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Høringssvar vedrørende Udkast til Vejledning om udarbejdelse af 
biotopplaner og udsætning af fasaner og agerhøns 

Vejledning om udarbejdelse af biotopplaner og udsætning af fasaner og 
agerhøns beskriver reglerne vedrørende biotopplaner og udsætningskursus 
i forbindelse med udsætning af fasaner og agerhøns i henhold til 
Bekendtgørelsen om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber m.m. 
Vejledningen skal danne grundlag for Skov- og Naturstyrelsens 
administration på området. 

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Aarhus Universitet, finder 
overordnet, at vejledningen er i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 
12, bilag 2 og bilag 3.  

Vi vil dog gerne bemærke, at en bagatelgrænse, baseret på de tidligere 
gældende braklægningsregler, ikke generelt er logisk og acceptabel ud fra 
et dyrevelfærdsmæssigt synspunkt. Dette gælder ejendomme med 
landbrugsmæssigt dyrkede arealer, som er mindre end 22 ha, hvor der 
tillades udsætning af op til 7 fasaner/agerhøns pr. ha uden biotopplan i 
modsætning til på ejendomme fra 22 til 100 ha, hvor der kun tillades 
udsættelse af 100 fugle i alt. Denne håndtering af reglerne indebærer, at der 
på ejendomme fra 14,4 - 22 ha tillades at udsætte flere fugle end på 
ejendomme fra 22 - 100 ha, uden at tilstødende biotopers kapacitet kendes 
eller beskrives. Idet små ejendomme ofte er samlet placeret i lokalområder, 
kan dette være uhensigtsmæssigt set i forhold til fuglenes muligheder for at 
finde føde og skjulesteder. Desuden skal vi gøre opmærksom på, at 
afsnittet vedr. ”ejendomme uden landbrugsmæssigt dyrkede arealer” på 
side 3 er ikke formuleret entydigt.  

Det er vores opfattelse, at kravet om udsætningskursus (s. 11, pkt. 9.1) ud 
fra et dyrevelfærdmæssigt synspunkt med fordel kan gælde generelt ved 
udsætning af fugle. 

Afslutningsvis skal vi bemærke, at vejledningen efter vores vurdering 
lægger op til en endog meget stor administrativ opgave.  
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