store fisk, hvilket kan resultere i, at skarven 
relativt set står for at prædere en stor andel. 

Skarvens betydning for bestandenes 
ve og vel
Dødeligheder i det omfang som vi i gennem-
snit observerede i Viborg Søerne, vil efter 
alt at dømme kunne kompenseres for af de 
yngste generationer i en fiskebestand, sim-
pelthen fordi de fisk, der undgår skarvens 
næb, vil have bedre vækst og overlevelse fordi 
der er færre fisk at konkurrere med. Sådanne 
mekanismer er almindelige når antallet af 
fisk er højt. Kigger vi isoleret på de største 
aborrer, f.eks. dem mellem 24 og 30 cm, ser 
det ud til, at de er under pres fra skarven. Når 
aborrerne har nået denne størrelse, vil der 
nor malt være tyndet så meget ud i bestanden, 
at der er meget mindre konkurrence om 
fø den. Samtidig vil de største aborrer have 
markant færre fjender end de mindre aborrer. 
Det betyder, at et tab af bestanden på f.eks. 
50 % af disse store fisk sandsynligvis vil kunne 
afspejles i en målbar nedgang i bestanden 
som den ikke kan kompensere for. Det er 
ikke nødvendigvis et problem, men der kan 
være grund til bekymring. Store aborrer kan 
nemlig spille en vigtig rolle for bestandens ve 
og vel. Finske undersøgelser har således vist, 
at store aborrer har stor værdi som gydefisk 
fordi de får flere og samtidig større og mere 
levedygtige æg og larver (5). Et betydeligt 
tab af aborrer mellem 24 og 30 cm, som vi 
observerede i Viborg Søerne, kan derfor bi-
drage til, at aborrebestanden som en helhed 
er mindre modstandsdygtige i perioder hvor 
bestandene stresses.

Skarven og søers miljøtilstand
Skarvens indhug i aborrebestanden kan 
teo   retisk set også spille en rolle for søernes 
vandmiljø. Søers miljøstilstand hænger nøje 
sammen med deres fiskebestand (6) og klar-
vandede søer er typisk karakteriseret ved 
hø jere tæthed af store aborrer end ukla re 
søer. De flere aborrer spiller efter alt at 
dømme en vigtig rolle i at opretholde en 
klarvandet tilstand i søerne fordi aborrerne 
er med til at holde søens fredfisk, som skaller 
og brasen i ave, og bliver disse fredfisk alt for 
domineren de, vil søens miljøtilstand kunne 
forværres. En nedgang i bestanden af store 
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Tabel 1. Med udgangspunkt i en bestand på 1000 2 års aborrer (pr. 5 ha) i en sø beregnes, 
hvor mange af disse, der overlever til at blive 1 kg (ca. 40 cm lange) udsat for forskellige 
dø deligheder under opvæksten. Scenarie A og B er baseret på observerede overlevelsestal 
fundet af skotske forskere i to forskellige søer, hvor gedder var den dominerende prædator 
(9). Scenarie C viser med samme udgangspunkt antal aborrer, som kan forventes at nå en 
vægt på 1 kg i Viborg Søerne under antagelse af, at skarven er aborrernes eneste dødsår-
sag. Dødelighederne er her baseret på de størrelsesspecifikke dødeligheder fundet i vores 
undersøgelse (1). Det er dog usandsynligt, at skarven skulle være den eneste dødsårsag 
for aborrerne i Viborg Søerne i løbet af opvæksten, så i scenarie D er der i tillæg også 
inklu deret en forventet dødelighed fra gedder og andre naturlige årsager.
(Se (1) for flere detaljer).

