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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0263/2008 af Alexander Heyd, tysk statsborger, for "Komitee 
gegen den Vogelmord e.V." (forening til fuglenes beskyttelse), om 
anvendelsen af tendellefælder til fangst af fugle

1. Sammendrag

Andrageren anfører, at tusindvis af sangfugle fanges og dræbes i Frankrig ved brug af 
tendellefælder. Fælden består af en kalkstensplade, der vejer flere kilo og holdes oppe af 
kviste og smågrene, og som er drysset med enebær som lokkemiddel. Fugle, der kommer for 
at spise bærrene, mases under stenen, når fælden lukker. Mange af dem dør ikke med det 
samme, men lider en langsom og pinefuld død. Andrageren fremfører, at anvendelsen af 
tendellefælder er en overtrædelse af Rådets direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde 
fugle, hvori følgende er fastsat i artikel 8, stk. 1: "for så vidt angår jagt på, fangst af eller drab 
på fugle i overensstemmelse med dette direktiv forbyder medlemsstaterne anvendelse af alle 
midler, indretninger eller metoder til massefangst eller -drab eller ikke-selektiv fangst eller 
drab...". Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om at træffe foranstaltninger.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. juli 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. november 2008.

"Andrageren anfører, at tusindvis af sangfugle fanges og dræbes i Frankrig ved brug af 
tendellefælder. Fælden består af en kalkstensplade, der vejer flere kilo og holdes oppe af 
kviste og smågrene, og som er drysset med enebær som lokkemiddel. Fugle, der kommer for 
at spise bærrene, mases under stenen, når fælden lukker. Mange af dem dør ikke med det 
samme, men lider en langsom og pinefuld død. Andrageren fremfører, at anvendelsen af 
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tendellefælder er en overtrædelse af Rådets direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde 
fugle, hvori følgende er fastsat i artikel 8, stk. 1: "for så vidt angår jagt på, fangst af eller drab 
på fugle i overensstemmelse med dette direktiv forbyder medlemsstaterne anvendelse af alle 
midler, indretninger eller metoder til massefangst eller -drab eller ikke-selektiv fangst eller 
drab...". 

Kommissionen har været i kontakt med de franske myndigheder for at drøfte disse specifikke 
fælder, der kaldes tendellefælder. Først og fremmest er anvendelsen af traditionelle 
tendellefælder ikke tilladt i Frankrig på grund af fældernes manglende selektivitet - enhver 
fugl, der fanges under stenen, dræbes faktisk med dette system. Efter forskning foretaget for 
de franske myndigheder af ”Institut Méditerranéen du Patrimoine Cynégétique et 
Faunistique” er der udviklet en selektiv model af tendellefælden. Denne nye model er 
indrettet, så små fugle kan flygte, mens store fugle kan fanges levende og dermed sættes fri, 
hvis der er tale om arter, som ikke må jages.

Kommissionen mener derfor, at den nye metode, der anvendes i Frankrig, er i 
overensstemmelse med Domstolens relevante domme (jf. C-452/85 og præmis 3.5.45 i 
retningslinjer for jagt), hvori det er angivet, at metoder, som i sig selv ikke er fuldt ud 
selektive, kan betragtes som selektive, hvis visse tekniske aspekter af metoden kan påvises at 
være selektive (f.eks. når de kombineres med operatørens kvalifikationer og erfaring eller en 
kombination af begge).

Ifølge "Komitee gegen den Vogelmord" synes den nye model af tendellefælden imidlertid 
ikke at leve op til de fastsatte krav om selektivitet, da der er fundet en række fugle af 
forskellige arter, som er døde eller alvorligt tilskadekomne.

På grundlag af disse nye oplysninger anmodede Kommissionen de franske myndigheder om 
at fremlægge relevante oplysninger for at vurdere, om kravene i fugledirektivet for den nye 
model for tendellefælden var opfyldt.

