Referat – 24. møde i Hjortevildtgruppe Vestjylland (HGV)
5. april 2016
Gruppens medlemmer:
Formand Knud Pedersen – KP, Danmarks Jægerforbund
Karsten Willumsen - KW, Landbrug & Fødevarer
Mourits Troldtoft - MT, Dansk Skovforening
Lars Chr. Rejkjær - LCR, fællesrepræsentant for land- og skovbrug
Jens Eskildsen - JE, Danmarks Naturfredningsforening
Erik Andersen - EA, Dyrenes Beskyttelse - afbud
Jens Henrik Jakobsen - JHJ, vildtkonsulent, Naturstyrelsen Vestjylland (NST VJY), sekretariat
1. Godkendelse af referat fra seneste møde.
OK
2. Siden sidst.
KP: Debatten om den fremtidige forvaltning af kronvildtet på diverse sociale medier, buldrer stadig løs med
høj intensitet – og fornemmelsen er at det ofte er ”egen vinding” fremfor ”fælles mål” der styrer indlæggene.
KP havde fremsendt et notat udarbejdet af DJ – ”Historik og fakta om hjortevildtarbejdet”, der beskriver
arbejdet omkring hjortevildtforvaltningen siden det tog fart fra først i 00´erne. Notatet kan nås via dette link:

http://www.jaegerforbundet.dk/media/4713/historik-paa-hjortevildt-arbejdet-ver-2.pdf
JHJ: der er indkaldt til årsmøde for hjortevildtgrupperne 26. april. Nærmere følger.
3. Årets afrapportering til Den Nationale Hjortevildtgruppe.
JHJ: Fristen for indsendelsen af årets rapport er ændret fra 1. april til 17. april. Der er en opfordring til at
lægge særlig vægt på udfyldelsen af punktet omkring markskader.
Efter en længere snak om rapportens emner – b.la. størrelsen på de enkelte bestande, var der enighed om
at KP og JHJ udarbejder et udkast, der sendes ”i høring” blandt gruppens medlemmer inden den sendes
ind.
4. Diskussion af fremtidige forvaltningsmodeller.
KP er, inden mødet, blevet kontaktet af formanden for Hjortevildtgruppe Midtjylland, der har spurgt om HGV
stadig bakker op om fællesforslaget (hjortevildtgrupperne Himmerland, Djursland, Midtjylland og
Vestjylland) der blev indsendt i sommeren 2015 til Den Nationale Hjortevildtgruppe (DNH) – se referatet fra
møde 22 i HGV 29/6-15. KP svarede at det gør vi i princippet, men at der er sket meget siden forslaget blev
indsendt, og vi (HGV) godt vil drøfte sagen internt og se hvad der videre meldes ud fra DNH og afvente
resultatet af årsmødet sidst i april.
En længere diskussion blandt gruppens medlemmer, hvor mange modeller blev diskuteret, resulterede i at
der var enighed om at følge det der er skitseret umiddelbart ovenfor – at afvente årsmødet og DNH´s
udmeldinger, inden der evt. meldes et alternativ ind til modellen fra sommeren 2015.
5. Planlægning af et nyt Mejdal-møde.
Det har været på tale at DNH vil afholde 3-4 lokale møder om den fremtidige forvaltning af kron- og dåvildt.
Det undersøges om det kan kombineres med et nyt Mejdal-møde. En snak om flere eksterne deltagere i et
kommende offentligt møde.
6. Eventuelt.
Ingenting.

