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I: Baggrund for undersøgelsen 
Medierne i Århus har de seneste par år i sommerperioden været præget af artikler, hvor 

århusianerne har klaget over mågerne i byen. Klagerne over mågerne har især drejet sig om 

støjgener, fx højlydte skrig fra mågerne tidligt om morgenen, men også om svineri fra 

mågeklatter og redemateriale. Enkelte har ligefrem været udsat for et mågeangreb (en oversigt 

over artikler i dagspressen på http://home1.stofanet.dk/tl47/).   

 

Der har ikke været en systematisk registrering af klager over måger, men det daværende 

Miljøcenter Østjylland modtog i perioder 4-5 klager om ugen fra bl.a. flere boligforeninger i 

Århus (B. Langager, pers. medd.) Officielle klager over mågerne skal nu stiles til Natur og 

Miljø, som de seneste 2 år har registreret 17 henvendelser om mågeklager.   

 

De første registrerede tilfælde af ynglende måger på tagene i Århus var i 1982, hvor et enkelt 

par sølvmåger ynglede på ”Magasin”, og i 1985 var der seks par ynglende sølvmåger på tagene 

i Århus centrum (Hansen 1985).   

 

I 1999 foretog ornitolog Ole Lilleør (1999, 2000) en kortlægning af mågerne i Århus. Kort-

lægningen foregik i mågernes ynglesæson (i perioden 19. maj til 2. juli). Ynglende måger blev 

lokaliseret fra høje udkigsposter rundt om i byen, hvor tagene blev scannet for mågereder og 

mågeunger. I bydele som var vanskelige at overskue fra højderne, blev der suppleret med 

optællinger fra cykel eller til fods. Resultatet af undersøgelsen viste, at der var 150 sikre 

ynglende sølvmåger, 12 par sildemåger og et par stormmåger. Hovedparten af mågerne 

ynglede i kolonier i industri- og havneområder, mens 54 par ynglede i de tæt bebyggede dele 

af byen fortrinsvis i centrum (Lilleør 2000).  

 

Årsagen til mågernes indtog i byerne kendes ikke, men ynglende måger på tagene er kendt fra 

andre europæiske lande som fx britiske kystbyer, i Frankrig og i Holland. I Danmark 

forekommer mågerne også i andre byer fx Ålborg, Thyborøn, København, Holbæk, 

Albertslund og Køge (Lilleør 2000). Britiske ornitologer regner med, at mågerne flytter til 

byen pga. manglende ynglepladser på sædvanlige ynglepladser. En anden teori er, at der i 

byerne er let tilgængelig føde i form af fiskeaffald og husholdningsaffald. Mågerne nyder 

tillige godt ynglelokaliteter på tagene sikret mod rovdyr (Calladine et.al. 2006). 
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Politisk bevågenhed på problemet har gjort, at der i 2007 blev efterlyst specialestuderende på 

Århus Universitet, til at kortlægge udbredelsen af ynglende måger i byen, ungeproduktion og 

fødebiologi. Ingen viste interesse for specialestudiet. Derfor tilbød grøn guide Sussie Pagh i 

samarbejde med Naturhistorisk Museum at være behjælpelig med en optælling af de ynglende 

måger. I forbindelse med projektet Stenbronatur, som er et samarbejde mellem kommunens 

grønne guider og Naturhistorisk Museum i Århus samt Århus kommune, blev der i 2007 

iværksat en kortlægning af mågerne i Århus. 

 

II Formål 
Formålet med kortlægningen og rapporten er: 

1) At vurdere om der har været en stigning i bestanden af ynglende måger i Århus siden 

1999 

2) At undersøge den generelle holdning til mågernes tilstedeværelse i byen  

3) At komme med forslag til fremtidige undersøgelser, der kan belyse om mågernes 

tilstedeværelse i byen er forårsaget af affald, og hvordan mågerne spredes til nye 

lokaliteter 

 

III: Holdninger måger  
3.1 Mediekontakt 

Med Naturhistorisk Museum som base blev århusianerne via Århus Stiftstidende, 

Jyllandsposten og MetroXpress (se bilag 1) opfordret til at henvende sig til museet med både 

positive og negative oplevelser vedrørende mågernes tilstedeværelse i byen. Opfordringen 

skete i mågernes yngleperiode - altså i den periode, hvor generne fra mågerne skulle være 

størst.  

