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Atter en smuk lodsejerfest i det midt-vestjyske 

På den dejligste sommeraften blæste ”Hedeblæserne” smukt velkommen til omkring 180-

190 gæster. 

 

Knud Overgaard bød velkommen flankeret af en del af terrænlederne. 
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Der er efterhånden tradition for lodsejerfest hvert tredje år, så er der penge nok i 

terrænlederkassen indkommet fra gebyrer for afholdelse af markprøver. Denne aften var 

den tolvte i en lang perlerække af gode aftener i tørvejr og solskin. 

Der er et stort sammenhold mellem terrænlederne, der alle er hundeførere. Et 

sammenhold, som bl.a. blev meget solidt forankret i projekt agerhøne for år tilbage. Flere 

fra gruppen har i årevis været på Landsskuet i Herning og fortalt om dette projekt. Det var 

her cd’en om agerhønen blev introduceret. 

Det var helt sikkert rigtigt 

set, at den kom ud til alle 

jordbrugere, for den var i 

høj grad en øjenåbner 

for, hvad man kunne 

gøre for at skabe en god 

biotop. 

I flere år snakkede vi 

om, at der herskede stor 

usikkerhed om, hvad 

man egentligt kunne 

lave af vildtstriber etc. 

uden at miste tilskud. Vi 

var helt klar over, at 

landbrugets konsulenter 

havde nøglen. Dels 

havde de 

landmændenes tillid, 

dels kunne de overskue 

alle de regler, der også 

er her. 

Så sent som i sommer blev vi bekræftet i dette. Landboforeningerne er gået ind i projektet 

med faunastriber, og det har battet noget i vores område, hvor formænd i Herning og 

Holstebro kappes om, hvem er har flest km striber. De vædder og bytter vist vin hvert 

andet år. 

Markvildtprisen gik i år til Svend Erik Jensen i Hjerm, som ønskede at dele den med 

lodsejerne. Det kom der en fantastisk aften ud af, da Holstebro-Struer Landboforening gik 

ind i projektet og indbød medlemmerne, så der var omkring 200 mennesker i Ulla og 

Martin Merrilds store, skønne landbohave. 

Formanden for Danmarks Naturfredningsforening, Marie Reumert Gjerding, var der også, 

og vi fil at vide, at hun var blevet budt på en kop Merrild kaffe ovre i Landbrug og 

Fødevarer, og her var de to formænd blevet enige om ’et enighedspapir* og lade det 

modsatte ligge. 
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Se, det er et spændende 

initiativ, der kan være med til 

at give agerlandets fauna et 

endnu større løft. 

For det nytter jo noget at 

gøre noget. 

I Øster Hjerm er bestanden 

af agerhøns blevet 

mangedoblet i løbet af få år. 

Det fryder lodsejerne, som i 

høj grad taget ejerskab af 

projektet. 

Jo, man kan med rette sige, 

at vores tanker om at få 

landboorganisationer på 

banen er gået i opfyldelse, 

og at der er nye toner mellem 

dem og DN er glædeligt. 

 

Tilbage til Ørre. Rigtig mange har været involveret i at få festen stablet på benene. 

Selvfølgelig ’hundefolket’, men mindst ligeså stor en skare af folk omkring Herning 

Jagtcenter, jagtkammerater koner, kærester og gode venner har beredvilligt givet en hånd 

med. 
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Menuen ligger efterhånden fast: helstegt pattegris, salatbord og grillpølser, vin, øl og vand 

ad libitum og til sidst kaffe og småkager. 
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Atter i år var falkonereren, 

Frank Skaarup Hansen fra 

Suldrup på besøg med sin 

falk. Berit hed hun i år. 

Berit var nu ikke særligt 

interesseret i at vise sine 

flyvefærdigheder, men valgte 

at se på os lidt fra oven. 

Bevares hun lod sig lokke et 

par gange eller tre, så 

opvisningen fik relativt hurtigt 

ende. Frank Skaarup er en 

entertainer, og det reddede 

showet 

Derefter var var bueskydning, som Thomas 

Kristensen og et par kammerater stod for. 

De opstillede en række skiver og medbragte 

mange buer, og de tre instruktører gik til opgaven 

med entusiasme og energi, så flere kunne prøve 

på engang. 

Det var vældigt populært, og jeg tror slet ikke, folk 

var færdige med at prøve at være Wilhelm Tell, da 

næste punkt på programmet skulle i gang. 

Et fint arrangement. 
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Det var nu sin sag at få pilen i den gule plet. 

Apporteringen var der ikke mange dikkedarer i for hundene. 
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Så var der fællessang hvorefter ’Hedeblæsernes.’ smukke toner sluttede aftenen 
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Gennem alle årene har Knud Overgaard været en meget energisk, kompetent og 

’diktatorisk’ ankermand, som har et netværk uden lige. 

Nu har han imidlertid ønsket at træde tilbage og nye ledere af terrænlederkorpset og 

dermed markprøvesporten i det midt-vestjyske er Jan Nielsen og Anne Boelsgaard 

Hansen. 

Det er vi terrænledere glade for. De er meget dygtige og engagerede. 

Kigger man tilbage på alle årene og vores fester er det slående, hvor meget 

gennemsnitsalderen er steget for deltagerne, som også er blevet færre. 

Det sidste kan jo ikke undre, når man tænker på den sammenlægning af gårde, der er sket 

i landbruget. 

Førhen skulle man ud at snakke med rigtig mange lodsejere. Efterhånden er kun 4-5 

aktive landbrug i hvert sogn, ja nogle steder færre. 

At være sammen med så mange glade mennesker på en lun sommeraftenvar skønt 

Folk værdsætter i høj grad arrangementet.  

 

 

NMO  august 2019 


