
Kursus for udsættere af fuglevildt

Lektion D:

”Rovdyr, jagt og etik”

- Beskyttelse mod prædation – jagt på udsat fuglevildt 
- Generelle etiske overvejelser omkring vildtudsætning 

4.1.1.1                                                                                                                      Udsætterkursus 



D.1:
Regulering af de lokale bestande 

af rovdyr er nødvendig for at opnå 
succes med udsætning af fuglevildt.

Men skrevne og uskrevne 
regler skal overholdes.

4.1.2.1                                                                                                                      Udsætterkursus 



Rovfugle 

4.2.1.1                                                                                                                      Udsætterkursus 



Kragefugle

4.2.2.1                                                                                                                      Udsætterkursus 



Mårdyr

4.3.1.1                                                                                                                      Udsætterkursus 



Ræv

4.3.2.1                                                                                                                      Udsætterkursus 



D.2:
Jagten på de udsatte fugle er 
lønnen for hele årets arbejde.

Derfor skal den udøves med fokus på 
kvalitet og med respekt for fuglene 
og den store indsats, der ligger bag.

4.4.1.1                                                                                                                      Udsætterkursus 



Alle, som er involverede i jagt, må agere 
som gode ambassadører for jagten. 

Vær derfor altid opmærksom på følgende:

• Sikkerhed

• Jagtlov og jagtetiske regler

• God opførsel

• Respekter vildtet

• Vær ikke grådig

4.4.2.1                                                                                                                      Udsætterkursus 



Stil krav til jagtudøvernes jagtmoral!

Alle, som deltager i selskabsjagt, skal inden 
jagtens begyndelse gøres bekendt med 
relevante jagt- og sikkerhedsmæssige 

forholdsregler, herunder de hensyn, der skal 
tages til naturen, naboer, afgrøder, husdyr m.v. 

4.5.1.1                                                                                                                      Udsætterkursus 



Tilrettelæg i videst muligt omfang 
jagten således, at det ikke er nødvendigt 

at lukke skoven for færdsel. 
Meddel i stedet ved skiltning, at der afholdes 

jagt, og at der derfor bør vises gensidig hensyn. 
Forbuds- og oplysningsskilte vedr. jagt skal 
nedtages straks efter, at jagten er færdig 

4.5.2.1                                                                                                                      Udsætterkursus 



Der bør i løbet af en jagtsæson 
ikke afholdes driv- eller klapjagt  

med et interval på mindre end de tre uger 
4.6.1.1                                                                                                                      Udsætterkursus 



Jagten må ikke ændre karakter, 
fordi den drives på udsatte fugle.

Der bør satses på kvalitet frem for kvantitet.
4.6.2.1                                                                                                                      Udsætterkursus 



Antallet af skudte fugle må aldrig blive så stort, 
at det kommer til at stå i skarp kontrast til 
terrænets størrelse og naturlige ydeevne.

4.7.1.1                                                                                                                      Udsætterkursus 



Antallet af skudte fugle må aldrig blive større, 
end at den enkelte skytte efter hver såt 

kan afgive korrekt melding om, 
hvor såvel dødskudte som 

eventuelle anskudte fugle kan opsamles.

4.7.2.1                                                                                                                      Udsætterkursus 



Intet vildt bør nedlægges, 
før det er fuldt udviklet.  

Fasaner: 17 uger.
Agerhøns: 15 uger.
Gråænder: 16 uger. 

4.8.1.1                                                                                                                      Udsætterkursus 



Udsat vildt må ikke adskille sig fra vilde fugle 
m.h.t. udseende, adfærd og livskraft.

Driv ikke jagt på dårlige fugle.

4.8.2.1                                                                                                                      Udsætterkursus 



Et passende antal egnede og veldresserede 
hunde skal altid være en del af jagten. 

Planlæg jagtdagen, så de apporterende 
hunde har god tid til deres arbejde.

4.9.1.1                                                                                                                      Udsætterkursus 



Skudte fugle skal indsamles hurtigst muligt og 
opbevares og behandles med respekt og 

omtanke – de er morgendagens gode fødevarer.
4.9.2.1                                                                                                                      Udsætterkursus 



D.3:
Vær bevidst om, at udsætning 

af fuglevildt indebærer en 
række etiske diskussionsemner.

Sørg for, at dit arbejde bidrager til et 
forsvar for fortsat udsætning. 

4.10.1.1                                                                                                                     Udsætterkursus 



Den offentlige mening er reelt den faktor, der 
afgør muligheden for fortsat udsætning.

Udsætningsproblematikken i dag :

• Opdræt og udsætning med jagt som formål diskuteres 
intenst.

• Andre grønne organisationer har kritiseret udsætning.

Debatten tager primært udgangspunkt i:

• om udsætning er dyreetisk korrekt.

• om jagt ikke bør foregå på naturlige bestande. 

4.10.2.1                                                                                                                     Udsætterkursus 



Vildt og Landskab 2008

Helt 
uenig

Del
vis 
uenig

Lidt 
uenig

Hver-
ken/
eller

Lidt 
enig

Del
vis 
enig

Helt 
enig

Jagt på udsatte (opdrættede) fugle

Jagt på udsatte (opdrættede) fugle 
er etisk forsvarligt 25 13 8 27 7 11 9

Jagt på udsatte (opdrættede) fugle 
er etisk forsvarligt, når udsætningen 
sker under kontrollerede forhold

13 9 5 28 11 15 19

Den voksne danske befolknings uenighed/enighed 

til spørgsmål vedrørende udsætning af fuglevildt.

4.11.1.1                                                                                                                     Udsætterkursus 



Angreb: Rovfugle

4.11.2.1                                                                                                                     Udsætterkursus 



Angreb:
Dyrevelfærd

4.12.1.1                                                                                                                     Udsætterkursus 



Angreb: Rovdyrbekæmpelse
4.12.2.1                                                                                                                     Udsætterkursus 



Angreb: Lystmord

4.13.1.1                                                                                                                     Udsætterkursus 



Angreb: Skydefugle

4.13.2.1                                                                                                                     Udsætterkursus 



Angreb: Naturødelæggelse

4.14.1.1                                                                                                                     Udsætterkursus 



Angreb: Adgangsforbud

4.14.2.1                                                                                                                     Udsætterkursus 



Angreb: Jagtskrald

4.15.1.1                                                                                                                     Udsætterkursus 



Angreb: Rotter

4.15.2.1                                                                                                                     Udsætterkursus 



Forsvar: Terrænpleje

4.16.1.1                                                                                                                     Udsætterkursus 



Forsvar: Kødressource
4.16.2.1                                                                                                                     Udsætterkursus 



Forsvar: Naturoplevelser

4.17.1.1                                                                                                                     Udsætterkursus 



Forsvar: Positive afledte effekter for    

andre dyr

4.17.2.1                                                                                                                     Udsætterkursus 



Forsvar: Landbrugsøkonomi

4.18.1.1                                                                                                                     Udsætterkursus 



Forsvar: Genopbygning af naturlige ynglebestande

4.18.2.1                                                                                                                     Udsætterkursus 



AFSLUTNING

4.19.1.1                                                                                                                     Udsætterkursus 


