Fællesrepræsentationen for Specialklubber for Stående Jagthunde i Danmark - Markvildtudvalget

Møde i udvalget med tilknyttede personer 14.08.2012 i Erritsø Hallen, Fredericia kl. 17-21

Deltagere
Erling Clausen,
Knud Overgaard
Svend Erik Jensen,
Flemming Østergaard,
Flemming Nielsen,
Carlo Nørtoft Thomsen,
Bjarne Hansen,
Alex Nissen,
Harris Jensen
Øystein Grandorf

Dagsorden
Kaffe, velkomst
Løst og fast fra sommerens arrangementer
Tak til alle, der har hjulpet og bidraget til at profilere arbejdet for markvildtet på dyrskuer, messer
og agerhønedage.
Udsagn fra de fremmødte:
Kommer I kontakt med for få landmænd
Vi får for lidt ud af indsatsen på dyrskuerne
Udstoppede agerhøns i volieren. Vi får et tilbud fra en konservator, så vi evt. kan have en
agerhønefamilie i buret.
Vi skal i kontakt med landmændene.
Arrangementer for landmændene god idé.
Fynboerne vil ikke høre om agerhøns.
Arrangementer på Sjælland krævede en indsats.
Agerhønedagen på Sjælland var god ca. 30 deltagere.
Vi skal være sammen med spec. Klubberne. Det er uholdbart, at nogle af FJDs spec. klubber har
egne stande på dyrskuerne og ikke vil være med sammen med Markvildtudvalget.
Vi skal etablere samarbejde med DJ og landbrugscentre
Markvandring ved Aulum/Vildbjerg, hvor man skal se på vildtstriber mm.
Skuet i Ribe: God formiddag, for varmt efter kl. 13. Kontakt med mange. Flest jægere. Kontakt med
familielandbruget.
Det er vigtigt, vi har kontakt med mange jægere.
Logistik på plads. Det er vigtigt, at man får fuldstændig styr på hvem, der kan hjælpe på dyrskuerne
i god tid inden.

Stor jagthundeafdeling i Herning. Det var et godt trækplaster. Næste år, vil opvisninger mm. Sikkert
blive henlagt til store ring.
Orientering om samarbejdet med DJs Vildtplejeudvalg
Flemming Ø. har holdt møde med den nye formand, Jens Venø.
Vi er enige om, at vi skal have et tæt samarbejde, hvor vi vil profilere os sammen.
Der arbejdes p.t. med planer om et fælles roadshow, så vi uanset hvor i landet, der holdes
information, og uanset af hvem, har det samme koncept med samme power point.
Vi har også luftet ideen om et fælles kursus i markvildtpleje.
Inspirerer hinanden bl.a. omkring forvaltningsplaner. Vi har brugt en hel dag til at snakke om,
hvordan den fremtidige forvaltning bør foregå, og vi har afstemt høringssvar til Naturstyrelsens
udspil med hinanden.
Vil tage hinanden i hænderne og køre derud af, uanset hvad der måtte komme fra styrelsen
Orientering om forvaltningsplaner for agerhøne og hare
Der er udarbejdet et høringssvar til Naturstyrelsens udkast. Det er afstemt med DJ. Svaret blev
godkendt og fremsendes til formanden for FJD, der sender det til styrelsen.
I de planer for fremtidig forvaltning, som Flemming Ø. har drøftet med Bent O. Rasmussen (DJKalø) indgår følgende:
 Et styrende udvalg/gruppe på DJ-kredsniveau med repræsentanter fra DJ, FJD og
vildtplejerådgivere. Her kunne landbruget også deltage.
 Lokale forvaltningsområder på min. 500 ha., hvor der som første punkt skal ske en
monitering. Derpå skal der laves målbare mål for indsatsen. Der skal være en tovholder og
en entreprenørgruppe. Endelig skal man have mulighed for at indhente faglig rådgivning.
 Generelt skal der være økonomisk ”skulderklap” til landmændene for at gøre noget.
 Der skal være bedre mulighed for prædatorkontrol.
 Udsætning kan ikke i sig selv give en større bestand, men det lille opdræt af såvel agerhøns
som fasaner er en meget vigtig øjenåbner og løftestang for at etablere biotopforbedringer.
Arbejdsmiddag
Her drøftede vi forskellige udsætningsmetoder for agerhøns, forbedringer af voliere mm.
Aktiviteter i 2013
Vi drøftede, hvilke aktiviteter vi gerne ville deltage i i 2013.
Vi vil gerne afvikle informationsmøder på/i:
Samsø
Nordvestsjælland
Assens
Sejstrup
Hjerm
Skanderborg
De lokale landboforeninger er vigtige
Tid og sted planlægges lokalt i samarbejde med de lokale jagtforeninger og landboforeninger.
Koncept for møderne vil ligger klar inden jul.
DJ og Markvildtudvalget finder de personer, som kan være hovedkraften på de pågældende
informationsaftener.

