
 
 

Fællesrepræsentationen for Specialklubber for Stående Jagthunde i Danmark  
Udvalget for markvildt og natur 

 
Udvalgsmøde d. 03.10.2018 kl. 18.00 på Hotel Vildbjerg 
 
Der deltog: Peter Due, Knud Overgaard (KO), Svend Erik Jensen (SEJ), Jakob Albæk, Simon 
Petersen og Flemming Østergaard (FØ).  
Afbud fra Brian Krog. 
 
Referat: 
 
Siden sidst 

 Agerhønefonden, (FØ). Vi samlede ind i forbindelse med udstillingen i Vissenbjerg. Der 
kom godt 1200 kr. i bøtterne. Da vi kun samler ind i lukkede fora, er det ikke nødvendigt at 
få indsamlingen registreret. Vi samler ind igen til DM. 

 Markvildtprisen, (FØ). Godt arrangement med mange deltagere. Vi har nok aldrig fået så 
meget reklame for vores markvildtpris som i år specielt fra DJ via bladet Jæger. 
Landbrugsavisen har også bragt omtale. 

 Landsskuet, (KO og SEJ) Der var mange mennesker og man havde en god dialog med de 
besøgende på standen. 

 Møde med bestyrelse for ny org. (KO og SEJ) Man fik en god orientering. Skuffende at der 
deltog så få. 

 Møde med DJ, (FØ). Der har været afholdt møde hos Danmarks Jægerforbund om 
udsætning. Per Kristophersen og FØ deltog. Anledningen var at kridte banen op frem mod 
næste udsætningsforlig. Bæredygtig jagt og Herregårdsjægerne deltog også. Vi synes ikke, 
DJ lytter til os, og vi synes ikke, man varetager det enkelte medlems interesser, men hele 
tiden fokuserer på jagtvæsener. 

 Minikursus (FØ) Der har d. 23. september været afholdt et minikursus ved Kerteminde om, 
hvordan man etablerer gode faunastriber. Instruktør var Brian Kerdil, Fyns Naturpleje. 8 
deltagere. 

 
Høring 
Høringen d. 25.10 skal nok blive en succes. Vi kommer nok over 80 deltagere, og der er et bredt 
udsnit af forskellige interesser repræsenteret. Ministerium, styrelser, interesseorganisationer, 
jægere og hundefolk. FØ aftaler de sidste detaljer med Thomas Danielsen. 
 
Forsøgene med frøblandinger 
Der var udsendt en rapport. Forsøget er forløbet fint, og vi har fundet ud af, at de flerårige 
blandinger er meget fine. Men de skal i så tilfælde også ligge i flere år. DLF har takket for 
rapporten og vil anvende den erhvervede viden. 
 
Kommissorium for udvalget under ny org. 
Udvalget tog kommissorium til efterretning, da det er identisk med det nuværende. 
 
 



PR-udvalg i ny org. – PR-materiale 
Vi vil anbefale at SJD nedsætter et PR-udvalg, som kan tage sig af at koordinere forskellig PR-
virksomhed. PR-materiale på traileren skal fornys, da der står FJD of Fællesrepræsentationen på 
alt materiale. 
 
Projekt Mangfoldighed i agerlandet 
Udvalget blev orienteret om, at en arbejdsgruppe hen over sommeren har arbejdet med en idé om et 
projekt Mangfoldighed i agerlandet, so, man håber, kan realiseres. Der blev orienteret om 
projektets intension, formål og indhold. 
Vi havde en bred og engageret diskussion om hvad vi ønsker og gerne vil følge høringen op med her 
især, at vi fortsat har stort fokus på vores afhængighed og samarbejde med landmændene, der ejer 
og lever af den jord, vi gerne vil drive markvildttiltag på.  
 
Markprøveterræner og udsætning 
Der er sket en stor udvikling i afholdelse af prøver for stående jagthunde gennem de sidste 50 år. 
For 50 år siden blev der afholdt 5 prøver årligt, hvor der blev fældet fugl. I år er der annonceret 60 
prøver med fældning af fugl. Mere end en tidobling af prøveantallet samtidig med at fuglebestanden 
generelt er gået tilbage i det åbne landskab. 
Det synes vi giver store udfordringer. Derfor vil udvalget gerne opfordre FJD og efter 1. januar 
SJD til at arbejde for: 

 Oprettelse af gode prøveterræner – flere penge ud i terrænerne. 
 Få effektueret bestyrelsesbeslutningen om at ophøre med forårsudsætninger og i stedet 

anvende pengene på at opbygge terrænerne. 
 Få prøvedeltagerne til at acceptere, at der nødvendigvis ikke er en fugl til hver hund. 
 Gøre det muligt at få lempet udsætningsreglerne i forbindelse med ”skydeprøver”. 
 Smidiggøre indberetningssystemet. Som det er nu, er det først og fremmest jagtvæsener, der 

er tilgodeset. 
 
Eventuelt 
SEJ fortalte om et møde hos familielandbruget, hvor DNs nye formand havde været oplægsholder. 
Mødet havde været godt, og DN-formanden var en positiv oplevelse. 
JA fortalte, at man var i fuld gang med at koordinere indsatsen med faunastriber på agerjord. Der 
er oprettet en fælles hjemmeside www.faunastriber.dk, for de kommuner, der er med i projektet. Her 
kan landmænd, kommuner og andre, der har en aftale med en lodsejer, gå ind og melde sig til. 
I FJD kan vi godt være stolte af vores indsats. Uden vores store engagement i markvildtarbejdet var 
vi aldrig nået så langt, som tilfældet er nu. 
 
 
Aulum d. 9. oktober 2018 
Flemming Østergaard 


