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Indledning 

Måger er i de senere år blevet en tiltagende plage i Bogense, og muligheden for at be-

grænse generne har fået tiltagende opmærksomhed. Nordfyns Kommunalbestyrelse har på 

den baggrund besluttet, at der skal udarbejdes en plan for reduktion af mågegener i Bo-

gense. 

 

Gener fra måger er ikke et problem kommunen kan løse på egen hånd. Det kræver en ind-

sats i samarbejde med borgere og erhvervsdrivende i Bogense. ”Vi skaber fremtidens Nord-

fyn – sammen.”  

 

Planen indeholder en beskrivelse af den konkrete indsats, der udføres af kommunen, hvilke 

regler og forpligtelser, der gælder på området, samt en kort opsummering af, hvilke afvær-

getiltag den enkelte borger kan udføre for at begrænse generne 

 

Danmarks Jægerforbund har et veletableret reguleringskorps i Nordfyns Kommune, som 

også kan hjælpe med gode råd og konkrete anvisninger, hvis man oplever mågegener på 

sin ejendom. 

Baggrund 

Måger er i stigende grad begyndt at rykke ind i byerne. Samtidig er havnearealer blevet 

mere attraktive til bolig- og erhvervsformål. Dette giver øgede gener. De største gener op-

står typisk i yngletiden, hvor mågerne beskytter deres reder og unger. 

 

Mågegener kan undgås ved direkte regulering eller ved at undgå at mågerne slår sig ned 

og yngler. Den direkte regulering kan bestå i bortskydning eller ved fjernelse af æg og reder. 

Der findes en række forskellige metoder til at undgå, at mågerne bygger rede. Valget af 

metode og effektiviteten vil afhænge af den enkelte situation. I byerne er det væsentligt at 

sørge for, at mågerne ikke kan finde føde, selvom det i sig selv ikke kan løse problemet. 

Regler 

Det er i Danmark ikke tilladt at jage måger, men du kan som grundejer ansøge om en di-

spensation til regulering hos Naturstyrelsen, som administrerer Jagtloven. 

 

Jagtloven stiller i forbindelse med skydning af fugle almindeligvis krav til arealstørrelse og 

krav til nedfald af hagl mm. Disse krav medfører at jagt i byzone under normale omstæn-

digheder ikke er muligt, selv indenfor jagtsæsonen. En dispensation tilsidesætter de krav, der 

normalt er gældende i jagtlovgivningen. 

 

Naturstyrelsen oplyser, at der kan gives dispensation til bekæmpelse af måger, når mågerne 

giver alvorlige gener på en lokalitet. 
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Naturstyrelsen oplyser ligeledes, at en af forudsætningerne for at få en dispensation, er at 

grundejer forud for reguleringen har forsøgt sig med brug af vildtafværgemidler. Der kan 

være tale om skræmmeskud, skræmmelyde vha. opstilling af højtalere, genstande på taget 

osv. Efter reguleringen er foretaget, skal der forsættes med at anvende disse afværgemid-

ler. 

 

Ansøgning om dispensation til regulering af måger sendes til Naturstyrelsen. Når der ansøges 

om regulering i byen, skal ansøgningen også sendes til politiet.  

Hvad gør Nordfyns Kommune 

Forebyggende indsats 

Nordfyns Kommune har fokus på en forebyggende indsats, så direkte regulering så vidt mu-

ligt undgås. Kommunen vil derfor løbende sørge for at sikre egne bygninger, så der ikke yng-

ler måger, og så måger ikke har mulighed for at finde føde her. 

Regulering 

Kommunen foretager regulering på egne bygninger når det skønnes, at der er behov for 

dette. Kommunens egne folk udfører reguleringen ved ugentlig fjernelse af reder og æg. 

 

Nordfyns Kommune påtager sig en koordinerende rolle for at sikre en effektiv indsats overfor 

måger i Bogense. Kommunen vil udpege et antal indsatsområder, hvor der er behov for en 

særlig indsats. Inden for de udpegede indsatsområder vil kommunen søge om dispensation 

til at foretage direkte regulering.  Der foretages ikke regulering på privat ejendom uden for-

udgående aftale med lodsejeren. 

 

Kommunen foretager ikke selv regulering ved skydning, men samarbejder med Danmarks 

Jægerforbunds reguleringskorps om reguleringen. 

Borgerrettede tiltag 

Kommunen kan ikke pålægge den enkelte borger at iværksætte tiltag. I forbindelse med 

konkrete klager kan kommunen komme med anvisninger til mulige tiltag. 

 

Kommunen kan henvise til Danmarks Jægerforbunds reguleringskorps, som er lokalt repræ-

senteret. Reguleringskorpset kan komme med anvisninger til, hvordan måger og skadevol-

dende vildt i øvrigt kan undgås. 

 

Kommunens hjemmeside indeholder yderligere oplysninger om forskellige metoder til at 

begrænse gener fra måger. 
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Gode råd til at begrænse 

gener fra måger 

Hvad kan man som borger selv gøre? 

 Forhindre at mågerne kan bygge rede. 

 Undgå at henkaste affald. 

 Undgå at måger har adgang til affald og andre fødekilder. 

 

Den mest effektive begrænsning af gener er at forhindre, at mågerne bygger rede. Der 

findes en række metoder til at forhindre, at måger bygger rede og tager ophold – både 

metoder, der forhindrer måger i at lande, og metoder, der skræmmer mågerne væk. Der 

findes mere udførlige oplysninger på kommunens hjemmeside. 

 

Nem adgang til føde kan fremme, at mågerne forsøger at bygge rede i nærområdet. Det 

er derfor også væsentligt at begrænse mågernes adgang til føde i byen ved at sørge for, at 

der ikke henkastes affald, og at mågerne ikke har adgang til at rode i skraldespande mv.  

 

Danmarks Jægerforbund har et reguleringskorps, som dels kan stå for regulering af skade-

dyr, men som også kan rådgive og vejlede om, hvordan man undgår gener fra eksempelvis 

måger. På kommunens hjemmeside findes kontaktoplysninger på reguleringskorpsets lokale 

kontaktperson. 

 

 