 

3.2 Tilbagemelding fra borgerne 

Der var 21 henvendelser (bilag 2):15 e-mails, 5 opkald og 1 brev. Indberetninger fra folk som 

henvendte sig til Museet var overvejende positive: 13 positive, 4 negative og 4 neutrale. Flere 

sendte fotos af ”deres” måger, én oplyste, at have fodret måger gennem 8 år, og én oplyste, at 

han og kæresten havde samlet mågeunger op fra gaden og opfostret dem på altanen. Til 

spørgsmålet om hvorvidt mågerne larmede, svarede de positive, at det gjorde de, men at det 
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ikke generede dem. Et par kommenterede, at der jo var meget larm i en by. De negative 

henvendelser var klager over mågernes skrigeri især i morgentimerne samt svineri især på 

tagvinduerne.  

 

3.3 Konklussion 

Selv om der skulle være en tendens til, at folk i højere grad henvender sig til Naturhistorisk 

Museum med en positiv historie, viser undersøgelsen, at mange betragter mågerne som en 

naturoplevelse, og har glæde af at følge fuglene. Der er imidlertid også klager over mågernes 

støj og svineri fra ekskrementer, især fra områder med tætte koncentrationer af måger.  

 

IV: Kortlægning af ynglende måger på hustagene i byen 
4.1 Kortlægningsmetode 

Foruden henvendelserne gennem dagspressen (se ovenfor) og til lokale ornitologer om 

ynglelokaliteter for måger i Århus, blev der foretaget en kortlægning af reder fra høje 

udkigspunkter efter samme metode som Lilleør (2000) benyttede. Kortlægningen af ynglende 

måger i 2007 blev foretaget i perioden 11. juni til 2. juli. Ynglende måger blev spottet fra høje 

udkigsposter (Tabel 1 og Fig. 1) rundt om i byen. Udkigsposterne blev valgt, så de dækkede 

midtbyen og således, at så mange som muligt af Lilleørs udkigsposter blev besøgt igen. Da der 

er opført en del større bygninger siden 1999, blev der besøgt 11 nye udkigsposter i 2007, til 

gengæld kunne to af udsigtsposterne fra 1999 ikke genbesøges.  

 

I forhold til observationsposternes dækningsgrad af byen (Fig. 1) er først og fremmest 

midtbyen dækket godt. For at få en bedre dækning af byen udenfor Ringgaderne kan det 

anbefales, at der til fremtidige bestandsundersøgelser af måger, findes udkigsposter i Åbyhøj, 

Frydenlunds-kvarteret, på Christiansbjerg, i Holme samt i industriområderne i nordbyen. 
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Fig. 1. Kort over observationsposter. Cirklerne er ca. 500 m i diameter. Der blev også observeret fra Jelshøj, 
som ligger sydligere end kortet dækker. 
 

 

Fra udsigtsposterne blev tagene afsøgt for måger med kikkert og teleskop. Kun sikre ynglefund 

blev talt, dvs. måger som enten lå på rede med synligt redemateriale eller som havde dununger. 

For at udkigsposterne senere kunne danne baggrund for en vurdering af en evt. bestands-

ændring, blev antallet af ynglende måger, som kunne ses fra de enkelte poster registreret 

(Tabel 1). 

 

Antallet af måger på rede eller med dununger blev noteret og ynglelokaliteten fotograferet. 

Lokaliteterne blev efterfølgende opsøgt fra gadeplan, for at erhverve den nøjagtige adresse. 

Adresserne blev indtastet i og afsat på et kort via GIS (Geografisk Informations System). 

Kortlægningen blev koncentreret om midtbyen, hvorfor ikke alle bydele er blevet afsøgt 

systematisk. Der blev ikke gjort noget forsøg på at registrere ynglesucces.  
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Skov- og Naturstyrelsen (Silkeborg Statsskovdistrikt), der giver dispensation til nedskydning 

af måger i yngleperioden, samt skadedyrsbekæmpelsesfirmaer i Århus, blev kontaktet for at få 

oplysninger om lokaliteter, hvor der var givet tilladelse til at bekæmpe ynglende måger og 

hvor mange der var blevet skudt. 

 

4.2 Resultater 2007 

I alt blev der fundet 143 kuld ynglende måger i Århus fordelt på 68 lokaliteter (Fig. 2). De 

fleste ynglepar, dvs. 122 ynglepar fordelt på 65 lokaliteter (85 %), blev fundet inden for den 

ydre Ringvej. I området mellem Ringvejen og Ringgaderne, blev der fundet 13 lokaliteter med 

14 ynglepar, heraf 6 ynglepar på Langenæs, 1 ynglepar i Åbyhøj og 7 ynglepar i Katrinebjerg-

kvarteret. Der blev fundet 107 kuld på 52 lokaliteter indenfor Ringgaden, heraf 45 ynglepar på 

34 lokaliteter i den indre by dvs. indenfor ”Allé-gaderne” og området omkring banegården. I 

den indre by ynglede langt de fleste måger solitært, dog blev der fundet 6 lokaliteter med 

mellem 2-5 par ynglende måger. På havneområdet ynglede de fleste måger i kolonier på 

pakhuse med flade tage, hér blev der fundet 48 ynglepar fordelt på 7 lokaliteter de fleste på 

pakhuse og bygninger med flade tage. Den største koloni blev fundet på et pakhus og rummede 

25 sølvmåger og 2 sildemåger. Langt de fleste (139 par af 143 registrerede) ynglende mågepar 

i Århus er Sølvmåge (Larus argentatus). Kun 4 par ynglende sildemåger (Larus fuscus) blev 

registreret, og de blev alle set i forbindelse med større sølvmågekolonier. 

