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Skarv og Sortmundet kutling
Vi kender jo nok alle Skarven. Den ses hyppigt i Tystrup-Bavelse søerne og i Susåen. De kommer
ind fra områder i Smålandsfarvandet for at fiske i søerne og Susåen. Skarven har ikke gjort tegn til
at ville yngle i Tystrup-Bavelse søerne, men set i bakspejlet gennem de sidste 4-5 år, er antallet af
Skarver der opholder sig i Tystrup-Bavelse søerne blevet flere og flere, og er der mere eller mindre
året rundt. Fra at der for fire år siden kunne være 35-40 Skarver i Tystrup sø er antallet her i 2016
steget til 165-185 eller mere. Altså mere end en firedobling. Samtidig er det blevet langt mere almindelig at se Skarven fiske i Susåen mellem Bavelse sø og Skelby, ved Gunderslevholm og Holløse
Mølle. Også Susåen mellem Nåby og Gangesbro har ofte besøg af fiskende Skarver.
Når Skarverrne ikke er aktive sidder de gerne i de gamle træer ved Tadse/Hekkenfeldt, i bevoksningen langs Tystrup sø mellem Tystrup by og Hørhaven og på stranden/revlerne nær Susåens gennemløb ved Rejnstrup holme mellem Tystrup og Bavelse sø.
Skarv bestanden i Danmark har været stabil i Danmark siden 2014 med en samlet bestand på 31.000
par, dog med en lille stigning i 2016 til 31.682 par. Den lille stigning i antallet af ynglepar – ca. 1% er sket i Syd-Danmark (Lolland, Falster og Sydsjælland).
Årsagen til fremgang i ynglebestanden i netop dette område hænger sandsynligvis sammen med
den eksplosive forekomst af den invasive fiskeart – Sortmundet kutling!
Sortmundet kutling er der måske ikke mange der kender – jo måske lystfiskere og erhvervsfiskere.
Sortmundet kutling er en såkaldt invasiv art, der er kommet til Østersøen i fragtskibes ballasttanke
fra Sortehavsområdet. Den lever i søer, floder, brakvand og i hav med lav saltholdighed. Den blev
fundet første gang i Polen i 1997, hvorefter den spredte sig i Østersøen til de baltiske lande og
nordlige Tyskland. Første gang Sortmundet kutling blev fundet i danske farvande var ved Bornholm
i 2008. Nu har den invaderet Møn, Falster, Lolland og Sydsjælland og frygtes at forsætte sin eksplosive agtige udbredelse gennem Storebælt til Kattegat og i værste fald også til Nordsøen og ind i
diverse åer og søer.
Sortmundet kutling æder stort set alt på sin vej – fiskeyngle af både fladfisk og ørred, ål, rejer og
muslinger.

Sortmundet kutling spreder sig hastigt i Danmark – og truer din rejemad (foto/tekst: Internettet)
Havets svar på dræbersneglen - den sortmundede kutling - spreder sig med voldsom hast i de danske farvande. Den eksotiske fisk udkonkurrerer lokale arter og truer blandt andet fiskeriet af rejer, ål og fladfisk.

Sortmundet kutling er nu så almindelig at rejefiskere i Guldborgsund stort set har fået ødelagt deres
rejefiskeri og allerede i 2010 kunne de have en bifangst af Sortmundet kutling på mere 1000 kg på
en dags fiskeri.
I Karrebæk fjord og helt ind i Næstved havn kan kutlingen ses i tusindvis og for to år siden blev det
konstateret at den var på vej op ad Saltø å og her 2016 har den bevæget sig så langt op ad Saltø å,
at den findes nordfor Saltø gods.
Man har trøstet sig med at den ikke kunne komme op af Susåen på grund af opstemningen ved
Gamle Maglemølle ved Rådmandshaven i Næstved og opstemningen ved Holløse mølle. Men i slutningen af september i år blev den fundet med flere eksemplarer blot 2-300 m nedstrøms fra Holløse
mølle. En planlagt ændring af Nedre Suså fra Næstved kommunes side, der ifølge planerne indebærer at man fjerner opstemninger både ved Rådmandshaven og Holløse mølle for at Susåen skal
få frit løb på hele sit Nedre løb. Dette vil sandsynligvis betyde at Sortmundet kutling kan invadere
Susåen meget hurtig, og måske også Tystrup og Bavelse søerne ganske uden forhindringer.
Sortmundet kutling er meget produktiv – den lægger æg 6 gange årligt . Er yngledygtig i løbet tre år.
Sortmundet kutling kan ikke bekæmpes. Det eneste man kan gøre at fiske efter arten. Den skulle
efter sigende være en god spisefisk. Problemet skal spises væk. Fra flere forskere lyder svaret, at
løsningen er at spise. Og spise. Og spise.
Naturstyrelsen skriver om Sortmundet kutling: if You can´t beat i. - eat it!
Nu kan Skarven måske være med til at ”spise” den væk!
Hvis den firedobling man har set af Skarverne i Naturpark Tystrup-Bavelse er et tegn på at Sortmundet kutling er ved at invadere området, så er det ikke godt vide, hvordan området bliver i fremtiden,
hvis man ændrer Nedre Suså´s nuværende løb.
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