Lokation Scenarie Primær dødsårsag for aborrer
Aborrer der 

overlever til 1 kg

Skotsk sø 1 A 
Gedder og anden naturlig 

dødelighed
213

Skotsk sø 2 B
Gedder og anden naturlig 

dødelighed
33

Viborg Søerne C Udelukkende skarv 10

Viborg Søerne D
Skarv, rovfisk og anden naturlig 

dødelighed
1

Figur 2. Beregnet sandsynlighed (samt 95 % konfidensintervallerne) for at aborrer, brasen 
og skaller i en given størrelse endte som føde for skarverne ved Viborg Søerne. Fælles for 
de tre arter er, at de større fisk havde en højere risiko for at blive spist end de mindre fisk. 
Søjlerne i bunden af hver figur angiver, hvor mange fisk af en given størrelse der blev mær-
ket med PIT mærker under den tre årige undersøgelse. Figuren illustrerer, at der for skalle 
og aborre er mærket færre af de største fisk hvilket reflekteres i de bredere konfidensinter-
valler for disse størrelsesgrupper. Konfidens-intervallerne illustrerer også det for de fleste 
længder gælder, at en signifikant større procentdel af aborrer præderes sammenlignet med 
skalle og brasen. Se (1) for flere detaljer. 
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aborrer kan derfor have en negativ påvirk-
ning på miljøtilstanden i søer. Dette vil være i 
modstrid med miljømålene for langt de fleste 
søer, hvor netop en klarvandet tilstand er i 
fokus. 

Det bliver ind imellem argumenteret, at 
skarven kan have en positiv effekt på søerne 
fordi de ”rydder op” i bestanden af fredfisk 
som skaller og brasen, dvs. at skarven så og 
sige var på samme side som aborrerne og 
gedderne. Undersøgelsen fra Viborg Søerne 
peger dog på, at skarven gør større indhug i 
bestanden af aborrer end i bestanden af bra-
sen og skaller, så det ser ikke umiddelbart ud 
til, at skarv hjælper på søers miljøtilstand. 
Der imod minder det nærmere om en ”om-
vendt biomanipulation”, altså at balancen for-
rykkes endnu længere mod dårlig miljøtil-
stand.

Skarven og lystfiskeriet efter aborre 
og gedde
Lystfiskeri i Danmark giver et betydeligt bi-
drag til dansk samfundsøkonomi. For eksem-
pel blev det aktivitetsskabende forbrug af det 
danske rekreative fiskeri i 2008 estimeret til 
2,12 mia. kr (8). Skarvens høst af især store 
aborrer gør den til en direkte konkurrent 
med lystfiskerne og dermed også en faktor 
der kan påvirke det socioøkonomiske output 
af lystfiskeriet i en given sø. De største abor-
rer, vil som tidligere nævnt, ikke have mange 
andre fjender end skarven, gedde/sandart, 
og så selvfølgelig lystfiskeren der ønsker en 
filet på panden. Hvis alt andet er lige, vil det 
derfor reducere sportsfiskerens chancer for 
at fange en stor aborre, hvis skarven sam tidig 
årligt høster omkring 50 % af søens store 
aborrer, som det var tilfældet i Viborg Søerne. 

For at illustrere dette har vi sammenlignet de 
dø de ligheder, som vi har observeret i Viborg 
Søerne, med dødeligheder undersøgt i to 
skotske søer hvor fugleprædation angiveligt 
skulle være minimal (9). Sammenligningen 
viser ikke overraskende, at bestanden af 
abor rer som overlever til at blive 1 kg store 
vil være flere gange højere hvis søerne var 

uden skarvprædation (tabel 1). Det ville i for-
længelse heraf have været interessant, hvis 
vi havde haft standardiserede tal for sports-
fiskernes fangster af aborrer i Viborg Søerne 
før og efter indvandringen af skarv. Det ville 
nemlig have gjort det muligt at få flere detal-
jer frem om skarvens effekt på lystfiskeriet 
efter aborre og dermed om nedgangen har 
været mærkbar. 

I modsætning til aborren er det næppe 
sandsynligt, at skarvens indhug i geddebe-
standene er i konflikt med sportsfiskeri efter 
gedden. Skarven kan næppe sluge gedder 
større end 40-45 cm, og gedder op til denne 
størrelse vil normalt være talrige. Skarven kan 
derfor godt “høste en betydelig andel af disse 
mindre gedder, uden det nødvendigvis går ud 
over antallet af de større, og for lystfiskerne 
mere interessante, gedder.

