Kursus for udsættere af fjervildt

Rammer for udsætning

Rammerne for udsætning af fjervildt i Danmark reguleres først og
fremmest af bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og
jagtredskaber. Men, gennemførelsen af udsætning er også underlagt en
række bekendtgørelser og etiske regler, som du skal have kendskab til.
• Jagt og regulering
• Dyrevelfærd
• Jagtetik
• Natur- og miljøbeskyttelse
• Risiko for smitte af
mennesker eller dyr
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Udsætningsforliget 2017
7 af Vildforvaltningsrådets 9
medlemmer står bag
udsætningsforliget:

To står uden for forliget:

•
•
•
•
•
•

• Dyrenes Beskyttelse
• Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Jægerforbund
Friluftsrådet
Landbrug & Fødevarer (2)
Dansk Skovforening
Dansk Ornitologisk Forening
Vildtforvaltningsrådets formand.
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Reglerne for udsætning af fjervildt tager udgangspunkt i
Bekendtgørelse om udsætning af fjervildt, jagtmåder og jagtredskaber.
Bekendtgørelsen er senest blevet revideret ultimo 2017 og gældende
fra 1. januar 2018.
Ud over nye muligheder for anmeldelse af biotopplaner, er den største
ændring i forhold til tidligere, at al udsætning af fjervildt nu skal
anmeldes til Miljøstyrelsen, senest én uge efter at de er sat ud.

Kursus for udsættere af fjervildt

Jægerens udgangspunkt for udsætning af
vildt med henblik på jagt
• Udsætning til jagt er en del af den danske jagtkultur.
• Opdræt og udsætning skal ske ved metoder, der
fremmer en naturlig adfærd.
• Udsætningen ikke må skade naturen, og at der
via aktiviteter relateret til udsætningen, som
udgangspunkt, sker reelle levestedsforbedringer for
naturen bredt set.
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Naturbeskyttelsesloven
Loven har til formål at medvirke til at værne landets natur og miljø, så
samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for
menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.
I forbindelse med udførelse af udsætning og terrænpleje skal man være
meget opmærksom på disse forhold, og sikre at vore handlinger ikke er
i strid med lovens intension.
I det følgende bringes uddrag som det er nødvendigt at have for øje i
forbindelse med udsætning og terrænpleje.

Naturbeskyttelsesloven

Loven tilsigter særligt
• 1) at beskytte naturen med dens bestand af vilde dyr og planter samt
deres levesteder og de landskabelige, kulturhistoriske,
naturvidenskabelige og undervisningsmæssige værdier,
• 2) at forbedre, genoprette eller tilvejebringe områder, der er af
betydning for vilde dyr og planter og for landskabelige og
kulturhistoriske interesser.

Naturbeskyttelsesloven

§3 beskyttet natur
Der må ikke foretages ændringer i:
•
•
•
•
•
•

Naturlige søer med areal på over 100 m².
Heder
når sådanne naturtyper enkeltvis, tilsammen
Moser
eller i forbindelse med de søer, der er nævnt i
Standenge og strandsumpe
stk. 1, er større end 2.500 m2 i
sammenhængende areal.
Ferske enge
Overdrev

• Stk. 3. Der må heller ikke foretages ændring i tilstanden af moser og lignende, der er
mindre end 2.500 m2, når de ligger i forbindelse med en sø eller et vandløb, der er
omfattet af beskyttelsen i stk. 1.
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Der er specielt fokus på ændring af vandkvaliteten i søer og
vandhuller som følge af udsætning og fodring af ænder.
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• Der må ikke foretages ændring i tilstanden af strandbredder eller af andre
arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen.
• Der må f.eks. ikke placeres bebyggelse, ske beplantning eller
terrænændringer, etableres hegn eller placeres campingvogne og lign.
• Der må ikke foretages beplantning inden for strandbeskyttelseslinjen.
• Der må ikke foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 100 m fra
fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven.
• Der må ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages
beplantning eller ændringer i terrænet inden for en afstand af 150 m fra
søer med en vandflade på mindst 3 ha og de vandløb, der er registreret
med en beskyttelseslinje i henhold til den tidligere lovgivning.
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Naturbeskyttelse på din ejendom
• Brug hjemmesiden arealinfo.dk
• Overblik over beskyttede naturområder mm.
• Alle oplysninger samlet på ét sted
• Brugervenligt
• Bruges af alle offentlige myndigheder, konsulenter
mm.