 

I den vestlige del af Århus, i Brabrand, blev der registreret to kolonier på hhv. 15 (heraf 2 par 

sildemåger) og 5 par ynglende sølvmåger. I den sydlige del af Århus, blev der kun fundet ét 

ynglepar, men ifølge oplysninger fra skadedyrsbekæmpere, var der ynglende måger i området 

omkring Slet, som løbende blev fjernet. 

 

En del ynglelokaliteter kunne ses fra flere udkigsposter, fx ynglelokaliteterne Rosenkranzgade 

23 (Jensens Bøfhus) og Spanien 20 (DSB-bygning), der kunne ses fra fire forskellige poster.  
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Udkigspost 1999 2007 dato Antal ynglende mågepar set i 2007 

Shippinghuset Nej 11.06.07 30 

Bruuns Galleri KPMG Nej 02.07.07 27 

Domkirken ja 12.06.07 17 

Salling Nej 12.06.07 15 

Grimhøj ja 29.08.07 20 

Hotel Atlantic ja 21.06.07 14 

Europahuset Nej 11.06.07 9 

Brandstationen Ny Munkegade Nej 23.06.07 6 

Langenæsallé AAB Nej 28.06.07 5 

Storcenter Nord Nej 11.06.07 4 

Rådhustårnet ja 12.06.07 2 

Statsbiblioteket ja 11.06.07 2 

Langelandsgade (AAB i 2007) ja 28.06.07 1 

Lukas kirken Nej 20.06.07 1 

Prismet Nej 12.06.07 1 

Augustenborggade (Ringgadebroen i 2007 ja 21.06.07 1 

Aros Nej 7.06.07 1 

FO Guldsmedgade Nej 12.06.07 1 

Hotel Mercur ja 21.06.07 1 

Tjelevej (AAB i 2007) ja 27.06.07 0 

Vandtårnet Randersvej ja 23.06.07 0 

Fysisk Kantine, ÅU ja 11.06.07 0 

Jelshøj ja 20.06.07 0 

Fuglesangsallé ja  Blev ikke besøgt i 2007 

Vor Frue Kirke ja 18.06.07 Det var ikke muligt at komme helt op i 
tårnet og udkigsposten var derfor dårlig 

 
Tabel 1. Oversigt over besøgte udkigsposter i 1999 og 2007 og antal ynglende mågepar setfra de forskellige 
poster i 2007.   
 
OBS: Det samlede antal ynglende måge fra udkigsposterne svarer ikke til det samlede antal ynglende måger i 

Århus, da en del reder/kuld kunne ses fra flere udkigsposter. 
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Fig. 2. Kort over ynglende � måger i Århus i 2007. Tallene angiver antallet af ynglepar på lokaliteter med mere end ét 

mågepar. 
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4.3 Vurdering af bestanden og kortlægningsmetoden 

Ved at bruge to kortlægningsmetoder, nemlig indberetninger fra borgere og en kortlægning fra 

udkigsposter, får man en bedre dækning og en mulighed for vurdering af de to metoders 

sikkerhed. Mågerne lader sig ikke kortlægge via borgerindberetninger alene, disse udgjorde 

kun udgjorde 15 % af det samlede antal registrerede ynglende måger. De hvide måger er 

forholdsvis lette at se på tagene fra udkigsposterne og i klart vejr kunne måger let ses i en 

radius 500m, nogle steder op til 1km væk. Tidspunktet for tællingen anses for optimalt til at 

vurdere, om mågerne, som befinder sig på tagene, er ynglende, da det lå i perioden med 

dununger. Mange måger ligger og hviler sig på tagene. Tæller man måger før dunungerne er 

klækkede, er det nødvendigt at være opmærksom på, kun at medregne de måger, som ligger på 

redemateriale, som ynglende, for ikke at overvurdere bestanden.  

 

  
Foto: Henning Ettrup Foto: Sussie Pagh 

 

Fig.3 De ynglende måger befandt sig oftest på flade tage med tagpap eller på eternittage med svag hældning. 