Nye undersøgelser
Resultaterne fra denne artikel er primært 
ba  seret på undersøgelser i fra Viborg Søerne 
suppleret med et enkelt eksempel fra Loldrup 
Sø og set i det lys er der god grund til, at 
skarv prædation på søfisk bliver undersøgt i 
flere søer. Det kan gøre os klogere på, om tal-
lene fra Viborg Søerne kan overføres til andre 
søer, hvor skarven holder til og samtidig kan 
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Faktaboks 2. Skarven spiser måske flere fisk end vi tror
Som i alle undersøgelser er der en vis usikkerhed forbundet med re-
sultaterne. For det første er det muligt, at fiskene vi mærker er mere 
stressede end andre fisk, og de derfor er et nemt bytte for skarven. I 
den forbindelse laver vi løbende evalueringer af om fiskene i betydelig 
grad bliver påvirket af mærkningen, og der er intet der tyder på, at det 
skulle være tilfældet (f.eks. ref. (10)). Ikke mindst for de største fisk i 
denne undersøgelse, udgør mærket kun en lille del af kropsvægten og 
påvirkningen er derfor minimal. Samtidig har vi i løbet af undersøgel-
sen haft masser af genfangster af mærkede fisk, og disse er i god 
kondition og uden tegn på at mærket har haft en negativ effekt. Umid-
delbart er der således ikke meget der tyder på, at undersøgelsens re-
sultater er påvirket af, at de mærkede fisk oftere skulle ende som bytte 
end umærkede fisk.
  Til gengæld er der flere forhold der peger på, at dødeligheden kan 
være betydeligt større end det vi finder. For eksempel er det ret sand-
synligt, at vi kan have overset mærker i forbindelse med eftersøgnin-
gerne omkring skarvens opholdssteder (Faktaboks 1). Skarv kan have 
gylpet andre steder end Hald Sø kolonien og rastepladsen ved Viborg 
Søerne, som var de to steder vi koncentrerede vores eftersøgning. 
Samtidig ved vi, at vi fra tid til anden overser mærker, når vi eftersøger 
disse på skarvs opholdssteder. En typisk effektivitet når et område 
skannes for mærker er omkring 80 %. Dertil er det vigtigt at påpege, at 
skarven formodentlig ikke altid er lige dygtig til at fange fiskene. Det 
forventes derfor, at en del fisk skades under jagten og efterfølgende 
dør af skaderne i søen. Disse mærker får vi aldrig fat i. Tages disse 
forhold med i betragtning i det samlede resultat, kan den årlige døde-
lighed, som følge af skarven, ende med at være væsentlig højere end 
tallene nævnt i nærværende artikel. 

PIT mærke fundet ved skanning af skarvkoloni (Foto Jørgen Skole Mikkelsen, DTU Aqua)
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Der eksisterer her i landet et stort antal vand-
løbsstrækninger med et ringe bundhældning 
samt blød og mudret bund. I forbindelse med 
vandplanerne er der opstået en diskussion 
om miljømålene for disse vandløb samt de 
virkemidler, der i givet fald, skal sættes ind. 
Hensigten med dette indlæg er at skabe en 
slags forståelsesramme for hvad blødbunds-
vandløb er morfologisk set. Dernæst ønskes 

fremhævet, at et vandløbets fald er den vigtig-
ste fysiske faktor for hvilket miljømæssigt po-
tentiale en given vandløbsstrækning har. Bent 
Lauge Madsen har tidligere diskuteret denne 
problemstilling på et biologisk grundlag (Mad-
sen, 2012). I dette indlæg kommer et fysisk 
perspektiv. 

Det er velkendt, at typen af bundsubstrat 
har væsentlig betydning for et vandløbs mil jø-

mæssige klassifikation, og at blød og mudret 
bund er udtryk for en lav kvalitet. Dette er en 
forudsætning for det følgende, og vil ikke 
bli ve uddybet yderligere.

Tyngdekraften er den drivende kraft for 
vandets bevægelse i vandløbene. Da vand lø-
bene har en hældning, har tyngdekraften en 
langsgående komposant i strømretningen, der 
er proportional med denne hældning. Denne 

Hvor er blødbundsvandløbenes faldhøjde 
forsvundet hen?

Aktuel Debat

vi få klarlagt andre forhold såsom, hvilken 
rolle afstanden fra en given sø til skarvens 
rastepladser og gydekolonier betyder for skar-
vens indhug i fiskebestandene. I den forbind-
else er det tankevækkende, at kolonien, hvor 
de fleste mærker fra Viborg Søernes fisk blev 
fundet, ligger klods op ad Hald Sø. Viborg 
Søerne var derfor formodentlig ikke det 
primære fødesøgningsområde for skarverne 

fra Hald Sø kolonien, og måske er skarvens 
indhug i fiskebestanden større jo kortere der 
er til en skarvkoloni.
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