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Bramgås som skadevoldende vildt

• Hvad siger loven om regulering af bramgås?

• Hvordan er praksis, når det gælder forvaltning af loven?

• Hvordan tager vi hensyn til, at bramgåsen også skal beskyttes?
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Hvilken lovgivning skal vi have fat i?

• Artsfredningsbekendtgørelsen: Fuglen er fredet

• Jagtloven: Der er undtagelser for fredningen

• Vildtskadebekendtgørelsen: Sådan må du regulere, hvis du får lov.
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Hvad siger loven - Artsfredningsbekendtgørelsen

Bramgåsen er beskyttet mod jagt og indfangning

Det gælder alle fugle, naturligt hjemmehørende i EU (§ 1, Stk. 1)

Forbud mod at dræbe, indfange eller besidde fugle omfattet af bekendtgørelsen, uanset 
hvilken metode, man bruger (§ 4, Stk. 1)

Forbuddet gælder ikke fuglearter, som man må jage eller indfange i henhold til lov om jagt 
og vildtforvaltning eller regulere i henhold til bekendtgørelse om vildtskader. (§ 4, Stk. 2)

BEK nr 521 af 25/03/2021
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Hvad siger loven - Jagtloven

Bramgås kan reguleres – efter ansøgning – Hvis der ikke findes tilfredsstillende 
alternativer til reguleringen

For at,
1) imødegå fare for mennesker eller menneskers sundhed,
2) imødegå risiko for smitte af mennesker eller dyr,
3) imødegå risiko for luftfartssikkerheden,
4) beskytte flora og fauna og
5) hindre omfattende skader på bebyggelse, afgrøder, husdyr, skove, fiskeopdræt eller fiskeri-
og vandområder.

LBK nr 265 af 21/03/2019
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Hvad siger loven - Vildtskadebekendtgørelsen

Regulering af ex bramgæs kræver tilladelse fra Naturstyrelsen.

• Regulering skal ske efter reglerne i jagtloven.
• Det er ejer eller bruger der kan få reguleringstilladelse – uanset hvem der har 

jagtretten.
• Ved regulering må kunstigt skjul, kunstige lokkefugle ikke anvendes.
• Indberetning om regulering skal ske senest 4 uger efter tilladelsens udløb.
• Regulerede individer må ikke sælges.
• Tilladelsen skal medbringes ved regulering.

BEMÆRK: Naturstyrelsen kan stille særlige vilkår til tilladelsen

BEK nr 1006 af 14/06/2020
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Vildtskadebekendtgørelsen – markskader og bramgæs

For at hindre omfattende skader på afgrøder:

§ 20. Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af bramgås i flok på dyrkede marker i 
følgende perioder:
1) Fra den 1. januar til den 29. februar.
2) Fra den 1. marts til den 31. maj.
3) Fra den 1. september til den 31. december.
Stk. 2. Tilladelser givet efter stk. 1, nr. 2, kan af hensyn til ynglende fugle og pattedyr kun 
gives for 1 måned.
Stk. 3. Naturstyrelsen kan give tilladelse til, at regulering efter stk. 1, nr. 1 og 3, kan ske ved 
anvendelse af kunstigt skjul og kunstige lokkefugle. Dette gælder dog ikke i februar måned

BEK nr 1006 af 14/06/2020
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Markskader og bramgæs – efterårsperioden 1. september til 31. januar

Tilladelse gives for at afværge omfattende skade på dyrkede marker, ved konkret skade 
på afgrøden.

Særlige vilkår:
• Flokke på mindst 50 individer.
• Ingen antalsbegrænsning.
• Kunstigt skjul og lokkefugle kan tillades.
• Ingen krav om afværgeforanstaltninger.
• Regulering fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang.

Der ud over kan der være særlige vilkår for områder omfattet af Natura 2000.

Endelig er der nogle generelle vilkår.

/ Miljøstyrelsen / Titel på præsentation8



Markskader og bramgæs – forårsperioden 1. marts til 31. maj

Tilladelse gives for at afværge omfattende skade på dyrkede marker, ved konkret skade 
på afgrøden.

Særlige vilkår:
• Flokke på mindst 50 individer.
• Max 2 bramgæs pr. dag.
• Max 20 bramgæs i perioden.
• Intet kunstigt skjul eller lokkefugle.
• Afværgeforanstaltninger før og under reguleringen (max 100 meter).
• Regulering fra solopgang til solnedgang.

Der ud over kan der være særlige vilkår for områder omfattet af Natura 2000.

Endelig er der nogle generelle vilkår.
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Vildtskadebekendtgørelsen – Luftfartssikkerhed og bramgæs 

§ 2., Stk. 1 …

…

3) imødegå risiko for luftfartssikkerheden,

…

§ 11. Naturstyrelsen kan give tilladelse til, at pattedyr og fugle kan reguleres hele året på 
offentligt godkendte flyvepladser, herunder ved brug af fælder og til, at æg, fugleunger og 
fuglereder kan fjernes inden for flyvepladsens område.

BEK nr 1006 af 14/06/2020
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Lufthavnsbekendtgørelsen

I Dragør og Tårnby Kommuner kan man uden tilladelse regulere 
ringdue fra 1. juli til 9. november.

I Dragør og Tårnby Kommuner kan grågås, bramgås og 
canadagås reguleres hele året.

Miljøstyrelsen kan give tilladelse til, at der reguleres reder-, æg, 
unger- og ynglende individer af bramgås i Dragør og Tårnby 
Kommuner.

BEK nr 2242 af 26/11/2021
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Vildtskadebekendtgørelsen – Ansøgning om tilladelse til regulering af 
bramgæs

https://mst.dk/friluftsliv/jagt/skadevoldende-vildt/
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Vildtskadebekendtgørelsen – Ansøgning om tilladelse til regulering af 
bramgæs

/ Miljøstyrelsen / Titel på præsentation13



Tilladelser til regulering af bramgæs og regulerede individer
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