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1.0 Baggrund for udarbejdelse af målsætninger for regulering af råger
på kommunale arealer i Odder kommune
1.1 Mennesker og rågekolonier
Mange finder rågerne spændende og imponeres af deres adfærd. Andre oplever rågernes kolonidannelse
og støjende adfærd som negativt. Især i yngletiden ”snakker” rågerne næsten døgnet rundt – kun afbrudt
af lidt stilhed i nattens mest mørke timer.
Hvis kolonierne er placeret lige over enten beboelse eller opholdsarealer kan også ekskrementer fra
rederne medfører hygiejnemæssige problemer.
Henvendelser og klager til kommunen om gener fra råger er stigende. Det kan skyldes flere forhold: måske
er vi blevet mindre tolerante, måske bosætter vi os nærmere rågekolonier, eller måske er rågerne ’flyttet’
nærmere byerne hvor de har let adgang til føde på store trimmede græsarealer i f.eks. industriområderne.
Ved fastlæggelse af en række målsætninger for regulering af råger på kommunale arealer ønsker
kommunen, at udstikke rammebetingelser for en balanceret regulering af råger, som både tilgodeser
naboer/borgere til rågekolonier og hensynet til en fredet fugl.

1.2 Rågens biologi
Rågen er en mellemstor kragefugl der er lidt mindre end Kragen, og har en sort fjerdragt med metalblå
glans på hoved, nakke og bryst. Den voksne råge har et nøgent fjerløst parti omkring næb, øjne og hage.
Rågens latinske navn er Corvus frugilegus – den frugtspisende krage. Rågen har et meget alsidigt fødevalg:
på græsarealer går rågen efter gåsebillelarver, stankelbenslaver, orme, snegle og insekter. Rågen lever også
af kornafgrøder (både udsæd og modent korn), ærter, majs, frugt, kartofler, nødder, frø m.m. I tørre
perioder om sommeren kan rågerne kaste sig over kirsebær og andre væskefyldte frugter.
Råger er året rundt meget selskabelige. Fødesøgning sker ofte i flok. I vinterhalvåret overnatter råger i store
flokke på særlige vinterkvarterer – hvoraf nogle også fungerer som ynglekoloni i foråret. Vinterkvartererne
deles ofte med alliker og krager. I de store vinterkvarterer kan der optræde tusindevis af råger, alliker og
krager i samlet flok.
Rågen yngler i kolonier i toppene af ældre løvtræer, men kan også danne kolonier i yngre bevoksninger og i
nåletræer. Rågen etablerer ofte kolonier i byområder. Årsagen til dette valg er ikke kendt. Det kan skyldes
tilgangen til græsarealer og plæner som parker, boldbaner m.m. Det kan også skyldes en lavere forekomst
af naturlige fjender i og ved byer. De største kolonier kan være på 800‐1000 reder.
Rågen er yngledygtig som 2‐årig. Redebygningen i kolonierne begynder normalt i slutningen af februar og
starten af marts, men alt efter vejret kan det strække sig ind i april. Rågerne danner par, men afholder sig
ikke fra små sidespring. Der lægges normalt 4‐7 æg i reden. Rugetiden er 17‐18 dage. Normalt klækker der
2‐5 unger pr. rede. En kold og våd periode i rugetiden kan begrænse antallet af klækkede unger i reden. Ca.
3 uger efter klækning begynder ungerne på flyvetræning. Ved flyvetræningen kravler ungerne gradvist ud
på grenene omkring reden. I gennemsnit klækkes der 3 unger pr. rede. Dødeligheden for ungernes 1. år
vurderes at være på 50 %. Det gennemsnitlige antal unger pr. rede og dødeligheden for ungfuglene har
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betydning i forhold til effekten ved regulering af rågeungerne. En del af de regulerede unger ville under alle
omstændigheder dø af naturlige årsager.
Rågen er opført på den danske Rødliste i kategorien ’ikke‐truet’. Af kriteriedokumentationen fremgår, at
Rågen er en almindelig og udbredt ynglefugl på øerne og dele af Østjylland, mens den er mere lokal i det
øvrige Jylland. Jævnfør rødlistevurderingen er bestanden af råger stigende og arten vurderes ikke truet
(Rødlisten 2018).