Ingen ynglende måger blev fundet på tegltage, med mindre der var kviste, som mågerne kunne yngle på. Mågerne 

anlagde oftest reden ved et ovenlysvindue, en udluftningskanal eller i forbindelse med et kvistvindue. Desuden 

ved overgange mellem tage.  
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Lilleør fandt i alt 163 sikre ynglende måger i 1999, og i 2007 blev der fundet 143 sikre 

ynglende måger i Århus. I den indre by blev der i 2007 fundet 45 ynglepar i forhold til 38 

ynglepar i 1999. Totalt blev der således ikke ved denne undersøgelse registreret flere måger i 

Århus, men der blev registreret lidt flere i midtbyen end i 1999. Lilleør (2000) beregnede en 

årlig bestandsstigning på 27 % i perioden 1985-1999. Et tilsvarende skøn, som dog er behæftet 

med en vis usikkerhed (se senere), viser en mulig stigning på 2 % pr. år i perioden 1999-2007 i 

den indre by eller en stigning på i alt 18 % i den 8-årige periode. Da der i 2007 er besøgt 9 

udkigsposter mere end i 1999, er det større antal ynglende måger registreret i midtbyen ikke 

nødvendigvis et udtryk for en bestandsstigning. På grund af den bedre dækning kan flere af de 

ca. 10% ynglende måger, som Lilleør (2000) regnede med at have overset, være blevet 

registreret. Da mågerne er ret synlige på tagene, anses observatøren ikke for en væsentlig 

fejlkilde.  

 

Lilleør (2000) gennemsøgte systematisk de forskellige bydele i Århus for måger, hvilket ikke 

blev foretaget i 2007. Imidlertid bor og arbejder alle observatørerne i Århus og færdes i alle 

områder af byen. Det er derfor ikke sandsynligt at større mågekolonier indenfor Ringgaden er 

overset.  

 

En del kolonier på havneområdet er enten væk eller flyttet til andre pakhuse omkring 

Oliehavnsvej. Flere af de pakhuse, der var mågekolonier på i 1999, er revet ned i forbindelse 

med havnefornyelsen.  

 

Kolonien på 22 ynglende sølvmåger fundet i 1999 på Michael Drewsens Vej i det sydlige 

Århus er tilsyneladende flyttet, formentlig pga. tagrenovering og efterfølgende bekæmpelse af 

måger (Lilleør, personlig meddelelse). De ynglende måger er nu på Søren Nymarks Vej/Østre 

Parkvej, hvor der årligt foretages bekæmpelse af måger (se nedenfor). Her skulle der årligt 

forsøge at yngle 30-40 par, som dog bortjages (T. Christiansen, Pestguarde, pers.medd.). I det 

vestlige Århus er bestanden muligvis stigende, da der ved Edw. Rahrs Vej blev fundet to 

kolonier med i alt 20 ynglepar, som ikke blev registreret 1999. I 1999 blev der kun fundet to 

sikre ynglepar i området.  



Side 12 af 22 

Fra borgere blev der, via efterlysninger udsendt gennem pressen samt fra ornitologer, 

indrapporteret 19 lokaliteter med 22 ynglepar. Af disse lokaliteter var de 10 allerede i forvejen 

kendte fra udsigtsposterne. Selv om vi ikke har overset ynglende måger fra udkigsposterne, er 

der alligevel overset et antal enkeltrugende mågepar, formentlig fordi de lå for langt væk eller 

fordi mågerne befandt sig i baggårde, så de ikke kunne ses fra udkiksposterne. Det betyder, at 

der kan være op til 50 % oversete ynglende måger fra de besøgte udkigsposter. Korrigeres der 

for denne usikkerhed, betyder det, at der kan have været op til 59 - 134 ynglepar*, som er 

oversete. Det vurderes derfor realistisk at antage, at det reelle antal ynglende måger er på 

mellem 172- 210 ynglepar, hvilket stort set svarer til Lilleørs estimat i 1999. Lilleør estimerede 

et antal på 186-200 ynglende mågepar. Da det ikke anses for sandsynligt at der er overset 

større kolonier, og da de fleste indrapporterede måger var solitært ynglende vurderes bestanden 

af ynglende måger i Århus at være tættere på de 172 end på de 210 og dermed under 200 par. 

 
 
* Hhv. 50 % ganget med antal lokaliteter eller 50 % ganget med det samlede antal ynglepar observeret fra udkigsposterne. 

 
 
V: Regulering af måger 
I henhold til jagtlovens bestemmelser kan der gives dispensation til bekæmpelse af 

skadevoldende vildt. Bestemmelserne administreres af det lokale statsskovdistrikt (her 

Silkeborg Statsskovdistrikt). Herfra oplyses, at der i 2007 er givet 3 tilladelser til bortskydning 

af i alt 64 måger, der har virket generende på omgivelserne. De 2 tilladelser er givet til 

virksomheder, der forestår skadedyrsbekæmpelse, mens den sidste er givet til privatperson.  

