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Tilladelse til regulering af skadevoldende vildt 
Naturstyrelsen har den 18-01-2022 modtaget ansøgning om tilladelse til regulering af Råge  på 
adressen/reguleringslokaliteten Søndre Fælledvej 10, 7160, Tørring /  
 

Sagsfremstilling 

Der er søgt om tilladelse til regulering i følgende situation: Voksne råger i rågekolonier inden redebygning og 
æglægning og i forbindelse med støj og sundhed, i perioden 15. januar til 15. marts , med henblik på at imødegå fare 
for mennesker eller menneskers sundhed. 
 
Desuden er der søgt om: 
      
 
Det er oplyst at: 
       

At vildtafværgemidler er opsat og har vist sig utilstrækkelige og at afværgemidlerne fortsat vil være i 
brug i forbindelse med reguleringen.  

 
 
 
 
Afgørelse 

Naturstyrelsen har vurderet, at der ikke findes anden tilfredsstillende løsning, 
hvorfor der meddeles tilladelse til regulering i medfør af § 13, stk. 2, jf. § 10 og § 2, 
stk. 1, nr. 5 i bekendtgørelse om vildtskader. 

  

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 

 At der ved begrundelse i fare for mennesker og menneskers sundhed er 

beboelsesbygninger i en afstand mindre end 200 meter fra kolonien. 
 Vildtafværgemidler er opsat og har vist sig utilstrækkelige. 
 Vildtafværgemidler skal være opsat i hele reguleringsperioden. 
 Reguleringen skal foregå inden for 100 meter af fuldt synligt vildtafværgemiddel. 
 Bortskræmning som anført i beskrivelsen nedenfor foreslås udført. 
 Regulerede individer må ikke gøres til genstand for handel. 
 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. 
 
Tilladelsen er gældende fra og med den 03-02-2022 til og med den 15-03-2022, 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 §37. 

 

Du skal indberette det samlede resultat af reguleringen senest 4 uger efter tilladelsens udløb. 

Til det formål skal du bruge følgende link: 

 

Jonna Irmgard Møller Mortensen, 

Niels Espes Vej 8 

8722 

Hedensted 

jonna.moller@hedensted.dk 

79755620 

 

mailto:shl@nst.dk
http://www.naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/soehoejlandet/
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https://f2-mobil.mst.dk/SelfService/reply/VbewRN6F8dQkX41314 

 

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 

 

Ønsket om at regulere voksne råger sker ofte fordi man vil ”gøre noget” ved 

rågeproblemet. Det kan være fordi naboerne klager over larmen fra 

rågekolonien, eller fordi kolonien ligger for tæt på en institution. 

 

Inden man sætter bekæmpelsen af de voksne råger i gang er der nogle 

forhold man skal være opmærksom på. Det er bl.a. vigtigt, at man ikke 

opfatter reguleringen som det vigtigste middel til at få mindsket 

problemerne omkring en rågekoloni, reguleringen skal snarere ses som ét 

af værktøjerne til at minimere generne. Det vigtigste middel er 

bortskræmning! 

 

Ønsker man at mindske larmen fra en koloni, er det derfor vigtigt at man 

har en plan. Dels en plan for hvordan det skal ske i den enkelte koloni, men 

også, og mindst lige så vigtigt, en plan for hvor rågerne så må være. Og så er 

det også meget vigtigt at være realistisk! 

 

Realismen gælder hvad der er muligt. Ønsker man f.eks. at få en koloni 

med mere end 50 reder til at fosvinde, skal man være klar over at det IKKE 

er realistisk. Fra 20-50 reder kræver det en kæmpe indsats, mens det for 

helt nyetablerede kolonier kan gøres inden for rimelighedens grænser. 

 

Hvis man som kommune eller en anden stor ejendomsejer, ønsker at 

mindske gener fra kolonier på sine arealer, bør det overordnede 

udgangspunkt være, hvor rågerne må være og hvor de ikke må. Her er det 

vigtigt at holde sig for øje, at rågerne vil være et eller andet sted. Lykkes en 

bortskræmning derfor et sted, skal man være på vagt over for nyetablering 

andre steder i nærområdet. Det kan ske enten på egne arealer eller ved 

naboer, evt. private haver. På den måde er der en overhængende risiko for 

spredning af problemet. Vælg derfor områder hvor råger hhv. må være og 

ikke må være med omhu. At ønske dem vær fra alle arealer er IKKE en 

mulighed. 