Naturbeskyttelsesloven

Når man er inde på forsiden, zoomer man til det ønskede
kortudsnit. Det kan f.eks. gøres med skydeknappen.

Naturbeskyttelsesloven

Her efter vælges de ønskede informationer fra menuen til
venstre. I menuen kan der også vælges hvilket ortofoto man
evt. ønsker at anvende (årstal)

Naturbeskyttelsesloven

Dyreværnsloven
• § 1. Dyr er levende væsener og skal behandles forsvarligt og beskyttes
bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.
• § 2. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt,
herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres
fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i
overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.
• § 9. Levende dyr må ikke anvendes som mål ved øvelses- og kapskydninger.
• § 13. Den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og så
smertefrit som muligt. Aflivning ved drukning må ikke finde sted.
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De jagetiske regler (uddrag)
Generelle hensyn og hensynet til jagtens omdømme og etiske
bæredygtighed.
• Al jagt skal ske i nøje overensstemmelse med gældende lovgivning og under
iagttagelse af nærværende jagtetiske regler.
• Jagt må ikke reduceres til bare at være skydning. Nedlagt vildt skal, så vidt det er
muligt, anvendes til føde eller pelsværk, som trofæ eller på anden fornuftig
måde. Det gælder også for vildt, som nedlægges efter reglerne i bekendtgørelsen
om vildtskader.

• Uanvendeligt vildt og uanvendelige dele af vildt skal nedgraves eller
destrueres.
• Alle vildtarter er ligeværdige.
• Behandl nedlagt vildt med respekt og omhu.
Jagtetiske regler

• Skyd ikke, hvis vildtet er på klos hold, så et træffende skud blot vil ødelægge det.
Skudt, spiseligt vildt er mad og skal behandles som sådant!
• Efterlad naturen, som du fandt den. Tag patronhylstre og andet affald med dig.
Jagt må ikke efterlade spor i naturen.
• Driv ikke jagt på udsat vildt, der har en unaturlig adfærd.
• Gå ikke på jagt i perioder eller områder, hvor vildtet er trængt, f.eks. i isvintre, i
områder med hegn, eller når og hvor vandfugle fælder svingfjer.
• Udlæg ikke større fodermængder end nødvendigt, så du er sikker på, at der
jævnligt ædes op.
• Fodr kun ænder med korn eller frø og så vidt muligt på land.
• Sikr dig, at en maksimal andel af foderet ædes af ænderne.
• Er du nybegynder, lær da af andre, og stil krav til egen og andres adfærd.
• Yd dit bidrag til bevarelse af vildtet og dets levesteder.
• Respekter jagtens etikette, dvs. jagtens særlige sprog og jægernes traditionelle
omgangsformer ("jagtens Emma Gad").
Jagtetiske regler

Hensynet til andre naturbrugere
• Som jæger er du ikke alene om at bruge naturen. Udvis venlighed, når
du møder andre naturbrugere. Irettesæt ikke unødigt, men vejled og
forklar.
• Undgå så vidt muligt at lukke skove for offentlig adgang ved afvikling
af jagt, men opsæt vejledende skilte.
• Husk, at andre mennesker typisk ikke er fortrolige med skydevåben.
Vis hensyn og udvis stor forsigtighed, også med haglnedfald.
• Jag ikke, hvor det er til indlysende ulempe for andre.