Tilladelser gives, når der er problemer med måger, der angriber forbipasserende, eller når 

svineriet fra kolonier er massivt eller problematisk (f.eks. af veterinære årsager). 

 

Ved kontakt til indehavere af tilladelser er det oplyst, at der er skudt i alt 8-10 måger på 

AROS-Gården i midtbyen og 14 måger ved Teknisk Skole i Slet (E. Holmlund og T. 

Christiansen, pers. medd.). Privatpersonen med tilladelse har fået skudt 4 måger i Ryesgade-

kvarteret. 

 

På Teknisk Skole i Slet er desuden i foråret 2007 fjernet omkring 500 reder. Det skønnes at 

rederne blev bygget af 30-40 mågepar i gentagne forsøg på at yngle (T. Christiansen, pers. 

medd.).   
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VI: Konklusion og anbefalinger 
Sammenlignes resultaterne i 2007 med undersøgelsen i 1999 (Lilleør 2000), ser det ikke ud til, 

at der har været en stigning i den samlede bestand af ynglende måger i Århus over de seneste 8 

år og at der stadig er under 200 ynglende mågepar i Århus. Den største bestandsændring ser 

således ud til at være sket i perioden 1982-1999. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at der er 

sket en koncentration af ynglende måger i midtbyen (se side 11). 

 

Fornemmelsen af at mågebestanden er steget, kan skyldes flere årsager: 

1) At der er sket en koncentration af ynglende måger i midtbyen over de senere år  

2) At der er kommet flere ikke ynglende måger i Århus 

3) At der har været megen mediebevågenhed om mågerne 

 

I en skotsk undersøgelse (Calladine et al. 2006) angav man følgende mulige årsager til en 

stigning i antallet af måger i byer:  

1) En reduktion i mængden fødekilder ved mågernes oprindelige levesteder og 

ynglepladser  

2) Folks fodring af måger i byområder  

3) Tilgængeligt affald ved dårligt beskyttede affaldsspande  

 

En del af forklaringen på mågernes succes med at yngle på tagene i Århus, kan være affald i 

byens gader og fodring af mågerne, selvom skaller af muslinger på tage og i tagrender vidner 

om at mågerne også henter føde på havet og formentlig også i søer og på marker i og omkring 

byen. At let tilgængelig føde kan være en af årsagerne til etablering af ynglepar indikeres af, at 

kolonierne har etableret sig nær lokaliteter med nem adgang til skraldespande med kasserede 

fødevarer (storcentre, dagligvaregrossister o.l.)  

 

Hvis der i fremtiden skal foretages overvågning af mågebestanden, anbefaler vi, at der foruden 

optælling af ynglebestanden foretages totaloptællinger af måger fra udkigsposterne. Det giver 

mulighed for at sammenligne den totale bestand i byen, set i forhold til ynglebestanden.  

Samtidig vil det være værdifuldt at klarlægge, hvor mågerne henter hovedparten af deres føde, 

ikke mindst med opmærksomhed på den indre by og omkring strøgområdet. Her ser der ser ud 
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til at være en koncentration af måger, og hvor der eventuel kan være let tilgængelig føde for 

mågerne fra cafémiljøet, fra fastfood restauranter og skraldespande, kan være en afgørende 

faktor for bestandsstørrelsen. Desuden kan fuglefodringer hos private og i byens parker have 

indflydelse på bestanden. 

 

En fødeundersøgelse vil kunne kaste lys over fødegrundlaget, hvis den foretages ved at 

kombinere en radiomærkning af måger og en undersøgelse af mågegylp. Med 

radiomærkningen kan man følge måger fra forskellige lokaliteter i byen, så man kan se, hvor 

de tilbringer mest tid på at søge føde, om der findes mange forskellige fødekilder, eller om der 

er særlige hovedfødekilder. En undersøgelse af mågernes gylp kan give et mere detaljeret 

billede af fødeemnerne. Med kendskab til hvor og hvornår mågerne henter deres føde, vil man 

evt. kunne regulere bestanden ved at afskære dem fra fx vigtige fødekilder. Der har hidtil ikke 

været publiceret fødeundersøgelser af måger i byer, hverken herhjemme eller andre steder 

(Calladine 2006).  

