Fællesrepræsentationen for Specialklubber for Stående Jagthunde i Danmark
Udvalget for markvildt og natur
Udvalgsmøde i Vildbjerg d. 16-4-2018

Alle fremmødt, Knud, Svend Erik, Brian, Jacob, Simon, Flemming og Peter.
Jens (DJ) deltog ikke, da der var meget internt på dagsordenen.

1) Først velkommen til Simon B Petersen i udvalget, med tak for velvillig opstilling.
PD: Takkede for forståelsen for at jeg trækker mig for formandsposten, og for løsningen med at
Flemming Ø. træder til i et år for at oplære Simon til at overtage jobbet næste år.
FØ: undrede sig over det lille beløb i indsamlingen til Agerhønefonden til DM, folk var meget
spredte.
KO: repræsenterede os ved Skjern Maskinforretnings store arrangement, det var en succes med
meget interesse. Der var ca. 2500 - 3000 landmænd m.fl. til åbent hus.
KO: repræsenterer i DJ´s markvildtudvalg. Det største problem KO ser m.h.t. projektet.
Er at ingen i DJ der kan fortælle, hvad der er målet med ”projektet”.
Udvalget finder at internationale undersøgelser om bier og insekters tilbagegang er katastrofal for
agerhønsene m.fl.
2) Udvalget indstiller til FJD, at udvalget udvides til ovenstående 7 medlemmer.
Om Simon B. Petersen: Simon er uddannet Skov og landskabsingeniør (relevant for udvalgets
arbejde og forståelse), ansat i Tønder kommune, har stående hund (ES).
3) Forvaltningsområder: Der er god gang i forvaltningsområderne, de har netop fået frø tilsendt til vildt
agre.
Der en nedskrivning af arealet i Sigerslevøster.
Nye forvaltningsområder: Orø, et spændende udsætningsområde, hvor agerhønsene har været
”uddøde” i 25 år.
Ballum ved Tonny Lønne, hvor der allerede har pågået stort arbejde.
Algistrup, hvor der er en bestand af vilde høns, hvor de får bedrede vilkår.
Og endelig arbejdes der på at oprette et område i Rødby, således at der er dækket bredt på Sjælland
og øerne.
4) Økonomi: Det ser fornuftigt ud, med ca. 23.000,-kr på både udvalgets konto og på agerhøne fondens
konto.
Det ville være rart, hvis der var et større beløb, til at investere i agerhønsenes fremtid.
5) Informations materialet: Vores nye navn indgår ikke i nuværende materiale, men da der måske i det
hele taget sker navneforandringer og ny viden på området, er det ikke tiden, at smide ud og trykke
nyt. Afventer.

6) Frøforsøg hos Thomas Danielsen: Der er 3 tempi i evalueringen af forsøgene.
1. evalueringen i efteråret af interesserede gav mange svar, 6 af 8 blandinger kom fint på 1. år
2. evaluering af eksperter gav gode svar også med insektundersøgelser.
3. Til sommer vil igen en interesse vurdering, se på 2. års striberne, for at vurdere vækstevnerne.
Her vil arrangementet blive annonceret og beværtet med øl og pølser. Vi håber på stor
opmærksomhed.
Generelt er forsøget en stor succes, alle sommerblandingerne er gode, mens 2 helårs mix skiller sig
ud som bedst. Alle er fint insekt bærende. Det vil være ønskeligt med en øko-blanding.
7) Ansøgninger til markvildt prisen og Agerhønsefonden:
Udvalget har modtaget 2 indstillinger (på den samme) til Markvildtprisen, som vi har
sammenskrevet 1A, og 2 til Agerhønsefonden 2A & 2B. Vedhæftet bilag 1A , 2A og 2B.
Udvalget indstiller Tonny Lønne med vores nye forvaltningsområde i Ballum til
Markvildtprisen.
Udvalget indstiller begge fondsansøgninger til at modtage 5.000,-kr hver ,for deres store arbejde
for agerhønsebestanden og markprøveområder.
8) Aktiviteter i 2018: Hjerl Hede, ”Jagt og mennesker” med FØ som tovholder.
Landsskuet forventes, her med KO og SE som tovholdere.
Roskilde dyrskue, hvis det bliver sammen med landboforeningen. PD tovholder..
Disse arrangementer forventes gennemført, fordi udvalget skønner, at det giver god interesse for
markvildt.
9) Markprøver og udsætning: Det er meget nødvendigt, at FJD og senere den nye organisation får helt
styr på udsætning i forbindelse med afholdelse af markprøver. Nye udsætningsregler med pligt til
indberetning af en hver udsætning senest én uge efter udsætningen stiller store krav til prøvelederne.
Fejl og manglende indberetninger kan have store konsekvenser for lodsejerne.
10) Fremtiden for markvildtet: Vi drøftede mulighederne for markvildtet og blev endnu en gang enige
om, at det vil kræve politisk initiativ, hvis der virkelig skal ske noget. Udvalget vil fremlægge en
plan på FJDs bestyrelsesmøde d. 2. maj. (Spændt?)
11) Samarbejde med DJ: Dj har henvendt sig for at mødes om samarbejde. Udvalget hilser samarbejde
og dialog velkommen, og håber på et konstruktiv møde efter sommerferien."
12) Eventuelt: Tillykke til Svend Erik for den hæder hans jagtforening har givet ham for hans store
arbejde i FJD med markvildtet. ( Se FJD hjemmesiden.)
Ref: PD.

