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Kommissorium for Udvalget for Markvildt og Natur – UMN 
 
1. STRUKTUR 
 
UMN er et udvalg under SJDs bestyrelse på min. 5 medlemmer,  der udpeges af bestyrelsen efter indstilling 
fra de respektive specialklubber samt DKK og skal godkendes i repræsentantskabet . 

Udvalgsmedlemmerne vælges for 4 år ad gangen. Udvalget er ikke omfattet af max 8 års valgbarhed. 

•  Udvalgets sammensætning kan, uanset ovennævnte valgperiode, til enhver tid ændres af 
SJDs bestyrelse efter godkendelse i repræsentantskabet 

• For at sikre kontinuiteten i udvalget er der – efter nærmere aftalt procedure – årligt valg af 
min. ét medlem til UMN. Hvert 4. år er der to på valg. 

• UMN vælger selv sin formand, som efter aftale personligt eller ved stedfortræder kan 
deltage i SJDs bestyrelsesmøder med tale-, men uden stemmeret, med det formål at kunne 
bevare kontinuiteten i UMNs arbejde for SJD. Udvalget træffer sine beslutninger ved 
stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

• UMN kan inddrage personer udenfor UMN’s regi til løsning af ad-hoc opgaver.   
  

 
2. FORMÅL 

• at være SJDs bestyrelses ekspertudvalg i forvaltning af markvildtet. 

• at informere SJDs medlemmer om markvildets vilkår. 

• at medvirke til at forbedre forholdene for agerlandets fauna og flora såvel lokalt som på 
 landsplan. 

 
3. OPGAVER 

• at give input og ideer til andre organisationer og institutioner, som beskæftiger sig med faunaen i 
det åbne land. 

• at komme med praktiske anvisninger på faunaforbedrende tiltag, der kan indgå i forvaltningsplaner 
for det åbne lands flora og fauna. 

• at finde egnede personer, som kan bistå med praktiske tiltag eller bistå med observationer til 
belysning af vilkårene for det åbne lands fauna og flora samt medvirke til at kortlægge eventuelle 
aktiviteters indvirkning på det åbne lands fauna og flora. 

• At fremsætte forslag til SJDs bestyrelse om iværksættelse af faunaforbedrende tiltag. 
 
Udvalget bør i videst muligt omfang udføre sit arbejde i samarbejde med andre organisationer og 
institutioner. I denne sammenhæng er samarbejdet med DCE, Landbruget, DJ samt andre grønne 
organisationer af særlig betydning. 
Udvalget afholder det antal møder, som man finder nødvendigt, dog mindst 2 om året. 
Afrapportering til bestyrelse og/eller repræsentantskab efter behov – dog min. 1 gang årligt. 

 
 
4. ØKONOMI 
Udvalget er budgetansvarligt og skal senest 1. oktober til SJDs bestyrelse indsende budget for det 
kommende år. Regnskab skal afleveres senest 1. december. 
Afregning af aktiviteter, refusion af omkostninger og øvrige økonomiske transaktioner sker jfr. gældende 
regler i SJD. 