De franske myndigheder svarede, at tendellefælden kun er tilladt til at fange fugle af fem 
turdusarter, der alle er angivet i bilag II/2 i fugledirektivet og derfor godkendt med henblik på 
jagt med forskellige midler (herunder skydning) i flere medlemsstater. Denne jagtmetode er 
kun tilladt for et lille antal jægere (i øjeblikket under 200) i visse kommuner i to franske 
departementer (Aveyron og Lozère). De franske myndigheder mener, at denne metode vil 
forsvinde. Det samlede antal tilfangetagne fugle (for alle fem arter tilsammen) er faldet fra 
3.399 i 2005/2006 til 2.053 i 2006/2007.

Anvendelsen af tendellefælder kontrolleres gennem en licensordning, logbøger, specifik 
uddannelse af jægere, jagtkvoter, sæson- og vejrbegrænsninger og officiel kontrol på stedet 
foretaget af de kompetente myndigheder. Antallet af licenser, der er udstedt til anvendelse af 
tendellefælder, er også faldet og er endvidere begrænset til jægere, der er registreret inden 
2005. Derudover har de franske myndigheder forbudt salg og køb af fugle, der er fanget 
lovligt med tendellefælder, samt besiddelse med henblik på salg og transport med henblik på 
salg.

De franske myndigheder har meddelt, at man kun har fundet én fugl fra en art, der ikke 
tilhører målarter, under den officielle kontrol i 2005/2006 og 2006/2007.
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Kommissionen har anmodet om yderligere klarlæggelse fra de franske myndigheder hvad 
angår metodens selektivitet og gennemførte kontrolforanstaltninger.

Kommissionen følger sagen for at vurdere Frankrigs anvendelse af EU's miljølovgivning."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 7. juli 2009.

"Siden den sidste meddelelse til Udvalget for Andragender har de franske myndigheder forelagt 
Kommissionen supplerende oplysninger om denne form for fælde, særligt hvad angår fældens 
selektivitet.

De franske oplysninger vedrører de seneste statistikker over fangst, som ”Office national de la 
Chasse et de la Faune sauvage” (ONCFS) har udarbejdet.  Det viser sig, at ONCFS inden for en 
periode på 3 år (2005, 2006, og 2007) har udarbejdet syv rapporter om overtrædelse.  Kun en 
rapport vedrører fangst af en beskyttet art (en ringdrossel). Jægerne har for sæsonen 2007/2008 
deklareret 5.689 fangster af målarter (solsorte og drosler).  De franske myndigheder bekræfter, at 
den nye model for tendellefælden har vist sig at være selektiv og overholder fugledirektivet 
(79/409/EØF)1.

En delegation fra andrageren blev modtaget af Kommissionen i februar 2009. Her forelagde 
”Komitee gegen den Vogelmord” en omfattende rapport på grundlag af en nylig undersøgelse, 
som den videregav den til Kommissionen. I lyset af denne undersøgelse bestrider andrageren, at 
den nye model for tendellefælden vil være selektiv og blive brugt korrekt. Observatørerne havde 
bemærket en række forskellige problemer: en væsentlig bifangst (9 % i 2009 med et skøn på 
gennemsnitlig 17 %), dødbringende virkninger for arter, der ikke er målarter, og som fanges 
levende (sår, frost, chok…), arter, der ikke er målarter, som fanges levende ude af stand til at 
flyve, fejlartig brug af tendellefælden (virkningsløs tunnel som flugtmulighed for arter, som ikke 
er målarter, kiler, som formodes opretholdt af et hulrum i jorden, fangst mens jorden er 
snedækket...) og tvivl om pålideligheden af jægernes udtalelser. Det gennemsnitlige antal 
fangster pr. dag, som observatørerne konstaterede, burde give et højere antal fangster, end de 
officielle tal viser.

Kommissionen har anmodet Frankrig om detaljerede oplysninger om fangstmetoderne med 
særlig henblik på tendellefælden, som er tilladt i dette land.  Kommissionen ønsker at sikre sig, at 
alle fangstmetoder i fuldt omfang overholder fugledirektivet.

