
Flere fugle frem for fly 
 
I Frederiksborg Amtsavis 15. februar henviser Niels Hald, Dansk Naturfredningsforening, Fredens-
borg til, at flere undersøgelser viser, at flyene er et problem for fuglene.  
 
Naturfredningsforeningen tager udgangspunkt i en schweizisk sammenskrivning af observationer 
som beskæftiger sig med provokerede overflyvninger med store militære fly, jetjager og helikoptere 
af store flokke af vand- og vadefugle i åbne arealer i naturbeskyttelsesområder og altså i Schweiz - 
forhold der slet ikke er en realitet i Langstrup Mose.  
 
Den schweiziske rapport er langt mere nuanceret end Naturfredningsforeningen giver udtryk for, og 
peger bl.a. på, at mennesker med eller uden løst gående hunde er langt mere forstyrrende end fly. 
 
Rapport er på ca. 100 sider, hvoraf en halv side beskæftiger sige med modelflyvning, der jfr. rap-
porten kun er medtaget for fuldstændighedens skyld. 
 
Til grund lægger Naturfredningsforeningen endvidere en Canadisk rapport, hvor modelfly er forsøgt 
brugt til at skræmme fugle væk fra lufthavne. Men konklusionen i rapporten er efter forfatterens 
eget udsagn, at denne metode ikke virker. 
 
Naturfredningsforeningen peger i sin klage til Naturklagenævnet selv på, at der ikke foreligger un-
dersøgelser fra Langstrup Mose om modelflyenes effekt på fuglelivet og fremhæver, at der er et rigt 
fugleliv i Langstrup Mose - og dette altså på trods af at vi har dyrket modelflyvning i mosen siden 
1986 – altså mere end 20 år. 
 
Modelflyveklubben må tage afstand fra, at en schweizisk og canadiske rapport lægges til grund for 
at forbyde modelflyvning i Langstrup Mose. Vi søger saglig debat, med mulighed for at alle mosens 
brugere kan udnytte de dejlige omgivelser i respekt både af hinanden og for mosens natur og fauna.  
 
Niels Hald er endvidere citeret for ” at der kun kan være tale om at jagtforeningerne bliver ved med 
at have deres aktiviteter i mose”, ”de har ligget der længe, og selv om det ikke er ideelt”.  
 
Disse udtalelse er ikke i overensstemmelse med  foreningens ”Fremtidens natur” der kræver, at alle 
forstyrrende aktiviteter skal ud af Langstrup Mose, og i Naturfredningsforeningens klage til Natur-
klagenævnet fremhæves disse aktiviteter - flyvning, hundetræning, skydebanerne og stien gennem 
Langstrup Mose som ”forstyrrende aktiviteter”. 
 
Så salamimetoden er indledt. 
 
Må jeg afslutningsvis erindre om, at modelflyvepladsen befinder sig i et landbrugsområde - ikke 
naturpark - og inden for det område langs Helsingørmotorvejen der er udlagt til transportkorridor - 
senest aktualiseret i Fredensborg Kommunes Forslag til Strategi 2008. Modelflyveklubben er i sin 
tid pålagt ikke at foretage ændringer som umuliggør eller fordyrer områdets udnyttelse til transport-
korridorformål. 
 
Med venlig hilsen 
Nordsjællands Fjernstyrings Klub 
Gunnar Hagedorn      


