
 
 
Fællesrepræsentationen for Specialklubber for Stående Jagthunde i Danmark – Markvildtudvalget 

 
Møde i Markvildtudvalget mandag d. 14. april kl. 19.30, Lundgårdsparken 31, 7490 Aulum 
Hele udvalget deltog. 
 
Dagsorden og referat 
 
Orientering om møde med DJ om udsætning. 
Knud og Flemming orienterede om mødet på DJ-Kalø. Der  skal laves nyt udsætningsforlig i 2017. 
DJ ønsker at samle input til en strategi. Godt møde. Forårsudsætning til prøver var i fokus. 
Markvildtudvalget mener, at vi bør udfase dette tiltag. Vi kan ikke finde nogen som helst saglig 
begrundelse for at foretage udsætning til forårsprøver. 
Vi ønsker det på som et punkt på næste bestyrelsesmøde. 
 
Orientering om projekter Egholm og Give. 
Projekterne er i fuld gang. Egholm starter med nogle vildtstriber og 5 familieflokke. Karl georg 
Kristensen er tovholder. 
Give og Korthaarklubben. Afholdt møde med terrænledere medio marts. Positivt møde. Vi starter i 
det små med tre flokke i år og regner så med det vil brede sig som ringe i vandet. 
Der skal afholdes et orienteringsarrangement i sommer. 
 
FJDs Markvildtpris 2014. 
Der er indstillet to projekter. Agerhønen tilbage på Ærø og Eskjær-Projektet. Vi drøftede de to 
projekter og blev enige om at indstille til FJDs bestyrelse, at Markvildtprisen 2014 tildeles Ærø. 
Ærø-projektet indstilles som nummer 1. Eskjær som nr. 2 
 
Ansøgning om tilskud fra agerhønefonden 
Henrik Svanholm, Lejre har søgt om tilskud fra agerhønefonden til sine markvildtvenlige tiltag på 
Lille Svenstrup. Det er et godt tiltag. Lille Svenstrup er gået ind som et forvaltningsområde. Vi har 
støttet med frø for 1800 kr. 
Vi kan ikke anbefale yderligere tilskud, da der mangler en målsætning for projektet, så vi kan se det 
i et bredere perspektiv. 
 
Events – Jagt og Outdor Odense, Landsskuet, Gram Slot 
Vi drøftede de to messer og var enige om, at vi vil sætte alle sejl til. Tingene er ved at være på plads 
i Odense. Erling er tovholder i Gram. Her havde vi tænkt os at få lavet vildtstriber. Det er lidt 
besværligt, økologisk landbrug. Vi har efterfølgende fundet ud af, at vi kan lave nogle prøver på 
frøblandingerne i nogle murebaljer, som vi kan have på standen. 
 
Arrangementer i forvaltningsområderne 
Vi vil lave arrangementer i alle forvaltningsområdet. 
 Tilbagemeldinger inden 05.05, så vi kan få det med i Jagthunden, juni. Arrangementer ønskes lavet 
i samarbejde med lokale landboforeninger. 
 



Besøg af jægere fra Slesvig Holsten 
Vi synes det kunne være spændende. Vil vil foreslå, at det sker i sidste halvdel af juli. 
Vil arrangere det på Frørup og Eskjær . 
 
Ny sponsor til frø og markvildtpris 
Vi drøftede muligheden, men da samarbejdet p.t. fungerer godt med DLF-Trifolium, bliver vi 
foreløbig der. Der kan godt knyttes andre sponsorer til prisen. 
 
Eventuelt 

 Indsamling til agerhønefonden på FJKD-udstillingen – Erlings opgave 
 Fonde. Vi har søgt såvel 15. junifonden som Nordea Fonden om tilskud.–  
 Tværfagligt møde om vildtvenligt landbrug. Vi er blevet inviteret til at være med i et sådant 

af Heden og Fjorden. Knud giver besked. 
 Naturplan Danmark. Vi skal have gang i den store plan igen. De nye greeningsordninger må 

være oplagte at få den i spil. 
 Græsbræmmer og udyrkede arealer. Vi må se at få etableret en forståelse for, hvor når disse 

arealer bør slås. 
  

 
Aulum d. 18.04.2014 
Flemming Østergaard 
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