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I: Resumé 

Fortsatte klager over larmende måger i dagspressen og til kommunen har skabt politisk 

bevågenhed omkring mågerne i byen, og et behov for at vurdere om bestanden af måger i 

Aarhus, specielt i midtbyen er stabil eller stigende. Formålet med bestandsopgørelsen i 2012 er 

at vurdere, om der har været en stigning i bestanden af ynglende måger i Aarhus, specielt i den 

indre by, siden sidste kortlægning af mågebestanden i 1999 og 2007. 

 

Lang størsteparten (mere end 90 %) af de ynglende måger i Aarhus er sølvmåger Larus 

argentatus.  Sammenlignes resultaterne fra 2012 med undersøgelsen i 1999 (Lilleør 2000) og 

2007 (Pagh & Ettrup 2007), ser det ikke ud til, at der har været en stigning i den samlede 

bestand af ynglende måger i Aarhus over de seneste 13 år. Det vurderes, at der er en 

ynglebestand på ca. 200 mågepar i Aarhus. Den største bestandsstigning er sket i perioden 

1982-1999. Der er imidlertid en signifikant stigning af ynglende måger i den indre by (Tabel 

1). Her er antallet af ynglende måger steget omkring 50 % over de seneste 13 år, svarende til 

en stigning på 4 % om året. Denne stigning kan skyldtes en omrokering af ynglefuglene, som 

en følge af at flere større kolonier på havnen og i det sydlige Aarhus er forsvundet. 

 

Det vurderes at en bortregulering af problematiske ynglende måger blot vil flytte eller sprede 

problemet til andre lokaliteter i byen. Der er en stor bestand af ikke ynglende fugle i byen, som 

kan erstatte de bortregulerede fugle. Det anbefales at kortlægge mågernes fødesøgning, for på 

denne måde at få redskaber til at begrænse mågebestanden.  Man kunne også overveje i 

forbindelse med havneudvidelsen, at erstatte nogle af de ynglesteder, som mågerne tidligere 

har haft på pakhuse på havnen, med fx kunstige klipper på havneområdet. Sådanne steder ville 

kunne vælges så mågerne er til mindre gene for befolkningen og en seværdighed for 

fugleinteresserede. 

 

II: Indledning 

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

par sølvmåger Larus argentatus ynglede på ”Magasin”. I 1985 var der seks par ynglende 

sølvmåger på tagene i Aarhus centrum (Hansen 1985).   
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I 1999 foretog Ole Lilleør (1999, 2000) en kortlægning af mågerne i Aarhus. Kortlægningen 

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

fra høje udkigsposter rundt om i byen, hvorfra tagene blev ”scannet” for mågereder og 

mågeunger. I bydele som var vanskelige at overskue fra højderne, blev optællinger foretaget 

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

sølvmåger, 12 par sildemåger Larus fuscus og et par stormmåger Larus canus. Hovedparten af 

mågerne ynglede i kolonier i industri- og havneområder. I den indre by blev der fundet 38 

ynglepar i 1999.  

 

I 2007 foretog Pagh og Ettrup (2007) en bestandsoptælling efter samme metode som Lilleør 

(2000). Desuden blev der foretaget holdningsundersøgelse i forhold til mågernes 

tilstedeværelse i byen. Sammenlignes resultaterne i 2007 med undersøgelsen i 1999 (Lilleør 

2000), så det ikke ud til, at der havde været en stigning i den samlede bestand af ynglende 

måger fra 1999 til 2007. I 2007 blev der fundet 146 sikre ynglepar. Det kunne imidlertid ikke 

udelukkes, at der i perioden var sket en koncentration af ynglende måger i den indre by, hvor 

der i 2007 blev fundet 45 ynglepar indenfor ”Allé-gaderne” og området omkring banegården. 

 

Konklusionen på holdningsundersøgelsen i 2007 var, at mange borgere og beboere i Aarhus 

betragter mågerne som en naturoplevelse, og har stor glæde af at følge fuglene på tagene. 

Mange føler sig imidlertid generet af støj og svineri fra ekskrementer, især fra områder med 

tætte koncentrationer af måger. Et andet problem kan være aggressive måger, som vil beskytte 

sine unger. 