2.0 Lovgivning omkring rågen
Rågen er en fredet fugl. Fredningen gælder både æg og unger, og der må desuden ikke ske forsætlig
forstyrrelse og ødelæggelse af fuglenes reder og ynglesteder med æg og unge. Endvidere må rågernes
redetræer ikke fældes i perioden 1. februar til 31. juli.
Regulering af råger i og ved kolonier kræver altid tilladelse fra Naturstyrelsen. Kun ejeren eller forpagteren
af ejendomme, hvorpå kolonien findes, kan søge om tilladelse til regulering.
Før Naturstyrelsen giver tilladelse skal det vurderes, om der er alternativer til at skyde fuglene f.eks.
bortskræmning. Styrelsen skal også vurdere om de gener rågerne medfører, er så store at det er
nødvendigt at give tilladelse til regulering. Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af vildt for at:
1.
2.
3.
4.
5.

imødegå fare for mennesker eller menneskers sundhed,
imødegå risiko for smitte af mennesker og dyr,
imødegå risiko for luftfartssikkerheden,
beskytte flora og fauna,
hindre omfattende skader på afgrøder, husdyr, herunder vildtopdræt, skove, fiskeopdræt eller
fiskeri‐ og andre vandområder, eller
6. forhindre alvorlig skade på ejendom forvoldt af vildt.

Ved regulering bortfalder en række af jagtlovgivningens krav om arealstørrelser, skudafgivelse ved
beboelse, haglnedfald m.m. (Naturstyrelsen, 2016).
Regulering med skydevåben i byer kan være omfattet af Ordensbekendtgørelsen. Politiet kan efter
Ordensbekendtgørelsen sætte krav i forhold til brug af våben.
Hvis en grundejer har opnået en tilladelse til regulering af råger, kan grundejeren efterfølgende bemyndige
andre til at foretage reguleringen. Tilladelsen fra Naturstyrelsen skal medbringes under reguleringen. Kun
personer med gyldigt jagttegn må foretage reguleringen. Man skal være over 18 år for at foretage
regulering.
Ifølge Naturstyrelsen reguleres der årligt ca. 90.000‐110.000 råger på landsplan, hvor langt hovedparten af
disse er rågeunger. Regulerede råger og rågeunder må ikke sælges.

2.1 Odder kommunes rolle
I forhold til regulering af råger har Odder Kommune alene én rolle og det er rollen som grundejer. Alt
myndighed vedr. regulering af råger ligger ved Naturstyrelsen.
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Det betyder at Odder Kommune er underlagt de samme regler, som alle andre grundejer, der ønsker at
regulere en rågekoloni på egen grund.
I rollen som grundejer af en række kommunale arealer, ønsker også Odder Kommune at bevare det bedst
mulige naboskab til sine naboer, og derfor minimere gener fra rågerne. Samtidig ønsker Odder Kommune
at regulering af den fredede fugl på kommunens arealer, sker på et både biologisk, etisk og
sikkerhedsmæssigt forsvarligt grundlag.

3.0 Status for rågeregulering på Odder Kommunes arealer
3.1 Den hidtidige praksis for rågeregulering på kommunens arealer
Al regulering af råger på Odder Kommunes arealer udføres af lokale jægere som frivilligt og ulønnet
arbejde. Odder Kommune har indgået aftaler både med Odder Jagtforening og med enkelte jægere, som
hver især har ansvaret for bestemte kolonier. Kommunen har meget gode erfaringer med denne model.
Jægerne er engagerede og entusiastiske i tilgangen til opgaven, og løser den på en forsvarlig og
tilfredsstillende måde.
Frem til 2010 fordeltes kolonierne til enkelte jægere, og gerne til én, som boede i tilknytning til den
konkrete koloni. Jægeren har herefter kunnet koordiner reguleringen i den tildelte koloni med andre jæger.
Formelt foregår tildelingen ved et aftalebrev som fornyes hvert år sammen med tilladelserne. Den
ansvarlige jæger, har også ansvaret for at indberette antallet af regulerede fugle i de enkelte kolonier til
kommunen, som herefter foretager indberetning til Naturstyrelsen.
Fra 2010 har forvaltningen ikke ønsket at indgå nye aftaler med enkelte jægere, men i stedet lavet en aftale
med Odder Jagtforening, således at alle nye reguleringsaftaler tilgår jagtforeningen, som herefter koordiner
reguleringsindsatsen mellem deres medlemmer.
Status i 2018 er således at 4 kolonier fortsat er tildelt enkelt jægere, og 3 kolonier er tildelt Odder
Jagtforening.

