Anfør navn og adresse her:

Naturforvaltning

Navn

J.nr. NST-3446-00040

Adresse
Postnummer

Ansøgning om tilladelse til indfangning af fasaner
Der ansøges herved om tilladelse til indfangning af fasaner i henhold til § 8 i Miljøog Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1782 af 16. december 2015 om
fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt.
Ansøgningsskemaet udfyldes af ejeren/brugeren. Det skal bemærkes, at man som
jagtlejer ikke betragtes som bruger af en ejendom.
Undertegnede
Navn ______________________________
Adresse ____________________________
Postnummer ________________________
Telefonnummer _______________________
ansøger hermed som (sæt kryds)
Ejer
Bruger
af ejendommen
Navn _____________________________
Ejendom ___________________________
Adresse ____________________________
Postnummer ________________________
med jagtret på _____ sammenhængende hektarer om indfangning af ____ stk.
fasaner med henblik på produktion af fasanæg og fasankyllinger. Der gives
maksimalt tilladelse til indfangning af 1 fasan pr. hektar.
Indfangningstilladelsen gives med dispensation til opdræt på nedenstående
ejendom:
Navn _____________________________
Ejendom ___________________________
Adresse ____________________________
Postnummer ________________________
og på betingelse af
•

at jagtretten på arealet, hvor indfangningen foretages, omfatter mindst 250 ha.
sammenhængende areal,
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•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

at den ansvarlige for indfangningen og opdrættet inden påbegyndelse af
indfangningen har gennemgået et af Fødevarestyrelsen godkendt kursus for
opdræt af fjervildt eller er uddannet skytte,
at indfangningen sker på grundlag af fasaner udsat i den foregående sæson,
at indfangningen sker med henblik på egen æg- og kyllingeproduktion,
at fugleholdet har et omfang, som kræver registrering hos Fødevarestyrelsen,
dvs. en årlig produktion på mindst 100 fugle eller 200 æg iht. Miljø- og
Fødevareministeriets bekendtgørelse om opdræt af fjervildt, med senere
ændringer,
at opdrættet er tilmeldt den lokale fødevareregion,
at indfangningen kun finder sted i tidsrummet 16. januar til 20. marts i det år
ansøgningen gives af Naturstyrelsen. Tilladelsen udløber den 21. marts i
ansøgningsåret,
at fasanfælder anbringes mindst 150 meter fra anden persons jagtgrund,
at opdrættet udelukkende sker på den ejendom hvortil dispensationen er givet
og at indfangne fasaner ikke må transporteres væk fra ovennævnte ejendom,
At indfangne fasaner udelukkende består af fugle fra
indfangningsejendommen,
at de indfangne fasaner ikke gøres til genstand for salg eller på anden måde
formidles,
at indfangne fasaner genudsættes på indfangningsejendommen senest
førstkommende 25. maj,
At Naturstyrelsen uhindret kan foretage kontrol af volierer samt overvære
genudsætning af indfangne fugle,
At tilladelsen til enhver tid kan tilbagekaldes, hvis forholdene efter
Naturstyrelsens skøn giver anledning hertil.

Ansøger erklærer hermed på tro og love, at de anførte oplysninger er korrekte, og
at ansøgningen opfylder de ovennævnte betingelser for tilladelse til indfangning af
fasaner.
Dato __________
Ansøgers underskrift ___________________
------------------------------------------------------------------------------------------------Det ansøgte tillades på ovennævnte betingelser
Dato ______
Naturstyrelsen __________________

Ansøgningsskemaet indsendes (underskrevet) til Naturstyrelsen
Pr. mail til nst@nst.dk
Kopi sendes af Naturstyrelsen til Politiet samt Fødevarestyrelsen.
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