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Indfangning af fjervildt 

Der er forbud mod indfangning i naturen af vildt* 

- Miljøstyrelsen kan tillade indfangning af fasaner 

- Særlige betingelser er gældende – her enkelte nævnt: 

- Minimum 250 ha ejendom 

- Indfangning sker med henblik på egen æg- og kyllingeproduktion 

- At fugleholdet registreres hos Fødevarestyrelsen (min. 100 fugle) 

- At den ansvarlige har gennemført et kursus for opdræt af fjervildt 

- At indfangne fugle ikke udsættes for salg, og i øvrigt genudsættes  
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Indfangning af fjervildt 

Der er forbud mod indfangning i naturen af vildt* 

- Miljøstyrelsen kan tillade indfangning af fasaner 

I 2015 blev der givet 36 tilladelser til indfangning af fasan 

ca. 20.000 fasaner indfanget på et samlet areal på ca. 
31.000 ha 
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Udsætning af fjervildt 

Vildt må ikke udsættes i naturen uden Miljøstyrelsens tilladelse 

- Undtaget er fasaner, agerhøns og ænder 

- For fasaner og agerhøns gælder følgende:  

- Landbrugsejendomme 

- 1 fugl/hektar, dog altid minimum 100 fugle (fasan/agerhøns) 

- Landbrugsejendomme med Biotopplan  

- 7 fugle/hektar (fasan/agerhøns) 

- Naturejendomme   

- 7 fugle/hektar (fasan/agerhøns) 
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Udsætning af fjervildt 

Udsætning af fasaner på: 

-  landbrugsejendomme 

- Ukendt, ingen krav om indberetning 

- Landbrugsejendomme med Biotopplan 

 - Ca. 260 stk. årligt, samlet udsætningsareal på ca. 110.000 ha 

 = potentiel udsætning af ca. 770.000 fugle 

- Naturejendomme  

-   
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Udsætning af fjervildt 

Biotopplaner 

- Naturstyrelsen fører årligt kontrol med 12-15 biotopplanejendomme 

- Der er tilfælde hvor biotopplaner underkendes = forbud mod udsætning 

- 2016 - 3 ejendomme underkendt 
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1 Vegetationsstriber i midtmark 85.014 Meter 

2 Vegetationsstriber 565.407 Meter 

3 Sprøjte- og gødningsfri randzoner 111.572 Meter 

4 Græsbræmmer som fodpose 354.430 Meter 

5 Barjordsstriber 416.853 Meter 

6 Tætslået vegetationsstribe 727.548 Meter 

7 Insektvolde 226.324 Meter 

8 Kombination af 3 tiltag: Tiltag 1 samt 3-7 samlet 36.258 Meter 

9 Kombination af 3 tiltag: Tiltag 2 samt 3-7 samlet 286.755 Meter 

10 Kyllingestriber 3.344 Meter 

11 Lærkepletter 34 Stk. 

12 Arronderinger 311 Hektar 

13 Efterafgrøder 1.821 Hektar 

14 Etablering og pleje/vedligeholdelse af træ og buskbevoksninger 283 Hektar 

15 
Etablering og pleje/vedligeholdelse af levende hegn og linjeformede 
markopdelinger 262.939 Meter 

16 Etablering af skov 48 Hektar 

17 Søer (etablering) 26 Stk. 

18 Genåbning af rørlagte grøfter 5.240 Meter 
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Udsætning af fjervildt 

Vildt må ikke udsættes i naturen uden Miljøstyrelsens tilladelse 

- Undtaget er fasaner, agerhøns og ænder 

- For agerhøns findes ingen tal for udsætning 
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Udsætning af fjervildt 

Vildt må ikke udsættes i naturen uden Miljøstyrelsens tilladelse 

- Undtaget er fasaner, agerhøns og ænder 

- For gråand gælder følgende: 

- Gråænder kan udsættes i ferske vande 

- 1 ælling per 150 m2 åben ubevokset vandflade eller 

- 1 voksen and per 300 m2 åben ubevokset vandflade 

- Udsætning kan ske fra jagttidens ophør til 1 måned før jagttiden 
begynder 
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Udsætning af fjervildt 

Vildt må ikke udsættes i naturen uden Miljøstyrelsens tilladelse 

Udsætning af ænder: 

-  Ingen indberetning 

- Omfang af udsætning ukendt 
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Udsætning af fjervildt 

Oversigt over udsætning og vildtudbytte 
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Fasan Agerhøne Gråand 

Registreret 
udsætning 

770.000 
+ Naturejd. 

Ukendt Ukendt 

Vildtudbytte 
2015/2016 

Ca. 663.000 Ca. 28.000 ca. 438.000 
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Udsætning af fjervildt 
Lovovertrædelser 

Infangning af fasaner 

Medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde  

3) overtræder vilkår i afgørelser truffet efter bekendtgørelsen. 

Stk. 2. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der 
ved udmåling af bøde tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet 
økonomisk gevinst. 

Stk. 3. Straffen kan stige til fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt 
eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er 

1) forvoldt betydelig skade på de interesser, som lov om naturbeskyttelse, jf. § 1, stk. 1 og 
2, eller lov om jagt og vildtforvaltning, jf. § 1, stk. 1, tilsigter at beskytte, eller fremkaldt 
fare derfor, eller 

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, 
herunder ved besparelser. 
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Udsætning af fjervildt- Lovovertrædelser 
 
Udsætning af fugle 

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, 
straffes overtrædelse med bøde. 

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis 
overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, 
og hvis der ved overtrædelsen er 

1) voldt betydelig skade på de interesser, som loven tilsigter at 
beskytte, jf. lovens § 1, stk. 1, eller fremkaldt fare derfor, eller 

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den 
pågældende selv eller andre. 

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) 
strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 
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