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J.nr. NST-301-00314 

Den 24. september 2013 

 

Folketingsmedlem Ellen Trane Nørby (V) har den 16. september 2013 stillet 

følgende spørgsmål nr. S 2420, som hermed besvares.  

 

 

Spørgsmål nr. S 2420 

Mener ministeren, at det vil gavne forholdene for edderfuglene i Danmark, hvis 

der indføres en generel fredning af måger i Danmark (så kun godkendt regulering 

kan finde sted)? 

 

Svar 

Naturstyrelsen har bedt Aarhus Universitet, Nationalt Center for Miljø og Energi 

(DCE) om at vurdere en evt. jagtfredning af måger i forhold til edderfuglenes 

forhold. DCE har svaret følgende: 

 

”Det er DCEs vurdering, at indførsel af jagtfredning af måger (jagtbare mågearter 

(2013): sølvmåge, svartbag, sildemåge) ikke vil ændre forholdene for edderfugle 

som yngler i Danmark. 

Dette skyldes: 

 At det vurderes, at hovedparten af de måger der nedlægges på jagt i 

Danmark er trækfugle, der passerer Danmark i efterårsmånederne eller 

overvintrer i vores farvande, og at sandsynligheden for at der skydes 

danske måger, der potentielt præderer på de danske edderfugle, er lille.  

 At den potentielle stigning i mågebestandene som følge af reduceret 

jagtdødelighed vil have relativ lille effekt på de overordnede 

bestandsstørrelser i de relevante flyway-bestande [geografisk 

sammenhængende område omfattende ynglebestande som har fælles 

raste- og overvintringsområder] da jagtudbyttet (beregnet på baggrund af 

DCEs vingeundersøgelse) er lille i forhold til bestandene (sølvmåge: 

15.000-20.000 skudt årligt i Danmark ud af en overordnet bestand på 1,3-

3,1 mill. fugle; svartbag: 7.000-7.500 skudt årligt i en bestand på 330.000-

540.000 fugle; sildemåge: 200-300 skudt årligt i en bestand på 900.000-

1.100.000 fugle). 

 At antallet af måger der potentielt præderer på edderfuglenes æg og 

ællinger i yngletiden (primært sølvmåge, svartbag) ikke forventes at stige 
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som følge af en jagtfredning, men mere pga. overordnede 

bestandsfremgange (pt. i fremgang). 

 At måger ikke præderer voksne edderfugle, medmindre disse er syge, 

afkræftede eller på anden måde tilskadekomne.  

 At jagten på måger i Danmark formentlig ikke har haft nogen indflydelse 

på størrelsen af de danske ynglebestande af svartbag og sølvmåge. 

 At den danske bestand af edderfugle har været stabil siden 1990, mens 

bestandene af måger (sølvmåge, svartbag, sildemåge) har været i 

fremgang.” 

 

 

 

 

Ida Auken / Mads Leth-Pedersen 

 