3.2 Udvikling af råger og rågekolonier på kommunale arealer 2009‐18
Odder Kommune har siden 2009 registreret antallet af regulerede unger, og siden 2011 tillige registreret
antallet af rågereder og ‐kolonier på kommunens arealer (se figur 2). Optælling af rederne er behæftet med
usikkerhed særligt i de store kolonier, fordi det er vanskeligt at adskille de enkelte reder særligt hvis
trækronerne svajer. Ved optællinger og angivelse af mål for antal reder i dette dokument er der derfor tale
om et niveau og ikke et eksakt tal.
Odder Kommune har alene indsamlet data på kommunens arealer og har således ikke oplysninger om
rågekolonier på private arealer.
Generelt vurderes, at bestanden af råger på de kommunale arealer ligger meget stabil på omkring et niveau
på 320 reder. Det højeste antal reder var i 2012 med ca. 453 reder, i 2018 er der ca. 328 reder.
De kommunale kolonier omfatter én koloni i Hou, samt en række kolonier i Odder by. Det vurderes at
kolonien i Hou er tæt forbundet med kolonien i Ravnskoven (privat skov), mens alle kolonierne i og omkring
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Odder by betragtes mere eller mindre som en samlede population, således at hvis rågerne skræmmes eller
jages fra en koloni, slår de sig ned i en af de andre, eller forsøger at etablere en helt ny koloni i nærheden.
Nedenfor er vist et kort over rågekolonier på kommunale arealer 2018, med angivelse af ca. antallet af
reder.

Figur 1: Registrerede rågekolonier på kommunale arealer i foråret 2018. For hver koloni er angivet ca. antallet af reder
optalt i foråret 2018.

Antallet af kolonier i Odder by har i perioden 2011‐2018 ligget stabilt på 6‐11 kolonier (med 7 kolonier i
2018). Den ældste rågekoloni i Odder by er kolonien ved Skovbakken. Antallet af reder ved skovbakken har
gennem årerne ligget nogenlunde stabilt på 100‐160 reder (ca. 132 reder i 2018). Antallet af reder i de
øvrige kolonier er mere ustabilt.

Dokumentnr.: 727-2018-136416

side 6

Rågerne forsøger jævnligt at etablere nye kolonier i Odder by, ofte er det lykkes enten at skræmme eller
bortregulere de voksne råger væk fra nye kolonier under etablering, andre gange har de nye kolonier fået
etableret sig og vokset sig til store stationære kolonier. F.eks. slog de første råger sig ned i Vejlskoven bag
Skovly i 2011 og to år efter i 2013 var der ca. 138 reder (2018: Skovly ca. 48 reder).
Ved det lille skovstykke øst for Højvænget, som i dag er en del af Hundeskoven, var der ca. 109 reder i
2012, men efter stormfald i 2013 og efterfølgende etablering af hundeskoven er kolonien helt forsvundet.
I Odder Kommune er der desuden en række rågekolonier på private arealer ‐ også ved bymæssig
bebyggelse. Disse indgår ikke i denne statistik.
Figuren nedenfor viser udviklingen i niveauet af antal rågereder og antal regulerede rågeunger på
kommunale arealer.
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Figur 2: Udviklingen i niveauet af rågereder (blå) og totale antal regulerede rågeunger (rød) opgjort for alle
kommunale arealer i Odder Kommune. Der foreligger ikke optællinger af rågeredder fra før 2011.

På baggrund af antallet af reder i maj og antal regulerede unger vurderes den samlede bestand af råger i
Odder Kommune at være nogenlunde stabil‐ trods variationer fra år til år.

4.0 Muligheder for bekæmpelse af råger
I de følgende gennemgås de forskellige muligheder der findes indenfor lovgivningen til bekæmpelse af
råger.

