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Kursus for udsættere af fuglevildt

Lektion B:

”Udsætning af fuglevildt”

-Gennemgang af de overordnede arbejdsopgaver 
i forbindelse med udsætning af fuglevildt 

2.1.1.1                                                                                                                      Udsætterkursus 

Hovedafsnittene er skrevet med udgangspunkt i udsætning

af fasaner. De fleste generelle anbefalinger 

gælder dog også agerhøns og gråænder.

2.1.2.1                                                                                                                      Udsætterkursus 
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B.1:
Vær kritisk omkring valg af opdrætter. 

Fuglene skal være prima, 

og der skal være orden i papirerne.

2.2.1.1                                                                                                                      Udsætterkursus 

Aflæg opdrætteren et besøg – eventuelt 

sammen med en ”ekspert” i udsætning.

2.2.2.1                                                                                                                      Udsætterkursus 
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Der skal dog ikke megen øvelse til

for at se, om fuglene trives.

2.3.1.1                                                                                                                      Udsætterkursus 

Opdrættet bør være udført efter 

”Retningslinjer for opdræt og udsætning af fasaner”  

www.herregaardsjaegeren.dk
2.3.2.1                                                                                                                      Udsætterkursus 
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Indkøb af fugle aftales med opdrætter i god tid.

2.4.1.1                                                                                                                      Udsætterkursus 

Bestil altid 6-ugers kyllinger.

Udsæt aldrig flere fugle, end bæreevnen 

af dit jagtterræn berettiger til.

(Lektion C og D)

2.4.2.1                                                                                                                      Udsætterkursus 
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Kyllingerne skal være opdrættet

sammen med tamhøns. 

Optimalt er de præget på en rigtig skrukhøne, 

men hanekyllinger er også brugbare

2.5.1.1                                                                                                                      Udsætterkursus 

B.2:
Gå ikke på kompromis ved 

etablering af udsætningspladsen.

Den udgør fundamentet for 

den vellykkede udsætning.

2.5.2.1                                                                                                                      Udsætterkursus 
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Klargør udsætningspladsen i god 

tid før udsætningsdagen.

2.6.1.1                                                                                                                      Udsætterkursus 

Der skal være passende bunddækning i 

form af buske og urter i 0-2 meters højde.

Det er livsnødvendigt for kyllingerne 

som skjul for rovfugle og som ly for vejrlig

2.6.2.1                                                                                                                      Udsætterkursus 
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Slå soleksponerede områder 

som opholdssted og foderspor.

Fjern også vegetationen,

hvor hegnslinje skal gå.

2.7.1.1                                                                                                                      Udsætterkursus 

Forbered det ønskede 

nattesæde for kyllingerne.

Hav passende bure parat til tamhøns.

2.7.2.1                                                                                                                      Udsætterkursus 
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Sørg for foder og

vand på pladsen.

2.8.1.1                                                                                                                      Udsætterkursus 

Lav sikring af udsætningspladsen 

med trådhegn og/eller strømtråd.

2.8.2.1                                                                                                                      Udsætterkursus 
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Hav forskellige supplerende 

skræmmemidler mod rovdyrangreb parat.

2.9.1.1                                                                                                                      Udsætterkursus 

B.3:
Lav en plan for udsætningsdagen.

Det er vigtigt, at kyllingerne kommer 

godt fra start på det nye sted.

2.9.2.1                                                                                                                      Udsætterkursus 
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Undgå at udsætte fuglevildt på dage, hvor 

vejret truer med regn i større mængder.

Aflys og vent på bedre vejr.

2.10.1.1                                                                                                                     Udsætterkursus 

Lad, så vidt det er muligt, 

opdrætteren levere fuglene.

2.10.2.1                                                                                                                     Udsætterkursus 
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Køb en sæk foder af 

opdrætteren, så fuglene 

kan fortsætte med det foder, de 

kender, på udsætningspladsen.

