
 
 

Fællesrepræsentationen for Specialklubber for Stående Jagthunde i Danmark - Markvildtudvalget 
 
Udvalgsmøde mandag d. 29.04.13, kl. 10 hos Erling Clausen 
 
Dagsorden 
 
Samarbejde med DJ 
Hvordan går det? Hvad er fremtiden? Hvad kan vi gøre? 
Vi drøftede samarbejdet og var enige om, at det var godt, det igen var på vej ind i gode rammer. 
FJD vil blive inviteret til evaluering af forårets informationsmøder og tilbudt en plads i 
kontaktgruppen for forvaltningsplanen. 
Vi ønsker, at der afholdes et møde, hvor Claus Lind Christensen, Jens Venø, Niels Søndergaard, 
FJDs formandskab og Markvildtudvalget deltager, for at få det fremtidige samarbejde sat helt på 
skinner. Vi vil opfordre Henrik R. til at få dette møde i stand. 
Når det gælder fremtiden for den store markvildtplan er vi overbevist om, at det vigtigste er: 

 At vi får landbrugsrådgivningen/planteavlskonsulenterne med. 
 At det bliver en gulerod til landmændene. 

Alle erfaringer viser nemlig, at projekter dør, når ildsjælene ikke er med mere. 
 
Forvaltningsområder 
Vi har fuld gang i forvaltningsområderne rundt om i landet. 
Vi er ved at få et op at stå ved Assens. 
Et samarbejde på tværs af racer og skel kan sikker give et projekt Agerhøns i Salling. 
Vi var enige om, at vore forvaltningsområder kan blive en stor inspirationskilde for de forskellige 
markvildtlav. Det er nemlig sådan, at det, vi beskæftiger os med i disse områder, er de tiltag, som 
man på sigt skal i gang med i forvaltningsområderne for at forbedre forholdene for markvildtet. 
Vi vil også gerne bruge områderne til at belyse effekten af forskellige frøblandinger og 
såtidspunkter. 
Når det gælder udsætning, ved vi godt, at det ikke kan redde agerhønen, men netop familieflokkene 
og det lille fasanopdræt har mange steder været løftestangen, der har sat de biotopforbedrende 
foranstaltningen i gang. Der kan også være stede som f. eks. Ærø, hvor det ikke kan lade sig gøre 
uden udsætning. 
 
Aktiviteter i 2013 
Vi skal gerne være på dyrskuerne i Hjørring, på Fyn og Landsskuet 
Derudover skal vi være med på FJD-udstilling i Vissenbjerg og Game Fair på Gram Slot. 
Vi skal opdatere vores informationsmateriale 
Hvordan løser vi opgaverne? 
Alex Nissen er kontaktmand til det Fynske skue. F.Ø tager sig af FJD-udstillingen. Knud Overgaard 
er kontaktperson til Landsskuet og Kim Geisler tager sig af Hjørring. Erling Clausen er 
kontaktperson til Gram. 
Traileren vil blive gjort klar, og materiale opdateret. Traileren forsynes med skruer og talks mm, så 
det ikke bliver de forhåndenværende søms princip, der råder på de enkelte events. 



Vi vil gerne have nogle aktiviteter i forvaltningsområderne. Områderne kontaktes og eventuelle 
arrangementer annonceres i Jagthunden, på diverse hjemmesider og i lokalpressen. 
Vi drøftede budgettet, og kunne se, vi eventuelt kunne få problemer med kørselskontoen. Drøftes 
med FJDs bestyrelse. 
 
Markvildtprisen 2013 
Der er indstillet 4 projekter.  
Agerhønen tilbage på Ærø 
Orø-projektet 
Projekt Nordfyn 
Poul Richard Jørgensen, Frørup 
Vi var enige om, at alle 4 projekter var værdige prismodtagere. Vi drøftede forskellighederne. Vi 
blev hurtigt enige om en favorit, der blev indstillet som nr. 1. 
Når prisoverrækkelsen skal finde sted, skal der slås på stortromme for så massiv pressedækning 
som muligt. 
 
Udsætning af høns om foråret 
FJD skal arbejde aktivt for, at man ophører med at udsætte høns i forbindelse med forårets 
markprøver. I stedet skal der arbejdes med biotopforbedringer og udsætning af familieflokke om 
efteråret. 
Vi drøftede det problematiske i at sætte høns ud i forbindelse med forårets prøvet. Vi var enige om, 
at vi ikke kunne finde argumenter for at udsætte i forbindelse med forårsprøver, og at det kan give 
problemer i forhold til andre grønne organisationer, som vi fremover skal samarbejde med. 
Vi fremsender forslag til FJDs bestyrelse. 
 
Eventuelt 
Intet 
 
Aulum d. 30.04.2013 
Flemming Østergaard 
 


