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Til Statsadvokaten for Sjælland                        
Jens Kofods Gade 1.4
1268 København K


Den 22.  maj indgav jeg en anmeldelse til Politimesteren i Hillerød vedr. ulovlig rågejagt gennemført på foranledning af Hillerød Kommune. Anmeldelsen er vedlagt som bilag 1.

Sagen blev afvist uden efterforskning den 1. juni 2006 under henvisning til, at der ikke er en rimelig formodning om, at der foreligger et retsligt forhold. Bilag 2.

Afvisningen ønskes anket under henvisning til:
1:  Nedskydninger foregår bl. a. ved kommunens materielgård, der også rummer byens genbrugsplads og en omlastestation for affaldet fra 35.000 borgere. Materielgården ligger i et industrikvarter, med et gasfyret varmeværk som nabo. På grund af det meget høje støjniveau på denne lokalitet finder jeg ikke, at rågernes tilstedværelse medfører nogen sundhedsmæssig risiko, som forudsat i jagtloven. En efterforskning på stedet ville efter min opfattelse have bekræftet, at der savnes en begrundelse for en regulering af rågekolonien. De manglende sundhedsrisici synes også at savnes for bekæmpelsen af rågerne på Hillerød kommunes renseanlæg. På ingen af de i anmeldesen nævnte andre lokaliteter synes der at være tale om alvorlige eller blot erkendte sundhedsskader. 

2: Reguleringen af råger i Hillerød er kun toppen af et isbjerg. På landsbasis skydes mere end 110.000 om året. Sagen fra Hillerød har derfor en pricipiel betydning, da det er lovligheden af rågebekæmpelsen, jeg anfægter.

3: ”Bekendtgørelse om vildtskader” §8 giver en almindelig adgang til regulering af råger begrundet i jagtlovens §37. Det er min opfattelse, at  ”Bekendtgørelse om vildtskader” næppe er i overensstemmelse med EU's Fuglebeskyttelsesdirektiv 79/409/EØF artikel 9 og den domstolspraksis, der fastlægger den endelige fortolkning af direktivet. I artikel 9 stilles der en række meget specifikke krav til regulering af fugle. Disse krav er ikke medtaget i ”Bekendtgørelse om vildtskader”, hvorfor de ikke er  overholdt i forbindelse med den igangværende rågejagt i Hillerød. Efter min opfattelse er reguleringen i Hillerød derfor baseret på en omgåelse af fugleneskyttelsesdirektivet. Dette fremgår af domstolspraksis, se fx dom 247/85, der er omtalt på p. 61 i den EU publikation vedrørende Fuglebeskyttelsesdirektivet, der kan findes på adressen: http://ec.europa.eu/environ ment/nature/nature_conservation/focus_wild_birds/sustainable_hunting/pdf/hunting_guide_da.pdf

En anerkendelse af ovennævnte synspunkt vil betyde, at den danske jagtlovgivning skal bringes i overensstemmelse med fuglebekyttelsesdirektivet.

                                                                                        Med venlig hilsen 

                                                                                         Søren Wium-Andersen