 

Fortsatte klager over larmende måger i dagspressen og til kommunen har skabt politisk 

bevågenhed omkring mågerne i byen, og et behov for at vurdere om bestanden af måger i 

Aarhus, specielt i midtbyen er stabil eller stigende.  

 

III: Formål 

Formålet med bestandsopgørelsen i 2012 er at vurdere, om der har været en stigning i 

bestanden af ynglende måger i Aarhus, specielt i den indre by siden sidste kortlægning af 

mågebestanden i 1999 og 2007. 
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IV: Kortlægning af ynglende måger på hustagene i byen 

4.1 Kortlægningsmetode 

Kortlægning af ynglende måger i Aarhus 2012, blev foretaget efter samme metode som Lilleør 

(2000) og Pagh og Ettrup (2007). Ynglende måger blev spottet fra høje udkigsposter rundt om 

i byen, hvor de voksne måger ses tydeligt på de mørke eller røde tage på mindst 1 km afstand. 

Fra udsigtsposterne blev tagene afsøgt med kikkert ”Kite Ibis” 10x50 og teleskop ”Velborn” 

20-60 x zoom. Kun sikre ynglefund blev talt, dvs. måger som enten lå på rede med synligt 

redemateriale eller som havde dununger. Fra udkigsposterne blev antallet af måger på rede 

eller med dununger noteret og ynglelokaliteten fotograferet med kamera ”Olympus E-620” 40-

150mm. Udkigsposterne blev i 2012 valgt, så de dækkede midtbyen, og således at så mange 

som muligt af Lilleørs udkigsposter (13 poster) og udkigsposterne fra 2007 (23 poster) blev 

besøgt igen. Kortlægningen i 2012 blev foretaget fra 22 udkigsposter i perioden 13. juni til 16. 

juli. I denne periode, er der størst sandsynlighed for at se dununger. I 2012 blev, udover 

registrering af ynglende måger, også antallet af voksne måger, som kunne ses fra 

udsigtsposten, talt.  

 

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

systematisk. Dog blev områderne: Hasle, Risskov, Lystrup, Åby, Viby og Højbjerg afsøgt med 

kikkert fra gadeplan. Adresserne på ynglelokaliteterne blev efterfølgende fundet via ”google 

map” og ”google earth”. Adresserne blev indtastet i og afsat på et kort via GIS (Geografisk 

Informations System). Der blev ikke gjort noget forsøg på at registrere ynglesucces.  

 

I undersøgelsen af Lilleøer (2000) og Pagh og Ettrup (2007), blev offentligheden via medierne 

inddraget i registreringen af ynglende måger. I 2007 svarede borgerregistrering af måger til 15 

% af den samlede registrering, hvoraf halvdelen (7,5 %), blev overset med ”udkigspost-

metoden”. For at kunne sammenligne med mågeregistreringen i 2007 (Pagh & Ettrup 2007), 

blev tallene fra 2012 korrigeret ved at addere 7,5 %. 

 

Skov- og Naturstyrelsen (Søhøjlandet), som giver dispensation til regulering af måger i 

Aarhus, blev kontaktet for at få oplysninger om antal dispensationer som er givet indenfor de 

senere år. 
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4.2 Resultater 2012 

I alt blev der registreret 147 sikre ynglende måger i Aarhus fordelt på 81 lokaliteter (Fig. 1). 

Korrigeres for manglende borgerindberetninger (se metodebeskrivelse), svarer det til ca. 158 

ynglende måger i Aarhus i 2012. Fordelingen af ynglende måger i Aarhus fremgår af tabel 1. 

 

Der er kun registreret ynglende sølvmåger og sildemåger. Langt de fleste ynglende måger var 

sølvmåger (mere end 90 %). Kun 10 sikre ynglende sildemåger blev registreret. Stormmåger 

blev set på havnen, og to blev set hvilende stormmåger på en tagterrasse ved Sallings 

parkeringshus. Hættemåger Chroicocephalus ridibundus blev set omkring Viby Torv. 

Stormåger og hættemåger blev ikke set ynglende.  

