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Naturforvaltning 

J.nr. NST-3444-57626 

Ref. jafri 

Den 4. februar 2016 

Høring af udkast til ny bekendtgørelse om regulering af ringdue, 

grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby kommuner 

 

Hermed sendes udkast til revideret bekendtgørelse om regulering af ringdue, 

grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby kommuner i offentlig høring. 

 

Bekendtgørelsen skal sikre luftfartssikkerheden i og omkring Københavns 

Lufthavne. Udkastet er ikke udtryk for overimplementering af EU-retlige 

forpligtelser, da der alene fastsættes regler, som udmønter adgangen i artikel 9 i 

EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv for at fravige beskyttelsen af fugle.  

 

Baggrunden for udkastet til ny bekendtgørelse er, at den eksisterende 

bekendtgørelse ophæves automatisk den 1. marts 2016. 

 

I udkastet til ny bekendtgørelse gives øget adgang til at regulere grågås, bramgås 

og canadagås i forhold til den gældende bekendtgørelse, idet kravet om, at gæssene 

skal optræde i flok bortfalder. Ændringen af § 3, stk. 2 skyldes, at Københavns 

Lufthavne vurderer, at selv en enkelt gås, grundet den kropsstørrelse, vil være i 

stand til at forårsage store skader på flymotorer og cockpitvinduer, hvilket kan 

have fatale konsekvenser. 

 
Evt. spørgsmål om de foreslåede ændringer kan rettes til undertegnede.  

Høringssvar bedes sendt på mail til nst@nst.dk med kopi til jafri@nst.dk senest 

den 18. februar 2016 med angivelse af journalnr.: NST-3444-57626.  

 

Høringsmaterialet kan findes på Høringsportalen http://hoeringsportalen.dk/. 

 

Med venlig hilsen 

 

Jacob Friis 

Tlf. 93 58 79 52 
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Høringsliste i forbindelse med revidering af bekendtgørelse om regulering af 

ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner 

Erhvervs- og Vækstministeriet evm@evm.dk 

Forsvarsministeriet  fmn@fmn.dk  

Transport- og Bygningsministeriet trm@trm.dk 

Trafik- og Byggestyrelsen info@tbst.dk 

 

Kommunernes Landsforening kl@kl.dk  

  

Amager Producentforening jbeolsen@gmail.com 

Bæredygtigt Landbrug info@baeredygtigtlandbrug.dk  
Biologiforbundet kaskelot@mail.dk 

Center for fiskeri fiskeri@naturerhverv.dk  
Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk  
Danmarks Jægerforbund post@jaegerne.dk  
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk  

Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk  
Dansk Akvakultur danskakvakultur@danskakvakultur.dk  
Dansk Fåreavl faareavl@sheep.dk  
Dansk Gartneri danskgartneri@danskgartneri.dk  
Dansk Landbrugsrådgivning (DLBR) info@dlbr.dk  
Dansk Land- og Strandjagt formand@dls-jagt.dk  
Dansk Luftfart info@dansk-luftfart.dk 

Dansk Ornitologisk Forening dof@dof.dk  
Dansk Pattedyrforening dpf@pattedyrforening.dk  
Dansk Pelsdyravlerforening mail@kopenhagenfur.com  
Dansk Skovforening info@skovforeningen.dk  
Danske Biologer, FaDB mariannej@city.dk  
Danske Svineproducenter info@danskesvineproducenter.dk  

Dansk Pilotforening dpf@dpf.info 

De Danske Skovdyrkerforeninger info@skovdyrkerne.dk  
Det Danske Fjerkræråd jnl@lf.dk 
DCA – Nationalt Center for Fødevare 

og Jordbrug 

dca@au.dk  

DCE – Nationalt Center for Miljø og 

Energi 

dce@au.dk  

Dyrenes Beskyttelse db@dyrenesbeskyttelse.dk  
Ferskvandsfiskeriforeningen gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk  
Foreningen af Miljø-, plan- og 

naturmedarbejdere i det offentlige  

mail@envina.dk  

Foreningen for danske biologer fadb-admin@groupcare.dk 

Foreningen for Prydfjerkræ cop@dlgtele.dk  
Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk  

Københavns Lufthavne safety@cph.dk   

Landbrug & Fødevarer hoering@lf.dk  
Naviair naviair@naviair.dk  

Skovdyrkerforeningerne info@skovdyrkerne.dk  
Småskovsforeningen Danmark ks@smaaskov.dk  
Verdensnaturfonden (WWF) wwf@wwf.dk  

Verdens Skove info@verdensskove.org  
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