Jagtetiske regler

Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder
og jagtredskaber (uddrag)
• § 14. Vildt må ikke udsættes i naturen uden Miljøstyrelsens tilladelse.
• Stk. 2. Reglen i stk. 1 gælder i følgende tilfælde ikke ved udsætning af fasan
(Phasianus colchicus) i perioden 1. april til 31. august og agerhøne (Perdix perdix)
i perioden 1. april til 15. august:
• 1) På ejendomme under 100 ha., såfremt der ikke udsættes flere end 100
fasaner/agerhøns.
• 2) På ejendomme på 100 ha. eller derover, såfremt der ikke udsættes flere end 1
fasan/agerhøne pr. ha.
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• 3) På ejendomme med landbrugsmæssigt dyrkede arealer som indgik
ved tildelingen af udtagningsrettigheder efter
enkeltbetalingsordningen for hvilke der er udarbejdet og gennemført
biotopplaner, der opfylder retningslinjerne fastsat i bilag 2 til
bekendtgørelsen, såfremt der ikke udsættes flere end 7
fasaner/agerhøns pr. ha. dog maksimalt 4 agerhøns pr. ha.
Ejendomme som forud for en 5-årig biotopplan har anmeldt og
gennemført en biotopplan for ejendommen de forudgående 2 år kan
under særlige vilkår, udsætte op til 8-12 fugle pr. ha. dog maksimalt 4
agerhøns pr. ha.
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4) På ejendomme uden landbrugsmæssigt dyrkede arealer samt på
ejendomme med landbrugsmæssigt dyrkede arealer, som ikke indgik
ved tildelingen af udtagningsrettigheder efter
enkeltbetalingsordningen, såfremt der ikke udsættes flere end 7
fasaner/agerhøns pr. ha. dog maksimalt 4 agerhøns pr. ha.
Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder ikke for udsætning af gråand (Anas
platyrhynchos) i ferske vande, såfremt der ikke udsættes mere end 1
ælling pr. 150 m2 eller 1 voksen and pr. 300 m2 åben ubevokset
vandflade, og såfremt fuglene udsættes i tiden fra 1. april - 31. juli.
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• Stk. 4. Den i stk. 2, nr. 3, nævnte biotopplan anmeldes i Miljøstyrelsens
digitale indberetningssystem hvert år inden den 1. maj. Biotopplanen kan
omfatte en eller flere ejendomme eller dele heraf med samme ejer eller
bruger. Ved beregning af biotopplan-ejendommens samlede areal indgår
alle sammenhængende arealer, bortset fra søer med åbne vandflader over
1 ha.
En biotopplan-ejendom har sammenhængende arealer, når arealerne ikke
er adskilt af fremmede arealer eller af veje og jernbaner, som ikke må
krydses.
• Stk. 5. Udsætning af flere end 100 fugle forudsætter, at den eller de
ansvarlige for udsætningen har gennemgået et af Miljøstyrelsen godkendt
kursus om udsætning af fuglevildt, der opfylder retningslinjerne fastsat i
bilag 3 til bekendtgørelsen.
• Stk. 6. Udsætning af fasaner, agerhøns og gråænder skal senest 1 uge efter
udsætningen indberettes i Miljøstyrelsens digitale indberetningssystem.
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Bilag 3
• Krav til undervisningsplan for personer, der beskæftiger sig med
udsætning af fuglevildt
• Ifølge § 12, stk. 5, forudsætter udsætning af fuglevildt (flere end 100
stk. fasaner, agerhøns eller gråænder), at den for udsætningen
ansvarlige person/personer skal have gennemgået et af Miljøstyrelsen
godkendt kursus i udsætning af fuglevildt, hvis indhold er fastsat af
styrelsen efter vejledning fra Vildtforvaltningsrådet.
• Kurset skal være gennemført inden den pågældende overtager
ansvaret for udsætning af vildtfugle.
• Kravet træder i kraft 1. januar 2008 for udsætning af gråænder og 1.
januar 2010 for udsætning af fasaner og agerhøns.
Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos
fjerkræ og opdrættet fjervildt

