Hvis denne metode anvendes er det vigtigt, at lydene ikke
optræder regelmæssigt. Der er udviklet teknologi med tilfældig afspilning af skræmmelyde, det er dog en relativ
dyr teknik, der anvendes i disse installationer.
Det skal påpeges, at metoden ikke må anvendes over
for måger der har æg eller unger, da den er i strid med
EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv, der forbyder anvendelse af skræmmelyde mod fugle på yngleplads. At anvende
skræmmelyde i de tilfælde hvor det er larmen fra mågerne, der er problemet, giver ingen mening.

En af de nyeste metoder er at udspænde en strømførende tråd
på gesimser og lignende steder. Det vil forhindre fuglene i at slå
sig ned. De vilde tamduer yngler gerne på lofter og inde i bygninger, hvilket kan skabe store problemer med svineri og uhygiejniske forhold, Det er derfor vigtigt løbende at holde øje tagets tilstand, så adgangshuller som eksempelvis knuste tagvinduer hurtigt kan lukkes.

Den direkte bekæmpelse
Nedskydning
Ønsker du at bekæmpe måger eller duer på din ejendom i byen
i form af nedskydning eller fjernelse af æg og unger, kræver det
en tilladelse fra Naturstyrelsen. Husk at det kun er personer
med jagttegn og våbentilladelse (ved brug af riflede våben), der
må skyde fuglene. Endvidere skal der indhentes polititilladelse,
hvis man skal skyde i byområder. Den direkte bekæmpelse ved
skydning har begrænset effekt, da det kun er nogle enkelte individer man får bekæmpet. Specielt er det vanskeligt at nedskyde større mængder af duer, da flokken skræmmes bort i længere tid. I praksis er det yderst sjældent at privatpersoner får tilladelse til nedskydning i byområder.

BirdGard er et akustisk fugleskræmsel, der afspiller lyden
af en måge i nød.

Foranstaltning mod duer ved
hjælp af net

Kommunal bekæmpelse af
duer, måger og reder

Fysiske forhindringer

Regulering af duer og måger

Som alternativ til den direkte bekæmpelse er det muligt
at foretage nogle forebyggende indgreb, så ens bolig ikke
er så attraktiv som redeplads for de store måger eller for
tamduerne.

Har man som ejer et ønske om at få gode råd eller direkte hjælp
til regulering af duer eller måger på sin ejendom, kontaktes
kommunens skytte:

Storm- og sølvmåger foretrækker at yngle på flade tage.
Dette menneskeskabte landskab kan direkte sammenlignes med de små holme og øer ude i Limfjorden, der er
mågernes naturlige ynglepladser. Ved nybyggeri i kystnære områder kan man tage hensyn til dette forhold og
give tagene en hældning på 25 grader eller mere. Dette vil
gøre dem mindre attraktive for mågerne.
På flade tage placerer mågerne gerne deres rede i læ bag
et fremspring eller en skorsten. Her kan man anvende såkaldte ”fuglepigge” eller udspændte stålwirer, der forhindrer fuglene i at komme til de gode steder. Både måger og
duer kan yngle på afsatser og gesimser, der er svært tilgængelige for mennesker.
Det betyder, at anbringelse af de fysiske forhindringer er
besværligt og ofte dyrt. En meget anvendt metode mod
både måger og duer er udspænding af net. Denne metode
går sjældent hånd i hånd med bygningens arkitektur, men
kan være nødvendigt, hvis man ikke vil have især duereder
på sin altan.

Klaus Godiksen
By- og landskabsforvaltningen, Park & Natur
Mobil tlf. 2520 2293 – mail Klaus.Godiksen@aalborg.dk.
Regulering af duer og måger er en gratis kommunal ydelse.

Når kommunen kommer

Kommunens skytte fjerner kun reder på tage, lofter, gesimser
og altaner, hvis man ubesværet kan skaffe sig adgang uden brug
af stiger/hydrauliske lifte o.lign. Det er ligeledes ejeren af en
ejendom, der er ansvarlig for, at der hos eventuelle lejere er indhentet tilladelse til at man må skaffe sig adgang gennem lejemålet til altaner, gesimser og lofter.

By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Park & Natur
Tlf. 9931 2257

Se mere på: www.aalborgkommune.dk
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Har du problemer med

duer og måger?

Når naturen kommer tæt på
En række dyr og fugle er efterhånden flyttet ind i vore byer
- på godt og ondt! Godt - fordi det kan give mange gode og
spændende oplevelser at have nærkontakt med naturens vilde skabninger.

Aalborg Kommune har ikke lovhjemmel til at gå ind på privat
ejendom og uden ejerens tilladelse foretage en regulering. Oplever man derfor som lejer, at der er et problem med duer eller
måger på den ejendom, man bor til leje i, eller på en naboejendom, må man selv tage kontakt til ejeren og bede vedkommende om at tage affære.

