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Gruppens medlemmer: 
 
Konstitueret formand Leif Filsø - LF, Danmarks Jægerforbund 
Søren Christensen - SC, Landbrug & Fødevarer - Afbud 
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. 
Godkendt. Fremadrettet tilstræbes at hovedbudskaberne i referatet skrives færdigt under mødet, så det 
hurtigt kan udsendes til endelig godkendelse. 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
OK.  

 
3. Siden sidst 
JHJ: Det er d.d. meldt ud at miljøminister Lea Wermelin og regeringens støttepartier støtter 
Vildtforvaltningsrådets flertalsindstilling om arealkrav ved jagt på kronhjorte. 
 
RVO: formanden for den nationale hjortevildtgruppe, Svend Bichel, har oplyst til mig at der er et nyt 
kommissorium er under udarbejdelse og forventes vedtaget på næste møde i Vildtforvaltningsrådet. Dette 
udstikker retningslinjerne fremadrettet for arbejdet i hjortevildtgrupperne. Desuden oplyste Sven Bichel at 
der først forventes en justering af jagttiderne på hjortevildt, så en ny bekendtgørelse vil være gældende fra 
jagtsæsonen 2022/23. 
 
JHJ: Jeg har snakket med Miljøstyrelsen om nye jagttider, og her bekræftes ovenstående omkring 
jagttiderne. 
 
4. Årsrapporter – kron- og dåvildt 
JHJ: vi har fået forlænget deadline til udgangen af uge 29.  
 
En længere drøftelse af indholdet i årets rapporter resulterede bl.a. i nedenstående: 

 Der var enighed om at niveauet af kronvildtbestandene i de tre delområder, der fremgår af den årlige 
rapport, i år angives til ”passende”. Bestandsstørrelsen skal vurderes efter biologisk bæreevne, 
trafikdrab, markskader m.v..  

 Der skrive et afsnit gruppens indtryk af dispensationerne til regulering af kronkalve i vækstsæsonen, 
hvor fornemmelsen er, at muligheden flere steder misbruges. Bl.a. leves der ikke op til betingelserne i 
tilladelserne. 

 Dåvildtbestanden – generelt. Efter der nu nogle år er drevet jagt på alle dåvildtbestandene i HGV´s 
område har der dannet sig et nyt billede af dåvildtet i Vestjylland. Med de meldinger gruppens 
medlemmer modtager, tallene fra vildtudbyttestatistikken og den erfaring der er opbygget med dåvildt, 
var der enighed om at nedjustere alle bestandene med 30 %. Det vurderes at de seneste års estimater 
har været for optimaistske. 

 
5. Planlægning af Salling-mødet 
Set i lyset af at jagttiderne først er i spil til at gælde om godt to år, var der enighed om at udskyde Salling-
mødet. Emnet genoptages på næste møde. 
 
6. Naturstyrelsens planer for jagtsæsonen 2020/21 



JHJ fremlagde Naturstyrelsen Vestjyllands afskydningsplaner for jagtsæsonen 2020/21. Disse vedhæftes 
som bilag. 
 
7. Eventuelt 
Ingenting 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


