
Mærkningsordningen og sporbarhed er sammen 
med andre initiativer medvirkende til en ansvarlig 
udsætning af fjervildt. Jægernes adfærd og ikke 
mindst selvjustits er i høj grad bestemmende for 
jagtmulighederne, herunder mulighederne for at 
udsætte fjervildt til jagt i fremtiden.

Tekst og foto: Niels Søndergaard og Jesper Kjær Illemann

NATUR/VILDTFORVALTNING: Bæredygtig jagt har for 
nogle år siden introduceret en mærkningsordning for ejen-
domme, der udsætter fjervildt.

Målet er, at ejendomme med Bæredygtig jagt-mærket skal 
give jægeren og forbrugeren en ekstra sikkerhed for, at ud-
sætningen af vildtet er sket på en ansvarlig måde, samt at 
jagten og efterfølgende vildtbehandling er sket på en an-
svarlig måde.

Ejendomme med mærket kan markedsføre og sælge vildt-
et som et premiumprodukt til selv de mest kritiske forbru-
gere. Desuden sikrer mærket, at virksomheder og instituti-
oner med stor offentlig bevågenhed fortsat vil vælge disse 
ejendomme til jagtarrangementer.

En ejendom, der har mærket, lever nemlig op til en række 
etiske krav om god praksis for opdræt og udsætning af fjer-
vildt. Mærket indebærer, at ejendommen kontinuerligt til-
stræber at sikre den bedst mulige dyrevelfærd, fra fuglene 
opdrættes, til de nedlægges. Ved jagt og håndtering af det 
nedlagte vildt sikrer mærket respekt og ordentlig hygiejne 
fra det tidspunkt, det nedlagte vildt ligger på paraden, til 
det er klargjort til videre bearbejdning. Ordningen vil der-
for være med til at skabe et mere fair og veldokumenteret 
grundlag for, at kravene opfyldes.

Med mærket imødekommes ønske om dokumentation 
for, at jagtvæsenerne over-
holder jagt- og dyreetiske 
normer. Samtidig kan en 
mærkningsordning sikre 
og styre sammenhængen 
mellem antallet af fjer-
vildt, der kan udsættes, og 
terrænets faktiske bære-
evne. Endelig kan ejen-
domme med Bæredygtig 
jagt-mærket distancere 
sig, hvis der andre steder 

opstår mistanke om dårlig praksis og adfærd i forbindelse 
med jagt. Mærket vil derfor også på lang sigt understøtte 
bæredygtig jagt på udsat fjervildt.

Mærket garanterer forbrugeren:
●	 At	vildtet	som	minimum	er	frembragt	under	de	lovmæs-

sige krav for udsætning af fjervildt
●	 At	jagtvæsenet	kontinuerligt	tilstræber	at	sikre	den	bedst	

mulige dyrevelfærd
●	 Respekt	og	ordentlig	hygiejne	ved	håndtering	af	det	ned-

lagte vildt.

Kom med
Ved at indtræde i mærkningsordningen modtager jagtvæse-
net et diplom samt Bæredygtig jagt-mærket, der kan bruges 
i ekstern kommunikation og markedsføring. Endvidere bli-
ver jagtvæsenet optaget i en oversigt over mærkede jagtvæ-
sener på baeredygtigjagt.dk, hvis ejendommen ønsker det.

Mærkningsordningen ejes af Bæredygtig jagt, der er et 
samarbejde mellem Sektionen for Større Jordbrug, Dansk 
Skovforening, Danmarks Jægerforbund og Foreningen 
Danske Herregårdsjægere.

Sammen tager vi med den nye mærkningsordning det 
næste afgørende skridt mod at fastholde udsætning som en 
del af dansk jagtkultur. Vi ønsker at fremstå som ansvarlige 
og med en klar holdning til udsætning af fjervildt.

