
En aften i naturens tegn 

Det blev en festaften, da årets Markvildtpris blev uddelt. 

 

Tekst og foto: Flemming Østergaard 

 

I anledning af, at Øster Hjerm-projektet har fået SJDs markvildtpris 2019, havde Holstebro Struer 

Landboforening inviteret til naturaften i Øster Hjerm d. 24. juni kl. 19. 

Mere end 150 mennesker var mødt frem, og efter en kort velkomst af landboforeningens formand, 

Kristian Gade gik alle en tur i marken for at se på faunastriber. Her fortalte konsulent i Økologisk 

Landsforening, Bent O. Rasmussen om stribernes betydning for agerlandsfaunaen. – Vi forsøger at 

genskabe lidt af det, der var en gang i en kornmark. Blomster og insekter, der er grundlaget for hele 

agerlandsfødekæden. 

 

 
De mange fremmødte på markvandring. 

 

Et skoleeksempel 

Resten af aftenen var henlagt til haven hos formanden for Landbrug og Fødevarer, Martin Merrild. 

Første punkt var overrækkelse af Markvildtprisen 2019 på 10.000 kr. til landmænd og hundefolk i 

Øster Hjerm. Svend Erik Jensen modtog på vegne af gruppen prisen af SJDs formand, Flemming 

Thune-Stephensen. Han kom i sin tale bl.a. ind på, at årets prismodtagere var et skoleeksempel på 

godt samarbejde. Han sagde bl.a.: – I har ydet en fantastisk indsats, og det har virket.  

Agerhønebestanden er steget fra 8 til 46 par over de sidste 10 år. Ligeledes blev sponsorerne, 

Landbrug & Fødevarer og DLF takket. – Uden deres støtte ville det ikke være muligt at uddele en 

så fornem pris, sagde formanden. 

  

 

Vestjydsk Jagthornsblæserlaug spillede fanfarer, hvilket var med til at gøre prisoverrækkelsen både 

festlig og højtidelig. 

Svend Erik Jensen takkede på vegne af hele gruppen og fortalte lidt om, hvad der var sket siden 

starten i 2007. 

 

 



Nøglen er samarbejde 

 

Bent O. Rasmussen forklarede om 

faunastribernes betydning. 

 

Herefter inviterede Holstebro Struer 

Landboforening på øl og grillpølser, 

og det gode sommervejr betød, at de 

mange gæster rigtig kunne hygge sig 

og få snakket om alt det, der var 

blevet sat i gang på sådan en 

naturaften. 

  Efter, at sulten var blevet stillet, 

havde Martin Merrild, der selv er en 

af lodsejerne i Øster Hjerm, sammen 

med præsidenten for Danmarks 

Naturfredningsforening, Maria 

Reumert Gjerding et indlæg om natur, 

multifunktionen jordfordeling og 

klimaløsninger. 

  Maria Reumert Gjerding syntes, at 

hele projektet i Øster Hjerm og 

faunastriberne var at fantastisk 

eksempel på, hvad samarbejde kan 

give. – Samarbejde er vejen frem, 

hvis vi skal nå resultater, sagde hun. 

Hun fortalte derpå, om hvordan 

samarbejdet med Landbrug & 

Fødevarer var kommet i stand, og om 

hvordan deres fælles projekt med at 

fjerne store områder med dårlig 

landbrugsjord fra produktionen og 

give det tilbage til naturen var 

kommet i stand. 

 

Martin Merrild startede med at byde velkommen i haven, og fortalte, at der i Øster Hjerm havde 

været landmænd siden bronzealderen. Han syntes det var dejligt, at man kunne samarbejde til gavn 

for naturen, og var begejstret for mange af de nye ideer og tanker, var på bordet i øjeblikket. – Der 

må godt være lidt mere ”roderi” i landskabet, sagde han. 

 

  
Der er travlhed ved grillen, når mere end 150 skal  

have en frankfurter med brød. 

 



 
Svend Erik Jensen og Flemming Thune-Stephensen 

 

  Han manede dog til besindighed, så befolkningen langt fra landbrugsområderne ikke fik det 

indtryk, at alt er galt. – Fuglene synger stadig i Øster Hjerm, og svalen kom også i år, samtidig med 

at agerhønsene piler afsted i kanten af marken, forklarede Martin Merrild. 

  Det var på alle måder en dejlig aften i Øster Hjerm, og Holstebro Struer Landboforening fortjener 

stor tak for, at man var med til at få sat så megen fokus på Markvildtprisen 2019. 

 

Vestjydsk Jagthornsblæserlaug var med til at gøre aftenen festlig. 

 



 
Præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening  

mente, at vejen frem for en bedre natur er samarbejde  

mellem forskellige interesser. 

  

 

 