 

Har man den overordnede plan på plads, så læg en plan for den enkelte 

koloni hvor man har ønske om at der IKKE må være råger, eller hvor man 

ønsker at flytte dem længere ind i en skov. Denne plan vil være afhængig af 

koloniens størrelse. En nyetableret koloni er alt andet lige, det nemmeste at 

flytte igen og dermed det der kræver færrest ressourcer. Etablerede 

kolonier op til ca. 20 reder vil det også være muligt at få til at flytte, men 

allerede her, skal man regne med at bruge flere ressourcer. 

 

Som før skrevet er bortskræmning det absolut vigtigste tiltag til at få flyttet 

en rågekoloni. Denne bortskræmning vil fint kunne udføres af folk der bor 

nær kolonien, også uden de har jagttegn. Der er flere metoder der kan 
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bruges; klaptræer ophængt i redetræerne hvor man slår på træerne når 

man går forbi, slå på grydelåg, lyse op i trækronerne og meget andet. 

Vigtigst er det dog, at det foretages over så stor en del af dagen som muligt. 

Allerstørst effekt har det dog erfaringsmæssigt, når det sker i skumringen 

umiddelbart før de voksne råger går til. Fjernelse af reder i kolonien vil 

også have en effekt. Størst effekt vil en fjernelse af reder have umiddelbart 

før fuglene går på rederne for at yngle, dog senest med udgangen af februar. 

Fjernelse af reder må i perioden 1. februar- 31. juli kun ske efter 

forudgående tilladelse. 

 

Bortskræmningen kan så suppleres med afskydning/ regulering af nogle af 

de voksne fugle. Det skal understreges, at regulering af fugle altid kræver 

forudgående tilladelse. 

 

Mange jægere der har været med til at regulere voksne fugle har oplevet, at 

rågerne letter så snart deres bil ruller ind på P-pladsen og i bedste fald kan 

man nå at skyde 1 fugl. Rågerne genkender med andre ord bilen. Dette 

forhold kan vendes til bortskræmningens fordel. Ankommer jægeren til et 

(eller flere) af de nærliggende huse i ”neutral” påklædning, går indenfor og 

klæder om i noget i øjnefaldende tøj, f.eks. rød hue og rød vest, og herefter 

med gevær i hånden går ud og skyder så mange fugle som muligt (normalt 

kun én, da rågerne flygter) for bagefter atter at gå tilbage i huset for igen at 

skifte til ”neutralt” tøj, vil fuglene opfatte et mennesker i ført rød hue og rød 

vest, som værende farlig og derfor flygte når de ser dette. Når beboerne i de 

nærliggende huse bruger tøj magen til jægerens, vil fuglene opfatte dette 

tøj/ denne person som farlig og derfor tage flugten. På denne måde virker 

skydningen af de voksne fugle som ét af de værktøjer der kan være med til 

at mindske problemerne. 

 

Beskydningen og/ eller bortskræmningen må/ bør dog ikke ske længere 

end til d. 15. marts, da rågerne fra da af bør have fred til at yngle og er med 

ikke lykkedes med bortskræmingen på dette tidspunkt vil det ikke ske 

alligevel. 

 

Er det af en eller anden grund ikke muligt at følge den ovenstående 

procedure, og vælger man alligevel at regulere nogle af de voksne fugle, vil 

det højest sandsynligt udelukkende få den effekt, at ganske vist reguleres 

nogle enkelte fugle, men det får samtidig den betydning, at fuglene i 

kolonien begynder at yngle senere og derfor også senere får unger der skal 

lære at flyve, hvilket igen betyder at træerne vil være længere i udspringet, 

hvorfor det vil være sværere at se ungerne på grenene udenfor rederne og 

derfor vil der blive skudt færre unger og problemerne med kolonien vil 

derfor ikke mindskes men måske snarere øges. 

 

Opfordringen skal derfor være; læg en plan for bortskræming og FØLG den 

eller lad helt være. Man tisser jo heller ikke i bukserne for at få varmen!! 

 

 

Kopi til politiet 
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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. 

http://www.fvst.dk/