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for
aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet
fjervildt – uddrag
• Stk.1 Fra besætninger med opdrættet fjervildt skal fjervildt, der
omsættes, være ledsaget af en informationsskrivelse udfyldt og
underskrevet af sælgeren om, at besætningen indenfor de seneste 2
måneder er undersøgt for aviær influenza med negativt resultat,
• Sælger og køber skal i mindst 2 år opbevare den
informationsskrivelse, der er nævnt i stk. 1, eller kopi heraf og på
forlangende forevise den for Fødevarestyrelsen
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Personer, der sætter fjervildtet ud i naturen, er forpligtet til at foretage
optegnelser over udsætningen der indeholder oplysninger om:
• Dato for udsætning
• Udsætningssted – med en så præcis geografisk beskrivelse
som muligt
• Antal og art, der er udsat
• Besætning, hvorfra udsætningen er sket (evt. CHR-nummer)
Oplysningerne skal gemmes i mindst to år og skal på
forlangende kunne fremvises til Fødevarestyrelsen.
Oplysningerne kan bruges til opsporing ved udbrud af fugleinfluenza.
Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos
fjerkræ og opdrættet fjervildt

Klikbare link til film om sporbarhed og skabelon
til optegnelser (kræver internetforbindelse)
Optegnelser over
udsætningen
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God landbrugs- og miljømæssig stand (GLM)
Hvorfor skal jeg vide noget om det?
Overtrædelse af reglerne for grundbetaling og grøn støtte, giver
landmanden store problemer. Også selv om det er for naturens skyld!
Det betyder at man skal være opmærksom på risikoen for overtrædelse
i forbindelse med vildtplejemæssige aktiviteter.
Det er derfor vigtigt, at have en løbende dialog med lodsejeren.
Der findes dog mange muligheder for terrænplejetiltag, som kan
gennemføres i overensstemmelse med gældende regler.
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Vildt- og bivenlige tiltag på støtteberettigede arealer
Du må i hele kalenderåret etablere vildt- og bivenlige tiltag på dine
landbrugsarealer i omdrift. Det kan være insektvolde, lærkepletter,
vildtstriber eller barjordsstriber. Tiltagene må ikke få permanent
karakter, og derfor må du ikke etablere dem på arealer med permanent
græs eller permanente afgrøder.
Disse tiltag skal ikke anmeldes særskilt i
markplanen til ansøgningen om direkte
støtte i Fællesskemaet.
Vildt- og bivenlige tiltag har ikke en
kvælstofnorm.
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Grundbetalingsordningen betyder, at
aktive landbrugere, der råder over
betalingsrettigheder
og et støtteberettiget areal, får udbetalt
ca. 1.300kr./ha.
Der til kommer en mulig ”grøn støtte”
på ca. 600 kr./ha. hvis man opfylder
visse grønne krav.

Vildtstriber på arealer i omdrift – herunder braklagte
arealer
• Striberne må maksimalt være 10 meter brede
• Skal placeres med mindst 10 meters mellemrum
• Må maksimalt udgøre 10% af markens areal
• Der gælder ingen krav om slåning af vildtstriberne
• Du må gerne anlægge forskellige tiltag ved siden af hinanden, så
længe den samlede bredde ikke overstiger 10 meter.
• Arealer (udover de ovenfor beskrevne vildtstriber) der udelukkende
tjener vildtplejemæssige formål kan ikke opnå støtte!
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Støtteberettigede landbrugsarealer
Arealer i omdrift
Skal være dyrkbare og egnet til jordbehandling og høst 15/5 – 15/9. Tilsået senest 31/5 i
ansøgningsåret. Der er ikke krav om høst af afgrøder på de arealer, hvor der søges om
direkte støtte.
For brakarealer gælder, at de skal slås mindst en gang i perioden 1/8 – 15/9
Du har mulighed for at udlægge op til 10 procent af dine omdriftsarealer med vildt- og
bivenlige tiltag med en maksimal bredde på 10 meter. I den forbindelse er sådanne tiltag
ikke omfattet af aktivitetskrav om slåning og heller ikke forbudsperioden mod slåning.

