
Muligheden for udsætning 
af ænder, fasaner og 
agerhøns hviler på en 
række krav til lodsejere og 
de ansvarlige for udsæt-
ningerne. Derfor er det 
meget vigtigt, at man har 
styr på sine dokumenter, 
indberetninger og viden 
om gældende lovgivning.
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NATUR/VILDTFORVALTNING: Hvis du er den ansvarlige for 
en udsætning, skal du bl.a. være opmærksom på følgende:
●	Uanset	mængden	af	fugle,	der	sættes	ud,	skal	alle	udsæt-

ninger indberettes til Miljøstyrelsen senest én uge efter 
udsætning. Denne indberetning foretages elektronisk via 
dette link: http://kortlink.dk/xqb5

●	Alle	fugle,	der	kommer	fra	opdræt	med	mere	end	100	
fugle, skal være fulgt af en informationsskrivelse, som 
dokumenterer, at besætningen er fundet fri for fuglein-
fluenza	indenfor	de	sidste	to	måneder.	Uden	dette	doku-
ment må fuglene ikke sættes ud. Informationsskrivelsen 
skal opbevares i mindst to år fra udsætningstidspunktet.

●	Det	er	et	krav,	at	der	foretages	optegnelser	over	udsæt-
ningen, herunder dato, sted (angivelse på kort) samt antal 
og art af de udsatte fugle. Optegnelserne skal opbevares i 
mindst to år fra optegnelsestidspunktet. På DJ’s hjemme-
side kan du finde en skabelon til udskrivning.

Almene begrænsninger for udsætning
Udsætning	af	fasaner,	agerhøns	og	ænder	må	gennemføres	
fra	1.	april,	til	én	måned	før	den	pågældende	arts	jagttid	be-
gynder. Dette er ikke det samme som at sige, at fugle, der er 
sat ud en måned før jagttidens begyndelse, er udfarvede og 
flyvedygtige på premieredagen. Slet ikke. Som udgangs-
punkt skal fuglene nå følgende alder, før de er udvoksede, 
og det vil være etisk forsvarligt at drive jagt på dem: fasaner 
17	uger,	agerhøns	15	uger	og	gråænder	16	uger.	

Bemærk, at fasaner skal være sat ud senest, når de er seks 
uger gamle.

Der gælder en række arealkrav. For eksempel må der ikke 
udsættes	mere	end	én	ælling	pr.	150	m²	åben	og	ubevokset	

vandoverflade. For fasaner og agerhøns’ vedkommende er 
reglerne mere omfattende, men som udgangspunkt må der 
altid	sættes	op	til	100	fugle	ud	på	enhver	ejendom.

Opmærksomhed i forbindelse med fodring
I forbindelse med fodring af vildt er det meget vigtigt at 
leve op til god praksis. Overdreven eller forkert fodring kan 
i værste fald føre til forurening og tiltrække skadedyr. Fod-
ring af udsatte ænder bør derfor foregå på land, således at 
foderet ikke ender i søen, hvor det risikerer ikke at blive 
ædt op. 

Tilrettelæg fodringen, således at der ædes op fra dag til dag.

Sporbarhed og faldgruber
Alt	vildt,	som	opdrættes	i	eller	importeres	til	Danmark,	er	
registreret, uanset om det er levende eller dødt. Dette ud-
gør Fødevarestyrelsens grundlag for at spore enhver mod-
tager/udsætning. 
DET ER IKKE LOVLIGT AT MEDICINERE UDSAT FUGLEVILDT, 
HERUNDER MED SÅKALDTE ORMEMIDLER!  
Anvendelse	af	receptpligtig	medicin	er	omfattet	af	reglerne	
om krydsoverensstemmelse, og ulovlig anvendelse kan der-
for, udover bødeforlæg, få konsekvenser for landbrugsstøt-
ten på den pågældende ejendom.

Husk, at enhver, der er ansvarlig for udsætning af mere 
100	stk.	fuglevildt,	skal	have	gennemgået	et	kursus	i	udsæt-
ning.

Der kan findes meget mere information om gældende 
regler og praktik i forbindelse med udsætning på Danmarks 
Jægerforbunds hjemmeside: kortlink.dk/xqkw 
jki@jaegerne.dk

Er din udsætning 
klar til besøg?

Udsætning af ænder kan virker enkel, men i virkeligheden er det nok den udsætningsform, 
som stiller de største krav til den udsætningsansvarliges viden om naturhensyn, etik og jagt-
praksis – er du en af dem?
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