
 
 
Fællesrepræsentationen for Specialklubber for Stående Jagthunde i Danmark – Markvildtudvalget 

 
Udvalgsmøde d. 15. marts 2016 kl. 18.30 på Vildbjerg Hotel 

 
Referat 

1. Referat fra temadag hos SEGES v. Svend Erik 
Det var lidt for meget universitet – ikke helt for alm. mennesker. Patriotisk Selskabs indlæg var 
godt. Landmand omkr. det praktiske også fint. DJ udeblev med flere personer. Ellers fin dag. 
 

2. Projekt sammen med DCE, SEGES og DLF v. Flemming.  
Vi vil lave et fælles projekt, der skal få flere landmænd til at være me til at gøre noget for 
markvildtetd. Projekt skal køre i 2017. Vi mødes igen inden sommerferien. Jørn Pagh Berthelsen 
udarbejder et lille skriv, der fortæller, hvad DCE bruger vores agerhønetællinger til. SEGES laver 
faktaark. 
 

3. Udsætningsoplæg. Ref. fra møder v. Knud og Flemming.  
Der har været problemer med møderne. Vi har ikke altid følt, at det var jægernes interesse, der blev 
arbejdet for. På sidste møde forstod man, at den af FJD opstillede inddeling med tre søjler var en 
god idé. Vi skal holde vores sti helt ren. FJD må sørge for at evt. dispensation ikke kan gives som 
auto svar.dispensation må og skal være en dispensation, altså en absolut undtagelse. 
 

4. Samarbejdet med DJ v. Flemming.  
Vi har måske ikke været helt tilfredse. Vi synes en gang imellem, at vil bliver overset lidt. 
Formandskabet og F.Ø. mødes med DJ-formand og Jens Venø d. 06.04. 
 

5. Aktiviteter 2016 herunder forvaltningsområderne og andre projekter.  
Landsskuet regner vi med. Jagt og Natur på Gram Slot i august. Erling står for det. Vi skal være 
lidt mere udfarende. evt. vildtstriber. Vi kan ikke være på Hjerl Hede i år, da det er samme 
weekend. Markvandringer arrangeres i samarbejde med forvaltningsområderne. Vi har fået nyt 
forvaltningsområde ved Skanderborg. F. N. kontakter Martin Mogensen for at aftale et 
arrangement. 
 

6. Agerlandets Fauna 3. Vi skal bruge penge, hvis vi fortsat skal drive vore aktiviteter. Derfor 
skal vi ud og søge fonde om tilskud.  

Projektbeskrivelse fremlagt og godkendt. F.Ø. søger forskellige fonde.  
 

7. Ansøgninger til Agerhønefonden. Der var 6 ansøgninger..  
Vi indstiller, at der støttes med 5.000 kr. pr. projekt til Barløse, Hjerpsted, Nordsalling, Nordøstfyn 
og Stevns. Den 6. (Tilst)kan vi ikke anbefale, da det har karakter af at forbedre eget jagtterræn. 
F.Ø. orienterer ansøgerne. 
. 

8. Markvildtprisen 2016. Der var en indstilling.  
Vi indstiller til bestyrelsen at Bjarne Hansen, Sigerslevøster tildeles Markvildtprisen 2016. F.Ø. 
orienterer Bjarne Hansen. 



. 
9. Bent O. Rasmussen som særlig faglig konsulent.  

Bent O. er fratrådt sin stilling i DJ. Han er en stor kapacitet på markvildtområdet. Han er medlem 
af DGSK og vil gerne hjælpe os. Markvildtudvalget tager i mod tilbuddet og knytter ham til 
arbejdet. 
 

10. Eventuelt.  
Samarbejde med retrievere/spaniels, Erling orienterede. Begge klubber har sagt ja til at mødes. Der 
afholdes et møde medio april.  
Udsætningsbure. Vi skal have revideret arbejdstegningen til bur for familieflok. Vi samler viden ind 
og samordner det.  
Økonomi. Vi får besked om vores ansøgning om tilskud til nyt udstillingsmateriel til maj. 
Faunapletter i Herning og Ikast-Brande kommuner. Knud orienterede. Endnu en kommune med 
(Ikast-Brande). Der kan læses mere om det gode initiativ i Jæger nr. 2/2016.  
 
Aulum d. 21.03.2016 
Flemming Østergaard 
 
 


