En due i byen
Duen må efterhånden betragtes som en del af bybilledet, til glæde for nogen og til
irritation for andre. Så stor irritation, at den hos nogle kaldes ”Den flyvende
rotte”.
Oprindelse og adfærd
De duer som bygger på og i vore bygninger, er forvildede efterkommere af
almindelige tamduer. Ligesom stamfaderen, den europæiske klippedue,
foretrækker de at bygge på afsatser højt til vejrs, hvilket er det reelle problem.
Duer vender altid tilbage til samme opholdssted, hvilket ofte medfører, at den
eneste måde at få stoppet problemet på er, at indfange duerne og aflive dem, eller
fjerne æggene fra redepladserne. Duen får ca 10 unger i løbet af sommeren, og
afkommet får så den samme kedelige tendens til at vende tilbage til
oprindelsesstedet.
Gør den Skade?
Det, at duen opholder sig et sted, kan foranledige store gener. Ofte består reden
ganske enkelt af en kage af dueekskrementer med nogle enkelte strå eller pinde.
Redernes placering højt til vejrs og ud til kanter, gør at der under dem kan blive et
utroligt svineri på cykelstativer, biler, barnevogne og ikke mindst ned af
facadevægge. Tagrender og udluftninger kan tilstoppes, og deraf vandskader.
Fødevarevirksomheder under sådanne udhæng og tagrender, kan få problemer, da
duens efterladenskaber kan blive slæbt ind på virksomhedens område og forurene.
Hvad kan der gøres?
Man skal sørge for at tagvinduer og andre indgange til taget lukkes af for duer.
Kræves der af bygningsmæssige årsager ventilation på et loft, kan der afspærres
med hønsenet over eller under hullet til ventilationsvinduer / tagvinduer.
Derudover kan man via et privat skadedyrs-bekæmpelsesfirma, få sikret sin
ejendom på en sådan måde, at duerne ikke kan sætte sig - eller få svært ved at
sætte sig - på rækværker, gesimser, tagrender og altaner.
Fodring… bør som udgangspunkt undgås. Det foder, som lægges ud til vores dyr,
må ikke lægges ud i større mængder, end det umiddelbart tages af dyrene. Større
mængder foder som ikke tages umiddelbart, tiltrækker andre og måske mere
uvelkomne dyr, som f.eks rotter, mus og ræve. Generelt kan man sig, at al fodring
i sommerhalvåret er misforstået kærlighed til dyrene.

Kan man blive smittet af duerne?
Papegøjesyge (Ornitose) kan forekomme, men er sjælden. Infektionen kan
tildrages ved indånding af støv, forurenet med ekskrementet fra inficerede fugle.
De fleste tilfælde opstår blandt dueavlere, fjerkræholdere og dyrehandlere.
Hvad gør jeg, og hvem har ansvaret?
Du kontakter i første omgang din udlejer eller andels / ejerforening for at få løst
problemet, da det er der ansvaret ligger.
Som ejer / udlejer / forening, har man som i alle andre situationer,
vedligeholdelsespligten på ejendommen og de eventuelle foranstaltninger der skal
foretages.
I Miljøministeriets bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig dyrehold står der at
kommunal-bestyrelsen kan træffe de nødvendige foranstaltninger, såfremt
omstrejfende dyr (og det gælder også forvildede duer) medfører væsentlige
ulemper for omgivelserne.
Det vil blandt andet sige, at kommunen kan pålægge husejere at sikre på en sådan
måde, at duerne ikke kan komme ind på ejendommens loftrum, skunke,
trappeopgange m.m. og bygge rede.

I bekendtgørelsen om ikke-erhvervsmæssigt dyrehold uhygiejniske forhold m.m.
§ 14 ..”Ingen må ved udlægning af foder eller på anden måde skabe tilhold for
fugle eller andre omstrejfende dyr, når dette medfører væsentlige ulemper for
omgivelserne”
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