
 
 

 
 

Referat udvalgsmøde d. 11. september 2019 kl. 18.00 på Hotel Vildbjerg 
Til stede: Jens Toft Nielsen, Svend Erik Jensen, Peter Due, Simon Petersen, Flemming Østergaard og René 
Hansen.  
Afbud fra – Jakob Albæk, Tonni Lønne.  
 

1. Siden sidst  
a. Agerhønsefonden: Saldoen på agerhønsekontoen er p.t.12645,41.  
b. Markvildtsprisen: Vi evaluerede arrangementet. Prisuddelingen var særdeles velbesøgt, det 

fungerede rigtig fint at den lokale landboforening var indover prisudelingen samt at 
præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening og formanden for Landbrug og Fødevarer 
deltog.  

c. Landskuet: Sven Erik fortalte om et fint arrangement der fungerede godt i samarbejde med 
DJ. Årets tema på den fælles stand var faunastriber.  

d. Dyrskuet på Sjælland blev bevidst valgt fra da vi har vurderet at vi ikke møder vores 
målgruppe på pladsen. 

e. Der har været afholdt et meget fint arrangement på Julianelyst d. 4. juni om aftenen. Godt 
besøgt, hvor vildtforvalter Jacob Nørgaard Larsen bl.a. fortalte om de bestræbelser han gør 
for at lave en naturlig fasan. 

f. Der har været to markvandringer på Sjælland. Derudover har der været en markvandring i 
Ballum hos Tonny Lønne (i samarbejde med DJ).  

g. Nyt fra forvaltningsområderne. Simon fortalt om de generelle tilbagemeldinger der var kommet 
fra forvaltningsområderne. Der blev afftalt at vi gerne vil have mere præcise oplysninger fra 
områderne, hvis de findes. Herunder, hvor mange agerhøns der er observeret og hvor 
mange km striber der er sået. Flemming, Simon og Peter spørger ind til områderne. 

2. Udvalgets sammensætning 
a. Der blev sagt farvel til Rene og velkommen til Jens. Tonni er også ny i udvalget, men havde 

grundet ferie ikke mulighed for at deltage. Jens overtager Rene´s ansvarsområder, herunder 
agerhønsefonden, indsamling og bøtterne.   

3. Aktiviteter i de kommende år 
a. Landskuet – det forventes at Svend Erik og Carlo deltager som de andre år.  
b. Jagt og Natur – Gram slot: Vi ser om det bliver til noget. 
c. Jagt og Mennesker: Vi ser om det bliver aktuelt.  
d. Andre: Flemming har en ide om at afholde nogle marknatur dage. Der var opbakning i 

udvalget og Flemming arbejder videre med ideen. 
e. Der var forslag om at afholde arrangement sammen med naturens dag, Flemming og Simon 

arbejder videre med ideen.   
f. Jagt vildt og våben i Hillerød: Vi har valgt ikke at deltage, da fuld pris for standen var alt for 

dyr.  
4. Marknatur-potentialet 

a. Flemming fortalte om projektet som er et muligt samarbejde mellem Økologisk Landsforening 
og SJD. Den grundlæggende ide er at der formidles kontakt mellem landmænd der ønsker 
at gennemføre naturforbedrende tiltag og hundesportsfolk der ønsker at hjælpe til. Der var i 
udvalget stor opbakning til at støtte projektet.  

5. Samarbejde med DJ: Udvalget vil gerne deltage i et møde med jægerforbundet, med henblik på at 
styrke dialogen og finde samarbejdsflader. Simon kontakter DJ. 

6. Markprøver – Der var opbakning til indstillingen – 
7. Udvalget ønsker at drøfte mulighederne for prædatorkontrol med jægerforbundet på det forestående 

dialogmøde.  
8. Udvalget ønsker at drøfte mulighederne for udsætning med jægerforbundet på det forestående 

dialogmøde.  
9. Evt. 



a. Svend Erik har deltaget i et arrangement med Familielandbruget, hvor der blev set på 
faunastriber.  

b. Peter beder om at vi mødes tidligere på dagen. Det blev aftalt at vi næste gang starter kl. 
17.00.  
 

 
Tønder ultimo september 2019 
Simon Petersen 

 
 

 


