Den 06. juli 2018

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF
UDSÆTNING AF FASANER, AGERHØNS OG
GRÅÆNDER
1. FORORD
19. december 2017 indførtes nye regler om krav for digital indberetning af udsætning af fasaner,
agerhøns og gråænder.
Reglerne skal sikre et overblik over den samlede udsætning af fasaner, agerhøns og gråænder i
landet.
Der er i reglerne fastsat areal-/mængdekrav og samtidig givet mulighed for, på visse betingelser, at
øge antallet af fasaner og agerhøns som kan udsættes. Reglerne fremgår af bekendtgørelse om
udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber § 14, og bekendtgørelsens bilag 2 og 3
(Bekendtgørelse nr. 1652 af 19/12/2017). Reglerne er i denne vejledning gengivet i bilag 1.
Denne vejledning indeholder en beskrivelse af, hvordan man digitalt indberetter udsætning af
fasaner, agerhøns og gråænder. Vejledningen indeholder således oplysning og beskrivelse af de
informationer som skal udfyldes i forbindelse med indberetning af udsætning af fuglevildt.
2. UDSÆTNING AF FUGLEVILDT
Enhver udsætning af fasan, agerhøne og gråand skal indberettes digitalt til Miljøstyrelsen. Det
betyder at ejendomme uden undtagelse skal indberette enhver udsætning af fuglevildt senest 1 uge
efter at udsætningen har fundet sted.
Tidspunkt for udsætning, jf. § 14, stk. 2.
Udsætning kan ske i de følgende perioder:
Fasan: 1. april til 31. august
Agerhøne: 1. april til 15. august
Gråand: 1.april til 31. juli

3. DIGITAL INDBERETNING
Miljøstyrelsens digitale indberetningssystem for udsætning af fuglevildt findes på styrelsens
hjemmeside. Systemet kan tilgås via følgende link: Indberetning for udsætning af fasan, agerhøne
og gråand
For at benytte systemet skal der logges ind med NemID.
Indberetningen består af 5 trin som skal udfyldes. Disse trin beskrives i nedenstående:
3.1 Indberetter rolle
Enhver kan foretage indberetning af udsætning af fuglevildt enten som ejer/forpagter af en ejendom
eller som repræsentant for ejer/forpagter.
Ejer/forpagter af en ejendom
Ejeren af en ejendom er den eller de personer, som har tinglyst adkomst til ejendommen.
Forpagteren af en ejendom er den eller de personer, som forpagter en ejendom helt eller delvist
med jagtretten. En jagtlejer er således ikke forpagter af en ejendom, medmindre jorden samtidig er
forpagtet.
Det er en ejendoms ejer eller forpagter, som er ansvarlig for, at udsætningen sker i henhold til
gældende regler. Der er intet til hinder for at indberetningen foretages af anden person (se
nedenstående), men ejer eller forpagter er ansvarlig.
Repræsentant (f.eks jagtlejer, skytte, konsulent eller andet
Repræsentant er i princippet enhver som ikke er ejer/forpagter. Ofte vil der være tale om en skytte,
jagtlejer, konsulent eller udsætningsansvarlig, men det kan også være pårørende eller andre. Som
repræsentant kan man tilgå systemet via eget NemID.
3.2 Indberetterinfo
Man skal oplyse hvem ejer/forpagter til en ejendom er. Det betyder, at man skal oplyse navn,
adresse og e-mail på ejer/forpagter.
Kender man en ejendoms CVR, eller P-nummer kan dette indtastes hvormed systemet automatisk
finder oplysninger på ejer/forpagter.
Telefonnummer på ejer/forpagter kan man også oplyse, men dette er ikke et krav.
3.3 Cc mailmodtagere
Er der personer, som man ønsker skal modtage oplysninger om udsætningen, kan mailadresse på
disse indsættes. Det kan eksempelvis være konsortiemedlemmer eller en skytte tilknyttet
ejendommes jagtvæsen.
Der skal ikke indtastes mail på ejer/forpagter, eller udsætningsanvarlig i denne del idet systemet
automatisk sender oplysninger til alle i systemet oplyste mailadresser.
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3.4 Udsætning
Indberetningen skal foretages særskilt for henholdsvis fasaner, agerhøns og gråænder.
Foretages udsætning af fuglevildt på en ejendom ad flere omgange, skal der indberettes for hver
enkelte udsætning.