 

Der blev fundet tre større kolonier med over 10 ynglende par måger. Disse blev fundet på 

bygninger med flade tage. To kolonier blev fundet på bygninger på havnen og en i det vestlige 

Aarhus (Fig. 1). De fleste måger yngler solitært, dvs. et par på hver adresse adresser. Dog ser 

der ud til at være en klumpet fordeling af mågerne i visse kvarterer, som dermed kommer til at 

udgøre en form for kolonidannelse. Undersøgelser viser at sølvmågerne kan have større 

ynglesucces i mindre kolonier end større kolonier, formentlig på grund af mindre kannibalisme 

(Monaghan 1979). 

 

 

 

Fig. 2. Fordeling af ynglende måger på adresser. 
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4.3 Vurdering af bestanden og kortlægningsmetoden i 2012 

I 1999 fandt Lilleøer (2000) 150 sikre ynglepar, i 2007 fandt Pagh og Ettrup 143 ynglepar, og i 

2012 blev der fundet 147 sikre ynglepar, svarende til 158 par, når der korrigeres for manglende 

borgerinddragelse**. Umiddelbart ser det derfor ikke ud til, at der har været en stigning, som 

ikke kan tilskrives en årlig variation i en ynglebestand. Der blev heller ikke fundet nogen 

signifikant forskel i antal ynglende måger set fra de forskellige udkigsposter i 2007 og 2012. 

Korrigeres for oversete reder (efter metode beskrevet i Pagh og Ettrup (2007)) vurderes 

ynglebestanden af måger i Aarhus stadig at være på omkring 200 par, eller det samme som 

Lilleøer (2000) vurderede bestanden til i 1999. 

 

Ser man udelukkende på den indre by (se Tabel 1), er der imidlertid en reel stigning i 

bestanden fra 1999 til 2012 (p≤0,04 Chi-2). I 1999 fandt Lilleøer 38 ynglepar, i 2007 blev der 

talt 45 par og 2012 57 par. Dvs. en stigning på ca. 50% over de seneste 13 år. Koncentrationen 

af bestanden i den indre by, kan skyldes at flere af de pakhuse, der rummede mågekolonier i 

1999 og i 2007, er revet ned i forbindelse med havnefornyelsen, hvorved flere kolonier er 

fjernet. Desuden er en større koloni i det sydlige Aarhus forsvundet. Kolonien på 22 ynglende 

sølvmåger fundet i 1999 på Michael Drewsens Vej i det sydlige Aarhus er tilsyneladende 

flyttet, formentlig pga. tagrenovering og efterfølgende bekæmpelse af måger (Lilleør, 

personlig meddelelse). I det vestlige Aarhus har bestanden også været stigende siden 1999. I 

2007 blev der fundet to kolonier på Edwin Rahrs Vej, som ikke blev registreret i 1999.  

 

Tabel 1. Fordeling af ynglende måger i forskellige områder af Aarhus. 

Område 

Talte 

ynglepar 

2012 

Antal adresser 

med ynglende 

måger 2012 

Antal ynglepar 

2012 **  

 

Antal ynglepar 

2007*** 

Indre By* 53 43 57  45 

Havneområdet 48 13 52  48 

Mellem Ringgader 

og Indre By* 

12 11 13  14 

Udenfor 

Ringgader 

34 14 36  36 

Sum 147 81 158  143 

*Dvs. byen indenfor Nørre Allé, Vester Allé, Rådhuspladsen, Park Allé Banegårdsgade og Ny Banegårdsgade, 

Sønder Alle, Dynkarken, Europaplads, Havnegade, Skolebakken, Kystvejen, Nørreport, Nørregade. 

** For at kunne sammenligne med mågeregistreringen i 2007 (Pagh & Ettrup 2007), blev tallene fra 2012 

korrigeret ved at addere 7,5 %. 

*** Pagh & Ettrup (2007) 



Side 8 af 14 

 

Fig. 1. Kort over ynglende måger i Aarhus i 2012. Bemærk kolonien på 27 ynglepar består af en koloni på 26 og et 

enkelt ynglepar, på to bygninger på samme adresse. 
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Tabel 2. Oversigt over besøgte udkigsposter i 1999, 2007 og 2012. Antal ynglende mågepar set fra de 

forskellige poster i 2007 og 2012 antal ynglepar samt antal voksne måger set omkring posten.  Andelen af 

sildemåger er angivet i parentes. 

