
Kursus for udsættere af fuglevildt

Lektion C:

”Terrænpleje
for småvildtet”

-Beskrivelse af de biotoptiltag, der opbygger 
terrænet til gavn for vildtet. 

3.1.1.1                                                                                                                      Udsætterkursus 



Vildtpleje beskrives ofte som en 
trebenet skammel, hvor 

Terrænpleje, Bestandspleje og Rovvildtbegrænsning

udgør de tre ben.

Denne lektion omhandler Terrænpleje
3.1.2.1                                                                                                                      Udsætterkursus 



C.1:
Biotopplanerne er en betingelse, 
der indgår i udsætningsforliget. 
Men plejetiltagene er målrettet 

generelle naturforbedringer. 

3.2.1.1                                                                                                                      Udsætterkursus 



Fra 1. april 2010 indførtes der nye regler for udsætning af 
fasaner og agerhøns, der stiller krav om en sammenhæng 
mellem mængden af udsatte fugle og arealets størrelse. 

Samtidig gav de nye regler mulighed for at øge antallet af 
udsatte fugle (7 pr. ha.) på betingelse af, at der udarbejdes en 

biotopplan for ejendommen.

3.2.2.1                                                                                                                      Udsætterkursus 



En biotopplan har til formål at forbedre 
vildtets levevilkår!

Disse tiltag er primært rettet mod 
agerlandets natur.

3.3.1.1                                                                                                                      Udsætterkursus 



Biotopplanerne skal på landsplan sikre et 
større naturindhold i landbrugsområderne og 
dermed forbedre levevilkårene for det plante-
og dyreliv, der er knyttet til landbrugsarealer.

3.3.2.1                                                                                                                      Udsætterkursus 



Biotopplanlægningen bygger på et 
pointsystem, hvor der gives point for 

etablering af forskellige typer af plejetiltag.

For at opfylde kravene til en biotopplan 
skal der på ejendomsniveau udføres 
terrænpleje, så man kommer op på 

minimum 100 point i alt.

3.4.1.1                                                                                                                      Udsætterkursus 



C.2:
Biotopplantiltagene består af en række 

natur- og terrænplejeelementer, der 
primært skal udføres på de marker, 

som er ”udyrkede” eller dyrkes med korn.

3.4.2.1                                                                                                                      Udsætterkursus 



VIGTIGT!

Vær under udførelsen af 
biotopplanlægning og vildtpleje 

opmærksom på, at retningslinjer for disse 
kan være forskellig fra betingelser for at 

bevare den direkte støtte på arealet.

Kontroller derfor altid i det gældende 
reglement for landbrugsstøtteordningerne!

3.5.1.1                                                                                                                      Udsætterkursus 



TILTAG :

Tiltagene kan udføres på  
landbrugsjord i omdrift samt græsarealer der 
ikke er udlagt som permanente græsarealer 

samt enkelte tiltag på
”udyrkede bræmmer langs vandmiljø”.   

3.5.2.1                                                                                                                      Udsætterkursus 



1. Vegetationsstriber i midtmark
1. Vegetationsstriber i midtmark

Her kan vildtet finde føde og 

dækning

Vildtstriben virker som en 

ledelinje for mange vildtarter

3.6.1.1                                                                                                                      Udsætterkursus 



2. Vegetationsstriber

3.6.2.1                                                                                                                      Udsætterkursus 



3. Sprøjte- og gødningsfri randzoner

3.7.1.1                                                                                                                      Udsætterkursus 



4. Græsbræmmer som fodpose

3.7.2.1                                                                                                                      Udsætterkursus 



5: Barjordsstriber 

3.8.1.1                                                                                                                      Udsætterkursus 



6: Tætslåede vegatationsstriber

3.8.2.1                                                                                                                      Udsætterkursus 



7: Insektvolde

3.9.1.1                                                                                                                      Udsætterkursus 



8: Kombination af 3 tiltag: tiltag 1 samt 3-7 samlet

3.9.2.1                                                                                                                      Udsætterkursus 



9: Kombination af 3 tiltag: tiltag 2 samt 3-7 samlet

3.10.1,1                                                                                                                     Udsætterkursus 



10. Kyllingestriber

3.10.2.1                                                                                                                     Udsætterkursus 



11. Lærkepletter

3.11.1.1                                                                                                                     Udsætterkursus 



12. Arronderinger

3.11.2.1                                                                                                                     Udsætterkursus 



13: Efterafgrøde

3.12.1.1                                                                                                                     Udsætterkursus 



Rosa rugosa 
nedskæres

Østrisk fyr 
skoves

14: Etablering og pleje/vedligeholdelse 
af træ- og buskbevoksninger

3.12.2.1                                                                                                                     Udsætterkursus 



15: Etablering og pleje/vedligeholdelse af 
levende hegn m.m.

3.13.1.1                                                                                                                     Udsætterkursus 



16. Etablering af skov

3.13.2.1                                                                                                                     Udsætterkursus 



17. Etablering af søer

3.14.1.1                                                                                                                     Udsætterkursus 



18. Genåbning af rørlagte grøfter

3.14.2.1                                                                                                                     Udsætterkursus 



C.3:
Biotopplanerne laves, så der

tages hensyn til landbrugsdriften.
Men kravet er en reel natureffekt!

3.15.1.1                                                                                                                     Udsætterkursus 



Målet for biotopplanen bør ikke være at 
opnå de 100 point så nemt som muligt.

Forsøg i stedet at følge intensionerne med 
lovgivningen og skabe en reel naturværdi.

3.15.2.1                                                                                                                     Udsætterkursus 



Tag hensyn til landbrugsdriften ved at: 
1) udnytte vanskeligt dyrkbare arealer 
2) pleje og beskytte allerede eksisterende naturelementer. 
3) Placere tiltag, så de ikke generer markarbejdet.

3.16.1.1                                                                                                                     Udsætterkursus 



Tilstræb at skabe nye forbindelseslinjer 
mellem ejendommens småbiotoper.

Udnyt det udtagne areal maksimalt ved at 
udlægge biotopplanelementer i smalle striber 

opbygget af flere forskellige plejetiltag.
3.16.2.1                                                                                                                     Udsætterkursus 



Husk! – Målet med biotopplanlægningen 

er, at vi kan fremvise en natureffekt i 2017.

3.17.1.1                                                                                                                     Udsætterkursus 



C.4:

Eksempel på en biotopplan!

3.17.2.1                                                                                                                     Udsætterkursus 



Pleje af hegn

Tuegræsstribe

Vildtstribe

Slået spor

Sprøjtefri 

randzone

EKSEMPEL: Ejendom på 100 hektar 

Biotopplan opfyldes ved 1500 løbende 

meter af viste kombination af tiltag.
3.18.1.1                                                                                                                     Udsætterkursus 



3.18.2.1                                                                                                                     Udsætterkursus 



SPØRGSMÅL?

3.19.1.1                                                                                                                     Udsætterkursus 