Arealer med permanent græs
Landbrugsarealer med permanent græs er støtteberettigede, hvis du har overholdt
aktivitetskravet om slåning eller afgræsning.
Du skal slå plantedækket på dit græsareal mindst én gang årligt i perioden 1. juni til 15.
september. Du kan erstatte slåningen med afgræsning efter visse regler.

God landbrugs- og miljømæssig stand

Slåning af plantedække på arealer med
slåningsbrak
• Braksarealer skal vedligeholdes ved slåning mindst én gang hvert år i
mellem 1/8 og 15/9.
• Desuden skal arealet holdes fri
for opvækst af træer og buske.
• Plantedækket må ikke slås i
perioden fra den 1. maj
til den 31. juli
• Slåning kan derudover undlades
på vildtstriber og insektvolde.
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Blomsterbrak
• Fra 1. januar til og med 30. april skal man foretage en mekanisk
jordbehandling og udså en blanding af frø- og nektarproducerende
plantearter. Udsåningen af frøblandingen skal ske senest 30. april.
• Man må ikke udså korn, majs eller raps i renbestand eller en blanding,
der udelukkende består af disse afgrøder.
• Der er ikke krav om
slåning af arealer
med blomsterbrak

God landbrugs- og miljømæssig stand

Krydsoverensstemmelse
Krydsoverensstemmelse betyder, at reglerne inden for miljø, sundhed,
dyrevelfærd og god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) skal
overholdes.
Reglerne om krydsoverensstemmelse omfatter
bl.a. brugen af receptpligtig medicin til dyr.
Det er ulovligt at behandle udsat vildt
med medicin (herunder ormemidler),
og skulle det forekomme, kan det altså
få alvorlige konsekvenser for
landbrugsstøtten på den pågældende ejendom!

God landbrugs- og miljømæssig stand

Regulering af rovvildt
Tilrettelagt regulering af rovvildt kan have væsentlig indflydelse på succesen
med udsætningen.
Det er derfor nødvendigt at sætte sig ind i mulighederne for regulering herunder regulering ved brug af fælder.
Rovvildtbestandene begrænses først og fremmest gennem almindelig jagt
efter de generelle jagtmetoder og jagttider.
Nøglen til den ønskede effekt er primært viden om reguleringens effekt i
forhold til årstid, og dernæst en tilstrækkelig tidsmæssig indsats.
Naturnære løsninger, der kan forhindre uhensigtsmæssig konflikt mellem det
udsatte vildt og rovvildtet, skal prioriteres højt. Det betyder at
udsætningspladsens indretning, både når det gælder dækning og nattesæde,
men også anvendelse af diverse afværgemidler, skal prioriteres højt.
Bekendtgørelse om vildtskader

bekendtgørelse om vildtskader
I det følgende gennemgås et uddrag af bestemmelserne, som er
aktuelle i forhold til arbejdet med udsætning.
Regulering deles i to: regulering uden - og regulering med forudgående
tilladelse.
Regulering af fugle kan kun ske efter forudgående tilladelse, og må kun
udføres af personer med gyldigt jagttegn.
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Ved regulering forstås nedlæggelse eller ombringelse af vildt.
Regulering i henhold til skal foregå under overholdelse af reglerne om jagt i
lov om jagt og vildtforvaltning og i de bekendtgørelser, der er udstedt i
medfør af loven, medmindre andet fremgår af bekendtgørelsen.
Vildt kan, hvis der ikke findes anden tilfredsstillende løsning, uanset
bestemmelserne om jagttider, reguleres i visse tilfælde for at:
• 1) imødegå fare for mennesker eller menneskers sundhed,
• 2) imødegå risiko for smitte af mennesker eller dyr,
• 3) imødegå risiko for luftfartssikkerheden,
• 4) beskytte flora og fauna,
• 5) hindre omfattende skader på afgrøder, husdyr, herunder vildtopdræt,
skove, fiskeopdræt eller fiskeri- og andre vandområder, eller
• 6) forhindre alvorlig skade på ejendom forvoldt af vildt.

