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Vejledning i skræmmemidler 

Hvis der er problemer med vildt, der gør omfattende skade på afgrøder eller udgør risiko for 

mennesker eller husdyrs helbred, kan man ansøge om en reguleringstilladelse. Det dog en 

forudsætning, at der ikke er anden tilfredsstillende løsning, hvilket vil sige, at man normalt først 

skal have forsøgt afværgeforanstaltninger.  

 

Der er mange typer af afværgeforanstaltninger blandt andet skræmmemidler, som der herunder er 

en række eksempler på. Bortskræmningen er mest effektiv, hvis man skifter mellem forskellige 

skræmmemidler og jævnligt flytter dem.  Skræmmemidlerne kan også bruges på og ved bygninger.  

 

 

 

  

Terror-øjne fungerer godt imod fuglevildt. Det er en 

oppustelig ballon, som hænges der, hvor man gerne vil opnå 

en virkning. Terror-øjnene skal hænges frit, så ballonen kan 

bevæge sig i vinden. 

 

Skræmme-øjne fungerer godt mod fuglevildt. Det er en 

udvidet udgave at terror-øjnene. Forskellen er at ’øjnene’ 

sidder på et skilt, der bevæger sig i vinden, og har spejle, der 

reflekterer solen. Skræmme-øjne skal sættes frit, så vinden 

kan tage fat, og dreje den. 

 

Hyleren fungerer godt imod hjortevildt og fuglevildt, det er 

en avanceret udgave af fugleskræmslet. Hyleren er 

batteridrevet, tidsindstillet, udleder høje toner og lys. 
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Høgedragen er god mod fuglevildt ved afgrøder, bynære 

områder, juletræsplantager, minkfarme og hustage. 

Høgedragen placeres på den medfølgende stang.  

 

Signalpistol, 9 mm, er effektiv til at bortskræmme fuglevildt 

og hjortevildt. Især gæs, svaner og kronvildt når disse 

optræder i store flokke og rudler. 

Pistolen kan købes uden afgift, men kræver våbentilladelse. 

 

 

Gaskanon, virker på fuglevildt og delvist på hjortevildt, men 

vildtet har desværre en ret hurtig tilvænning. Giver i 

sommerperioden mange klager og henvendelser fra borgere 

der generes af larmen, og bør derfor anvendes med omtanke. 

 

Der findes flere udbydere og modeller af vildtafværgemidler 

som aktiveres, når skadevoldere indfinder sig på afgrøden, 

og kan f.eks. styres af fotoceller mv. De fungerer generelt 

godt, men er ret dyre i anskaffelse. Der kan kobles forskellige 

lys og lyde på, afhængig af model.  
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Opsætning af en silhuet af springende hund er især effektive 

overfor gæs og andre fugle. Figurerne kan med fordel skæres 

ud i vandfast krydsfiner og sprøjtemales. Figurerne har god 

virkning, men skal som de fleste andre skræmmemidler 

flyttes med jævne mellemrum flyttes. 

 