Udsætning af fuglevildt skal senest 1 uge efter udsætningen indberettes. Er udsætningsdatoen
planlagt kan indberetningen godt foretages forud for selve udsætningen.
Udsættes mere end 100 fugle skal man angive oplysninger (navn, adresse og e-mail) på den/de
udsætningsansvarlige.
Ansvar for udsætning, jf. § 14, stk. 5
Udsætning af mere end 100 stk. fuglevildt (fasaner, agerhøns og gråænder) forudsætter, at den
person, der er ansvarlig for udsætningen, har gennemført et kursus om udsætning af fuglevildt. Der
er udarbejdet retningslinjer for indholdet af sådanne kurser (bilag 2).
Hvis jagtretten er lejet ud, kan det aftales, at det er jagtlejer, der har ansvaret for udsætningen.
Det er således den, der står for udsætningen, der skal have gennemført det obligatoriske kursus i
udsætning og som kan straffes, hvis der udsættes flere fugle end tilladt.
3.5 Ejendom
Alt afhængigt om der udsættes fasaner og agerhøns eller gråænder skal der angives oplysninger om
selve udsætningsejendommen. Disse oplysninger er beskrevet i nedenstående
Fasaner og agerhøns
Udsætningsejendommens adresse og samlede areal skal oplyses. Det betyder, at hele ejendommens
areal, uanset om disse arealer er sammenhængende eller ej, skal angives selvom udsætning kun
foretages på dele af ejendommens areal. Det samme er gældende hvis der foretages udsætning ad
flere omgange.
Har man derimod flere ejendomme med separat ejendomsnummer hvor der foretages udsætning,
skal sådanne hånderes enkeltvis.
VIGTIGT for biotopplanejendomme: Selvom en biotopplan kun er anmeldt for dele af en ejendom
skal man stadig angive ejendommens samlede areal.
Udgangspunktet for angivelse af ejendommens samlede areal og den enkelte udsætning er, at man
på ejendomsniveau får et overblik over ejendommens samlede udsætning på en sæson.
Ejendomme med bioptopplaner:
Ejendomme som foretager udsætning på baggrund af en biotopplan skal oplyse biotopplanens
journalnummer. På den måde kan man direkte se sammenhængen mellem en større udsætning og en
gældende biotopplan.
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Journalnummeret tilgås ved at markere "ja" for, om der er en gældende biotopplan på ejendommen.
Herefter indtastes samme adresse og samme ejendomsnummer som er anført på selve biotopplanen.
Herefter kan man vælge den biotopplan som er gældende for ejendommen.
Gråænder
Udsætningsejendommens adresse og det antal søer som der udsættes gråænder i skal oplyses.
Derudover skal det oplyses hvor mange kvadratmeter åben vandflade søerne består af.
Ved åben vandflade menes den del af søen, hvor ænder frit kan svømme. Det vil sige at arealer med
tagrør ikke kan tælles med. Man kan via diverse kortprogrammer eller krak.dk foretage en opmåling
af sådanne arealer.
Det er ikke et krav at angive hvor eller hvilken sø på en ejendom hvor udsætningen finder sted.
Udgangspunktet for angivelse af det antal søer hvori der på en ejendom udsættes ænder i og den
samlede åbne vandfalde på disse er, at man på ejendomsniveau får et overblik over hvor mange søer
der på en ejendom udsættes ænder i og det samlede antal ænder der udsættes på en sæson.
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Bilag 1.
§ 14 i bekendtgørelse nr. 1652 af 19/12/2017 om udsætning af vildt, jagtmåder og
jagtredskaber
§ 14. Vildt må ikke udsættes i naturen uden Miljøstyrelsens tilladelse.
Stk. 2. Reglen i stk. 1 gælder i følgende tilfælde ikke ved udsætning af fasan (Phasianus colchicus) i
perioden 1. april til 31. august og agerhøne (Perdix perdix) i perioden 1. april til 15. august:
1) På ejendomme under 100 ha., såfremt der ikke udsættes flere end 100 fasaner/agerhøns.
2) På ejendomme på 100 ha. eller derover, såfremt der ikke udsættes flere end 1 fasan/agerhøne pr.
ha.
