
 
 

Fællesrepræsentationen for Specialklubber for Stående Jagthunde i Danmark - Markvildtudvalget 
 
 
Møde i Markvildtudvalget torsdag d. 23.01.14 kl. 15 i Erritsø Hallen, Fredericia 
 
Dagsorden 
 

1. Samarbejde med DJ og landbruget – tællinger 
2. Events, dyrskuer mm 2014 
3. Forårsudsætning af agerhøns til markprøver 
4. Økonomi 
5. Markvildtprisen 
6. Agerhønsene tilbage på Egholm 
7. Eventuelt 

 
I mødet deltog: 
Flemming Østergaard 
Knud Overgaard 
Erling Clausen 
Svend Erik jensen 
Carlo Nørtoft (observatør) 
 
Ad 1. 
Orienteres om møder og samtaler. Samarbejdet er nødvendigt med landbruget. Konsulenterne er 
omdrejningspunktet. Dygtige landmænd skal være banebrydere. Ole Noe arbejder med det. 
Der er økonomi til at fortsætte arbejdet med markvildtlavene. Vi skal have penge ud i de enkelte lav 
til at dække omkostninger. 
Vi ønsker at der bliver en økonomisk gulerod til landmænd og lav. 
Gødningskvoten ind i marken. 
Kontaktgruppen. Knud Overgaard. 
Vi taler med DCE om fortsat tælling. 
Vi vil lave forsøg med DJ om linjetaksering og fladetælling. 
 
Ad 2 
Vi vil gerne være til stede følgende steder: 
Jagt og outdoor – Odense 25.04 – 27.04 
Sjællandske Dyrskue 30.05 – 01.06 
Landsskuet, Herning03.07 – 05.07 
Gram – Jagt og natur 30.08 – 31.08 
 
Det er en forudsætning, at man lokalt kan løfte opgaven. 
 
 
 



Ad 3 
Vi drøftede problematikken og udarbejder en redegørelse til formandskabet. 
 
Ad 4 
Vi har brug for sponsorer. Vi skal have øjnene oppe for, hvor der findes muligheder. Hvem vil 
hjælpe os? 
 
Ad 5 
Markvildtprisen vi skal have indstillinger. Indstillinger offentliggøres på FJDs hjemmeside. 
 
Ad 6 
Et af vore medlemmer, Holger Thomsen, Egholm har henvendt sig for at få hjælp til at genetablere 
agerhønebestanden på Egholm (en mindre ø i Limfjorden SV for Ålborg). 
Vi vil hjælpe med at genoprette bestanden på Egholm. Det bliver en opgave for Nordjyderne. Karl 
Georg Kristensen har givet tilsagn om at medvirke – han kender forholdene. 
 
Ad 7 
www.markvildt. FJD er ikke nævnt. Det tager F.Ø. sig af. 
 
 
Aulum d. 27.01.2014 
 
Flemming Østergaard 


