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POLITIK: De danske jægere og jagt-
væsener udsætter hvert år i omegnen 
af 1.350.000 fasaner, 20.000 ager-
høns og 400.000 gråænder i den dan-
ske natur. Til stor glæde for ikke 
mindst de danske jægere, de menne-
sker som elsker at spise vildt og ikke 
mindst naturen selv.

Men jagten på udsatte fugle er ikke 
uproblematisk. Mange mennesker for-
står ikke jægernes glæde ved at skyde 
udsat vildt, og organisationer som Dy-
renes Beskyttelse og Danmarks Na-
turfredningsforening arbejder direkte 

Nyt udsætningsforlig 
skal forhandles 
på plads i 2017
I 2017 udløber det udsætningsforlig, som blev indgået i 2006. Danmarks 
Jægerforbund er begyndt at forberede de kommende genforhandlinger i 
Vildtforvaltningsrådet, der skal afgøre de nationale rammer for udsætning 
af fasaner, agerhøns og ænder gældende fra 2018.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard for et forbud mod udsætning.
Umiddelbart strider udsætningen af 

fuglevildt også imod den fortælling, 
som vi jægere ellers ynder at hæfte på 
vores interesse – nemlig, at vi høster 
af naturens overskud, og at vi aldrig 
høster mere, end bestandene kan 
bære og reproducere. Bæredygtig jagt, 
ganske enkelt.

En skeptisk befolkning
De danske jægere har igennem årtier 
opbygget et godt tillidsforhold til be-
folkningen på baggrund af netop disse 
præmisser. Derfor nyder jagten i Dan-
mark i dag bred opbakning blandt 
danskerne og de politiske partier i 

Folketinget – både i højre og venstre 
side af folketingssalen. 

Men er der én ting, som dele af be-
folkningen er kritiske over for, og som 
de ikke forstår, så er det udsætningen 
af fuglevildt. For hvorfor kan jægerne 
ikke bare ”nøjes” med at skyde det 
vildt, som naturligt reproduceres?

Svaret er ganske enkelt og samtidig 
komplekst.

Danmarks Jægerforbund arbejder 
for udsætning af fuglevildt, fordi det 
giver både flere og spændende jagt-
muligheder, som rigtigt mange jægere 
værdsætter.

Det er nemlig ikke kun de jægere, 
som deltager i de store godsjagter, 
som nyder godt af det udsatte vildt – 
det gør de fleste jægere. En stor del af 
de nedlagte ænder og fasaner i hele 
landet kommer oprindeligt fra udsæt-
ning fra både godser og de mindre ud-
sætninger rundt omkring. Undersø- 
gelser viser, at f.eks. udsatte fasaner 
snildt bevæger sig 20 km væk fra ud-
sættelsesstedet. 

Udsætning skaber natur
Men hvis dette er jægernes eneste ar-
gument for udsætning, så er det ikke 
sandsynligt, at samfundet fortsat vil 
støtte jægernes ønske om lov til at 
sætte fugle ud til jagtlige formål. Og 
det er det da heldigvis heller ikke det 
eneste argument. Udsætning af fjer-
vildt er ikke bare en vigtig del af den 
danske jagtkultur, der daterer sig helt 
tilbage til den sidste halvdel af 1500- 
tallet, nej, udsætningen er en af de 

Fødevarestyrelsen vil kontrollere sporbarhed

Ét af de vigtige elementer ved udsætning af fjervildt er sporbarhed. Det vil sige mulig-
heden for, at veterinærmyndighederne i tilfælde af sygdomme og epidemier kan 
spore vildtet hele vejen fra udklækning til udsætning. Derfor vil Fødevarestyrelsen til 
sommer gennemføre en række målrettede kontroller hos importører og modtagere af 
fjervildt.