Udkigspost 

Udkigsposter  

benyttet af 

Lilleøer1999 

Antal ynglepar 

 2007 

Dato                       Antal 

Måger  

2012 

Dato             Antal ynglepar   Antal voksne 

Shippinghuset  11.06 30 13+15.06. 27(4) 83(12) 

Bruuns Galleri 

KPMG 
 02.07 27 

18.06 23(?) 142(12) 

Domkirken Ja 12.06 17 17.06 23(0) 30(0) 

Salling  12.06 15 15+28.06 9(1) 42(2) 

Grimhøj +Sintrupvej Ja 29.06 20 16.07 20(5)  

Hotel Atlantic Ja 21.06 14 21.06 13(0) 64(0) 

Europahuset  11.06 9 25.06 15(0) 100(1) 

Brandstationen  

Ny Munkegade 
 23.06 6 

21.06 3(0) 5 

Langenæsallé AAB  28.06 6 02.07 7(?) 38(3) 

Storcenter Nord  11.06 4 30.06 3(0) 6(0) 

Rådhustårnet Ja 12.06 2 18.06 3(0) 28(0) 

Statsbiblioteket Ja 11.06 2 22.06 2(0) 17(0) 

Langelandsgade AAB  Ja 28.06 1 25.06 4(?) 25(0) 

Lukas kirken  20.06 1 02.07 1(?) 15(2) 

Prismet  12.06 1 02.07 2(0) 18(0) 

Ringgadebroen   21.06 1 14.06 0 3(0) 

Aros  17.06 1 23.06 6(0) 30(0) 

FO Guldsmedgade  12.06 1    

Hotel Mercur Ja 21.06 1 29.06 0 7(0) 

Tjelevej AAB  Ja 27.06 0 02.07 0 0 

Vandtårnet 

Randersvej 
Ja 23.06 0 

   

Fysisk Kantine Ja 11.06 0 29.06 0 19 

Jelshøj Ja 20.06 0 30.06 0 25-30 

Fuglesangsallé Ja  0 02.07 2 20(2) 

Vor Frue Kirke Ja  0    

OBS: Summen af antal ynglende måge fra udkigsposterne svarer ikke til det samlede antal ynglende måger i 

Aarhus, da en del reder/kuld kunne ses fra flere udkigsposter. 
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I 2012 blev antallet af voksne måger talt fra de forskellige udkigsposter. Sammenlignes 

antallet af ynglepar med antallet af voksne måger i området, er der gennemsnitlig 6 

(±3,6STDAFV) voksne måger pr. ynglefund. Flest voksne måger pr. ynglepar blev set i 

havneområdet. Et forsigtigt gæt vil være at bestanden af voksne måger i Aarhus er på ca. 1000 

individer (158 ynglepar x 6=948 og 200 ynglepar x 6=1200), hertil kommer den del af 

mågerne, som enten er på havet eller andre steder udenfor byen for at søge føde.  

 

V: Regulering af mågerne i Aarhus 

Det er ikke tilladt at regulere måger eller fjerne reder uden dispensation fra Naturstyrelsen. 

Kommuner kan søge om en generel tilladelse til at fjerne reder fra Naturstyrelsen. 

Naturstyrelsen, Søhøjlandet har i 2011 givet tilladelser til bortregulering af 4 solitært rugende 

måger i Aarhus C. I 2012 er der i et tilfælde givet afslag på en ansøgning om regulering af 

måger og 4 tilladelser til regulering af solitært rugende måger i Aarhus C, (personlig medd. 

Lars Bruun Hansen. Ifølge Lars Bruun Hansen er der mange henvendelser om at få lov at 

bortregulere måger, men tilladelser kan kun gives til ejere af bygninger og ikke til lejere. Det 

kan ikke udelukkes, at der foregår bekæmpelse uden myndighedernes tilladelse. I 2012 er der 

kendskab til mindst et tilfælde, hvor der ikke er søgt om tilladelse fra Naturstyrelsen, hvor 

reder blev fjernet i det tidlige forår. I dette tilfælde blev mågereder fjernet fra en 

afvandingskanal på et fladt tag. Reder som ikke lå i afvandingskanalen fik lov at blive 

liggende. 

