
 

Referat – 34. møde i Hjortevildtgruppe Vestjylland (HGV)  
 
22. juni 2021  
 
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  
Poul Ravnsbæk - PR, skovrider, Naturstyrelsen Vestjylland, sekretariat  
 
1. Naturstyrelsens sekretariatsfunktion  
Skovrider Poul Ravnsbæk var mødt op for at deltage i mødet. Et stort flertal af hjortevildtgruppens 
medlemmer udtalte sig imod hans deltagelse i mødet. PR gjorde gældende, at det var hans ret og 
pligt at følge med i sine underordnedes gøremål, og som sådan var det hans ret at være til stede. 
PR bør fremover kun deltage i gruppens møder, når en enig gruppe finder det ønskeligt eller 
vildtkonsulenten har forfald. 
 
2. Godkendelse af referat fra seneste møde.  
Godkendt umiddelbart efter mødet pr. mail.  
 
3. Godkendelse af dagsorden  
OK.  
 
4. Siden sidst  
JHJ: vi har to deadlines i nærmeste fremtid. 1. juli skal årsrapporterne indsendes og 1. september 
skal gruppen indsende forslag til kommende jagttider for kron- og dåvildt - se. pkt. 6. Desuden skal 
gruppen indstille eventuelle ønsker til skumrings- og dæmringsjagt samt eventuelt indstille forslag 
til forsøg med hjorteforvaltningsområder.  
RVO: jeg har hørt, at der arbejdes på lokale hjorteforvaltningsområde for dåvildtforvaltning/-jagt i 
Salling og ved Stauning.  
LF: Jeg har været involveret i en konkret episode, hvor der blev drevet jagt på en uheldig/uetisk 
måde på et sted hvor mange mennesker kunne se hvad der foregik. Her blev en der trykket med 
en større rudel kronvildt, der klumpede sammen på en åben mark, over en lang periode. Jeg blev 
kontaktet om episoden mens den stod på, tog ud til stedet og jeg har efterfølgende været i kontakt 
med den lodsejeren af arealet. Episoden er håndteret i forhold til jagtlejerne og endt 
tilfredsstillende. Episoden omtalt i JÆGER.  
Jeg har også været i dialog med de ansvarlige for jagten i en vestjysk plantage, hvor der er nedlagt 
relativt mange hjorte. Corona-situationen har dog forsinket et aftalt møde. Det afholdes snarest 
muligt.  
 
5. Konstituering af gruppen  
To af gruppens medlemmer foreslog RVO som formand, og to foreslog LF, idet LCR stemte med 
fuldmagt fra SC. Der var en kort debat, hvor LCR præciserede, at gruppens formand var 
forpligtiget til at have en rimelig distance til sit bagland og ud ad til fremføre hjortevildtgruppens 



synspunkter. Til sidst valgte RVO at pege på LF som formand. Derved blev LF formand og RVO 
næstformand  
 
6. Drøftelse af kommende jagttider på kron- og dåvildt  
En ny jagttidsbekendtgørelse skal træde i kraft 1. juli 2022, og gruppen skal senest 1. september 
d.å. indmelde forslag til nye jagttider for kron- og dåvildt til Den nationale Hjortevildtgruppe.  
Efter en længere diskussion af rammerne og mulighederne for kommende jagttider, var der 
enighed om at formandsskabet i HGV tager kontakt til formændene i den midtjyske og den 
sydjyske gruppe, for en dialog der skal afklare, om der kan opnås enighed om et forslag med 
fælles jagttider i de tre områder.  
Der var enighed om at fælles jagttider i et større område er ønskeligt. I dag er det meget broget. 
Herefter skal HGV igen drøfte forslagene. Inden deadline 1. september 2021 vil gruppen afholde 
fire orienterings- og dialogmøder fordelt i det vestjyske område om de kommende jagttider.  
RVO havde modtaget et forslag om at frede alt kronvildt i Salling. Det kan drøftes på mødet i 
Salling. 
 
7. Årsrapporter – kron- og dåvildt  
Drøftelse af årets rapporter. JHJ sender et udkast til alle på baggrund af input fra gruppen.  
 
8. Dåvildtmøde i Salling  
Se punkt 6. Ét af de fire møder afholdes i Salling.  
 
9. Orientering om den kommende Naturnationalpark Stråsø  
PR orienterede om rammerne for den kommende Naturnationalpark Stråsø og gav udtryk for, at vi 
også gerne modtager input om udformningen fra hjortevildtgruppen.  
 
10. Eventuelt  
PR: Sekretærfunktionen kan som en service tilbyde at styre tiden, hvis det ønskes.  
EA: kan vi starte møderne tidligere, så vi kan slutte senest kl. 22?  
Enighed om at starte møderne kl. 18.30 og styre efter at slutte senest kl. 22. 

De kommende møder vil blive afholdt rundt hos gruppens medlemmer efter aftalt rækkefølge. Det 

første hos JE 

01.07.21 

Referatet forelagt gruppens medlemmer og enstemmigt godkendt efter de indføjede ændringer. 

Robert Vestergaard Olsen 

 