2.11.1.1                                                                                                                     Udsætterkursus 

Udsæt kyllingerne først på dagen.

Så når de at falde til ro og finde 

foder og vand inden nattesædet.

2.11.2.1                                                                                                                     Udsætterkursus 
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Placér skrukhøne/hanekyllinger i et bur, 

der stilles centralt på udsætningspladsen.

Luk derefter kyllingerne ud til disse, 

ved at de selv løber roligt ud af kasserne.

2.12.1.1                                                                                                                     Udsætterkursus 

Det er vigtigt, der er opsyn/vagt i løbet af de første 

døgn, så kyllingerne ikke forstyrres af rovvildt.

Samtidig sikres det, at kyllingerne går rigtigt, 

og at de har fundet foder og vand.
2.12.2.1                                                                                                                     Udsætterkursus 
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Sørg for at kyllingerne flyver til nattesæde i 

centralt placerede træer. Buret med 

skrukhøne/hanekyllinger hænges et par meter 

op ca. 2 timer før solnedgang – stille og roligt!

2.13.1.1                                                                                                                     Udsætterkursus 

B.4:
Fodring og pasning af de udsatte 

fugle er fast dagligt arbejde 

efteråret igennem

2.13.2.1                                                                                                                     Udsætterkursus 
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Håndfodring er uundgåelig, hvis man vil 

sikre sit overblik over udsætningen.

Brug et foderspor, der er langt nok til, 

at alle kyllinger kan æde samtidig. 

2.14.1.1                                                                                                                     Udsætterkursus 

Det er nødvendigt at fodre 

nyudsatte fasaner to gange dagligt.

Foderrationen afpasses, så 

kyllingerne æder op 

umiddelbart efter fodringen. 

2.14.2.1                                                                                                                     Udsætterkursus 
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Fra omkring en måned efter udsætningen 

kan fodringen indskrænkes til én gang 

daglig. Senere kan man efter behov og 

terrænforhold gradvist skifte over til

kun at anvende foderautomater.

2.15.1.1                                                                                                                     Udsætterkursus 

Fasankyllinger fodres med ren 

kraftfoder indtil 7-ugersalderen. 

Derefter tilsættes hvede i kraftfodret. 

Start med ca. 10 % og øg gradvist mængden 

af hvede til 100 % ved  12-ugersalderen.
2.15.2.1                                                                                                                     Udsætterkursus 
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300 udvoksede fasaner æder 20 liter foder 

svarende til ca. 15 kg hvede dagligt. 

De drikker ca. den dobbelte mængde vand.

2.16.1.1                                                                                                                     Udsætterkursus 

De daglige besøg på 

udsætningsplads og 

revir er altafgørende 

for at følge 

udviklingen i fuglenes 

adfærd. Er der f.eks. 

tegn på angreb fra 

rovdyr skal der 

reageres 

(Lektion E)

2.16.2.1                                                                                                                     Udsætterkursus 
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B.5:
Der skal lægges stor vægt på de udsatte fugles 

trivsel og adfærd. 

Vurdér nødvendigheden af en reaktion. 

2.17.1.1                                                                                                                     Udsætterkursus 

Flyt gerne udsætningspladsernes 

placering hvert år.

Dette er en god foranstaltning

til at minimere sygdomsrisiko.
2.17.2.1                                                                                                                     Udsætterkursus 
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Vær opmærksom på fuglenes trivsel.

Spred dem ved hjælp af fodringen, hvis 

der er tegn på stress eller fjerpilning.
2.18.1.1                                                                                                                     Udsætterkursus 

Jo mere man fjerner sig fra fuglenes naturlige mønstre 

(antal og udfoldelsesmuligheder), jo mere læner man sig op 

ad trivselsmæssige problemer og dermed manglende 

resultat af sine anstrengelser.

2.18.2.1                                                                                                                     Udsætterkursus 
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B.6:
Ny metode til udsætning af 

agerhøns stiller specifikke krav, 

men ser ud til at give succes

2.19.1.1                                                                                                                     Udsætterkursus 

På de fleste punkter skal udsætningen af 

agerhøns ske efter tidligere nævnte 

generelle retningslinjer.

