
Referat fra møde i FJD´s Markvildtudvalg.     Vildbjerg d. 18 oktober 2017 

 

Alle udvalgets medlemmer var tilstede. 
 

1) Nye medlemmer i udvalget. Alle præsenterede sig og fortalte om deres 
engagement i agerhøns/markvildt og hunde. Det er et fint kit vi har sammen i 
udvalget. 
Vi vil samle den store gruppe, der er omkring markvildt til næste år 
 
 

2) Gennemgang af skuer m.m. Vi diskuterede om vi i dette udvalg skal bruge tid 
på skuer, hvis det ikke tydeligt gavner markvildt arbejdet. Der er engagerede 
FJD medlemmer, der gerne tager tjansen, men er det umagen og pengene 
værd?. Det vil give mening, hvis vi kan stå sammen med landbrugs 
organisationerne og derved komme i snak med landmændene også om 
markvildt. Vi har fremadrettet den udfordring, at vi har lovet at bakke op om 
jagtmessen på Fyn i 2018, men den ligger lige midt i 100 års jubilæums 
prøverne/hovedprøver. Vi behøver hjælp til dette. 
 
 

3) Markvandringer: se samlet A4 ark med referater. Bagerst. 
 
 

4) Økonomi: Det ser fornuftigt ud.  
Udvalget foreslår at FJD, for at holde liv i forvaltning områderne og dermed 
også i markprøve terræner, finder det formålstjenligt at tilbyde frø til 
vildtagre. 
Størrelses orden 2000,‐kr pr område.  Disse områder er FJD´s flagskibe på flere 
måder. Der er pt. 9 områder,  og måske 1 på vej. 
 
 

5) J.F. punkt 4. (Forslag om at søge kommuner om økonomi til frø.) Udvalget 
mener ikke at kommunerne skal blandes ind i FJD´s forvaltningsområder, det 
kan give lokale problemer med ejerskab.) 
 
 

6) Nye tiltag: Udvalget/Jacob gør ny folder om ”Herning modellen/vildtager” 
færdig og sender den til Flemming/FJD hjemmeside for videre brug. Det er 
meningen at alle FJDèr kan tage den med i deres egen kommune til hvem der 



nu kunne have gavn af den.( det grønne råd, teknik og miljø, 
landboforeningen….) 
Udvalget vil arbejde videre med at komme til at fortælle om markvildt på ”De 
grønne uddannelser”, så kommende landmænd, skovfolk og skytter får vores 
hjælp til forståelse for markvildt. 
Dernæst vil vi sigte efter jagt‐efterskoler og jagttegns‐tagere. De skal i den nye 
jagttegns uddannelse som noget nyt lære om vildtagre. 
 
 

7) Nye markprøve terræner: Vi afventer spændte hvad der sker med DJ og DJU, 
om fremtiden giver nye udfordringer eller medvind for markprøver med stærke 
agerhøns. Selv er vi stadig i udvidelse af vores områder med gode aktiviteter. 
Se referat fra markvandringerne. 
 
 

8) Udsætningsforliget: Udvalget mener det ser fornuftigt ud. 
 
 

9) Opfordring til dannelse af et PR udvalg i FJD: Udvalget indstiller til FJD, at der 
oprettes et PR. udvalg, der tager sig af en fælles pr. for de stående hunde på 
messer, dyrskuer o.lign. 
 
 

10) Evt.: Udvalget vil gerne påpege, at Flemming Østergård har ydet (og 
stadig yder) en meget stor indsats for markvildtet.  
Udvalget foreslår at skifte navn til ”Udvalg for markvildt og natur” og derfor 
er logikken at markvildt lavene i FJD benævnes : ”forvaltningsområder for 
markvildt og natur”. Begrundelsen kunne være politisk korrekthed. (Hvilket 
ikke altid er en negativ betegnelse ) 
 
Næste møde er fastsat til d. 18. april kl. 16.30 på Vildbjerg hotel. 
 
 
Se nedenstående referat fra markvandringer, messer, skuer, m.m. 
 
 
 
 
 
 



Referat fra Markvandringer og skuer/messer 2017 
 
Nejsig, Gandrup: 19. juni kl. 19. 
Mødested: Nejsigvej 31, 9362 Gandrup 
I samarbejde med Agri Nord. Formanden for Agri Nord, Carl Christian Pedersen, viser rundt og fortæller om de 
muligheder der er for at forene effektiv landbrugsdrift med hensyn til faunaen i agerlandet. 
Efterfølgende hyggeligt samvær. Meget få deltagere.  
Tilmelding til: Carl Christian Pedersen på tlf. 40 50 93 10 eller mail: ccp@vesternejsig.dk 
  
Eskjær, Roslev:   Havde planlagt en markvandring, som viste sig at falde på 1. gode høstdag i, og det resulterede i få 
deltagere. I Eskjær fodrer man året rundt i 80 tønder og dette sammen med en bekæmpelse af rovvildtet, har medført en 
stærk fremgang for vilde agerhøns i området. 
  
