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Fra 1. april 2010 indførtes der nye regler for udsætning af 
fasaner og agerhøns, der stiller krav om en sammenhæng 
mellem mængden af udsatte fugle og arealets størrelse. 

Samtidig gav de nye regler mulighed for at øge antallet af 
udsatte fugle (7 pr. ha.) på betingelse af, at der udarbejdes en 

biotopplan for ejendommen.

Fra foråret 2018 giver anmeldelse af en biotopplan, 
under visse betingelser, mulighed for udsætning af 

op til 12 fugle pr. ha.
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Biotopplanerne er en 
betingelse, der indgår i 

udsætningsforliget. 
Men, plejetiltagene er 

målrettet generelle
naturforbedringer. 
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Biotopplanerne har til formål at etablere 
nye og/eller forbedre eksisterende biotoper 
for at øge omfanget og forbedre kvaliteten 

af vildtlevende fugles og pattedyrs 
levesteder, herunder livsvilkårene for den 

naturlige flora og fauna
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Generelle betingelser

• En biotopplan anses for gennemført når de tiltag 
biotopplanen angiver, er gennemført i naturen senest 
den 1. juni i ansøgningsåret således, at tiltagene har 
eller kan have en reel betydning for vildtets 
levesteder.

• En biotopplan-ejendom (sammenhængende arealer 
med samme ejer/bruger) er den/de arealer, der 
indgår ved beregningen af det tilladte antal udsatte 
agerhøns og fasaner - hele eller dele af en ejendom.

• Biotopplan-arealet er det/de arealer bestående af 
non food lavskov, dyrkede og udyrkede
landbrugsarealer samt udyrkede bræmmer, hvor 
biotopplantiltag kan udføres.
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• En biotopplan kan gælde for henholdsvis 1, 3 eller 5 år ad 
gangen. Betingelsen for udsætning af mere end 1 fugl pr. 
ha. er, at der til Miljøstyrelsen er anmeldt og gennemført 
en biotopplan for ejendommen.

• Kravet om biotopplaner gælder kun for de 
landbrugsmæssigt dyrkede arealer anmeldt under 
enkeltbetalingsordningen. Dette indebærer, at 
ejendomme, der ikke indeholder landbrugsarealer, f.eks. 
ejendomme, der kun består af skov eller andre arealer, 
som moser, krat eller lignende, ikke er omfattet af kravet 
om biotopplaner ved udsætning af fasaner og agerhøns.

• På ejendomme der består af skov eller andre arealer, som 
moser, krat eller lignende og landbrugsmæssigt dyrkede 
arealer på mindre end 22 ha., kan der uden biotopplan 
udsættes 7 fugle pr. ha. heraf maksimalt 4 agerhøns pr. ha. 
på den ikke landbrugsmæssigt dyrkede del og 1 fugl pr. ha. 
på den landsbrugsmæssigt dyrkede del af arealet.
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• Arealer der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 
§3, samt permanent græs, kan medregnes som arealer 
bestående af skov, moser, krat el.lign.

• For at opfylde kravet om biotopplaner i relation til 
udsætning af op til 7 fugle pr. ha., skal der for 1-årige 
biotopplaner opnås en samlet pointsum på minimum 
100 for alle tiltag. For 3-årige biotopplaner opnås en 
samlet pointsum på minimum 85 for alle tiltag.

• Biotopplan-arealerne skal placeres, så de medfører en 
forbedring af naturindholdet - hensyntagen til 
mikroklima (sol- og læforhold etc.) og at de danner 
korridorer mellem eksisterende levesteder for vildtet, 
naturområder og -elementer eller understøtter disse, 
f.eks. ved placering i forbindelse med levende hegn, 
skovbryn, markskel, vandløb, vådområder etc.

• Biotopplanens tiltag skal målrettes mindst 4 
arter/artsgrupper, hvoraf mindst 2 er ikke-jagtbare.
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For at opfylde kravet om biotopplaner i relation til 
udsætning af 8-12 fugle pr. ha., skal der udover 
minimumskravet om 85 eller 100 point opnås en samlet 
pointsum for alle tiltag i dette bilag optrykte skema for 
pointtildeling af 5-årige biotopplantiltag jævnfør 
nedenstående:

• 110 point giver mulighed for at udsætte op til 8 fugle

• 120 point giver mulighed for at udsætte op til 9 fugle

• 130 point giver mulighed for at udsætte op til 10 fugle

• 140 point giver mulighed for at udsætte op til 11 fugle

• 150 point giver mulighed for at udsætte op til 12 fugle

Ved udsætning af 8-12 fugle pr. ha. er det et krav at 
biotopplanen er 5-årig for de tiltag, som ligger udover de 
første 100 point.
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• Det er ejendommens ejer, der som udgangspunkt har 
ansvaret for anmeldelse og gennemførelse af 
biotopplanen. 