De fleste agerhøns udsættes 

dog nu i såkaldte familieflokke.
2.19.2.1                                                                                                                     Udsætterkursus 
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Omkring 20 agerhønekyllinger passes 

af agerhønsepar (æglæggere) 

eller af dværghøne i skruk.

Fungerer som en naturlig flok.
2.20.1.1                                                                                                                     Udsætterkursus 

Opdrættet i mindre flytbart bur, der følger 

med familieflokken ud på udsætningspladsen.

Sættes i terrænet 6 uger gamle.

Forældrefuglene/skrukhønen samler flokken.
2.20.2.1                                                                                                                     Udsætterkursus 
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Agerhønekyllinger fodres med kraftfoder 

efter udsætning, men de vælger 

hurtigt biotopens naturlige fødekilder.

Husk også vandautomaten.
2.21.1.1                                                                                                                     Udsætterkursus 

Foderrør skal dog opstilles i forbindelse 

med udsætningspladsen og på 

terrænets gode agerhøne-biotoper.

Rørene ses tit som udgangspunkt for 

parhønsenes territoriedannelse om foråret.

2.21.2.1                                                                                                                     Udsætterkursus 
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Det overdækkede udsætningsbur tilbyder 

agerhønsekyllingerne mulighed for 

balepladser i form af tørt sand/jord.

Det benyttes således ofte i regnperioder, 

selv om flokken er frigjort fra udsætningsstedet.
2.22.1.1                                                                                                                     Udsætterkursus 

Det er optimalt at udsætte familieflokke af 

agerhøns til vilde parhøns uden ynglesucces.

Placeres buret i det vilde pars territorium, vil 

kyllingerne typisk være adopteret efter få timer.

2.22.2.1                                                                                                                     Udsætterkursus 
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B.7:
Udsætning af gråænder

2.23.1.1                                                                                                                     Udsætterkursus 

På de fleste punkter skal udsætningen 

af gråænder ske efter tidligere nævnte generelle 

retningslinjer.

Der stilles selvfølgelig andre krav til 

udsætningsstedet og pasningen af fuglene.

2.23.2.1                                                                                                                     Udsætterkursus 
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Søerne til udsætning af gråandeællinger skal 

indeholde mulighed for dækning f.eks. i 

form af rørskær og pilevidjer. 

Søen skal også indeholde åbne partier på 

øer eller søbredder, hvor ællingerne kan gå 

på land for at sole sig og ordne fjerdragt.
2.24.1.1                                                                                                                     Udsætterkursus 

Gråandeællinger udsættes normalt, 

når de er 3-4 uger gamle.

Ællingerne fodres 2 gange daglig i starten.

Der fodres på land med kraftfoder, 

så der altid ædes op mellem hver fodring.

2.24.2.1                                                                                                                     Udsætterkursus 
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Gråandeællinger vænnes gradvis til 

at æde rent korn i 5-6-ugersalderen.

Herefter fodres med korn på lavt vand – stadig  

så der altid ædes op mellem hver fodring.

5-7 kg. korn pr. 100 ænder pr. dag.
2.25.1.1                                                                                                                     Udsætterkursus 

Det er naturligt for ænder/ællinger 

at søge føde på lavt vand.

Samtidig undgår man, at hønsefugle bruger 

ændernes foderplads, hvilket er 

hensigtsmæssigt i forhold til forskellige 

fjerkræsygdomme. 

2.25.2.1                                                                                                                     Udsætterkursus 
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Vær i hele udsætningsfasen bevidst om,

at søens vandmiljø og den omkringliggende 

natur skal påvirkes mindst mulig. 

2.26.1.1                                                                                                                     Udsætterkursus 

SPØRGSMÅL?

2.26.2.1                                                                                                                     Udsætterkursus 


