
Markprøver
Før – nu og i fremtiden



For 50 år siden
• Danmark så anderledes ud 

med mange små og mindre 
gårde med alsidigt produktion.

• Der var agerhøns næsten alle 
steder i rigeligt mål, og der var 
fasaner i de fleste egne.

• Der blev den gang afholdt 5 
prøver årligt med fældning af 
fugl.



For 30 år siden

• Omkring 1980 gik det 
galt. 

• Flere ekstremt hårde 
vintre.

• Våde somre.

• Agerhønsene forsvandt.

• Vi satte ud.

• Dårlige regler.



I dag

• Gårdene og markerne er 
blevet meget større.

• Agerhønebestanden er 
kraftig reduceret.

• Der blev i efteråret 2018 
afholdt mere end 60 prøver 
med fældning af fugl.

• Det går ikke.



FMR siger:

• § 1. Formålet er at 
fremme interessen for 
jagten med den 
stående hønsehund.

• § 2. Prøverne afvikles 
således, at de ligner 
jagt mest muligt. 

• Men gør de det?



• Det er blevet for meget cirkus

Det er særlig galt med vinderprøverne



Hvad gør vi ?

Vi er nødt til at finde en løsning



Flere bolde må i spil

• Bedre terræner.

• Nedbringe antallet af prøver med fældning af 
fugl.

• Hvis målsætningen er at få flere til at 
anskaffe en stående hund og dyrke den 
jagtform, så skal vi finde de bedste 
JAGThunde.

• Ændre holdningen hos hundeførerne.



Bedre terræner

• Målrettet indsats.

• Seriøs terrænpleje.

• Jagtejere/lejere.

• Styr på udsætning

• Uden overforbrug.

• Vil vi?



Færre skydeprøver

• Man kan blive 
præmieret på kastet 
fugl.

• Apport i situationen.

• I Norge kun  på CACIT.



Jagthundene

• Det er de gode 
hunde, der skal 
præmieres.

• Ingen reklame i 
udresserede hunde.

• De bedste jagthunde 
vinder.



Regler og bedømmelse må ændres
• Regler og bedømmelse bringes i 

overensstemmelse med formål.

• Hvorfor skal hundene kobles 
efter en situation?

• Hvorfor spilde tid med at 
beskrive hoved og hale i VK? 
Hunden skal have VK-niveau.

• Nu skal vi finde de bedste 
jagthunde.

• 3 fugle bedre end 1.



Hundeførerne

• Bedre sporstånd.

• Hundene skal 
dresseres og være 
styrbare.

• Der er ikke en fugl til 
hver hund.



Hvad vil vi?

Vi er nødt til at tage diskussionerne 
også de vanskelige


