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Endeligt referat udvalgsmøde d. 03.10.2016 kl. 18.30 på Vildbjerg Hotel 
 
 

1. Siden sidst 
 Landsskuet. Knud. Som sædvanlig havde vi en god snak med mange mennesker, men der 

kommer ikke mange landmænd forbi. Måske skal vi holde en pause. 
 Markvildtprisen. Flemming Ø. Godt arrangement. Der deltog en del mennesker. Fyldig 

artikel i Jagthunden nr. 4. Landbrug og Fødevarer bør være repræsenteret eks. ved den 
lokale landboforeningsformand. 

 Jagt og natur. Gram. Erling. Der var i år mangel på information. Der var ikke styr på ret 
meget vedrørende placering af stand. Vi blev snydt. Hvis der ikke kommer bedre styr på 
planlægning og information, vil vi ikke være med. Ellers mange gode kontakter. 

 Markvandringer. Flemming Ø og Flemming N. Gode arrangementer, hvor vi kan komme i 
kontakt med mange forskellige. Der var bl.a. deltagelse af den lokale biavlerforening i 
Illerup. På det seneste et arrangement i Vildbjerg arrangeret af Heden og Fjorden, 
Landboforeningen og SEGES. Vi bør have et helt fast koncept for, hvordan 
markvandringerne arrangeres. 

 Støttede projektet. Flemming Ø. Vi har fået god respons tilbage på de projekter, der i år er 
støttet af Agerhønefonden. Det går godt. Man har takket os. Der er en reportage fra et af 
projekterne i Jagthunden nr. 5. 

 
2.Forvaltningsområderne. Vore forvaltningsområder er vigtige for vores arbejde. Der er lidt 
uklarheder om et par af områderne – ejendomme sælges og nye ejere. Vi afventer.  

 Forsøgsagre. Der er mulighed for, at vi et par steder kan lave demonstrationsagre af 
forskellige frøblandinger. Vi undersøger nærmere. 

 
3.Agerhønetællinger. Vi har haft stor succes med vore tællinger, og Jørn Pagh Bertelsen (DCE) har 
været glad for vores arbejde. JPB har opsagt sin stilling hos DCE. *Knud og Flemming har et 
møde med ham. Vi afventer resultatet, men hvis vi skal fortsætte vil det kun blive om foråret, vi 
tæller. 
 
4.Faunapletter på agerjord. Knud, Svend Erik. Knud orienterede om, at der er tilsået 60 – 70 km 
striber i Herning og Ikast-Brande Kommuner. Det har kørt på skinner. Styrken er, at det er 
landboforeningen, der står bag. Man har haft besøg af DJ (Jens Venø og Niels Søndergaard). Vi 
har opfordret DJ til at sætte gang i tilsvarende projekter rundt om i landet. Det må ligge lige for til 
markvildtlavene. Svend Erik orienterede om, at man i Lemvig, Holstebro og Struer Kommuner 
arbejder på at få ideen op at stå. Lignende initiativ er i gang i Skive i samarbejde med Landbo 
Limfjord. 



 Evalueringsprojekt: Flemming Ø. Har talt med Jens Simonsen om at lave en evaluering. 
Formålet med evalueringsprojektet skal være at opsamle viden om landmændenes reaktion 
og holdning vedrørende deltagelse i projektet med markvildtforvaltning.  
Resultatet af undersøgelsen vil være et vigtigt erfaringsgrundlag for det videre arbejde med 
praktisk markvildtforvaltning, og det kan fungere som basisviden for formuleringen af en 
eventuel fremtidig samfundsmæssig understøttelse af naturen i agerlandet gennem en 
motiverende tilskudsordning.  
Bent Rasmussen vil gerne lave undersøgelsen, og vi vil søge 15. juni-fonden om 50.000 kr. 
til evalueringsprojektet. Der er aldrig før lavet en undersøgelse, der går på, hvad landmænd 
synes om at være med til at etablere faunaforbedrende tiltag i markerne. Vi vil prøve at lave 
en sådan evaluering, evt. I samarbejde med Jordbrugets Uddannelsescenter. Det vil på sigt 
kunne føre til, at resultaterne kan bruges i undervisningen af jordbrugselever – direkte 
undervisningsmateriale. 
 

