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Referat fra UMN´s møde 

Tirsdag den 31 januar 2023 kl. 17.00 
Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby 

 
Flemming Nielsen (FN) Tlf. 50596530 
Frederik Aakær Staun (FAAS) Tlf. 42968297 
Laurs Nørskov (LN) Tlf. 21290547 
Emil Busk Andersen (EBA) Formand. Tlf. 24258299 
Peter Due (PD) (Afbud) Tlf. 26801146 
Jens Toft (JT) Tlf. 29218555 
 
Referent: Jens Toft (JT) 
 
Punkt       

1. Velkomst. Siden sidst. 
FAAS, har været till pointerklubbens vintermøde. 
FAAS, har skrevet en artikel til Jagthunden.   
EBA, har været til møde omkring de nye regler omkring tilskudsordninger og krav. 
Landbrugsstyrelsen skal dokumentere overfor EU at der gøres noget for biodiversiteten.  
FN er formand i Nordisk Kulturlandskabsforbund. Der afholder Kulturlandskabsseminar i 
Sæby den 13.- 4. juni 2023.   
LN har været rundt i Salling, talt med landmænd og inddraget konsulent til at hjælpe med 
placering af biodiversitets arealer.  
 

2. Sammen sætning af udvalg, her under valg af formand. 
Emil Busk Andersen er valgt som formand.  
 

3. Årshjul. Her under markvildtprisen og fordeling af opgaver. 
 Opslag; ansøgning til markvildtprisen og agerhønsefonden. Seneste 

ansøgningsdato 30 marts.  
 Forårsmøde. Oplæg til bestyrelse og repræsentantskab. Senest 20 april. 
 Efterårsmøde. Senest 20 oktober.  

 

4. Kommende opgaver.  
 Trailerne står ved Karlo Nørtoft, Holstebro 
 Udarbejdelse af foldere. FAAS med hjælp fra EBA er i gang med at udarbejde folder 

omkring. Indholdet er hvad mangler agerhønen i det åbneland. Næste step GLM 
kravene. Mål første udkast klar udgangen af marts 2023.  

 EBA indstik til jagthunden, UMN skal være inspiration og komme med eksempler. 
F.eks. kunne det være hvad Midtjysk Jagthundeklub indsats. Lige EBA jeg kan 
komme med et indstik på hvad jeg gør hjemme på egen bedrift osv. EBA er i dialog 
med FØ. Formålet er at få medlemmer lettere i gang med at gøre noget. 
 

 LN taler med Østergaard omkring indstik /artikel omkring, hvordan forbedre man et 
nyt areal.  

 

5. Eventuel. 
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Opfølgningsmøde – Status opfølgning – onsdag den. 1 marts. Kl. 19.30. EBA indkalder på 
teams.  

 
Jens Toft 