 

Ved eventuelle fremtidig undersøgelse kan vi desuden anbefale, at mågernes spredning 

undersøges, bl.a., hvorfra ynglende måger rekrutteres til nye ynglelokaliteter, om de gamle 

måger er stationære, og om de unge måger fortrinsvis yngler i nærheden af det sted, hvor de 

selv er udrugede/opfostrede. Det kunne desuden være nyttigt at vide, hvornår rederne skal 

fjernes for, at sikre at mågerne opgiver et nyt yngleforsøg - og ikke flytter problemet til et nyt 

sted.  

 

Ud fra de forholdsvis få (21 stk.) indberetninger fra århusianerne om deres holdninger til 

måger, der kom til Naturhistorisk Museum efter gentagne opfordringer via medierne, skønnes 

det ikke, at århusianere generelt anser mågeproblemet for noget, som berører dagligdagen 

voldsomt. Desuden viser indberetningerne, at mange betragter mågerne som en del af 

bybilledet og som en berigende naturoplevelse. Indberetninger og erfaringer fra 

skadedyrsbekæmpere vidner dog om, at der lokalt er problemer med måger, især på lokaliteter 

hvor mågerne anlægger kolonier i midtbyen eller i industriområder. De gener, som blev nævnt 

som de væsentligste til, at man ville af med mågerne var:  

1) Støj i yngleperioden   

2) Svineri fra mågernes fækalier (mågeklatter)  
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3) Angreb fra måger, som ville forsvare deres unger  

4) Mågerne der roder i skraldespande  

 

Til vejledning af borgere som føler sig generet af måger, har Århus Kommune udarbejdet en 

pjece, der giver råd om mulighederne for en problemløsning. Pjecen findes på kommunens 

hjemmeside.  

 

VII: Tak til 
Stor tak til Ane Marie Kristensen og hendes to drenge Ulf og Bjørn for assistance på 

udkigsposterne og med registrering af måger rundt om i byen. Naturhistorisk Museum takkes 

for at stille arbejdsplads til rådighed og FO-Århus for, at stille en ”grøn guide” til rådighed til 

kortlægning. Peter Schack Madsen - Århus Kommune, Teknik og Miljø, Informatikområdet 

takkes for at stille GIS kort over Århus til rådighed. Tak til Ole Lilleør og Lars Stenvang 

Hansen for gennemlæsning og gode kommentarer til manuskriptet. Tak til Jette Frandsen for 

korrekturlæsning. 

 

VIII: Litteratur 
Calladine, J. R., Park, K. J., Thompson, K. and Wernam, C.V. 2006: Review of Urban Gulls 

and their Management in Scotland. Produced for the Scottish Executive by Astron B47070 

05/06, Edinburgh. 
 

Hansen, K.1985: Sølvmåger. Søravnen 13(3): 8-9 
 

Lilleør, O. 1999: Mågekolonierne i højderne. Søravnen 3/99: 20-23 
 

Lilleør, O. 2000: Ynglende måger på hustage i Århus og det øvrige Danmark.  

DOFT 94: 149-156. 
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Bilag 1.  
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Bilag 2.  Indreapporterede holdninger overfor måger   

1. 30-05-07. 
Min kæreste og jeg har de sidste de sidste 2-3 år kunne følge et mågepar (Vi regner med, at det er 
det samme, da fugle jo tit vender tilbage til samme sted) på taget på naboejendommen. Vi har 
bogstavelig talt kunne følge det fra undfangelse til udklækning til de den første flyvetur. Det har 
været meget underholdende. I år kom der desværre ikke unger ud af det. 
  
Vi har endvidere en lille altan, hvor vi i starten, mens vi boede her satte madvarer ud til afkøling om 
vinteren i forbindelse med blandt andet en indflytterfest, hvor vi ikke kunne have det i køleskabet. 
Der gik ikke mange timer, inden vi havde måger på altanen. Vi er skam positive overfor mågerne. 
Det er muligt, at vi ville se lidt anderledes på det, hvis de var på vores tag. Men min kæreste gav 
dem navne, så jeg er sikker på, at hun ville synes det var fantastisk. 

 
2. 30-05-07.  

Jeg har fra 2002 til 2006 boet på 6. sal i Ny Banegårdsgade med udsigt ned mod det flade tag 
af Netto og biografen på Sct. Knuds torv. Der boede det første år et enkelt ynglende par måger, 
men da vi flyttede i 2006, var der en hel lille koloni. De generede ikke. Larmede nogen gange, men 
nu er jeg af den holdning, at man ikke kan klage over larm, når man selv har valgt at bo i 
centrum. Fugleklatter på skråvinduerne var den største gene. Vi kunne faktisk godt lide at 
følge "måglingerne" mens de voksede op. 
 