4.1 Regulering af voksne råger inden redebygning og æglægning.
Der kan søges tilladelse hos Naturstyrelsen til regulering af voksne råger inden redebygning og æglægning
for perioden 15. januar til 15. marts på ynglepladsen.
Tilladelse til regulering kan udstedes med baggrund i bl.a. fare for menneskers sundhed – konkret gener
ved støj (se desuden afsnit 2.0). For tilladelse til regulering med henvisning til støj skal der være
beboelsesejendomme mindre end 200 meter fra rågekolonien.
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Der stilles krav om, at afværgemidler (bortskræmning) har have været forsøgt og vist sig utilstrækkelig. Der
kræves også fortsat brug af afværgemidler i perioden for regulering. Som afværgemidler regnes daglig
menneskelig forstyrrelse ved afgivelse af skræmmeskud eller anden larm, fugleskræmsler, ophængning af
sække m.m.
Bortskræmning efter 15. marts – hvor der jo ikke længere må reguleres, og der er kommet unger i reden,
kan kun ske ved anden forstyrrelse af kolonien. Forstyrrelse efter udklækning af unger vil medføre kulde‐ og
sultedød for ungerne, og er både ulovlig og etisk forkert og naturligvis ikke en metode som Odder
Kommune vil tage i anvendelse.
Da de voksne fugle hurtigt genkender jægeren og søger væk, skyder jægeren som regel kun få voksne råger.
Den primære effekt er bortskræmning, hvorfor regulering af voksne råger er meget effektiv i kombination
med andre skræmmeforanstaltninger se afsnit 4.2 nedenfor.
Ved kraftig regulering af voksne råger i større etablerede kolonier er risiko for, at kolonien forstyrres så
meget at den spredes, hvilket medfører etablering af kolonier på andre lokaliteter som kan resultater i
større gener for borgere.
Odder Kommune vil primært anvende regulering af voksne råger som del af en fokuseret
skræmmekampagne i kolonier, som ønskes fjernet.

4.2 Bortskræmning
Når råger er ved at starte en ny koloni er det muligt at "stresse" rågerne væk, inden de begynder
redebygningen. Så snart rågerne begynder at komme regelmæssigt i foråret, skal bortskræmningen
igangsættes. Skræmmes rågerne hver dag gennem minimum 7‐14 dage (helst om eftermiddagen/aftenen),
er der forholdsvis gode chancer for at rågerne fortrækker. Det er betydeligt vanskeligere at bortskræmme
ældre og større kolonier.
Al larm og forstyrrelser kan være med til at stresse rågerne. Den optimale effekt får man ved en
koordineret indsats mellem ’Skræmmere’ og jægere. Rågen er en meget klog og lærenem fugl, som kan
kende og huske jægeren. Dette kan udnyttes i en skræmmekampagne ved at ’Skræmmerne’ bevist
efterligner jægeren ved f.eks. at have ens veste på. ’Skræmmerne’ kan prøve/veksle mellem forskellige
metoder f.eks. gå frem og tilbage omkring træerne, hver gang rågerne sætter sig, klappe i hænderne, slå
eller ryste på træerne osv. Falkonérer har også været anvendt i skræmmekampagner.
Bortskræmning kræver en vedholdende indsats og tålmodighed, og den største effekt fås ved at variere
metoder og tidspunkter. Rågerne har et meget stærkt yngleinstinkt og vil ihærdigt forsætte redebygningen.
Hvis bortskræmningen ikke er effektiv/opgives undervejs, så rykker fuglene hurtigt ind i kolonien igen.
Såfremt bortskræmningen lykkes, er der risiko for at rågerne danner én eller flere kolonier på andre
lokaliteter hvor de måske er til endnu større gene.
Bortskræmning af råger har ingen effekt på bestandens størrelse, men kun på hvor rågerne etablerer sig.
Bortskræmning kræver rigtig mange ressourcer og det er afgørende for succes, at naboerne/borgerne
inddrages og deltager aktivt i forløbet, som kan strække sig over flere år. Risikoen ved bortskræmning er,
at fuglene etablerer sig andre steder.
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4.3 Regulering af rågeunger uden for reden.
Der kan søges tilladelse hos Naturstyrelsen til regulering af rågeunger uden for reden i perioden 1. maj til
15. juni. Der kan tidligst søges om dispensation én måned før periodens start.
Tilladelse til regulering kan udstedes bl.a. med baggrund i fare for menneskers sundhed (alvorlige
sundhedsgener for mennesker på grund af støj – se desuden afsnit 2.0). For tilladelse til regulering med
henvisning til støj skal der være beboelsesejendomme mindre end 200 meter fra rågekolonien.
Forsøg på bortskræmning af forældrefuglene i denne periode vil medføre risiko for kulde‐ og sultedød for
ungerne i rederne jf. afsnittet ovenfor.
Muligheden for regulering af rågeunger udenfor reden er påvirket af træarten og træarternes tidspunkt for
udspring. Bøgetræer har et tidligere udspring, og er tættere i løvet end f.eks. ask og eg. Efter løvspring og
særligt i træer med tæt løv kan det være svært for jægeren at se ungerne i trætoppene.