Bekendtgørelse om vildtskader

• Det er ejeren eller brugeren af en ejendom, der inden for rammerne
af nærværende bekendtgørelse afgør, hvorvidt der på ejendommen
skal foretages regulering af vildt, uanset om den pågældende har
jagtretten på ejendommen.
• En jagtlejer må kun regulere vildt
efter særlig aftale med ejeren eller
brugeren af ejendommen.
Ejeren eller brugeren kan ikke
fraskrive sig retten til regulering.

Bekendtgørelse om vildtskader

Regulering uden forudgående tilladelse
Husmår og ilder
• I forsvarlige indhegninger med fjerkræ, herunder indhegninger med
fasaner, agerhøns eller andefugle, må husmår og ilder reguleres hele
året.
• I en afstand af indtil 10 m fra ovennævnte indhegninger og
bebyggelse, må husmår reguleres hele året ved brug af fælder.
• I en afstand af indtil 25 m fra ovennævnte indhegninger og
bebyggelse, må husmår reguleres med skydevåben.

Bekendtgørelse om vildtskader

Ræv
• Stk. 1. I forsvarlige indhegninger med frilandsgrise og fjerkræ,
herunder indhegninger med fasaner, agerhøns og andefugle, samt i
bebyggelse og i pelsdyrfarme, må ræv reguleres i perioden 1. juni 29. februar, herunder med fælder
• I en afstand af indtil 10 m fra de nævnte indhegninger og bebyggelse
må ræv reguleres med fælde i perioden 1. juni - 29. februar.
• Stk. 3. I en afstand af indtil 25 m fra ovennævnte indhegninger og
bebyggelse, må ræv reguleres i perioden 1. juni - 29. februar med
skydevåben.
• Stk. 4. I egne, hvor ræv volder skade på den øvrige fauna, må denne
reguleres i perioden 1. - 29. februar.
Bekendtgørelse om vildtskader

