Fællesrepræsentationen for Specialklubber for Stående Jagthunde i Danmark - Markvildtudvalget
Møde i markvildtudvalget d. 03.11.11 hos Knud Overgaard
A: orientering, økonomi, fonde mm.
1. Jeg orienterede udvalget om de vanskeligheder, der er for at skaffe økonomi i vores projekt.
Jeg har talt med en konsulent i Agri Nord, der arbejder med naturprojekter, og han har givet
os forskellige gode råd. Han synes først og fremmest vi ikke er ambisiøse nok, når det
gælder økonomien. Vi er for billige. Det koster at lave et godt projekt.
2. Vi skal sørge for at have evt. samarbejdspartnere. Her har Bæredygtigt Landbrug vist
interesse for at være med.
3. Vi besluttede at omformulere vores projektbeskrivelse, så den bliver mere spiselig for andre
grønne organisationer. Vi tager udsætningsdelen ud af projektbeskrivelsen. Det forhindrer os
ikke i at lære interesserede, hvordan man udsætter agerhøns på den rigtige måde. Det lille
opdræt kan være løftestangen til noget langt større. Se blot på Øster Hjerm, der begyndte
med to flokke agerhøns. På landmændenes fællesjagt havde de over 100 høns på vingerne.
4. Jeg tager kontakt til Harry Jensen, Stauning, der evt. kan hjælpe os med andre
indgangsvinkler til, hvordan vi får fat i nogle støttekroner fra forskellige grønne kasser, men
problemet de med forskellige grønne kasser er, at det kræver meget administration og
konsulentbistand. Det betyder, at pengene bliver brugt på papir og ikke på natur.
B: oplysningsarbejdet
1. Vi vil gerne i gang med at afholde orienteringsmøder rundt om i landet. I første omgang vil
vi satse på Sjælland og Sydvestjylland. Møderne skal afholdes i januar-februar, inden
landmændene får travlt. Erling Clausen undersøger mulighederne for at afholde møde på
Riber Kjærgaard Landbrugsskole. Bjarne Hansen har fundet et forsamlingshus i
Nordsjælland og går i gang med at arrangere mødet. Det er vigtigt, at møderne arrangeres i
samarbejde med den lokale jagtforening og den lokale landboforening. Annoncering og
omtale i Jagthunden, Jæger (foreningsmeddelelser) og lokale ugeaviser. Jeg udarbejder
pressemateriale, som kan anvendes.
2. Vi vil gerne være til stede på forskellige dyrskuer mm. Rundt om i landet. Steder, hvor der
kommer landmænd. Nordjylland, Landsskuet i Herning, Ribe, Fyn og Sjælland. Vi vil gerne
have sted og datoer ind for, hvornår der afholdes et betydningsfuldt dyrskue i jeres landsdel.
Vi kan evt. have standen i fællesskab med DJ. På Landsskuet går vi sammen med
markedsføringsudvalget for de fem engelske racer.
3. Vi har ikke mulighed for at være til stede på Tirsbæk Green Game i 2012, da det falder
sammen med FJD-udstillingen. Der var ellers nogle spændende muligheder for samarbejde
med såvel DLG som godsejeren. Håber det kan lade sig gøre i 2013. hvis Friisenborg
Explorer bliver til noget, vil vi være med der sammen med FJD-klubberne. Vi vil sørge for
en stand på FJD-udstillingen.
C: demonstrationsjagt
1. Der er i øjeblikket stor fokus på publikumsjagter. Markedsføringsudvalget for de engelske
racer har arbejdet med tanken om en demonstrationsjagt (hønsejagt for stående hund).

Jagten bør afholdes et sted, hvor der er foretaget terrænpleje med faunastriber og lign., lige
som der kan være udsat familieflokke. Inden jagten kan der gives en orientering om
terrænpleje og den rigtige udsætning. Markvildtudvalget vil være til stede med for at
fortælle og uddele oplysningsmateriale. Såfremt kontinentale klubber kunne tænke sig at
holde et lignende arrangement, vil vi naturligvis også deltage der.
D: åben agerhønedag
1. Vi har med stor succes nu i to år afholdt åben agerhønedag i Jylland og på Fyn. Behovet her
er ved at være dækket. I 2012 vil vi fokusere på Sjælland. Bjarne Hansen og Niels Høst
bedes arbejde med en plan for hvor og hvornår. Udvalget vil sørge for at personer med
erfaring fra tidligere arrangementer er med i hvert fald til det første arrangement på
Sjælland.
E: agerhønetællinger
1. Vi er kommet godt i gang med at tælle agerhøns. I dette efterår bliver der talt i områder ved
Hals, Langå, Skanderborg, Skive, Hjerm, Herning, Bramming, Christiansfeldt, Tinglev,
Horne, Vordingborg og på Vestsjælland.
2. Til foråret vil der yderligere komme tælleområdet til på Thy, ved Grindsted og i
Nordsjælland.
3. Så snart alle resultater er indkommet, vil de blive afleveret til DMU, rundsendt til jer og
offentliggjort på FJDs hjemmeside.
F: fremtidig økonomi
1. Vi håber, det må lykkes at skaffe støtte fra forskellige fonde. Forsøget vil blive gjort. Der vil
blive udarbejdet et nyt budget.
2. Vi vil sende en ansøgning til FJDs specialklubber om direkte støtte til udvalgets arbejde. Vi
ønsker bl.a. at indkøbe noget AV-udstyr, der kan vise film, Poverpoints mm.
G: møde med tilknyttede personer
1. Så snart vi har en færdig plan for, hvornår de forskellige arrangementer, hvor vi skal deltage
ligger klar, vil vi afholde et møde med alle tilknyttede personer.
Aulum d. 04.11.2011
Flemming Østergaard

