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Referat fra møde i engelske gruppe – SJD vedr. struktur og udsætning 

Fredag den 15. oktober 2021, kl. 14:00 

Hotel Hedegaarden, Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle 
 

Deltagere: Allan Nissen (AN) ESK – Formand for gruppen 

 Poul Valdemar Nielsen (PVN) – DBK 

 Flemming Fuglede Jørgensen (FFJ) – DPK 

 Helle Høst Madsen (HHM) – DISK 

 Anton Dahl (AD) – DGSK 

 

 Indlæg ved. Flemming Sørensen (FS) 

 Referent: Ole Dahl Madsen (ODM) 

 

Mødet blev afviklet ud fra følgende dagsorden: 

 

Fremtiden markprøvestrategi: 

a) Introduktion til emnet Fremtidig markprøvestrategi ved AD 
b) Oplæg ved Flemming Sørensen 
c) Klubbernes forventninger til fremtidig strategi 
d) Debat om den fremtidige strategi 
e) Opsamling 
 

Yderligere punkter vedr.: 

1. Drøftelse af konsekvenser vedr. DJs udtræden af SJD 
2. Drøftelse af referat fra møde i kontinental gruppe den 25. august 2021 vedr. struktur i SJD 
3. Den engelske gruppes ønsker til struktur 
 

Følgende blev drøftet - konkluderet: 

 

FS præsenterede sit oplæg, der herefter blev debatteret med det formål at få fastlagt udkast til en 

målsætning for det langsigtede arbejde på dette område. 

 

Det blev besluttet, at gruppen anbefaler, at man arbejder ud fra Vildforvaltningsrådets målsætning og som 

minimum opnåelse af niveau 3 ved udgangen af 2025. 
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Opnåelse af denne målsætning skal ske via fokus på følgende (men ikke udtømmende) underpunkter: 

• Kommunikation af det ”gode budskab” om bæredygtig jagtmed stående hund via SoMe, 
Jagthunden, relevante faglige medier, artikler m.v. Vi skal være proaktive og synlige i debatten 
overfor interessegrupper, myndigheder, jægerne og politikkerne.  

• Deltage aktivt i forbedret biodiversitet via samarbejde med landmændene såvel lokalt som 
nationalt – herunder økonomi. 

• Arbejde på at opnå dispensationer for udsætning på skydeprøver som en overgangsordning indtil 
målsætningen er nået. 

• Fokus på det politiske arbejde såvel lokalt som nationalt – vi har en god sag – men vi skal være 
bedre til at fortælle historien om jagten med den stående hund i det politiske forum. 

• Bearbejde holdningen hos hundeførerne  
 

Ad 1.:  Drøftelse af konsekvenser vedr. DJs udtræden af SJD 
Man drøftede ovennævnte, og der var generel uforståenhed omkring DJs valg, samt indholdet i de mange 
modstridende meldinger fra DJ repræsentanter der florerede på eks. SoMe m.v. 
Appellerer til at man får klarhed over afviklingen så hurtigt som muligt, således der kan aftales mulige 
snitflader i det fremtidige arbejde. 
 
 
Ad 2.:  Drøftelse af referat fra møde i kontinental gruppe den 25. august 2021 vedr. struktur i SJD 
Gruppen kunne overordnet tilslutte sig indholdet i referatet vedr. den fremtidige struktur – herunder den 
foreslåede opdeling i FMR, markprøvekalenderen m.v. 
Gruppen ønsker en mere detaljeret drøftelse af det i referatet anførte punkt vedr. afvikling af prøver i 
specialklubregi samt afregning af disse. 
 
 
Ad 3.:  Den engelske gruppes ønsker til struktur 
Den engelske grupper er - som den kontinentale – enige om formålet og strukturen i SJD – herunder den 
før omtalte opdeling af FMR i en fælles, engelsk og kontinental del, struktur og administration af 
markprøveprøvekalender, afvikling af DM m.v. 
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SJD skal fungere som den fælles overordnede organisation, hvor der tages specifikke hensyn til såvel den 
engelske som den kontinentale gruppes ønsker, og hvor der forsat skal arbejdes på en forenkling, 
effektivisering og smidiggørelse af processer m.v. med det formål at opnå korte beslutningsprocesser og 
gennemføre mulige omkostningsreduktioner. 
Rekruttering af nye dommere – såvel som videreuddannelse af eksisterende – har høj prioritet. 
 
Næste skridt: 
HHM(DISK-GJ) og PVN blev valgt til sammen med 2 fra den kontinentale gruppe at udarbejde en strategi 

(2025) for, hvordan vi kan realisere en målsætning for bestand af agerhøns, som ligger tæt op ad 

Vildtforvaltningsrådets målsætning. 

 
ODM 18102021 
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