
Referat – 32. møde i Hjortevildtgruppe Vestjylland (HGV) 
 
10. marts 2020 
 
Gruppens medlemmer: 
 
Konstitueret formand Leif Filsø - LF, 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. RVO har fremsendt et forslag om valg af en ordstyrer, der varetager den funktion indtil videre. RVO 
blev valgt. 
 
3. Siden sidst 
Den tidligere formand, Jakob Boni Jakobsen (JBJ) meddelte primo november sammen med sin kollega i 
den sydjyske gruppe, at de valgte at stoppe som formænd for de to hjortevildtgrupper med årets udgang 
(31/12-2019). 
 

Se mere her: https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2019/beklager-hjortevildtformaends-
afgang/   
 
DJ´s kredsbestyrelse i Kreds 2, har udpeget Leif Filsø som DJ´s midlertidige repræsentant, og LF 
indtræder som konstitueret formand, indtil en endelig udpegning af DJ-repræsentant. 
 
Jagtsæsonen 2019/20 
JBJ har haft kontakt med lodsejere/jagtlejere på to konkrete arealer, hvor der i den første del af 
hjortejagten, der løber fra 1. til 15. september, var nedlagt flere hjorte end arealerne berettigede til i forhold 
til henstillingerne i ”Vildtforvaltningsrådets etiske regler for kronvildtjagt”. 
 
Se reglerne her: https://naturstyrelsen.dk/media/nst/66200/De%20jagtetiske%20regler%20for%20kronvildt.pdf 
 
4. HGV´s afrapportering – kron- og dåvildt 
Deadline for indsendelse af årets rapporter er ændret fra april til 1. juli. Dette hænger bl.a. sammen med at 
vildtudbyttestatistikken fra DCE er klar medio juni – og så kan tallene herfra bruges i rapporterne. 
 
5. Planlægning af offentligt møde om kron- og dåvildtforvaltning i Salling 
Der er booket lokale i Salling Hellerne i Roslev 24. marts, og arrangementet er annonceret på 
Naturstyrelsens hjemmeside. Detaljerne omkring mødets gennemførelse blev drøftet.  
 
6. Eventuelt 
Ingenting. 
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