Specialkonsulent og dyrlæge Stig Jessen fra Veterinærrejseholdet under Føde- 
varestyrelsen forklarer:
– Vi vil med denne kampagne vise branchen, at vi tager import af fjervildt alvorligt, 
både i form af, at alle dokumenter fra afsenderlandet skal være i orden, og at håndte-
ringen af fuglene dyrevelfærdsmæssigt skal leve op til kravene. Af hensyn til dansk 
fjerkræproduktion er det afgørende, at der er styr på importen af fjervildt, men også 
at sporbarheden i Danmark skal være på plads.
Jæger arbejder på at komme med ud på sådan en kontrol.
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Fremtidens vilkår for udsætning i Danmark skal forhandles på plads. Foto: Kim Lykke Jensen.

vigtigste forudsætninger for den me-
get omfattende naturpleje, der foregår 
rundt om i det danske landbrugsland. 

Det vil ikke være for meget at sige, 
at udsætningen af fasaner, agerhøns 
og gråænder er én af de vigtigste driv-
kræfter bag etableringen og vedlige-
holdelsen bag megen af den natur, 
som i dag findes og nydes af mange 
andre end bare jægerne.

Hvis ikke det var for udsætningen, 
ville mange af de små remisser, de 
skæve hjørner og jordstykkerne med 
det lave udbytte blive pløjet op og ind-
draget i den traditionelle landbrugs-
produktion. Også mange af de tusind-
vis af vandhuller rundt om i landskab-
et ville aldrig være blevet etableret, 
hvis det ikke havde været for mulighed-
en for udsætning af gråænder.

Derfor er ét af de vigtigste argument-
er for udsætning af fjervildt, at det 
gavner den danske natur, og at mange 
naturområder ganske givet kommer 
til at forsvinde sammen med udsæt-
ningen.

Tæt på at miste udsætningen
Den jagtfaglige chef i Danmarks Jæ-
gerforbund, Niels Søndergaard, har i 
mange år arbejdet fagligt og politisk 
med udsætning, og han har en løftet 
pegefinger til de danske jægere og 
jagtvæsener:

– Muligheden for at udsætte fugle-
vildt i Danmark er ikke nogen selv-
følge. Faktisk har vi flere gange været 
tæt på at miste denne mulighed. Sid-
ste gang var i 1999, hvor der i fjernsyn-
et brev bragt en usaglig udsendelse 
om andeudsætning. Kun ved at stille 

strengere krav til udsætningen af æn-
der – som f.eks. ved at sætte begræns-
ninger på, hvor mange ænder der kan 
sættes i forhold til kvadratmeter 
vandspejl – bevarede jægerne ande-
udsætningen, siger Niels Søndergaard.

Den jagtfaglige chef kan ikke under-
strege tydeligt nok, at det langt hen ad 
vejen er jægerne selv, der afgør udsæt-
ningens fremtid i Danmark:

– Hele regelsættet omkring udsæt-
ningen er detaljeret og ganske fornuf-
tigt. Reglerne er samtidig de danske 
jægeres overenskomst med samfund-
et, som ikke må brydes, for så ryger 
kontrakten. Det vil sige, at hvis bare 
nogle enkelte jægere eller jagtvæsener 
ikke overholder lovgivningen, så sæt-
ter de hele udsætningen på spil, un-
derstreger Niels Søndergaard.

Processen frem mod et nyt forlig
Frem mod genforhandlingerne af ud-
sætningsforliget har Danmarks Jæger-
forbund i de seneste to år været i tæt 
dialog med de relevante aktører inden 
for udsætning. Der har været holdt løb-
ende møder, debataftenener og feltstu-
dier, og den tætte kommunikation hol-
des naturligvis helt frem til det nye 
forlig er indgået. På Danmarks Jæger-
forbunds hjemmeside www.jaegerne.
dk kan du følge med i arbejdet frem 
mod de kommende forhandlinger.

Her i Jæger vil vi også skrive om 
processen frem mod genforhandling-
en og bringe artikler, der går tættere 
på den gode og succesfulde udsætning 
af fasaner, agerhøns og gråænder.
tls@jaegerne.dk


