Fællesrepræsentationen for Specialklubber for Stående Jagthunde i Danmark – Markvildtudvalget

Møde i Markvildtudvalget d. 31.03.2015 kl. 18.
Mødet afholdes i Aulum Fritidscenter.
FJDs formand Christian Johansen deltog i mødet

Referat
Dagsorden
1. Orientering om regionale møder med tilknyttede personer. Der har været afholdt regionale
møder med tilknyttede personer tællere og repræsentanter for forvaltningsområder.
Sjælland:
a. 2 nye forvaltningsområder på Sjælland et ved Vordingborg og et ved Gilleleje
b. Køge-Herfølge Jagtforening laver spændende demo-projekt. På arealer ved klubhuset
vil man lave forskellige naturtiltag. Vandhul, remise, naturstriber, insektvold mm.
alle kan komme og se, hvo0rdan det kan og bør gøres i praksis.
Nordjylland:
c. Klitgaard er nyt forvaltningsområde i Nordjylland. Michael Bundgaard på Klitgaard
har stillet sin ejendom til rådighed for FJD og vil bistå med praktiske anvisninger på
hvordan, man laver godt terrænpleje for markvildtet.
d. Der er agerhøns på Egholm. Vi hjalp med opstarten på Egholm sidste sommer. Holger
Thomsen (største lodsejer) var noget pesimiostisk, men på en rævejagt i januar blev
der set en del agerhøns. Optimismen er vendt tilbage, og projektet fortsætter.
e. Info-stand på landmandsdage og Landbrugsavisen. Det kunne være en rigtig god idé,
hvis vi kunne komme på med en landmandskongres. Positive historier ude fra ”det
virkelige Danmark” i Landbrugsavisen vil også gavne markvildtarbejdet.
Fyn:
f. Demoaften i den nordfynske. Brian Kerdil og Ole Mogensen vil arrangere en
inspirationsaften for landmænd, jægere og andre interesserede i det nordfynske.
g. Nyt tælleområde på Nordfyn. Ole Mogensen vil arbejde med at fpå oprettet et
tælleområde på Nordfyn. Vi mistede det tidligere for et par år siden.
h. Hvordan undgår vi det ubehagelige ukrudt i naturstriberne? Vi skal drøfte med
landbrugets repræsentanter, hvordan vi undgår det ubehagelige ukrudt som bl.a.
tidsler i naturstriberne.
i. Vi skal forsøge at komme med til arrangementet Åben Forsøgsmark (Patriotisk
selskab) 10. – 11. juni. Ole Mogensen og Alex Nissen arbejder videre med opgaven.
2. Forvaltningsområderne og arrangementer i disse
a. Mangler område i Østjylland. Flemming Nielsen vil arbejde med at få oprettet et
område i Østjylland.
b. Vi skal have lavet inspirationsarrangementer rundt om i de enkelte
forvaltningsområder, spec. der, hvor der ikke har været noget sidste år og evt. kun et

enkelt arrangement. Det skal gerne ske i samarbejde med den lokale landboforening
go også gerne med den lokale jagtforening.
c. Vi har tilsagn om en markvandring på Schackenborg. Erling arbejder med dette.
d. Vi kan også lave direkte ekskursioner til et af forvaltniongsområderne.
3. Agerhønetællinger
Gode tællinger her i foråret. Fremgang på stort set alle fronter. Der kan være enkelte
undtagelser, men det generelle billede er fremgang for bestandene.
4. Samarbejde med Landbrug og Fødevarer
a. Stand på Landbrugsmøder. Det vil være en unik mulighed for at komme i dialog med
mange landmænd.
b. Den gode historie i Landbrugsavisen. Vi vil gerne ”fodre” Landbrugsavisen med ideer
til den gode historie.
Svend Erik og Flemming holder et kaffemøde med Martin Merrild for at snakke om
mulighederne.
5. Samarbejde med Danmarks Jægerforbund
a. Markvildtdag. Vi vil afholde en markvildtdag inden sommerferien. (Se bilag). Vi vil
forsøge at få TV-Midtvest med.
b. Samarbejdet med DJ kører godt. Det har været særdeles positivt og givtigt gennem
længere tid. Samarbejdet vil blive styrket og mere formaliseret i den nærmeste
fremtid. CXhristian Johansen vil blive inviteret med til næste møde i DJs
Markvildtudvalg.
6. Messer og udstillinger 2015
a. Jagt, vildt og våben Hillerød (10. – 12. april). Peter Due primus motor. Vi har fået en
fin standplacering lige ved indgangen.
b. Naturdage på Ærø. (1. – 3. maj) Alex og Harris arbejder med der i samarbejde med
Henrik Juhl, Ærø Markvildtlav.
c. Åben mark på Fyn. 10. – 11. juni (se pkt. 1/Fyn/i)
d. Jagt og natur, Gram. (29. – 30. august) Erling undersøger, om vi kan samle folk. Flere
er i Sverige på jagt.
e. Landsskuet. (2. – 4. juli) Knud er primus motor her.
f. Jagt og mennesker, Hjerl Hede. 22. – 23. august. Flemming forsøger at finde folk. Det
vil være en fin mulighed for ud over markvildtinformationen at fortælle om vore
hundes evner. Demoarrangementer i heden.
g. Eventudvalg. Der er behov for dette udvalg. Det tages op efter næste bestyrelsesmøde.
7. Demojagter
Demojagter bør ikke kun være for ny- eller ungjægere. Det kan være en lige så god idé at
arrangere det for ældre jægere, evt. jægere og lodsejere i forvaltnings- og
markprøveområder. Forslag medtages til næste bestyrelsesmøde.
8. Ansøgninger til Agerhønefonden
Der er to ansøgninger til fonden (se bilag). Udvalget anbefaler at begge projekter støttes
med 5.000 kr. hver, hvis man vil leve op til intentionerne i ansøgningerne.

9. Markvildtprisen 2015. Der er tre indstillede, Knud Overgaard, Bjarne Hansen og Eskjær (se
bilag)
Udvalget drøftede indstillingerne og vedtog at nominere to nemlig Knud Overgaard på
vegne af lodsejere og terrænledere i det midtjyske og Bjarne Hansen, Sigerslevøster. Det
bliver nu op til bestyrelsen at tage den endelige beslutning.
10. Eventuelt
a. FJDs nye hjemmeside. Vi har fået ny hjemmeside. Man bør tjekke siderne bl.a. om
vildtpleje, for at sikre, at de hele tiden er ajour.

Aulum d. 07.04.2013
Flemming Østergaard