• Hvis biotopplan-ejendommen er bortforpagtet med 
jagtretten, kan det aftales, at det er forpagteren, der 
har ansvaret for at anmelde og gennemføre 
biotopplanen. 

• Hvis der er indgået aftale om jagtleje, kan det aftales 
skriftligt, at jagtlejer har ansvaret for udsætning af 
fugle. 

• Det er ejer eller bruger af en ejendom, der har det 
overordnede ansvar for at der sker indberetning af 
udsatte fugle, men det kan aftales, at det er den 
udsætningsansvarlige, der foretager denne 
indberetning. Indberetning skal ske til Miljøstyrelsens 
digitale indberetningssystem.
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Vær under udførelsen af 
biotopplanlægning og vildtpleje 

opmærksom på, at retningslinjer for disse 
kan være forskellig fra betingelser for at 

bevare den direkte støtte på arealet.

Kontroller derfor altid i det gældende 
reglement for landbrugsstøtteordningerne!
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Link til oversigt

Ejendomsareal 
og udsætning af 
fasaner og/eller 

agerhøns

Over 100 fugle 
og >1 fugl pr. 

ha.

Naturejendom -
består udelukkende 

af skov, moser, krat , 
§3 arealer eller 

permanent græs

Der må udsættes 7 
fugle pr. ha. Dog  
maks. 4 agerhøns

Landbrugsejendom -
landbrugsmæssigt 
dyrkede arealer  
anmeldt under 

enkeltbetalingsordnin
gen

Blandet ejendom -
indeholder skov, 

moser krat el. lign og 
landbrugsmæssigt 
dyrkede arealer 

≥ 22 ha.

Inden 1. maj i 
udsætningsåret, 

anmeldes en 
biotopplan i 

Miljøstyrelsesn 
digitale 

indberetningssystem

Blandet ejendom -
indeholder skov, 

moser krat el. lign og 
landbrugsmæssigt 

dyrkede arealer  på 
under 22 ha.

Uden biotopplan kan 
der udsættes 7 fugle 
pr. ha. naturarealer 
samt en fugl pr. ha. 
landbrugsmæssigt 
dyrket areal. Dog 
maks. 4 agerhøns.

Ønsker man at 
udsætte 7 fugle pr 
ha. for det samlede 
areal, skal der inden 

1. maj i 
udsætningsåret 

anmeldes en 
biotopplan i 

Miljøstyrelsesn 
digitale 

indberetningssystem

op til 100 fugle 
eller maks. 1 
fugl pr. ha.

Intet krav om 
biotopplan 

Al udsætning af fasaner, 

agerhøns og gråænder 

skal senest 1 uge efter 

udsætningen indberettes 

i Miljøstyrelsens digitale 

indberetningssystem.

https://www.jaegerforbundet.dk/vildt/natur-og-vildtpleje/bestandpleje/udsaetning/regler-og-skabeloner/


Biotopplanlægningen bygger på et 
pointsystem, hvor der gives point for 

etablering af forskellige typer af plejetiltag.

For at opfylde kravene til en biotopplan 
skal der på ejendomsniveau udføres 
terrænpleje, så man kommer op på 

minimum 100 point for 1-årige og 85 point 
for 3-årige biotopplaner.
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TILTAG :

Tiltagene kan udføres på  
landbrugsjord i omdrift samt græsarealer der ikke er 

udlagt som permanente græsarealer samt enkelte 
tiltag på

”udyrkede bræmmer langs vandmiljø”.

I det følgende gennemgås de enkelte biotopplantiltag 
i overensstemmelse med tiltag-nummeret i 

anmeldelsesskemaet.
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1. Vegetationsstriber i midtmark

Naturlig vegetation/vildt- og bivenlige arter.

Min. 3 m. bred, min 40 m. til markkant. 

Ingen gødskning eller sprøjtning.

Her kan vildtet finde føde og dækning

Vildtstriben virker som en ledelinje for mange vildtarter
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2. Vegetationsstriber

Biotopplaner

etableres langs søer, vandløb, kystlinjer, vådområder, levende hegn, 
skovbryn, markskel, diger, fortidsminder, beplantning, vegetationsstriber 
og lign



3. Sprøjte- og gødningsfri randzoner
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minimum 6 m brede. Skal opretholdes i biotopplanen fra såning 
og frem til høst.



4. Græsbræmmer som fodpose
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Fodpose langs søer, vandløb, kystlinjer, 
vådområder, levende hegn, skovbryn, 
markskel, diger, fortidsminder, 
beplantning, vegetationsstriber og lign. 
som primært skal bestå af græsser og 
urtevegetation.