4.4 Fjernelse af reder
Reder eller redetræer kan frit fjernes i perioden 1. august til 31. januar. I perioden februar‐marts kan
nedtages reder efter ansøgning. Tilladelse til nedtagning af reder gives på betingelse af en vilkår, som skal
sikre, at der ikke fjernes reder med unger eller med æg, der næsten er færdigudrugede.
Mange redetræer er over 150 år gamle, og Odder Kommune vil som udgangspunkt ikke fjerne træer alene
med det formål at flytte/fjerne råger fra en lokalitet.
Det tager rågen mindre end 14 dage at bygge en rede, og fjernelse af reder/redtræer har ingen regulerende
effekt på rågebestanden. Rågens stærke forplantningsdrift vil betyde, at den ihærdigt fortsætter
redebygningen enten samme sted eller i et nyt træ.
Fjernelse af reder er en vanskelig opgave fordi de sidder vævet ind i de yderste tynde grene, og da fuglene
lynhurtigt bygger nye reder skal processen gentages minimum hver 14. dag.
I helt særlige situationer f.eks. grundet uhygiejniske forhold i daginstitutioner, kan det være nødvendigt
med en målrettet indsats mod helt bestemte reder.

5.0 Odder Kommunes mål for fremtidig regulering af råger
Odder Kommune ønsker i tæt samarbejde med borgerne og jægere, at opnå en mere målrettet regulering
af råger, som sigter efter både at reducere gener fra råger, men som også angiver hvor i byrummet der er
plads til rågen.
Med nedenstående målsætninger for regulering af råger på kommunale områder ønsker Odder Kommune
således, at systematisere og prioritere rågereguleringen, hvorved ressourcerne kan målrettes og
reguleringen planlægges og effektiviseres.

5.1 Målsætninger for rågebestanden på kommunale arealer
Odder Kommune ønsker en balanceret regulering og udvikling af rågebestanden i Odder Kommune, som
tilgodeser både borgere og den fredede fugl Rågen.
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Som et udtryk for rågebestandens størrelse anvendes antallet af reder optalt i maj.
Med udgangspunkt i indsamlede oplysninger om niveauet af antal reder på kommunale arealer i perioden
2011‐18 opstilles følgende målsætning:
 Det samlede antal aktive reder/ynglende par på kommunale arealer i bymæssig bebyggelse
holdes på et niveau under ca. 250 reder
Bestanden af råger på kommunale arealer har gennem 10 år ligget nogenlunde stabilt på omkring 320
reder/ynglede par. I 2018 var det samlede antal reder ca. 328 på kommunale arealer.
På baggrund af de mange henvendelser om især støjgener fra råger ønsker Odder Kommune at reducere
bestanden af råger i Odder By, og begrænse antallet af kolonier til en række udvalgte ældre kolonier (se
afsnit 5.2). Det vurderes at der i disse kolonier vil kunne være en bestand på ca. 250 ynglede par.
Kolonien i Hou vurderes at være en udløber er en større koloni i Ravnskoven. Kommunen vurderer det vil
være biologisk forsvarligt at bortregulere/skræmme kolonien ved Egehovedet i Hou.
Da regulering af unger sker EFTER reden/kolonien er etableret vil regulering af unger alene have en effekt
på den samlede bestand af råger, og ikke på placering af reder/kolonier idet rågekolonierne i Odder By
betragtes som én bestand. For opnåelse af en bestandsregulerende effekt skal der tilstræbes regulering af
minimum 3 unger pr. rede. Der fastsættes således nedenstående målsætning:
 Der bortskydes 3 unger pr. aktiv rede på kommunale arealer i Odder by
Da det erfaringsmæssigt kan være vanskeligt at nå målsætningen på 3 unger/rede i alle kolonier er det
vigtigt, at der foretages regulering af unger i alle kolonier – også kolonier som på sigt ønskes bevaret.

5.2 Målsætning for lokalisering og størrelse af rågekolonier
Odder Kommune ønsker at begrænse antallet af råger på kommunale arealer ved bymæssig bebyggelse af
hensyn til gener for naboer, og derfor opsættes følgende målsætning om lokalisering og størrelse af
rågekolonier:
 I tilknytning til bymæssig bebyggelse accepteres følgende eksisterende rågekolonier med det
angivne niveau af aktive reder:
 Skovbakken (ca. 120 reder)
 Vejlskoven v/Skovly ( ca. 50 reder)
 Egholm (ca. 50 reder)
 Vennelundsvej (ca. 30 reder)
For øvrige eksisterende eller evt. kommende rågekolonier på kommunale arealer i tilknytning til
bymæssig bebyggelse, iværksættes en koordineret indsat til bortskræmning og reguleringen af
kolonien med det sigte at fjerne kolonien.
Udvælgelsen af hvilke eksisterende kolonier der fremover accepteres samt kolonistørrelsen er foretaget på
baggrund af en vægtning af koloniens alder og størrelse, sandsynligheden for at en bortskræmning lykkes,
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samt risikoen for at forsøg på bortskræmning vil forårsage etableringer af et større antal nye kolonier og
potentiel gene af flere borgere.

