
 
 

Udvalget for markvildt og natur 
 
 

 
 

Referat udvalgsmøde d. 13. marts 2019 kl. 18.30 på Hotel Vildbjerg 
Til stede: Knud Overgaard, Svend Erik Jensen, Peter Due, Simon Petersen, Jakob P. Albæk og Flemming 
Østergaard. Afbud fra René Hansen – arbejde. 
 

1. Siden sidst 
a.  (FØ) Der har været afholdt en del møder i forb. med den nye organisation. FJD er nu nedlagt 

og SJD er en realitet. 
b. Vi havde stor succes med vores høring på Christiansborg. 
c. Projekt Marknaturpotentialet, som vi har arvet fra FJD, har været forelagt Miljø- og 

fødevareministeren, der syntes, det var en god idé. Desværre blev det videregivet til 
embedsmænd, der ikke forstod ret meget af det, hvorfor det blev sparket til hjørne. Der er 
dog stadig håb om, at det kan blive til noget. 

d. I kvælstofdebatten har vi taget en gammel ide op, som blev fostret af KO og FØ. 2 % af 
markarealet tages ud til faunaforbedrende tiltag. Det reducerer kvælstof mængden på et 
areal svarende til Falster og giver øgede naturværdier på en hver ejendom. 

e. Efter, at vi har gødet jorden i det nordjyske, har Jægerforbundet nu sat gang i et større 
oplysningsarbejde om mulighederne for at hjælpe markvildtet. Stor ros til DJ. 

f. (SEJ) Faunapletter på agerjord er nu udbredt til 9 kommuner og tilhørende landboforeninger. 
Hver kommune giver 20.000 kr. årligt. Informationsmaterialet er fuldstændig ens i alle 
kommuner. Man har egen hjemmeside. Det er noget, vi har været med til at sparke i gang. 

 
2. Udvalget for markvildt og natur i SJD  

a. Vi arbejder efter de samme retningslinjer og med samme økonomi som tidligere. 
 

3. Markvildtprisen 2019. Der er 3 indstillinger. Materiale vedlagt 
a. Da SEJ var en del af den ene indstilling, forlod han lokalet, medens vi behandlede 

indstillingerne. Vi var enige om, at det var tre gode kandidater, men valgte at prioritere 
således: 1. Øster Hjerm. 2. Hjortlund Landbrug, Grindsted. 3. Thomas Klit. 

b. Indstilling udarbejdes og fremsendes til bestyrelse og repræsentantskab. 
 

4. Ansøgninger til Agerhønefonden.  
a. Der er p.t. ingen ansøgninger. Det gør ikke noget. Vi må samle kapital i fonden, så vi virkelig 

har noget at gøre med, når de rigtige projektet viser sig. 
 

5. Aktiviteter i 2019. hvor skal vi være med? Landsskuet, Game-fair, Brahetrolleborg, Hjerl Hede. Det 
Sjællandske dyrskue? 

a. SEJ undersøger, om vi kan være sammen med landboforeningen på Landsskuet. 
b. PD undersøger, om vi kan lave noget sammen med landboforeningen på Roskilde Dyrskue. 
c. Vi kan blive en del af hele jagthundestanden på Brahetrolleborg. 
d. Vi dropper Hjerl Hede, da der ikke laves pr nok for arrangementet. 
e. Der vil blive arrangeret markvandringer hos Tonny Lønne i Ballum og i Bur ved Holstebro. PD 

undersøger, om der kan laves et arrangement på Algistrup. 
f. Der er arrangeret ekskursion til Julianelyst Gods grundlovsdag. 

 
6. Nyt materiel og nye foldere. Forslaget til nye foldere var udsendt med dagsorden.  

a. Der blev redegjort for nyt materiel som nu bærer navn og logo for SJD. Materialet til de nye 
informationsfoldere blev godkendt. Intentionen har været mindre tekst og større billeder. 

 
7. Forslag om ændrede udsætningsregler.  



a. Der var enighed om, at de nuværende regler for indberetning samt regler for fasaner bør 
ændres. Vi laver en henvendelse til repræsentantskabet. Den udarbejdes af FØ og PD. 

 
8. Fordeling af ansvarsområder. Skal vi fordele arbejdet mellem os? 

a. For at lette arbejdsgangen i udvalget blev vi enige om at dele de forskellige ansvarsområder 
mellem udvalgets medlemmer.  

 
9. Forårsmarkprøver i fremtiden. 

a. Vi drøftede de problemer, der er i forhold til, at vi slutter forårssæsonen medio april. 
Problemer med at få lov til at låne markerne og fasaner, der er begyndt på æglægningen. Vi 
retter henvendelse til repræsentantskabet. 

b. I samme forbindelse drøftede vi udsætning i forbindelse med efterårets markprøver. 
 

10. Valg af formand.  
a. Simon Petersen blev valgt til ny formand. Overtager til maj. 
b. Under samme punkt meddelte KO, at han gerne ville trække sig fra arbejdet i udvalget fra 

maj. Vi går i tænkeboks for at finde en ny, vi kan foreslå repræsentantskabet. 
 

11. Eventuelt 
a. FØ takkede KO for den store indsats, han har ydet og for samarbejdet gennem mange år. 
b. SEJ fortalte om markprøven i Hjerm i november. 
c. FØ uddelte veste (gamle og udgåede med FJD-logo) 
d. PD havde problemer at printe dagsordener mm. Med logo ud. Kan evt. udsendes som PDF-fil. 

 
 
Mødet sluttede kl. 21.20 
Aulum d. 16. marts 2019 
Flemming Østergaard 
 

 


