Møde i FJDs markvildtudvalg d. 21.02.11 i Karup Lufthavn
Til stede: Henrik R. Andersen, Svend Erik Jensen, Knud Overgaard og Flemming Østergaard
Referat:
Vi drøftede de problemstillinger, der var på området, og var enige om, at det drejer sig om at
komme i gang med alt det vi ved, der skal til for at forbedre levevilkårene for dyr og fugle i det
åbne land.
Vi drøftede også vort fremtidige samarbejde med øvrige aktører på området bl.a. DMU og DJ. Vi
var enige om, at det var særdeles vigtigt, at vi fik etableret et konstruktivt samarbejde, så vi kunne
trække på samme hammel.
Vi fandt det også ønskværdigt, hvis vi kunne inddrage DOF i en del af dette samarbejde. Vi mener
ikke mindre uenigheder bør blokere for at vi samarbejder om de store linjer, hvor vi trods alt er
enige om det meste.
Derpå koncentrerede vi os om at sætte mål for vort arbejde på såvel kort sigt som lang sigt.
Mål på kort sigt:
 At informere om de muligheder der er for at forbedre levevilkårene for dyr og fugle i
agerlandet. Det kan gøres ved at arrangere møder for landmænd, jægere og andre
interesserede rundt om i de enkelte landsdele. De regionale landbrugscentre bør inddrages.
Vi ser gerne, at der udarbejdes en fast plan for sådanne møder og med en power point, der
kan bruges overalt.


Vi kan mobilisere vores netværk til at være igangsættere rundt om i landet, tælle fugle mm.



Vi må og skal bevare jagten på agerhønen.



Den indsamlede viden og erfaring skal anvendes. Vi ved i dag utrolig meget om, hvad
årsagerne til tilbagegangen for agerhønen og andre arter skyldes. Vi ved også meget om,
hvad der skal til for at vende udviklingen. Den viden skal bruges. Vi skal ikke hver gang
starte fra nul.



Arbejde for bedre betingelser for prædatorkontrol. De gældende regler er meget
bureaukratiske og en stor hæmsko for, at vi får decimeret bestandene af eksempelvis krage
og ræv. Det må være jægeren, der er ejendommens naturforvalter, og ikke ejeren, der afgør,
om der skal ske regulering.



Vi skal skabe nogle synlige forvaltningsområder, der kan tjene til inspiration for andre samt
som dokumentation for at en målrettet indsats virker.



Etablere en uformel pressetjeneste, der fodrer pressen med små historier om de positive
tiltag, der sættes i værk rundt omkring. Dette kan udbygges med en elektronisk
nyhedsformidling, der sender nyhederne rundt i såvel FJDs som DJs system.

Mål på lang sigt:



Vi skal være med til at skabe blivende naturforbedringer for agerlandets fauna til gavn og
glæde for alle naturbrugere.



Forsøge at skabe fælles holdning til den indsats, der skal iværksættes, hos alle naturbrugere.



Medvirke til, at der kobles støttekroner fra EU's landistriktspulje til varige naturforbedringer
i agerlandet.



At markvildtet i de forvaltningsområder, som etableres, kan reproducere sig selv, så de kan
danne fornuftigt grundlag for jagtudøvelse.

Der vil i april måned blive afholdt møde om indsatsen for agerlandets Fauna med DJs afdeling på
Kalø, DJs vildtplejeudvalg og DMU
Aulum d. 23.02.11
Flemming Østergaard