Hjerm: Mandag d.3. juli kl. 19. 
Mødested: Hjerm Østre Kirke, Kviumvej 10b, 7560 Hjerm. 
Holstebro Struer landboforening inviterer i samarbejde med de grønne organisationer der er med i Faunapletter i 
agerlandet til at se på faunastriber, lærkepletter m.v.  
Her er der tilsået 27 kmx3m vildtstriber i samarbejde med landboforeningen. 
Efterfølgende ar der hyggeligt samvær i haven hos Ulla og Martin Merrild. 
Tilmelding til: Svend E. Jensen på tlf. 40 38 28 70. eller sejensenbyg@gmail.com 
Meget stor deltagelse. 50 – 60, hovedsagelig landmænd. 
  
Bunti- Ballum: Hos Tonny Lønne tirsdag d. 27. juni. Kl. 18.30 
Mødested: Bunti 18, Ballum, 6261 Bredebro. Guidet rundtur af Markvildtkonsulent Jakob Bergmann Nielsen Danmarks 
Jægerforbund og DLF Konsulent Søren Knigge. 
Arrangeres i samarbejde med Ballum Jagtforening, DLF og Tonny Lønne. 
Efter turen sørger Aktivgruppen Syd –Sønderjylland under Korthaarklubben for, at der er mulighed for lidt til ganen. 
Rigtig fin deltagelse med mange landmænd. 
  
Lillerup: Havde planlagt markvandring, men der kom ingen deltagere. Her er der en lille stigning i antallet af agerhøns, 
hvilket nok også kan tilskrives de vellykkede vildtagre. 
 
Turup,Assens: Markvandring ved Alex Nissen d. 27 juni, med 10 deltagere. Markvandringen blev fint beskrevet af 
Landbo Fyn i en artikkel i deres blad.  Agerhønsenes antal er bibeholdt trods det regnfulde sommer/yngleperiode. 
Vildtagrene er vellykkede. 
 
Ærø: Efter 5 år med stor fremgang i markvildtprojektet og fine tilskud er der ikke den samme fine øgning på 
hektarantallet. Det var forventeligt, og der arbejdes med nye vinkler for at få flere med. 
Den våde sommer har betydet en lille nedgang i antallet af agerhøns, men vigtigst er det at bemærke at der er set 
ynglende agerhøns og kyllinger på Ærø. 
 
Sigerslevøster, Frederikssund: Markvandring hos Bjarne Hansen d. 28. juni kl. 19. 
25 deltog i en fin aften med flere gode vinkler på markvildt tiltag, hvor dels FJD´s lokale og dels Agrovi´s vildtkonsulent 
kunne bibringe solid viden og fakta samt nye ideer til de fremmødte. Arrangementet blev gratis annonceret i lokale aviser 
og på hjemmesiden hos Agrovi, Landbrug i Hillerød. 
 
Søborg sø: Markvandring på Søborggård ved Peter Due d. 7. august kl.19 
Her deltog 20 interesserede, og konceptet var helt det samme som ovenstående i Sigerslevøster. 
I samme Markvildtlav havde Peter Due efterfølgende et arrangement for Skovskolen /Landskabsarkitekterne -  
Københavns Universitet fredag. D. 11 august. 
Her så de studerende på markvildt tiltagene og havde desuden den oplevelse at se agerhønsene i vildt ageren gå på 
vingerne. 
 
Nye tiltag: Ringkøbing- Skjern. Her er Jacob fra udvalget i gang i kommunen/teknisk forvaltning, hvor man sammen 
med landboforeningen og DJ vil komme penge i vildtager frø. Det bliver spændende at følge, og give ideen videre til 
andre. Vi er i samtale med flere områder. 
 
Landsskuet i Herning: Vi var repræsenteret, det var gratis, men måske ikke energien værd. 
Gram: Fin repræsentation, men måske ikke energien værd. Der bliver nok først skue igen om 2 år. 
Hillerød jagtmesse: Fin opbakning og mange besøgende, men begrænset hvad det medfører af tiltag for markvildt.  
Dyrskuet Roskilde: Ikke pengene værd. (Betaler for at være en del at DJ standen) Ingen interesse om markvildt. 
 
Som før nævnt, så er det en lille gavn vi har af skuer m.m. mens samarbejde med landmænd og 
landboforeninger giver meget mening for markvildt tiltag. 