Ræv fortsat
• På ejendomme, for hvilke der er udarbejdet og gennemført naturforbedringer i
h.t. biotopplaner, jf. § 14, stk. 2, nr. 3, i bekendtgørelse om udsætning af vildt,
jagtmåder og jagtredskaber, kan ræv reguleres i perioden 1. januar - 29. februar
ved brug af fælder.
• Stk. 6. Rævehvalpe uden for rævegrave må reguleres i perioden 1. juli - 31.
august. Dog kan der ikke ske regulering af rævehvalpe uden for rævegrave på
ejendomme, for hvilke der er gennemført naturforbedringer i h.t. biotopplaner.
Rævehvalpene må ikke jages ud af rævegraven ved brug af hund eller på anden
måde.
• Regulering af ræv med riflet våben og haglvåben, kan ske fra skydetårn eller
skydestige, som opfylder betingelserne i § 1 i bekendtgørelse om udsætning af
vildt, jagtmåder og jagtredskaber. Regulering af ræv i medfør af stk. 1-5, kan ske i
perioden 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang, også fra de nævnte
skydetårne og skydestiger.
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Særlige arter
• Undslupne pelsdyr, der er vildt i henhold til lov om mark- og vejfred, herunder,
mink samt fugle og pattedyr på bilag 1 til den til enhver tid gældende
kommissionsforordning (EU) 2016/1141 af 13. juli 2016, herunder nilgås,
bisamrotte, amerikansk skarvand, muntjak, vaskebjørn, mårhund og sumpbæver
må reguleres hele året.
• Til denne regulering må anvendes fælder. Der må desuden anvendes kunstigt
skjul, herunder skydestiger og skydetårne, jf. kapitel 1 i bekendtgørelse om
udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber, ligesom regulering kan ske i
tidsrummet fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang, også fra de
nævnte skydestiger og skydetårne.
• Ved regulering af ovennævnte arter gælder forbuddet mod udfodring og
beskydning på jorden i umiddelbar nærhed af foderplads ikke.
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• Reglerne i jagtlovens § 28 om udfodring og beskydning på jorden i
umiddelbar nærhed af foderplads og forbuddet mod anvendelse af
kunstigt lys, spejle og andre indretninger til belysning af målet, jf. §
11, stk. 1, nr. 4, i bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og
jagtredskaber, finder ikke anvendelse ved regulering af særlige arter.
• Regulering af mårhund kan ske hele døgnet, og der kan medbringes
og anvendes glatløbet haglgevær i skydestiger og skydetårne, jf.
kapitel 1 i bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og
jagtredskaber.
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Husskade og krage (efter tilladelse)
• I egne, hvor husskade og krage forvolder skader på markafgrøder eller
den øvrige fauna, kan Naturstyrelsen give tilladelse til, at disse arter
reguleres med skydevåben og fælder i perioden 1. februar - 15. april.
Reguleringen kan finde sted fra 1 time før solopgang til solnedgang.
• Stk. 2. Naturstyrelsen kan give tilladelse til, at regulering af krage og
husskade kan ske ved brug af kunstigt skjul og kunstige lokkefugle.
• Stk. 3. På ejendomme, for hvilke der er udarbejdet og gennemført
naturforbedringer i h.t. biotopplaner, jf. § 14, stk. 2, nr. 3, i
bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber,
kan Naturstyrelsen give tilladelse til regulering af krage ved brug af
fælder i perioden 16. april - 30. april.
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Brug af fælder
• Fælden skal indrettes således, at fangne dyr ikke skades eller dræbes.
Fælden skal konstrueres således, at fangne dyr ikke kan komme i fysisk
kontakt med hinanden. Fangne dyr skal kunne besigtiges i fælden, når
denne er lukket.
• Fælden må anvendes hele døgnet og skal efterses hver dag morgen og
aften.
• Når fælden efterses, skal fangne dyr straks udtages. Dyr, som ikke må
reguleres ved fangst i fælde, eller som ikke må reguleres ved fangst i den
pågældende fælde, eller på det pågældende sted eller tidspunkt, skal straks
frigives jf. dog stk. 2, 5. pkt.
• Dyr, som ikke straks slippes fri, skal aflives i fælden eller umiddelbart efter
udtagelsen af fælden.
• Fælden må ikke nedgraves.
• Fælden skal være tydeligt forsynet med den ansvarliges kontaktoplysninger.
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• Fælden skal være lukket for fangst på steder og i perioder, hvor fældefangst
af de dyr, som fælden er beregnet til, ikke må fanges.
• Fælden skal være flytbar og kasseformet med faste, solide hjørner.
• Fælder til brug ved regulering af pattedyr skal være overdækkede, således
at lokkemad ikke kan ses gennem fældens overside og sider, men kun
gennem fældens ender.
• Dræbes et moderdyr, skal ynglen så vidt muligt også dræbes. Befinder
ynglen sig på et areal, hvor den pågældende ikke er jagtberettiget, skal den
jagtberettigede eller ejeren snarest muligt underrettes om ynglens
tilstedeværelse.
• Det er et vilkår for forudgående tilladelse, at der til Naturstyrelsen sker
indberetning af omfanget af reguleringen senest 4 uger efter den tilladte
reguleringsperiodes udløb
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• (Stk. 4) Under visse betingelser, kan eftersyn morgen og aften,
erstattes af en elektronisk kommunikationsenhed (f.eks. vildtkamera),
der giver besked, så snart fælden er udløst. Fra beskeden er sendt, må
der maksimalt gå 12 timer inden fælden tilses fysisk.
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Fældernes udformning
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