Vi vil meget gerne være med på den store Game Fair på Gram slot til foråret. Godsejeren er meget
interesseret i vores arbejde. Erling undersøger mulighederne for, at der her i efteråret etableres
nogle naturstriber i markerne.
Vi vil gerne være til stede på følgende dyrskuer, hvis vi ellers kan få etableret det nødvendige
samarbejde og udarbejdet det rigtige koncept for vores deltagelse.
Landsskuet 4. – 6. juli 2013
Det fynske dyrskue 14. – 16. juni 2013
Ribe dyrskue, ultimo juli 2013
Hjørring 21. – 22. juni 2013
Roskilde dyrskuet 7. – 9. juni 2013
Ud over dette bør vi indfri et løfte om at være med på FJD-udstillingen d. 9. juni
Forvaltningsområder: hvor finder vi de områder vi skal bruge
Vi har i dag etableret forvaltningsområder i
Øster Hjerm
Eskjær Hovedgaard
Frørup
Vi vil gerne have etableret forvaltningsområder på/i:
Ærø. Harris og Alex får det op at stå.
Nordsjælland. Bjarne og Øystein arbejder med at få et oprettet. Det kan falde sammen med det
tælleområde, vi skal have i gang her fra efteråret.
Nordjylland. Kim bedes samle de nordjyske hjælpere og finde ud af hvor det kan lade sig gøre.
Koncept for forvaltningsområde:
Formål: At virke som inspiration og demonstrationsterræn for andre, der gerne vil i gang med at
gøre en indsats.
Størrelse: 300 – 500 ha.
Der skal foretages en optælling, så vi klar over udgangspunktet.
Så er man i gang. Dernæst:
Skal der sættes nogle målbare mål.
Man skal planlægge og iværksætte aktiviteter. Det kan være netværk af foderautomater, etablering
af naturstriber, udsætning af familieflokke, prædatorbekæmpelse.
Forvaltningsområderne kan søge Markvildtudvalget om tilskud til frø til naturstriberne.
Agerhønetællingerne er også en vigtig del af vores forvaltningsplaner. Vi kommer nu op på 30
tælleområder. DCE er meget glade for vores arbejde, og der vil nu i slutningen af august blive sendt
en tak ud fra DCE til de tælleansvarlige sammen med optakten til efterårets tællinger.
Pressetjeneste: hvordan får vi tjenesten op at stå.
Vi sætter pressetjenesten i gang nu. De gode historier skal ud.
Formanden rundsender nyhederne til udvalget og de tilknyttede personer. De bringer det videre til
de lokale aviser.
Her kan man give samtykke til at modtage materiale direkte.
Eventuelt
Vi snakkede udsætningsbure, forbedringer
Vi skal prøve at få fat i de lokale folketingspolitikere
Vi søger DJs naturfond om tilskud.

Der vil blive lavet en liste over muligheder for tilskud til det lokale forvaltningsarbejde.
Aulum d. 15.08.2012
Flemming Østergaard

