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NATURSTYRELSEN 

Søhøjlandet 

J.nr. 2023 - 155 

24. januar 2023 

 

 

 

 

Tilladelse til regulering af skadevoldende vildt 

 

Naturstyrelsen har den 04-01-2023 modtaget ansøgning om tilladelse til regulering af 

Skarv på reguleringslokaliteten (se vedhæftede kort; Vilreg.jpg): 

 

Matrikel(Matrikler) 

 

 

Ejendomsnummer(-numre) 

9136789; 7156516; 9136792; 9136755; 9136896; 1460224; 9136778; 4303181; 

10164013; 9136821; 1461841; 7989229; 100066004; 7691990; 9136725; 

9136758; 1461802; 9679346; 9136793; 9136692; 9534832; 1460327; 1461751; 

9136753; 9395101; 7569683; 7818095; 9136853; 9807957; 4303369; 

10231402; 8266080; 9136936; 10127907; 1461779; 9331952; 4314395; 

9281321; 9136806; 10109044; 9136916; 4300236; 9657979; 7691975; 

8531665; 100431897; 10047287; 9249786; 10047303; 8052095; 9136754; 

100084956; 10228042; 10047291; 100400817; 10047300; 7639368; 9493420; 

8611926; 9493409; 10122971; 10127908; 1460333; 9136784; 1461819; 

9763944; 1465288; 1466282; 8502841; 10100118; 4313940; 7691995; 

100083179; 4354609; 1460337; 8221422; 9136747; 4303211; 8627638; 

4300801; 4314408; 7796454; 9584027; 1461801; 7639367; 9089594; 4313849 

 

Postnr. og by 

7160, Tørring  

 

GPS koordinater 

Koordinat-ETRS89: 535220.35, 6191420.35, Koordinat-WGS84: 

55.867,9.562792 

 

 

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.  

 

Desuden er der søgt om:  

Tilladelse til brug af kunstigt skjul og kunstige lokkefugle. 

 

Det er oplyst at: 

 

At reguleringslokaliteten er helt eller delvist beliggende inden for; 

 

Jan Karnøe 

Fasanvej 9 

8700 Horsens 

Email: jankarnoe@gmail.com 

Telefon: 21704913 
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Afgørelse 
Naturstyrelsen har vurderet, at der ikke findes anden tilfredsstillende løsning, hvorfor der 
meddeles tilladelse til regulering i medfør af § 14, stk. 1, nr. 3, jf. § 10 og § 2, stk. 1, nr. 4 og 5 i 
bekendtgørelse om vildtskader. 
 

Tilladelsen er udstedt til Horsens og Omegns Sportsfiskerforening v.  

Jan Karnøe jf. § 14, stk. 2. Tilladelsen må kun udnyttes efter bemyndigelse og 

accept fra grundejeren.  
 
 

Natura 2000. 

Naturstyrelsen har vurderet, at regulering under vilkårene i tilladelsen ikke har 

væsentlig negativ betydning i forhold til arter og naturtyper på 

udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området.  

 

 

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 

 Tilladelsen er gældende for vandløbet/søen og ejendommens arealer indtil 50 

meter fra vandløbets/søens vandspejl.  

 Tilladelsen udstedes med baggrund i forekomst og for beskyttelse af bestande 

af en eller flere af arterne stalling, ål, snæbel, laks eller ørred. 

 Der meddeles tilladelse til regulering ved brug af kunstigt skjul og lokkefugle 

jf. § 14, stk. 7. 

 På lokaliteter med status som Natura 2000 skal reguleringen fortages under 

overholdelse af nedenstående vilkår om antalsbegrænsning på omfanget af 

reguleringen. 

 I hele perioden fra d.d. – 31. marts må der på tilladelsen maksimalt reguleres 

20 skarv pr. dag og 200 skarv pr. måned.  

 Under forudsætning af accept og bemyndigelse fra grundejeren må 

reguleringen udføres fra tilstødende landarealer.  

 Reguleringen skal overholde øvrige bestemmelser i jagtloven og tilhørende 

bekendtgørelser. 

 Regulerede individer må ikke gøres til genstand for handel.  

 At brugen af afværgemidler vurderes ikke at være at være praktisk eller 

økonomisk muligt. 

 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.  
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Tilladelsen er gældende fra den 24-01-2023 og frem til 31-03-2023, 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 §39. 

 

 

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/A59VSGNKeKUNX104685 

 

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 

 

Lars Bruun Hansen 

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. 