5.Agerhønefonden. Flemming Ø 
 Fremtid. Agerhønefonden er meget vigtig for FJDs markvildtarbejde. Dels skaffer den penge 

til Markvildtprisen, men lige så vigtig er, at den støtter projekter, der er med til at skabe 
gode trænings- og prøveterræner. Derfor er det nødvendigt, at medlemmerne igen bidrager 
til fonden. 

 Ansøgninger – der er p.t. én ansøgning (vedlagt). Det var en ansøgning fra Eskjær-projektet. 
Udvalget kan ikke anbefale ansøgningen, fordi projektet blev støttet i 2015 med 5.000 kr. og 
hvert år modtager 2000 kr. i støtte i form af frø til faunastriber. 

 
6.Nyt udstillingsmateriel. Flemming Ø. En del af vores udstillingsmateriel er nedslidt. Det skal 
fornys. Udendørs roll-ups med klare og enkle budskaber kan være løsningen. Udvalgets medlemmer 
skal komme med ideer til materiale. 
 
7.Naturpakken. Bilag. DJs indspark til naturpakken kan vi fuldt og helt bakke op om. Vi kunne dog 
godt ønske os, at man er mere konkret, når det gælder at få tingene omsat i praksis. Hvordan skal vi 
inddrage landbrugskonsulenterne? Få dem klædt på til opgaven. Hvordan iværksætter man 
tiltagene i praksis osv?  
 
8.Jagttider. Bilag. Udvalget kan fuldt og helt bakke op om DJs oplæg til kommende jagttider. 
 
9.Fremtidigt arbejde. Projekt Agerlandets fauna 3. Vores økonomi. Flemming Ø. Der er sendt 
ansøgning til Brebøl Fonden, svar kan først ventes sidst på året. Udvalgsmedlemmerne skal komme 
med ideer til virksomheder m.v., som kunne tænkes at ville støtte projektet. 
 
10.Nyt medlem til udvalget- ny formand. Til foråret (maj) ønsker FØ at trække sig tilbage. Vil 
fortsat gerne være tilknyttet udvalget. Opgaver kunne være informationsmateriale, FJD-traileren 
m.v. Skal nok sætte efterfølgeren grundigt ind i arbejdet. Flemming Ø. FØ vil gerne bruge mere tid 
på Jagthunden og det fremtidige mediearbejde. Hvem man vælger til ny formand til næste år, vil 
FØ ikke blande sig i, men påpeger vigtigheden af at få valgt yngre kræfter ind i udvalget. Når der 
skal vælges ny repræsentant for bestyrelsen, vil udvalget foreslå, at man vælger en fra 
forretningsudvalget. 
 
11.Frøblandinger. Har vi de rigtige frøblandinger? Vi må sikre, at de alle for fremtiden kan bruges 
af økologer. Det er ikke sikkert vi arbejder med de rigtige frøblandinger. Vi bør inddrage viden og 



erfaring fra personer, der har eksperimenteret med blandinger. Vi bør sikre os, at alle blandinger 
kan anvendes af økologer. Her kan vi spørge Herning-Ikast Landboforening, hvordan der har klaret 
at frøene kan sås ud alle steder. DJ bør spørges, om de vil være med i et fælles arbejde. 
 
12.Eventuelt. Vi drøftede samarbejdet med DJs Markvildtudvalg. Det bør være sådan, at man kan 
sende et hvilken som helst udvalgsmedlem til hinandens møder. Christian Johansen oplyser, at han 
har aftalt med Jens Venø, at det kan man. FØ tager kontakt til Jens Venø for at få det på plads. 
 
 
Aulum d. 21.10.2016 
Flemming Østergaard 
 
*Knud og Flemming Ø har holdt møde med Jørn Pagh Berthelsen. Jørn skal have færdiggjort 
arbejdet med markvildtet, hvor vore tællinger indgår. Der blev drøftet mange ting, bl.a. at mange af 
de initiativer, vi og DJ tager for markvildtet, står i skarp kontrast til den opfattelse, flere ledende 
forskere har om, hvad der er natur, og hvad der ikke er natur. 
Jørn Pagh Berthelsen har brug for endnu et møde med Knud og Flemming. 


