Referat – 31. møde i Hjortevildtgruppe Vestjylland (HGV)
9. september 2019
Gruppens medlemmer:
Formand Jakob Boni Jakobsen - JBJ, Danmarks Jægerforbund
Søren Christensen - SC, Landbrug & Fødevarer
Robert Vestergaard Olsen - RVO, Dansk Skovforening
Lars Chr. Rejkjær - LCR, fællesrepræsentant for land- og skovbrug
Jens Eskildsen - JE, Danmarks Naturfredningsforening
Erik Andersen - EA, Dyrenes Beskyttelse
Jens Henrik Jakobsen - JHJ, vildtkonsulent, Naturstyrelsen Vestjylland (NST VJY), sekretariat
1. Godkendelse af referat fra seneste møde.
Er udsendt og godkendt via mail.
2. Godkendelse af dagsorden
OK.
3. Siden sidst.
I maj udsendte Dansk Skovforening, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes
Beskyttelse og Friluftsrådet en statusskrivelse: ”Mål og midler i dansk hjortevildtforvaltning” – vedhæftet.
Konklusionen er, at de oprindelige målsætninger i dansk hjortevildtforvaltning, der blev formuleret ved
opstarten af hjortevildtgrupperne i 2004, for mange punkters vedkommende, er opfyldt. Dog er der stadig
langt til, at et mål om en vis andel af ældre då- og kronhjorte i bestanden er nået. Konklusionen er at der
peges på arealbegrænsning og/eller sprossefredning som et redskab til at opnå målet.
JBJ: savner en status på bestanden, for at en målsætning kan evalueres, når der ”drejes på forskellige
håndtag”. DJ kan ikke støtte et arealkrav.
Gruppens øvrige medlemmer er positive over for skrivelsen og dens konklusioner.
Starten på (kron)hjortejagten, fra 1. september til 15. september, har lignet starten de seneste sæsoner.
Mange dyr er nedlagt lokalt, og flere steder er der nedlagt mange dyr på relativt små arealer – og flere dyr
er nedlagt af samme jæger.
Diskussion af et par konkrete eksempler og håndteringen af disse. JBJ vil tage kontakt for en snak om
jagtudøvelsen og JHJ vil undersøge forholdene et af de omtalte steder.
Hele gruppen tager kraftigt afstand fra den uetiske og grådige form for jagtudøvelse, hvor jagten ikke kan
betegnes som bæredygtig.
Der udspandt sig i gruppen en diskussion om formandens rolle i forhold til gruppens øvrige medlemmer.
Det blev gjort klart overfor for formanden, at det i længden ikke er holdbart at formanden er i ensom
opposition til gruppens øvrige medlemmer.
4. HGV´s afrapportering – kron- og dåvildt
Grundet besvær med at få gruppen samlet er arbejdet med årets rapporter trukket lidt ud.
De forskellige punkter blev gennemgået. JHJ samler trådende og udsender et udkast til
kommentering/godkendelse.
5. Planlægning af offentligt møde om kron- og dåvildtforvaltning i Salling
RVO har tidligere påpeget den store forskel i jagttiderne mellem Holstebro og Skive kommuner, og de
uheldige konsekvenser det giver for udbredelsen af kron- og dåvildt i Skive Kommune/Salling. RVO foreslår

at gruppen udarbejder et udkast, der kan fremlægges på et offentligt møde, som udgangspunkt for en
diskussion.
Gruppen var enig om at man, ved næste revision af jagttiderne, kan forenkle jagttiden for dåvildt i hele
HGV´s område, og f.eks. følge den gældende jagttid i Thy: då, kalv og spidshjort: 15/11 – 31/1 og hjorte
større end spidshjorte: 15/12 – 31/12. Disse ville så også være gældende i Skive Kommune.
RVO: der bør også arbejdes på at kronvildt totalfredes i hele Skive Kommune, da dyr der indvandrer ikke
når at etablere sig, inden de bliver nedlagt.
JE: er i tvivl om vi kan differentiere jagttiderne på kronvildt i HGV´s område.
Dette undersøges.
Der arbejdes på at afholde et møde i januar 2020, og DJ´s hjortevildtekspert Mads Flinterup inviteres til at
bidrage med et oplæg om dåvildt.
LCR: hvis der lægges op til en udvidelse af jagttiden på dåvildt, bør vi også orientere i den resterende del
af HGV´s område.
Der var enighed om at afholde et ”Mejdal-møde” i foråret 2020, hvor dette kunne debatteres.
6. Debat om formandens udtalelser på DJ´s repræsentantskabsmøde 2019
JE: jeg mener ikke formanden kan udtale sig som han er citeret for i JÆGER 8/2019 fra DJ´s
repræsentantskabsmøde – se citat nedenfor. Der var ikke mandat fra HGV til at formanden kunne udtale
sig som han gjorde. Udenforstående kan misforstå budskabet.
Citat fra JÆGER 8/2019 s. 108 – hvor JBJ er citeret for følgende:
”I Vestjylland ønsker vi ikke arealkrav. Det vil splitte det hele ad, sagde Jakob Boni Jakobsen, formand for
den lokale hjortevildtgruppe i Vestjylland…………..”
JBJ: jeg er uenig. På et DJ-møde taler jeg jægernes sag, og udtaler mig ikke som formand som HGV. At
jeg i artiklen er benævnt som formand for HGV, må referenten stå til ansvar for.
SC: det er svært. At være formand medfører et ansvar for at formidle hele gruppens holdning i
offentligheden. Personlige meninger bør vige for flertallets holdninger.
En diskussion af emnet mundede ud i at gruppens øvrige medlemmer mindede formanden om, at han skal
huske sit formandsansvar.
7. Eventuelt
JHJ: en opfordring til at besvare mails hurtigt – og bruge funktionen ”besvar alle”, når der svares. Derved er
alle orienteret bedst muligt.
JHJ: årsmødet for hjortevildtgrupperne er berammet til 14.-15 november. Husk tilbagemelding inden 1.
oktober til mig.
JBJ: jeg har fået ny mailadresse. Fremover benyttes: jakob.boni@hotmail.com

