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Referat
1. Siden sidst
Der har været afhold markvandringer rundt om i nogle af vore forvaltningsområder. Eskjær 2 stk. det ene i
foråret målrettet mod landmænd. Frørup, Søborg, Lille Svenstrup og Sværdborg. Vi har holdt en særlig
agerhøneaften på Schackenborg med repræsentanter for jægerne i Slesvig Holsten. Det har været gode
arrangementer, hvor man har kunnet hente god inspiration. Det må være et must, at vi næste år har
arrangementer på Fyn og i Sejstrup. Arrangementer er bedst før sommerferien.
Erling vil lave et arrangement i 2016 specielt rette mod lodsejerne i området, og give dem en særlig
invitation. Poul Richard Jørgensen, Frørup, vil være arrangementets inspirator og fagperson.
Vi har uddelt Markvildtprisen 2015 til Knud Overgaard, Vildbjerg. Omtalt i Jagthunden og på FJDs
hjemmeside.
Vi har afholdt markvildtdag med 18 deltager fra vore samarbejdspartnere mv. Rigtig god dag. Fyldigt referat
er udsendt og ligger på FJDs hjemmeside.
Det vil være ønskeligt, hvis DJ vil stå i spidsen for et tilsvarende arrangement, men der bør være såvel
beslutningstagere, som embedsmænd fra de berørte styrelser til stede.
Vi har deltaget i en temaeftermiddag om markvildt arrangeret af SEGES. Temadagen blev afholdt i Aulum
med mange interesserede landmænd som deltagere.
2. Samarbejde med spanielfolket og andre hunderacer
Vi har fælles interesser med spanielfolket og retrieverfolket. De går også på jagt i det åbne land. De
arrangerer også prøver i det åbne land.
Vi opfordrer FJD til at tage kontakt til spaniels‐ og retrieverklubber for at etablere et samarbejde, så vi kan
tale med én stemme i markvildtspørgsmål.
3. Samarbejdet med DJ
Vi har et godt samarbejde med DJ. VI holder kontakt til Markvildtudvalget. Der er aftalt med Jens Venø, at
når de har punkter på deres dagsorden, der er sammenfaldene med vore interesser, så bliver vi inviteret til
at deltage. Flemming Nielsen deltager som vores repræsentant.
4. Frø i stedet for vin til prøveledere
Udvalget har modtaget et forslag om at FJD uddelte frø til prøvelederne som tak i stedet for vin.
Vi drøftede forslaget og var enige om, at en del af frøene ikke ville blive sået, ligesom det er ret begrænset,
hvor meget frø, man kan få for 2 flasker rødvin.
Vi synes, at Sekretæren sammen med informationer til prøvelederne skal medsende Markvildtudvalgets
frøtilbud, samt opfordre til, at der indkøbes før og etableres naturstriber på terrænerne.
5. Rapport fra koordineringsgruppen. Knud Overgaard
Der har været afholdt møde Koordineringsgruppen for det nationale markvildtprojekt d. 8. september.
Mødet blev afholdt i Ejstrupholm ved Hallundbæk‐Fruergaard markvildtlav. Man så på terrænet og fik en
orientering om markvildtprojektet p.t. – lig hvad der kan læses i Jæger oktober 2015. Deltagerne havde
spørgsmål og kommentarer.
K.O. synes at DJ lytter for lidt til de forslag der kommer fra koordineringsgruppens medlemmer.
6. Rapport fra temadagen hos DJ. Flemming Nielsen
Danmarks Jægerforbund afholdt temadag om de forskellige vildtforvaltningsprojekter d. 22. september. Ud
over Flemming Nielsen deltog Peter Due fra forvaltningsområde Søborg. Forskellige forskningsresultater

blev gennemgået og på en fin måde tydeliggjort for deltagerne. Særlig interessant var prædation på
agerhøns samt agerhønsenes ynglesucces, kun ca. 26 %.
7. Messer og events
Vi har været med på Jagt, Vildt og Våben i Hillerød, Jagtmessen i Farum, Grønne dage på Ærø, Landsskuet i
Herning, Jagt og Mennesker på Hjerl Hede samt Jagt og Natur i Gram. Der har været god respons bort set
fra Jagtmessen i Farum.
Vi skal have materialet lavet mere professionelt, og vi skal have helt styr på bemandingerne.
I 2016 ligger Jagt og Outdoor midt i prøvetiden. Jagt og Natur på Gram kommer til at ligge en uge før end i
år. 20.‐21. august.
Vi bør på de store messer, hvor vi møder jægerne, lave en fælles stand for hele FJD med prof. lavet
informationsmateriale mv. Det vil være langt lettere at finde de rette folk til at bemande standen.
Vi vil anmode FJD om en ekstra bevilling på 10.000 kr. i 2016 til nyt udstillingsmateriel.