3) På ejendomme med landbrugsmæssigt dyrkede arealer som indgik ved tildelingen af
udtagningsrettigheder efter enkeltbetalingsordningen for hvilke der er udarbejdet og gennemført
biotopplaner, der opfylder retningslinjerne fastsat i bilag 2 til bekendtgørelsen, såfremt der ikke
udsættes flere end 7 fasaner/agerhøns pr. ha. dog maksimalt 4 agerhøns pr. ha. Ejendomme som
forud for en 5-årig biotopplan har anmeldt og gennemført en biotopplan for ejendommen de
forudgående 2 år kan under særlige vilkår, jf. bilag 2, udsætte op til 8-12 fugle pr. ha. dog
maksimalt 4 agerhøns pr. ha.
4) På ejendomme uden landbrugsmæssigt dyrkede arealer samt på ejendomme med
landbrugsmæssigt dyrkede arealer, som ikke indgik ved tildelingen af udtagningsrettigheder efter
enkeltbetalingsordningen, såfremt der ikke udsættes flere end 7 fasaner/agerhøns pr. ha. dog
maksimalt 4 agerhøns pr. ha.
Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder ikke for udsætning af gråand (Anas platyrhynchos) i ferske vande,
såfremt der ikke udsættes mere end 1 ælling pr. 150 m2 eller 1 voksen and pr. 300 m2 åben
ubevokset vandflade, og såfremt fuglene udsættes i tiden fra 1. april - 31. juli.
Stk. 4. Den i stk. 2, nr. 3, nævnte biotopplan anmeldes i Miljøstyrelsens digitale
indberetningssystem hvert år inden den 1. maj. Biotopplanen kan omfatte en eller flere ejendomme
eller dele heraf med samme ejer eller bruger. Ved beregning af biotopplan-ejendommens samlede
areal indgår alle sammenhængende arealer, bortset fra søer med åbne vandflader over 1 ha. En
biotopplan-ejendom har sammenhængende arealer, når arealerne ikke er adskilt af fremmede arealer
eller af veje og jernbaner, som ikke må krydses.
Stk. 5. Udsætning af flere end 100 fugle forudsætter, at den eller de ansvarlige for udsætningen har
gennemgået et af Miljøstyrelsen godkendt kursus om udsætning af fuglevildt, der opfylder
retningslinjerne fastsat i bilag 3 til bekendtgørelsen.
Stk. 6. Udsætning af fasaner, agerhøns og gråænder skal senest 1 uge efter udsætningen indberettes i
Miljøstyrelsens digitale indberetningssystem.
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Bilag 2.
Krav til undervisningsplan for personer, der beskæftiger sig med udsætning af fuglevildt
Ifølge § 14, stk. 5, forudsætter udsætning af fuglevildt (flere end 100 stk. fasaner, agerhøns eller
gråænder), at den for udsætningen ansvarlige person/personer skal have gennemgået et af
Miljøstyrelsen godkendt kursus i udsætning af fuglevildt, hvis indhold er fastsat af styrelsen efter
vejledning fra Vildtforvaltningsrådet.
Kurset skal være gennemført inden den pågældende overtager ansvaret for udsætning af vildtfugle.
Kravet træder i kraft 1. januar 2008 for udsætning af gråænder og 1. januar 2010 for udsætning af
fasaner og agerhøns.
Kurset skal som minimum indeholde følgende elementer:
- Gennemgang af relevant lovgivning omkring, jagt og regulering, dyrevelfærd, dyre- og
jagtetik og natur- og miljøbeskyttelse. (Udsætning af gråænder, fasaner eller agerhøns).
- Gennemgang af relevant lovgivning omkring brak og god landbrugs- og miljømæssig stand
(GLM). (Udsætning af fasaner eller agerhøns).
- Etiske regler vedrørende opdræt og udsætning af fuglevildt. (Udsætning af gråænder,
fasaner eller agerhøns).
- Markvildtets biologi, herunder vildtets krav til føde og dækning/redeskjul i det åbne land.
(Udsætning af fasaner eller agerhøns).
- Anvendelse af fælder og deres udformning og brug, herunder tilladelse til og brug af
rævefælder. (Udsætning af gråænder, fasaner eller agerhøns).
- Relevante regler under Fødevarestyrelsen og Landbrugstyrelsen. (Udsætning af gråænder,
fasaner eller agerhøns).
- Ekskursion til en ejendom, hvor implementeringen af en biotopplan er iværksat. (Udsætning
af fasaner eller agerhøns).
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