
Referat – 27. møde i Hjortevildtgruppe Vestjylland (HGV) 
 
30. november 2017 
 
Gruppens medlemmer: 
 
Formand Knud Pedersen – KP, Danmarks Jægerforbund 
Søren Christensen - SC, 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 bød velkommen til SC, der er med til møde i HGV for første gang. SC afløser KW som Landbrug & 
Fødevarer´s repræsentant i gruppen. SC er formand for Vestjysk Landboforening. 
 
JE: på flere lokalliter bliver der nedlagt mange dyr. 
 
JE. Rygter om mange dyr nedlagt på flere lokaliteter. 
 
MT: ikke opdateret  
 
LRC: snak om svingende resultater på flere lokaliteter. Flere steder mange dyr 16/10 herefter stille. 
 
SC: Vestjysk Landboforening vil næste år undersøge omfanget af markskader blandt medlemmerne. 
 
3. Sprossefredning  
KP: på baggrund af mange meldinger fra DJ-medlemmer, og på baggrund af meldingerne om mange 
nedlagte hjorte i de 14 dage, der var jagt i september, er det så en idé at vi arbejder på at genindføre en 
sprossefredning? VI havde ikke opfattet at en sprossefredning var en option, i det oplæg vi modtog fra 
ministeren, som vi skulle tage stilling til og besvare i marts, men da jagttiderne blev offentliggjort, kunne vi 
se at det var kommet med - bl.a. i Midtjylland.  
 
JE + EA: gerne sprossefredning i hele perioden. 
 
MT: selvom der blev nedlagt mange hjorte i september, er det ikke sikkert der er skudt flere når sæsonen 
er slut. Forvirring omkring forskellige jagttider i Midt- og Vestjylland. Samme jagttider i Vestjylland som dem 
der er gældende p.t i Midtjylland. 
 
LCR: inden vi ændrer på jagttiderne bør vi se hvordan det er gået, når sæsonen er slut. Vi bør ikke tage 
beslutning om en ændring, før vi kender den endelige afskydning i sæsonen.  
 
KP: vil det være en fordel med et antal hjortelav i HGV´s område? 
 
LCR: det vil nok være positivt for samarbejdet lokalt. 
 
SC: svært hvis ikke det giver indflydelse at deltage i lav-arbejdet. Ejendomsstrukturen og udlejning kan 
også give udfordringer. Bl.a. når det Ikke er lokale, der lejer jagt i et område, er de nok ikke motiverede for 
at deltage idet lokale arbejde. 
 
4. Eventuelt 
JHJ fremlagde NST VJY´s afskydningsplan for sæsonen 2017/18 til orientering. Se nedenfor. 



Afskydningsplan for kronvildt - Naturstyrelsen Vestjylland 2017/18 
 

          Nord: Klosterheden + udlejede arealer administreret af det tidligere Klosterheden Statsskovdistrikt 

 

          Syd: Arealer administreret af det tildigere Ulborg Statsskovdistrikt  - arealer med dagjagter,  

  reguleringsjagt samt udlejede arealer 
      

          Nord           
    

Jagtsæson Hjort Spidshjort Hind/smalhind Kalv   I alt 
    2017/18 12 8 50 50 120 
    

          

          Syd           
    

Jagtsæson Hjort Spidshjort Hind/smalhind Kalv   I alt 
    2017/18 25 15 175 150 365 
    

          

           