3. 31-05-07  
       Her er vores måger!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�� 31-05-07  

Vi bor i Park Allé og har mågerne på tæt hold. Alt for tæt. Mågerne skriger, sviner og vi hader 
dem. De intensiverer skrigeriet ved 5-tiden, men generelt hører vi dem hele tiden, når vi er 
hjemme. Sidste år så jeg en af dem nedsvælge en solsorts unge i vores gård. Det var temmelig 
ulækkert at se på. I år er der ingen solsorte i gården, desværre. Måger hører til ved havet. 5 

 
�� 31-05-07  

Der er et mågepar, som har rede som vi kan kigge lige ned på. Der har været måger her i 2 år 
og vi overvejer at opsætte et webcamp for at holde øje med dem- det kunne være sjovt. Vi har 
ikke noget mod mågerne. 

  
�� 31-05-07  

Der har været unger de sidste to år og der er en måge på rede nu. Vi er glade for mågerne. Et 
år faldt to unger ned på gaden, dem hentede vi op på vores altan og fodrede til de kunne klare 
sig og fløj væk. Det eneste jeg kan se er uheldigt er at de tømmer skraldespandene så der 
ligger papir og skidt rundt omkring. Vi syntes de er sjove, når de skal lette, det er som om de 
skal have plads til at komme op. 
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�� 01-06-07 

Jeg bor i Finlandsgade og her har vi rigtig mange måger. Som beboer på 3. sal, kan man rigtig 
følge med i deres liv. Det meste af tiden flyver de rundt mellem blokkene og skræpper eller 
sidder på hustagene og nyder udsigten. Men en ting vi synes er lidt sjovt og sødt, er at en af 
mågerne nu ligger på rede på taget af en af de andre blokke overfor. Jeg tror hun har ligget der 
i næsten to uger nu. Vi har set hanmågen (som vi går ud fra det er) spankulere rundt omkring 
reden og holde udkig. Enkelte gange er han kommet med kviste til reden, men får ikke andet 
end et hvæs og hakken tilbage fra konen. Det er lidt skægt at følge med i. 

 
�� 04.06.07  

Det er med glæde at jeg giver mit bidrag til kortlægningen af BYMÅGENS LIV. Mit barnebarn 
og jeg har med stor interesse de sidste 2 år fulgt Hr. og Fru MÅGES liv på genboens tag. De 
har på den øverste kant af et tag vindue byttet deres rede. Det første år midt på den øverste 
kant, men i år har de flyttet rundt på indretningen, reden er nu placeret ude til højre, så der er 
plads til Hr. Måges mange besøg.  

 
        9. 04.06.07 

Jeg henvender mig fordi jeg gennem mindst 8 år har haft en kammerat altså en måge. De 
seneste 5 år har jeg givet den mad hver dag. Den kommer næsten dagligt og sidder på 
gesimsen ud for mit vindue og den er næsten så tam, at jeg kan røre ved den. Jeg bor i 
Guldsmedgade. De sidste 5 år har jeg haft udkig til mågereden  men nu er reden flyttet om bag 
ved noget så jeg ikke kan se den. Der har de seneste år været 3 unger hvert år, men kun 1-2 
overlever. De andre er døde af hårdt vejr eller angreb fra krager eller råger. Et hold krager kan 
godt overmande en mågeunge og slå den ihjel. For nogle år siden var jeg ude for en 
ubehagelig oplevelse. Der var en mand overfor som skød efter en måge med en pistol og 
ramte den. Politiet kom ud og manden fik vist en bøde for ulovlig våbenbesiddelse. Jeg tror 
simpelthen, at dem som er så ophidsede over mågerne er personer som vil ophidse sig over 
hvad som helst, duerne, naboens kompressor eller andre lyd i byen. Nu har de bare mågerne 
at kaste deres vrede over.  
 

10. 06.06.07  
Jeg er absolut et bymenneske, men at få indblik i mågernes liv på denne måde fascinere mig. 
Når de skriger irritere det mig ikke mere, jeg kan nu se hvorfor. Jeg er vokset op på Kystvejen 
hvor mågerne og tågesirenerne var en del af livet der. Nu er det fantastisk at opleve mågernes 
pædagogik overfor de 3 store unger jeg først bemærkede i fredags. De virker mere opvakte 
end de 2 sidste år. Mågeparret er særdeles ansvarlige.  

 
11. 07.06.07  

Jeg har ikke set ynglende måger, men vil gerne bidrage med en sød historie om måger i byen. 
Jeg bor i M. P Bruuns Gade og haven/baggården deler mur med Schweizerbagerens 
gård/bageri. 2 måger har fundet ud af der er frisk brød der og sætter sig på muren og venter på 
bageren ruller brødstativerne frem under halvtaget til bageriet inden det køres over gården til 
forretningen. Når bageren har forladt stativerne dykker begge måger ned og snupper hver et 
rundstykke som de flyver adsted med. Det er åbenbart ikke kun menneskene der har fundet ud 
af der bages godt brød hos Schweizerbageren! 