 

VI: Anbefalinger 

Det anbefales at bestanden af måger i Aarhus overvåges og holdes på status quo. Dette bør af 

flere årsager gøres ved regulering af fødetilgang. Undersøgelsen af ynglebestanden af måger i 

Aarhus tyder på, at der forekommer en omrokering af ynglebestanden, når bygninger med 

kolonier rives ned. Også udenlandske undersøgelser påpeger denne effekt, og at nedrivning af 

reder blot flytter problemet til et nyt sted (Belant 1997). Udenlandske undersøgelser tyder 

desuden på at mågebestandes ynglesucces kan være tæthedsafhængig (Coulson et al. 1982). 

Dvs. fjernes ynglefugle fra bestanden ved regulering, vil dette blot rekruttere nye ynglepar, fra 

den ikke ynglende del af bestanden (Coulson et al. 1982). Med en bestand på 1000-1200 

voksne måger er den potentielle ynglebestand ca. 3 gange så stor som den nuværende 

ynglebestand på 400 individer.  
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En massiv og direkte regulering ved at rydde reder om foråret vil være kontroversielt. Mange 

borgere føler sig generet af mågerne, men det bør her påpeges, at der også er mange beboere i 

Aarhus, der betragter mågerne som en del af byens maritime miljø og som nyder at følge 

mågernes liv på tagene.  

 

Det bør klarlægges, hvor mågerne henter hovedparten af deres føde.  I den indre by og 

omkring strøgområdet, hvor der ser ud til at være en koncentration af måger, er der formentlig 

let tilgængeligt føde i form af madaffald, men undersøgelser viser at sølvmågers optimale 

afstand til fødestedet er indenfor 40 km (Ewins et al. 1994). Åbne affaldssteder og andre 

fødekilder langt udenfor byen kan således også være vigtige fødekilder for mågerne i Aarhus 

by.  

 

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 Aarhus, 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.  

 

Det anbefales at bymågernes fødegrundlag kortlægges. Dette kan gøres ved at kombinere 

ringmærkning, radiomærkning og fødeundersøgelse. Fødeundersøgelser foretages enten via 

maveundersøgelser eller undersøgelse af gylp. Desuden kan isotopanalyse af æg fortælle, om 

mågernes føde stammer fra havet eller fra landjorden (Herbert 1999). Da der bortreguleres 

meget få måger årligt, vil det tage lang tid at samle materiale til en fødeundersøgelse af måger 

i Aarhus by baseret på maveanalyser. En undersøgelse af mågernes gylp kan give et mere 

detaljeret billede af fødeemnerne. En undersøgelse af føden hos en stærkt stigende bestand af 

middelhavssølvmåger baseret på undersøgelser af gylp viste, at mågerne hentede hovedparten 
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af føden ved affaldsdepoter. Resultaterne af denne undersøgelse tydede på, at der ville ske en 

kollaps af mågebestanden, som følge af en lavere reproduktionssucces (Duhem 2010), hvis 

hovedfødekilden, affald, blev fjernet.  

 

Med ring- og radiomærkningen kan man følge måger fra byen til lokaliteter i og udenfor byen, 

så hovedfødekilden kan kortlægges. Med kendskab til hvor mågerne henter deres føde, vil man 

evt. kunne regulere bestanden ved at afskære dem fra fx vigtige fødekilder.  

 

Det anbefales desuden, at mågernes spredning undersøges, bl.a. bør det undersøges, 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. 

Desuden bør det undersøges, hvad der sker, når reder fjernes. Hvor sent skal reden fx fjernes, 

for at mågerne opgiver et nyt yngleforsøg, eller flytter til et nyt sted.  

 

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 Aalborg, Thyborøn, København, Holbæk, 

Albertslund, Køge, Struer og Odense. Britiske ornitologer regner bl.a. med, at mågerne flytter 

til byen pga. manglende redepladser på sædvanlige ynglepladser (Calladine et.al. 2006).  

 

Man kunne overveje nytænkning i forhold til at give bymågerne plads på steder, hvor de er til 

mindre gene for borgerne. Det kunne fx ske i form af kunstige klipper på havnen i forbindelse 

med den nye havneudvidelse. 

 

VII: Tak til 

Niels Jørn Dalum Nielsen, Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, for at fremstille GIS kort over 

ynglelokaliteter. Til Henning Ettrup for tællinger ved Grimhøj og områderne omkring byen og 
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