
 

 

  

Referat af møde i Hjortevildtgruppe Sydjylland  
 

Tirsdag d. 13. november 2018 kl. 17,30 – 21,30 

Naturrum Kirstinelyst, Frederikshåbvej 41, 7183 Randbøldal 

 

Deltagere: Ole Holm (Danmarks Jægerforbund), Erling Christensen (Landbrug & 

Fødevarer), Benny Ølgod (Landbrug & Fødevarer + Dansk Skovforening), Knud 

Henrik Hansen (Dansk Skovforening), Alex Schou (Danmarks 

Naturfredningsforening), Jørn F. Andersen (Friluftsrådet), Simon Bo Sørensen 

(NST Trekantsområdet) og Karsten Lund-Platz (Naturstyrelsen Blåvandshuk). 

 

Referent: Karsten Lund-Platz (Naturstyrelsen Blåvandshuk). 

 

 

Dagsorden: 

 
1. Præsentation af formand Ole Holm 

Den ny formand Ole Holm skovejer og tidligere formand for 
kronvildtforvaltningssamarbejdet Kronhjorte.dk. Jagttegn siden han var 
16 år – er i dag 43 år.  
 

2. Forberedelse af årsrapport 2019 
Ole Holm præsenterede sin analyse af bestandsudviklingen i gruppens 
område. Analysen er bygget på de detaljerede indberetninger af 
vildtudbytte, statistik fra schweissregistret samt data fra 
reguleringstilladelser. Gruppen drøftede Ole tilgang til 
bestandsvurderingen, der til trods for en del usikkerheder på 
datamaterialet, giver en god indikation af bestandsudviklingen samt et 
kvalificeret bud på bestandsstørrelsen.  

 

 Midtvejsevaluering: Er Vildtforvaltningsrådets målsætninger 

opnået? I store træk nej. 

 Struktur og opgavefordeling – drøftes på mødet i april. 

 Bestandsopgørelse: Muligt at estimere bestandsstørrelse på 

baggrund af afskydningstal – passer ok med gruppens 

nuværende estimat af bestandsstørrelsen. 

 Anbefaling og forvaltningsmodel: Gruppen ser samarbejde på 

tværs af skel som afgørende for at opfylde 

Vildtforvaltningsrådets målsætninger. 
 

3. Årshjul i gruppen 
 

 Februar: Evaluering af jagtsæson. 

 April: Udarbejdelse af årsrapport til Vildtforvaltningsrådet. 

 Maj: Årsmøde for alle regionale hjortevildtgrupper.  

 August: Møde forud for jagtsæsonen. 
 

 
4. Koordineret jagt d. 13. januar 2019 

Ole Holm har markedsført jagten på bl.a. P4, DR regionalt, 
Jægerforbundets hjemmeside, ligesom jagten er omtalt i SAGRO’s 
medlemsblad. Gruppen håber, at mange jægere/lodsejere vil benytte 
datoen til at snakke med naboerne og aftale en fællesjagt. Udbyttet på 
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dagen er ikke afgørende for succes – det vigtige er en drøftelse om 
samarbejde på tværs af skel.  

 
5. Eventuelt 

Karsten Lund-Platz meddelte gruppen, at han holder forældreorlov i 
perioden 1/1 – 5/4 2019. Næste møde udsættes derfor til d. 8. april 2019 
kl. 17,30 og dagsordnen ser pt. således ud: Evaluering af jagtsæsonen 
2018-19, samt forberedelse af årsrapport 2018. 
 

  

 