Fordele ved indtræden i mærkningsordningen:
●	 Kvalitetsstempel	af	jagtvæsenet.	Jagtvæsenet	går	læn-

gere end lov og regler i behandling af vildtet og naturska-
belse

●	 Mulighed	for	markedsføring	og	salg	af	vildtet	som	pre-
miumprodukter

●	 Mærket	sikrer,	at	virksomheder	og	andre	fortsat	vil	
vælge ejendommen til jagtarrangementer

●	 Du	støtter	Bæredygtig	jagt,	som	arbejder	for	mere	fleksi-
bel udsætning i en bæredygtig balance med naturen

Ansvarlig  
udsætning
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På kortlink.dk/tv93 kan ejendomme 
blive tilmeldt mærkningsordningen.

Ny regel
Fra og med 2018 er der kommet en til-
føjelse til reglerne om udsætning af 
fjervildt. Det betyder at al udsætning 
af fjervildt skal indberettes til Miljø-
styrelsens digitale indberetningssy-
stem. Det er ejeren eller brugeren af 
ejendommen, der er ansvarlig for ind-
beretningen, men kan ske ved den ud-
sætningsansvarlige. Indberetning skal 
ske senest en uge efter udsætning. 
Dette sker bl.a. for at etablere et fag-
ligt vidensgrundlag for fremtidige ud-
sæsninger. Indberetningen gælder alle 
udsætninger – uanset antal.

Eksisterende regler
Alle,	der	udsætter	mere	end	100	stk.	
fuglevildt (fasaner, ænder og ager-
høns), skal have gennemgået et god-
kendt kursus i udsætning af fugle-
vildt. Danmarks Jægerforbund 
afholder disse kurser.

I forbindelse med udsætning af fjer-
vildt er det vigtigt, at de indkøbte 
fugle er fulgt af en informationsskri-
velse, der dokumenterer, at de inden 
for de sidste to måneder er fundet fri 
for fugleinfluenza. Skrivelsen skal op-
bevares i mindst to år.

Den udsætningsansvarlige skal 
foretage optegnelser over udsætning-
en, som bl.a. skal indeholde dato, sted 
samt antal og art af de udsatte fugle. 
Udsætningspladserne skal være ind-
tegnet på et egnet kortmateriale.  
Optegnelserne skal opbevares i 
mindst to år.

Stil krav til opdrættet
Udsætning af fjervildt bør kun ske med 
fjervildt, som er veludviklet og af god 
kvalitet. Det vil sige veludviklet fjer-
dragt, (især) fuldansat fjerdække på 
ryggen af fuglen og fuldansat halefjer. 

Hertil kommer, at fjervildtet skal 
være opdrættet med metoder, der 
fremmer og styrker naturlig adfærd 
samt sikrer robusthed hos fjervildtet. 

Det er særligt vigtigt at sikre sig, 
hvis der anvendes importerede udsæt-
ningsklare fugle.  

Kommer mange til gode
Rigtig	mange	danske	jægere	nyder	
godt af udsætning af fjervildt, fordi 
det byder på gode jagtoplevelser. 
Mange nedlægger udsat vildt, uden de 
selv er klar over det, og derfor bidra-
ger udsat vildt til jagtoplevelser hos et 
meget bredt udsnit af de danske jæ-
gere, og ikke kun de steder hvor ud-
sætningen rent faktisk sker. Der er do-
kumenterede eksempler på fasaner, 
der er skudt på terræner 15-20 km fra 
udsætningsstedet. 

Naturen nyder ligeledes godt af ud-
sætning. Det sker fordi succesfulde 
udsætninger forudsætter natur- og 
vildtpleje, som også forbedrer forhold-
ende for de vildtlevende fugle og dyr. 
Med andre ord kan udsætningen med-
virke til en udvidelse af det økologiske 
rum og dermed en mulighed for at 
styrke biodiversiteten. 

Jægere, skytter, jagthundefolk, lods-
ejere har alle sammen en fælles inte-
resse i fortsat mulighed for udsætning 
af fjervildt. Men det skal ske på en 
bæredygtig måde!
nis@jaegerne.dk, jki@jaegerne.dk

Guntex

60x268
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