8. Udsætningspolitik
Vi skal til det formentlig sidste møde om udsætning hos DJ i januar. FJD bør i god tid rette henvendelse til
DJ og anmode om, at dette møde bliver et arbejdsmøde, hvor vi ikke skal høre på indlæg, men arbejde med
konstruktive forslag. Til mødet bør DJs formand være til stede, så han kan høre argumenterne fra
deltagerne selv.
Vi kan i god tid inden mødet udsende det grundforslag, som FJDs bestyrelse godkendte på majmødet
Forslag til udsætningsregler godkendt på majmødet
1. jagtvæsener – det er forretning – må have deres egne regler gerne med en certificering. Det vil vi
ikke blande os i.
2. den almindelige jægers mulighed for at udsætte op til 100 fugle på en ejendom skal vi ikke pille
ved. Den skal fortsat bestå. Det mindre opdræt og de mindre udsætninger er ofte løftestang til en
bredere indsats i forhold til biotopforbedringer. Regelen om senest en måned før jagttid er helt i
orden.
3. organisationer under DJU kan i forbindelse med prøver, hvor der skal fældes fugle, udsætte
agerhøns senere end 16. august, når terrænerne opfylder en række betingelser i forhold til
biotoppleje, så de udsatte høns har såvel gode skjule‐ som fødemuligheder.
Det er udvalgets opfattelse, at det er vigtigt, at dispensationer kun gives til terræner, hvor der arbejdes
med biotoperne, og hvor der udsættes fugle før 16.08 samt arbejdes med helårsfodring.
Det bør i øvrigt være lige så fint at udsætte fugle, som når man udsætter ål og skrubber for offentlige
midler.
I udsætningsdebatten bør vi have argumenterne i orden, og kvaliteten af det arbejde, vi udfører, skal være i
top.
9. Henvendelse til Danmarks Jægerforbund
Det nationale Markvildtprojekt er alt for lidt synlig i den offentlige debat og har ikke i tilstrækkelig grad de
bevilgende myndigheders bevågenhed, på trods af, at EU ønsker større biodiversitet i det dyrkede land.
Der ofres stadig mange millioner af kroner på forskellige naturgenopretningsprojekter rundt om i landet,
men der ofres ikke en krone på øget biodiversitet i det åbne land.
Eksemplet fra Herning med de 27 km naturstriber viser, at lyst og vilje er til stede.
Med 1% af det dyrkede areal udlagt de rigtige steder, ville vi kunne skabe 500.000 levesteder for alt fra
insekter til krybdyr og jordrugende fugle. Med en præmie på 2.000 kr./ha vil vi kunne skabe disse
levesteder for ca. 50 mill. Hvis markvildtprojektet skal lykkes, skal der penge ud i markerne.
Det er kun et spørgsmål om politisk vilje at flytte nogle af de mange naturmillioner ud i markerne.

Vi synes at DJ bør være langt mere på banen. Hvis en fugl slår en prut forkert, er DOF straks på TV. Hvis der
sker et eller andet ved et vandløb, er sportsfiskerne der, og DN kommer på TV, hvis ministeren vil give
tilladelse til, at man kan lave et højbed eller en terrasse på sin sommerhusgrund. Vi er nærmest usynlige.
Vi opfordrer FJD til at rette henvendelse til Danmarks Jægerforbund om denne problematik.
Samtidig opfordrer vi til at man får sat gang i mulighederne for en langt enklere og bedre prædatorkontrol.
10. Frøblandinger
DLF‐Trifolium har indkaldt til møde om frøblandinger. Her vil deltage repr. fra SEGES, DCE og FJD. Jeg regner
med, vi deltager med Poul Richard Jørgensen, John Kjærgaard og undertegnede. Mødet afholdes 02.11.16.
11. Rigtige tiltag på den rigtige måde
Det er ikke ligegyldigt, hvad vi gør, og hvordan vi gør det. Hvis man laver de rigtige tiltag på de rigtige
steder, kan man med meget små midler og ret små arealer få en stor effekt.
Vi skal i vores informationsmateriale gøre opmærksom på, hvad der er den ideelle løsning samtidig med, at
vi tydeliggør, at et hvert tiltag, der skaber øget variation i agerlandet, er en forbedring.
12. Agerhønefonden
Der er ikke indkommet ansøgninger til fonden i denne omgang. Vi uddelte i foråret til 2 projekter. Eskjær og
Lille Svenstrup. FJD skal ikke stoppe med at indbetale til fonden. Uden penge, kan vi ikke uddele støtte.
Når specialklubberne giver 3 kr. pr. medlem, var det for at slippe for, at der skulle samles ind på alle
prøverne. Nu samler vi kun ind ved DM og på udstillingen i Vissenbjerg.
Eventuelt
Der blev spurgt til Korthaarklubbens Give‐projekt. Det er udvalgets opfattelse, at det nærmest er gået i stå.
F.Ø. orienterede om, at han har en aftale med medlem af Folketingets Miljø‐ og Fødevareudvalg, Thomas
Danielsen om et orienterende møde. Han er jæger og vil gerne lytte til vore synspunkter og orienteres om
problematikken for agerlandets fauna.
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