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender underrettet om enhver udvikling i denne 
sag."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 21. januar 2010.

"Siden den sidste meddelelse til Udvalget for Andragender har Kommissionen sendt en 
anmodning til Frankrig for at få nærmere oplysninger angående tendellefælderne for at sikre, at 

                                               
1 Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle. EFT L 103 af 25.4.1979.
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denne fangstmetode fuldt ud overholder fugledirektivet (79/409/EØF)1.

Kommissionen modtog en rapport fra Frankrig i august 2009. Rapporten indeholder antallet af 
drosler og solsorte, der blev fanget i 2008/09 (3.828 fugle), og det repræsenterer en meget lille 
procentdel af den årlige dødelighed for disse arter. "Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage" (ONCFS) brugte i 2008/2009 80 timer på at kontrollere denne aktivitet. Der blev ikke 
udarbejdet nogen rapport om overtrædelser.
Resultaterne fra de prøver, som ONCFS har udført i 2003/2004 og 2004/2005, tyder på, at 
selektiviteten af tendellefælderne kan være meget høj. Det lader dog til, at en del af jægerne ikke 
har overholdt denne høje standard: Omkring 86 % af de jægere, der er blevet vurderet af 
ONCFS, fangede kun målarter, så det er derfor kun en lille del af jægerne, der er ansvarlige for 
de indfangede beskyttede arter. Det skal dog bemærkes, at de indfangede fugle, der ikke er 
målarter, tilhørte ikke-truede arter. Desuden var overlevelsesprocenten for ikke-målarter lav, og 
kun 50 til 55 % af de beskyttede fugle, der blev fanget i tendellefælder, overlevede.
I sit svar til Kommissionen foreslår Frankrig, at andrageren ledsager ONCFS-inspektørerne.
Forslaget er blevet videresendt til andrageren.
Selvom der ikke blev registreret fangst af beskyttede arter i 2008/2009, har Kommissionen bedt 
de franske myndigheder om at oplyse, hvilke foranstaltninger de har taget eller har til hensigt at 
tage for at nå et højt selektivitetsniveau og forbedre overlevelsesprocenten for ikke-målarterne.
Når de franske myndigheder har fremsendt disse præciseringer, vil Kommissionen holde 
Udvalget for Andragender underrettet om sin evaluering af Frankrigs anvendelse af de relevante 
bestemmelser i EU's miljølovgivning."

6. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 2. september 2010.

"I lyset af dette andragende, der modsætter sig brugen af tendellefælder i de to franske 
departementer Aveyron og Lozère, har Kommissionen sendt Frankrig adskillige anmodninger 
om detaljerede oplysninger om denne fangstmetode med henblik på at vurdere, om den 
overholder fugledirektivet (2009/147/EF2).
Kommissionen har analyseret de oplysninger, som Frankrig har fremsendt vedrørende den nye 
model af tendellefælden. ”Office national de la Chasse et de la Faune sauvage” (ONCFS) har 
testet den nye model og konkluderet, at denne fangstmetode opfylder kravene i artikel 9 i 
fugledirektivet. Det ser reelt ud til, at bl.a. ændringen af selve fælden, den obligatoriske 
uddannelse af jægere og kontrollen på stedet foretaget af ONCFS har forbedret denne 
fangstmetode betydeligt, herunder hvad angår dens selektivitet. Andrageren blev af de franske 
myndigheder opfordret til at ledsage ONCFS under kontrollerne i december 2009, og der blev 
ikke konstateret nogen overtrædelser i løbet af dette arbejde, der varede tre dage.
Kommissionen mener derfor, at der ikke er tale om en overtrædelse af bestemmelserne i 
fugledirektivet."

                                               
1 Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle. EFT L 103 af 25.4.1979

2 EFT L 20 af 26.1.2010.


