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EU’s direktiv om fuglebeskyttelse er ufuldstændigt implementeret i dansk lovgivning.
Med nærværende henvendelse ser jeg gerne, at Naturklagenævnet undersøger om den danske jagtlovgivning og den heraf afledede Bekendtgørelse om Vildtskader er i overensstemmelse med EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv.

I foråret 2006 har der i Hillerød Kommune været gennemført en omfattende rågebekæmpelse på en række lokaliteter i kommunen. Et par af rågekolonierne har været anlagt på kommunens egne arealer nemlig på en omlastestation og på et renseanlæg, mens de øvrige kolonier har været i nærheden af beboelser. Hillerød Kommune lagde op til, at der skulle skydes i alt 1500 rågeunger for at rågeproblemet kunne ”løses”. I et samarbejde med det lokale skovdistrikt fik en række personer med tilknytning til kommunen lov til skyde rågeungerne indtil den 15. juni.

Der har i de lokale aviser været en debat om rågebekæmpelsen. Bekæmpelsen fortsatte uanfægtet af debatten, da alle indsigelser blev afvist af kommunen. Hillerød Kommunes afvisning af at stoppe massenedskydningen af rågerne er klart uholdbart, idet kommunen ganske åbenbart er uvidende om EU’s direktiv om fuglebeskyttelse og dettes gyldighed som lov i Danmark uanset, at direktivet er ufuldstændigt implementeret i dansk lovgivning.

Den kommunale rågeunge-massakre i Hillerød (og adskillige andre steder i landet) er ulovlig, og kommunens afvisning af protesterne er dermed uacceptabel, fordi den på en række punkter strider mod det generelt fuglebeskyttende direktivs artikel 9 om fravigelser. At rågekolonier støjer, og at man kan være uheldig at få en klat på sig under et redetræ, er ikke blandt de grunde, artikel 9 a), b) og c) opregner som motiverende for mulige fravigelser. Hillerøds og andre kommuners åbenbare problem er angiveligt, at nogle synes, der er “for mange” råger. Men dette forhold kan heller ikke udløse en fravigelse allerede af den grund, at der findes en anden løsning på “problemet”. Nemlig at Danmark i lighed med visse andre EU-lande indfører nogle måneders jagttid på råger, hvilket står Danmark frit for, blot jagten – i respekt for en anden direktiv-bestemmelse - foregår uden for rågens yngletid. Endelig ses der stort på de formelle betingelser, som fravigelser skal opfylde i henhold til artikel 9.2 for at sikre, at de begrænses til specifikke situationer i tid og rum og via årlige indberetninger kan overvåges af EU-Kommissionen.

Ovenstående udlægning af direktivets artikel 9 kan læses ud af en række kendelser fra EU-domstolen begyndende med Case C 247/85 og, så vidt jeg ved, foreløbig sluttende med Case C 159/99. I eksempelvis generalauditørens oplæg til sidstnævnte dom kan man finde en oversigt over den direktiv-definerende retspraksis, som traktatbrud i forbindelse med artikel 9 har ført til. Det fuglebeskyttende direktivs manglende implementering i dansk lovgivning - i sig selv et traktatbrud - viser sig for artikel 9's vedkommende bl.a. deri, at artiklens indhold ikke tilnærmelsesvist er fuldt og helt gengivet hverken i jagtlovens § 37 eller den i medfør heraf udstedte "Bekendtgørelse om vildtskader” som Hillerød Kommune har lænet sig op af i sin Rågejagt. 
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