12. februar 2013
Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Rødovre, den 12. februar 2013

Vedr.: Høring af udkast til ny bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og
canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner.
Danmarks Jægerforbund har modtaget udkast til ny bekendtgørelse om regulering af
ringdue, grågås, bramgås og canadagås i høring. Vi har i den anledning følgende
bemærkninger.
Vi har noteret os, at der er tale om en revision af den nuværende bekendtgørelse, der
automatisk ophører pr. 1. marts 2013, og at formålet er en give øget mulighed for at kunne
imødegå risiko for, at fugle kolliderer med fly, der beflyver Københavns Lufthavn.
Forslaget indebærer en udvidelse af mulighederne for at kunne foretage regulering af visse
fuglearter i Dragør og Tårnby Kommuner, herunder en forlængelse af reguleringsperioden.
Danmarks Jægerforbund har forståelse for, at det er nødvendigt at udvide
reguleringsmulighederne i forhold til den nugældende bekendtgørelse med bramgæs og
canadagæs for at sikre flysikkerheden, ligesom det virker fornuftigt at udvide tilladelsen til
regulering af gæs til at gælde hele året. Vi hilser desuden med tilfredshed, at Naturstyrelsen
har valgt en enkel administrationspraksis uden krav om forudgående individuelle tilladelser
til reguleringen.
Den uændrede mulighed for at regulere ringduer fra 1. august til 31. oktober giver ikke
anledning til bemærkninger, men indholdet i udkastets § 3, stk. 2 virker besynderligt. Her
indføjes et vilkår om, at betingelsen for, at gæs kan reguleres, er, at de optræder på dyrkede
marker og i flokke på 5 individer eller flere, for at de må reguleres (her er der i øvrigt en lille
sproglig finurlighed i teksten, idet det vel ikke er ”flokken” men gæssene, som optræder i
flokke på mindst 5 individer, der må reguleres!).
Når formålet med reguleringen er at øge flysikkerheden, giver de nævnte vilkår ingen
mening. Det er vel i praksis ligegyldigt, om den gås, der muligvis ender i en flymotor, kommer
fra en dyrket eller udyrket mark, ligesom det er ligegyldigt, om den kommer flyvende alene
eller sammen med mindst 4 artsfæller!
Desuden fremgår det ikke klart, hvad en dyrket mark er i denne sammenhæng. Tænkes der
på ikke-høstede eller nysåede marker (som man normalt operer med i
vildtskadebekendtgørelsen) eller gælder det også høstede marker, der måske endda er
pløjede?
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Tilsvarende er kravet om flokke på 5 individer uklart. Hvis der kommer 5 gæs, og der skydes
én, er der nu kun 4 gæs tilbage i flokken. Betyder det så, at der ikke kan skydes flere af denne
flok?
Principielt finder vi det problematisk at lade muligheden for regulering afhænge af
forekomsten af et nærmere angivet antal individer. Det vil i praksis være helt umuligt at
administrere, hvorfor man bør undgå en sådan model.
Med anbefalingen af, at de ovennævnte vilkår slettes, kan Danmarks Jægerforbund støtte
forslaget.
med venlig hilsen
Danmarks Jægerforbund
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