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NATUR/VILDTFORVALTNING: I disse 
dage er der fuld gang i forberedelserne 
til efterårets fællesjagter. For en del 
jægere er indkøb og udsætning af fa-
saner en vigtig del af disse forberedel-
ser. Men for at få succes med udsæt-
ningen kræver det, at du bruger de 
bedste mulige metoder og stiller krav 
til leverandørerne af fuglene.

Naturlig adfærd
Engelske undersøgelser har vist, at 
vilde fasaner har syv gange så stor re-
produktionsevne som traditionelt op-
drættede fasaner, hvor der ikke er ta-
get hånd om fasankyllingernes 
naturlige udvikling gennem prægning. 
Der er derfor al mulig grund til at 

sikre denne prægning – ellers får man 
ikke det gode resultat på langt sigt. En 
forsvarlig og bæredygtig udsætning 
skal nemlig altid være det overord-
nede mål.

– Udsætning af fasankyllinger op-
drættet ved hjælp af skrukhøns er 
ubetinget den mest bæredygtige me-
tode. Den sikrer nemlig, at kyllingerne 
præges med naturlig adfærd, både når 

1/2 ann

Jæger   6/7 / 20172   NATUR/VILDTFORVALTNING



Stil krav til     dine fasaner!
det gælder fødesøgning og skyhed 
overfor rovvildt. Som alternativ til 
skrukhøns kan hanekyllinger af tam-
høns bruges. I opdrættet sættes de i 
en alder af to uger ind til flokken af 
nyklækkede fasankyllinger, som de 
herefter præger. Det er dog langt fra 
så godt som at bruge skrukhøns, for-
klarer Niels Søndergaard, der er jagt-
faglig chef i Danmarks Jægerforbund.

Køb danske fasaner
Det er en rigtig god ide at købe sine 
fasaner hos professionelle danske op-
drættere. Det sikrer som hovedregel 
fugle med et naturligt anlæg, da avlen 
er baseret på en stærk arvemasse. Æg-
lægningshønerne, der bruges i danske 
opdræt, indfanges nemlig som ud-
gangspunkt i naturen (efter tilladelse 
fra Naturstyrelsen) og bliver efter æg-
lægningsperioden sluppet fri igen.

– Ved at indfange forældrefuglene 
efter jagtsæsonen avler man videre på 

Fuld fjerdragt

Udsætning af fjervildt bør kun ske 
med fjervildt, som er veludviklet og af 
god kvalitet. Det vil sige med en vel-
udviklet fjerdragt, fuldansat fjer-
dække på ryggen af fuglen og fuldan-
satte halefjer.
Hertil kommer, at fjervildtet skal være 
opdrættet med metoder, der fremmer 
og styrker den naturlige adfærd og  
robusthed.

Formand for Jægerforbundets mark-
vildtudvalg og HB Jens Venø Kjelle-
rup: – Det er uhyre vigtigt, at alle, der 
udsætter fjervildt samt alle jægere 
forstår, at jagt på udsat vildt skal give 
autentiske naturoplevelser. Rammen 
for udsætning skal naturligvis efterle-
ves, så udsætning af fjervildt sker ef-
ter gældende regler.
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fugle, som til en vis grad har været 
udsat for naturlig udvælgelse. Det er 
uhyre vigtigt for at frembringe livs-
kraftige, stærke fugle, som kan over-
leve i naturen – og som byder på god 
jagt. Derimod frarådes det på det 
kraftigste at købe fasankyllinger fra 
tvivlsomme opdrættere syd for græn-
sen. Hvis man køber udenlandske fa-
saner, skal man i al fald sikre sig, at de 
er blevet opdrættet under ordentlige 
forhold, siger Niels Søndergaard, der 
samtidig kommer med en opfordring 
til de danske fasanjægere: – Når du 
selv er med på en af efterårets jagter 
på terræner, hvor der foregår udsæt-
ning af fasaner, er det meget vigtigt, at 
du som ansvarsfuld jæger tydeligt ta-
ger afstand, hvis du måtte møde hæn-
delser, hvor udsætningspraksis ikke 
efterlever lovgivning og god etik til 
punkt og prikke.
klj@jaegerforbundet.dk
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