Rapport: rågeskræmmekampagne 2012

Støjgener fra rågekolonier i Humlebækområdet har i de foregående
år været forsøgt reguleret dels ved at skyde rågeunger, der lige var
hoppet af reden (1. maj- 15. juni), dels ved at forsøge at skyde
voksne fugle (jan/feb) i redebygningsfasen. Ingen af disse indsatser
har ifølge beboere i to områder i Humlebæk ændret væsentligt på
støjgenerne fra rågekolonierne.
I 2012 blev iværksat to pilotprojekter for at afprøve, om det kan
lade sig gøre, at reducere støjgenerne for beboere tæt på rågekolonier ved at skræmme de voksne fugle væk i redebygningsfasen.
Målet var at få råger i kolonier meget tæt på beboelse til at flytte
kolonien længere væk, så støjgenerne kunne mindskes.
Projektet er gennemført efter aftale med Naturstyrelsen.
Der er gennemført to rågeskræmmekampagner i Humlebækområdet
med deltagelse af lokale beboere.
Teglgårdsvej
Indsatsområde 1: Etageboliger ud mod grønt træbevokset kommunalt areal.
Da projektet blev igangsat lå de nærmeste boliger ca. 10 meter fra
en rågekoloni med 9 reder.
Indsatsperioden forløb fra 08.02 – 20.03 2012.
Beboerne har ført logbog over deres indsats.
Hvilken indsats blev forsøgt?
Minimum tre personer har flere gange dagligt foretaget én handling
for at forstyrre og skræmme fuglene væk fx ved at klappe i hænderne, svinge med armene, råbe eller affyre en hundeproppepistol.
Indsatsen er foregået dels fra altaner næsten i højde med rederne
og dels fra jorden under rederne. En deltager i kampagnen har oplyst, at: ”Efter nogen tid var det nok at åbne døren og gå ud på altanen, så fløj fuglene væk”.
Der er minimum foretaget én handling 80 gange i perioden jf. logbøgerne. Der angives dog indsatsperioder i løbet af en dag og ikke
antal indsatser, hvorfor indsatsen givetvis har været væsentligt højere.
Det er også oplyst, at nogle beboere ikke har udfyldt logbog og derfor kan den eksakte indsats ikke opgøres. Indsatsen ser ud til at
være jævnt fordelt over hele perioden, undtagen sidst i indsatsperioden, hvor rågerne forlader de nærmeste træer, og kampagnen
derfor slutter.
Beboerne vurderer, at der er affyret omkring 100 knald i perioden
(dvs. gennemsnitligt 3-4 pr. dag). Flest i begyndelsen.
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Beboerne skriver i deres sammenfatning, at ”afskydning af hundeproppe har vist sig meget effektivt, hvis man har mulighed for at
skræmme fuglene væk i dagtimerne, når de begynder at bygge rede”.
Hvordan reagerede rågerne?
Rågerne reagerede typisk på indsatsen ved at flyve op og et stykke
væk, sætte sig i træer dér, for så at vende tilbage igen lidt senere.
De sidste par dage i kampagnen, begyndte fuglene at fjerne rederne
nær beboelsen, pind for pind, og i løbet af få dage var alle reder
væk.
Da kampagnen var slut, blev der registreret en rågekoloni ca. 30
meter længere inde i det grønne område i forhold til beboelsen.
Da fuglene ikke er ringmærket eller genkendelige på anden vis, er
det ikke dokumenteret, at der er tale om de samme fugle.
Beboernes konklusion
Beboerne har udtrykt stor tilfredshed med effekten af deres indsats,
og oplyst at de formentlig vil gennemføre en lignende kampagne
næste år, hvis det viser sig nødvendigt.

Torpenvej
Indsatsområde 2: Villa – 2. etagers ejendom tæt på skel til kommunalt areal med høje træer.
Da projektet blev igangsat lå boligen ca. 3 meter fra en rågekoloni
med 3 reder i et højt bøgetræ.
Indsatsperioden forløb fra 18.02 – 23.03 2012.
Beboerne i denne bolig har udført skræmmekampagnen alene og
afrapporteret deres indsats.
Hvilken indsats blev forsøgt?
Indsatsen har bestået i at affyre et par knald med hundeproppepistol hver morgen før og ved solopgang, så snart fuglene kom flyvende til træet, i løbet af dagen når fuglene kom tilbage til træet
samt om aftenen ved solnedgang. I den første uge kom de tilbage
efter 10-30 minutter, men blev skræmt væk af et nyt knald. Nogle
dage kom de tilbage en tredje gang, for så at blive skræmt væk
igen. I anden uge kom de først tilbage efter én til to timer. osv.
Knaldene blev affyret fra et vindue næsten i højde med rederne.
Efter nogen tid reagerede fuglene blot vinduet blev åbnet.
Det svarer til en samlet indsats med over 100 handlinger. Intensiteten aftagende i løbet af indsatsperioden.
Beboerne bemærker, at det er vigtigt at indsatsen kan ske på alle
tider af dagen (at der er nogen hjemme i dagtimerne). De bemær-
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ker også, at knaldene tilsyneladende ikke påvirkede ynglende ringduer i samme træ.
Hvordan reagerede rågerne?
Da kampagne var slut, var den nærmeste rågekoloni ved Humlebæk
station 80 - 100 meter væk. Da fuglene ikke var ringmærket eller
på anden måde genkendelige, vides det ikke om de bortjagede fugle
har tilsluttet sig kolonien ved Humlebæk station.
Beboernes konklusion
Beboerne skriver i afrapporteringen, at ”Skræmmekampagnen er en
succes, og vi er meget tilfredse. En forholdsvis beskeden indsats på
de helt rette tidspunkter i 2-4 uger opfyldte målet.”
Samlet konklusion
Rågeskræmmekampagner ser ud til at have en effekt og kan mindske støjgenerne for nærtboende naboer til mindre rågekolonier.
Erfaringer fra forsøget i Humlebæk i 2012 viser således, at rågeskræmmekampagner ser ud til at have en effekt, og kan mindske
støjgenerne for nærtboende naboer (3 - 10 meter) til mindre rågekolonier (3- 9 reder) i løvtræer.

Det kræver dog en væsentlig og konstant indsats, fra før solopgang
og hele dagen, i hele redebygningsfasen, af beboere nær kolonien,
for at det skal lykkes at få rågerne til at flytte kolonien. Indsatsperioden vil typisk være fra primo februar til medio marts.
På grundlag af de første resultater med skræmmekampagner mod
råger i ynglekolonier (rågekolonier), anbefales
-

-

At kampagner efter ønske fra beboere nær rågekolonier på
kommunale arealer kan iværksættes i 2013, efter en konkret
vurdering af kommunen.
At alle borgere kan få vejledning, hvis de overvejer at gennemføre en lignende indsats på private arealer.

Samt at:

-

-

Naturstyrelsen, kommunen, politiet og naboer orienteres af
deltagerne i kampagnen mindst én uge inden skræmmekampagnen iværksættes, og
Naturstyrelsen og kommunen orienteres om resultatet af
skræmmekampagnen, umiddelbart efter ophør.
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