 
12. 08.06.07 

De er ret generende på grund af larmen og SKIDERIET på vore tagvinduer. Godt jeg ikke bor her 
og kun arbejder her - for det er ganske enkelt ikke til at holde ud at høre på. Har jeg tagvinduet 
lidt for meget åben - sætter mågerne sig ganske enkelt i vinduet. Æggene er klækket og de små 
unger går rundt på taget. 
 

13. 13.06.07  
Som nok den eneste i opgangen kan jeg se diverse tage - over mod Rådhuset og Knuds Torv, 
fordi min lejlighed er oppe i højden. Jeg har udsigt til bl.a. taget af Jensens bøfhus, hvor jeg det 
seneste par år har kunnet følge mågeungers opvoksen på godt og ondt. I år synes jeg ikke, der 
har været så meget larm derovre fra, og regnede så småt med, der ikke var unger. Dog, nu har 
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jeg set dem for et par dage siden. Der er i hvert fald 2 igen. Jeg plejer at være ved at gå ud af mit 
gode skind over larmen fra mågerne om sommeren. Men, som sagt har de til min forundring 
været meget mere stille (endnu da) i år. 
 

14. 13.06.07  
 Mindst et par ynglende sølvmåger i skorsten i Vestergade i baggården. 

  
15. 13.06.07  

Bag vores afdeling for Marin Økologi i Finlandsgade har der i de sidste 8-10 år ynglet et 
Sølvmågepar og de har fået 2-4 unger på vingerne hvert år. Fra vores kontorer kan vi tydeligt 
følge med i livet ved reden. Vi føler os på ingen måde generet af mågerne. Tværtimod giver 
det jo en god maritim stemning på en afdeling for marin økologi!! 

  
16.20.06.07    

Ja - de er MEGET støjende og jeg ville nødig have tagterasse i en dyr ejerlejlighed med dem 
som naboer. Og nej jeg synes ikke, de skal aflives der kommer jo også bare nogle andre. 
 

17. 60.06.07 
Sidste år var de virkelig en plage i kvarteret specielt tidligt om morgenen - jeg tror der var 
adskillige rugende på højhustagene - men det blev der vist i al stilhed gjort noget ved. I år holder 
de sig primært til 1900s fodboldbaner som hver morgen bliver afsøgt for orm og andet "guf" i 
stilhed. Det rugende par på taget overfor har tilsyneladende ikke påkaldt sig artsfæller og andres 
opmærksomhed. 
 

18. 21.06.07  
Jeg kan se en han og en hun måge med to unger fra min rede. Det er store dununger. De larmer 
godt nok helt vildt, det genere mig nogle gange om natten, men jeg syntes ikke man skal fjerne 
dem. Jeg er et naturmenneske og når de har unger er det synd. De har jo valgt at være der af en 
eller anden grund. Jeg har selv en papegøje, den larmer lige så meget, men den kan jeg da 
dække til. Jeg hygger mig med at følge ungerne og de voksne med kikkert.  Der er en del måger 
her omrkring Stjernepladsen de flyver ind om morgnen og tilbage til havet om aftenen. Her ved 
Lyøgade er der et stort areal med græs hvor der samles en masse måger for at finde orm, det er 
sjovt at betragte hvordan de unge mindre erfarne måger, løber bagefter de erfarne. 

 
19.21.06.07  

På en fabrik på Silkeborgvej. Mågerne begyndte at bygge reden omkring 5. maj. Det så sjovt ud 
hvordan hun samlede et strå af gangen og så lagde sig et stykke tid. Vi føler os ikke generet af 
mågerne, de bor ca. 150m fra os. Vi har fulgt mågerne og mågereden er enormt højt oppe, så 
forhåbentlig kan de flyve, når de skal derfra ellers går det galt. 

 
 

20. 02.07.07 
Der er to mågeunger, dununger på DSB værkstederne i Augustenborggade. Dem følger vi, det 
ser ud som om de voksne måger holder de andre måger væk, vi spekulerer på om de andre 
måger måske kan være til fare for dunungerne. Dunungerne bevæger sig ikke mere end et par 
meter til hver side, hunnen holder dem på plads. Sidste år var der også se par, men vi ved ikke 
om det er de samme. Det er sjovt at følge mågerne og deres unger. 

 
21. 03.07.07 

Vedr. måger på Halsti-Frederiksallé og Evaldsgade. Har for et par år siden fået bortreguleret 
måger, da de var en plage, vi skal vel også have lov at være her. Nu er der kun enkelte tilbage 
og de forstyrre ikke så meget mere.  

 

 