Ondt – for hvor naboskabet bliver for anmasende opstår
konflikter. Fuglene betragter byen som en del af naturen, et
klippelandskab med masser af egnede redepladser og gode
fødemuligheder.

Hvad kan du selv gøre for at undgå eller løse
problemerne?

Men: De store måger kan i yngletiden være yderst larmende
og aggressive naboer. Den lille, ellers så charmerende, tyrkerdue kan drive én til vanvid med sin insisterende kurren
lige uden for ens soveværelsesvindue i de tidlige morgentimer. Storbyens store flokke af vilde tamduer kan akkumulere et helt fantastisk svineri, der hvor de yngler.

•

Uden speciel tilladelse:
•
•
•
•
•
•
•

Stormmågen kan være en
højrøstet nabo

Tamduer på rad og række

Der er af og til borgere, der henvender sig til By- og Landskabsforvaltningen, fordi de føler sig stærkt generet af duer
eller måger på deres ejendom. Problemerne er størst i Aalborg Midtby samt i Nørresundby.

•
•
•

Undgå fodring af småfugle på åbne foderpladser, som er tilgængelige for måger og duer
Fjerne redemateriale fra dag 1, når ynglesæsonen starter i
februar/marts
Tænke problematikken ind allerede fra projektfasen, når
der skal bygges nyt eller renoveres
Sørge for at forhindre fuglenes adgang til lofter og andre
ubenyttede rum
Bruge fysiske forhindringer som fuglepigge, net eller stålwirer
Anvende forskellige former for fugleskræmsler
Beskyt skraldesække med ex. trailernet, således at især
måger ikke kan komme til denne fødekilde
Hold altid containere med ex. madaffald helt lukkede med
fast låg
Beskyt foderbrættet mod store fugle med ex. hønsenet
Opsaml madrester på åbne pladser
Henstil venligst til dine nærmeste omgivelser, at der ikke
henkastes madaffald på gader og åbne pladser. Tilgængelige fødekilder er en af de væsentligste årsager til problemer
med måger i byen.

af æg og unger. Ansøgningen foretages på internetadressen:
http://www.virk.dk./myndigheder/stat/NST/Ansoegning_
om_regulering_af_skadevoldende_vildt
Har man NEMID kan ansøgningen foretages digitalt. Alternativt kan der udskrives et ansøgningsskema, der indsendes med ejerens underskrift til Naturstyrelsens lokale vildtkonsulent. Det lokale politi skal have kopi af tilladelsen.

De bedste råd, der virker
Fjernelse af reden
En af de mest effektive metoder til at holde bestanden af
ynglende ”tagmåger” nede på, er at fjerne reden, så snart
denne er anlagt. Metoden kræver dog at man husker at
kigge efter allerede i februar – marts, hvor sæsonens problem med støjende og svinende måger endnu ikke er startet. Når de begynder at bygge, skal reden fjernes, inden
de lægger æg. Kom efter dem 1 til 2 gange om ugen, indtil
de opgiver og flytter. Skal metoden virke på sigt, skal man
være meget vedholdende gennem flere år, da måger gerne vender tilbage til tidligere redepladser.
For duernes vedkommende er metoden med at
fjerne reder mindre anvendelig, da rederne ofte anlægges
på utilgængelige steder.

Ved fælles hjælp skulle dette gerne løse problemet.
Hvis ikke det er nok, har grundejere mulighed for at søge Naturstyrelsen om regulerings tilladelse.

Har du problemet inde på livet, kan du måske løse det selv.
Denne folder fortæller, hvordan du lovligt kan gøre en indsats.

Hvornår regulerer Aalborg Kommune?
Generelt er det Aalborg Kommunes politik ikke at regulere/
bekæmpe dyr og fugle, men i enkelte tilfælde kan generne
blive så store, så kommunen må gøre en undtagelse. Byrådet har derfor i 2008 vedtaget, at hvor duer og måger er til
meget stor gene for beboerne, vil kommunen gå ind i en regulering af bestanden i de centrale bydele.
Kommunens skytte tager selv initiativ til regulering af duer
og måger. Kommunen vil også på opfordring af en ejendoms
ejer foretage en vurdering af generne og derefter få fjernet
reder og æg jf. gældende lovgivning.

Stormmågerede på tag

Redemateriale og føderester medfører tilstoppede
afløb og udluftningskanaler

Bortskræmning
Fuglepigge kan være effektive ved rigtig monteringg

Med tilladelse:
Enhver lodsejer eller husejer (privat eller virksomhed) kan søge
Naturstyrelsen om tilladelse til at regulere måger ved fjernelse

Anvendelse af skræmmelyde er muligvis mere effektiv end fjernelse af reder, men metoden har også sine begrænsninger. Selvom afspilning af rovfuglelyde eller lyden
af en måge i nød har vist sig brugbar over for sølvmåger,
er der eksempler på at mågerne efter et stykke tid ikke
længere reagerer på lydene.