5: Barjordsstriber 
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Barjordsstriber udlægges i 
forbindelse med mange 
andre elementer. 
Min. 1 m. bred



6: Tætslåede vegatationsstriber
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Ved slåning skal vegetationen løbende 
holdes helt kort, dvs. hyppig slåning i 
maj-juni, således at vegetationen ikke 
kan anvendes som redeskjul. Striberne 
skal være min. 2 m brede og maks. 6 m 
brede



7: Insektvolde
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Redested og 
dækning
Min. 1 m. bred. Må 
ikke sprøjtes og 
gødskes



8: Kombination af 3 tiltag: tiltag 1 samt 3-7 samlet
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9: Kombination af 3 tiltag: tiltag 2 samt 3-7 samlet
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10. Kyllingestriber
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Lysåben struktur - fødesøgning.
30 % udsæds-mængde langs 
søer, vandløb, vådområder, 
levende hegn,, markskel, diger, 
fortidsminder, vegetationsstriber 
og lign. Min. 3 m. bredt. Ingen 
gødskning og sprøjtning



11. Lærkepletter
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Min. 16 m² og 2 pletter inden for 1 ha.
Min. 40 meter til markkant.
Ingen gødskning og sprøjtning.



12. Vibelavninger
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Min. 16 m².
Min. 40 meter til markkant.
Ingen gødskning og sprøjtning.



13. Lysåben vegetation og 
arronderinger
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Redebiotop
og frøføde

Insektføde



14: Efterafgrøde
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Dækning og vinterføde.
Efterafgrøder skal ligge vinteren over til 
den 20. februar og må ikke nedsprøjtes i 
perioden.



Rosa rugosa 
nedskæres

Østrisk fyr 
skoves

14: Etablering og pleje/vedligeholdelse 
af træ- og buskbevoksninger
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15: Etablering af træ- og buskbevoksninger
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Tiltaget er pointgivende i 5 år fra 
anlæggelsesåret.



16. Træ- og buskbevoksninger
- pleje og vedligeholdelse
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17. Etablering af levende hegn og 
linjeformede markopdelinger

levende hegn, diger, markskel og andre 
linjeformede markopdelinger 
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18. Levende hegn og linjeformede 
markopdelinger

Tiltaget skal suppleres med 
minimum to af biotopplantiltag 2-7 
for at udløse point. Biotopplaner



19. Etablering af skov
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20. Etablering af søer
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Min. 600 m², 10 meter bufferzone
Pointgivende 5  år fra anlæggelse



21. Søer
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Eksisterende søer der 
forsynes med en 10 
meter bufferzone 



22. Genåbning af rørlagte grøfter
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Tiltaget er pointgivende i 5 år fra 
anlæggelsesåret.



23. Stenbunker
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Grundareal min. 5m², og 1 m. høj

Skal kombineres med flere andre tiltag



24. Opsætning af redekasser
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Redekasser opsættes for 

museædere (0,5 point) 

eller eng- og 

agerfugle (0,1 point)



25. Naturplan

Har en biotopplanejendom udarbejdet en naturplan, 
som i detaljer beskriver ejendommens naturindhold og 
fremadrettede målsætning og anbefalinger til 
forbedring af naturindholdet vil en sådan være 
pointgivende.
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Biotopplanerne laves, så der tages hensyn til
landbrugsdriften. Men kravet er en reel natureffekt!
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Målet for biotopplanen bør ikke være at 
opnå de 100 point så nemt som muligt.

Forsøg i stedet at følge intentionerne med 
lovgivningen og skabe reel naturværdi.
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Tag hensyn til landbrugsdriften ved at: 
1) udnytte vanskeligt dyrkbare arealer 
2) pleje og beskytte allerede eksisterende naturelementer. 
3) Placere tiltag, så de ikke generer markarbejdet.
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Tilstræb at skabe nye forbindelseslinjer 
mellem ejendommens småbiotoper.

Udnyt det udtagne areal maksimalt ved at 
udlægge biotopplanelementer i smalle striber 

opbygget af flere forskellige plejetiltag.
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Pleje af hegn

Tuegræsstribe

Vildtstribe

Slået spor

Sprøjtefri 

randzone

EKSEMPEL: Ejendom på 100 hektar 

Biotopplan opfyldes ved 1500 løbende 

meter af viste kombination af tiltag.
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På ejendomme hvor der er udarbejdet og iværksat 
biotopplaner, må ræv reguleres ved fældefangst i tiden 

1. juni - 29. februar (dette tidsrum ser dog ud til at 
blive indskrænket i kommende bekendtgørelse om 

vildtskader 2018)
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Spørgsmål?
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