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Anbefalinger vedr. udsætning og rovfugle 
Først og fremmest må man acceptere, at når man udsætter fasaner i naturen tilfører man en potentiel 
føderessource til rovvildtet. Det kan ikke undgås at nogle af de udsatte fugle vil blive præderet. 

Der er dog flere tiltag, som kan medvirke til at formindske konflikterne med rovfugle på 
udsætningspladsen: 

• Udsætningspladsens størrelse betyder noget. En stor udsætningsplads giver de udsatte fasaner 
gode muligheder for at kunne skjule sig for rovfugle og have læ og sol hele dagen. Sigt f.eks. efter 
10m2 pr. udsat fasan. 

• Udsætningspladsens størrelse og indretning skal kunne medvirke til at stimulere en så naturlig 
adfærd som muligt, så hurtigt som muligt hos det udsatte vildt. 

• Husk at beplantninger ændrer sig med alderen. Udsætningspladsen som var god for 5 år siden, er 
måske ved at vokse sig mindre interessant. Overvej om det kræver pleje af beplantningen eller om 
pladsen skal flyttes. 

• Sørg for at der er foder og vand nok på udsætningspladsen og også gerne kråseflint. Fasaner som 
kommer løbende ved lyden af en motor, er både uetisk, men også oplagte mål for prædation. Af 
hensyn til rotter, bør der ikke udlægges mere foder, end det bliver ædt op inden solen, går ned. 

• Vær opmærksom på hygiejnen på udsætningspladsen. Fodring i f.eks. king feeders holder foderet 
rent og tørt og kan mindske risikoen for sygdomme. 

• Fodringen tilrettelægges så fuglene nemt kan komme i dækning. 
• Udsæt kun sunde og raske fasaner. 
• Udsætning af fasaner kræver tid og forberedelse for at lykkes. Der er ikke nogen nemme løsninger. 
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Husk at indberette din udsætning til Miljøstyrelsen senest en uge efter udsætning. Derudover skal du 
foretage optegnelse af udsætningen på kort, med angivelse af dato for udsætning, antal og art. Disse 

optegnelser skal gemmes i 2 år og på forlangende vises til Fødevarestyrelsen. 

 


