Vejledning om udsætning og
fodring af ænder ved
vandhuller
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Hvilke regler gælder for udsætning af ænder?
Ifølge jagtloven må der max. udsættes 1 ælling (kun gråænder) pr. 150 m2
eller 1 voksen and pr. 300 m2 åben, ubevokset vandflade.
Ifølge naturbeskyttelsesloven er et andehold som ændrer søens tilstand ikke
lovligt, uanset om begrænsningen i jagtloven er overholdt.
Ifølge naturbeskyttelsesloven må udsætning af ænder finde sted i den
størrelsesorden og på samme lokalitet som det hidtil er sket, dvs. gennem en
længere årrække. Reglerne om udsætning af ænder i jagtloven skal dog
overholdes.
Hvis der ønskes at udsætte ænder i en sø hvor der hidtil ikke har været udsat
ænder, vil det kræve en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Det må
forventes, at der ikke meddelelses dispensation. Begrundelsen er at der vil
ske en øget tilførsel af næringsstoffer til søen og at søens tilstand derved vil
forringes.
Reglerne i jagtloven administreres af Naturstyrelsen og reglerne i
naturbeskyttelsesloven administreres af kommunen.

Hvilke regler gælder for fordring af ænder?
Hvis der ikke er tilstrækkelig med føde til de ællinger der udsættes, er det en
overtrædelse af dyreværnsloven. Når ællingerne kan flyve, er der derimod
intet belæg for at tilskudsfodre, ællingerne kan jo søge føde et andet sted.
Følgende regler gælder i henhold til naturbeskyttelsesloven og
miljøbeskyttelsesloven:
Fodring direkte i søen må ikke finde sted, idet det kan forurene søvandet (jf.
miljøbeskyttelseslovens § 27).
Fodring af ænder må finde sted i samme omfang og på samme foderplads
som det er sket hidtil, dvs. gennem en længere årrække.
Hvis der ønskes at fodre ænder ved et vandhul, hvor der hidtil ikke har været
fodret ænder, eller hvis der ønskes at fodre mere end der hidtil er gjort, vil det
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kræve en dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Det kan ikke forventes, at
en dispensation gives. Begrundelsen er, at der vil ske en øget tilførsel af
næringsstoffer til søen, og at søens tilstand derved vil forringes.

Hvilke regler gælder for selve foderpladsen?
Hvis der ønskes at etablere en foderplads på en lokalitet, der er omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3,vil det kræve en dispensation fra
naturbeskyttelsesloven. Det kan ikke forventes, at en dispensation gives.
Begrundelsen er, at der vil ske en øget tilførsel af næringsstoffer til søen, og
at søens tilstand derved vil forringes.

Hvilke regler gælder, hvis du ønsker at udvide/oprense din sø?
Hvis der ønskes at udvide/oprense en sø, hvor der i dag foregår udsætning
og/eller fodring af ænder, kan der blive stillet skærpende vilkår til den
fremtidige udsætning / fodring.

Spørgsmål - Kontakt:
Odder Kommune, Miljø
Rådhusgade 3
8300 Odder
8780 3333 / miljoe@odder.dk
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Dette sker når ænderne fodres:
Foder og ekskrementer forurener vandhullerne
1 kg foder forurener det samme som 1.000 L urenset spildevand
Det naturlige næringsstof-kredsløb bliver ødelagt
Bestanden af ænder bliver unaturlig stor
Alger vokser og farver vandet grønt
Undervandsplanterne og fisk dør

Dette sker når ænderne IKKE fodres
Det naturlige nærings-kredsløb bevares
Få næringsstoffer giver få alger og klart vand
Sollys når ned til undervandsplanterne
Undervandsplanterne giver ilt til vandet
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