5.3 Målsætning for dialog med private skov‐/grundejere
Rågebestanden i Odder by betragtes som én biologisk population, med kolonier på såvel private som
kommunale lokaliteter. Derfor fastsættes nedenstående målsætning:
 Odder kommune vil efter ønske fra private skov‐/grundejere indgå i dialog om f.eks. erfaringer med
bortskræmning af råger mv.
Odder Kommune har ingen forpligtigelser eller rettigheder i forhold til rågekolonier på private arealer.
Naturstyrelsen er myndighed jf. afsnit 2.0, og hos Naturstyrelsens lokale vildtkonsulent kan indhentes råd
og vejledning til regulering af råger.
Odder Kommune kan formidle kontakt til lokale jægere, såfremt en grundejer ønsker hjælp til regulering af
råger.
Gennem dialog og erfaringsudveksling med private skov‐/grundereje sigtes efter en mere helhedsorienteret
indsats mod rågegener i bebyggede områder.

6.0 Koncept for bekæmpelse af råger på kommunale arealer
I dette afsnit gives en oversigt over Odder Kommunes koncept for bekæmpelse af råger på kommunale
arealer i bymæssig bebyggelse. Konceptet omfatter: overvågning, planlægning, samt den praktiske
udførelse af bekæmpelsen.

6.1 Overvågning af kolonier og reder og indberetninger
Odder Kommune fortsætter med 2 årlige optællinger af reder (jan/feb + april/maj) på kommunale arealer,
samt registrer løbende antallet af kolonier, for derved at følge udviklingen af rågebestanden og
rågekolonier på kommunale arealer.
Odder Kommune indberetter antal regulerede voksne råger/unger til Naturstyrelsen for de enkelte kolonier
på baggrund af oplysninger fra jægerne.

6.2 Planlægning af indsatsen mod råger
I efteråret starter Odder Kommune planlægning af næste års bekæmpelse af råger på baggrund af
oplysninger om udvikling af reder og kolonier, samt regulerede fugle. Med udgangspunkt i målsætningerne
prioriteres indsats og ressourcer mellem de enkelte kolonier.
Odder Kommune inviterer jægerne til et møde hvor årets indsats evalueres, og det kommende års
prioriteringer drøftes.
Umiddelbart efter nytår inviterer Odder Kommune jægere og naboer/borgere til planlægning af skræmme‐
kampagner. Som udgangspunkt inviterer kommunen den relevante grundejerforening/beboerforening
samt evt. andre der har udvist interesse for rågebekæmpelse ved den specifikke koloni.
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Det er helt afgørende for, at skræmme‐kampagner lykkes, at naboer/borgere indgår aktivt i samarbejdet,
fordi der skal være skræmmeaktiviteter i en lang periode ‐ også aften og weekend, og på tidspunkter hvor
jægeren ikke er til stede. Skræmme‐kampagnen skal derfor forankres lokalt hos naboer/borgere i koloniens
område, og der nedsættes på planlægningsmødet en ’tovholdergruppe’ bestående af naboer/borgere, som
er lokalt ansvarlige for skræmmekampagnen.
Odder kommune søger tilladelse hjem til regulering af voksne fugle/rågeunger og evt. nedtagning af reder,
samt indkøber evt. udstyr til skræmmekampagne.

6.3 Gennemførelse af indsats
Odder Kommune ønsker forsat, at benytte sig af frivillige, ulønnede jægere til at foretage den praktiske
regulering af voksne råger og rågeunger. Kommunen ønsker på sigt at udfase de individuelle aftaler til
fordel for aftaler med lokale jagtforeninger, fordi det er nemmere at administrere.
Odder Kommune stiller udstyr til skræmmekampagner til rådighed, f.eks. veste, klaptræer mv.
I forbindelse med skræmme‐kampanger følger Odder Kommune løbende op på resultatet af kampagnen
med kontakt til de lokale tovholdere: lykkes det af skræmme fuglene væk, og sker der evt. ny
kolonidannelse på andre uønskede lokaliteter.
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