
Referat – 35. møde i Hjortevildtgruppe Vestjylland (HGV)  
 
13. juli 2021  
 
Gruppens medlemmer:  
 
Søren Christensen - SC, Landbrug & Fødevarer  
Robert Vestergaard Olsen - RVO, Dansk Skovforening, formand 
Lars Chr. Rejkjær - LCR, fællesrepræsentant for land- og skovbrug  
Jens Eskildsen - JE, Danmarks Naturfredningsforening  
Erik Andersen - EA, Dyrenes Beskyttelse  
Jens Henrik Jakobsen - JHJ, vildtkonsulent, (NST VJY), sekretariat. Afbud p.g.a. ferie  
 
Danmarks Jægerforbund er p.t. ikke repræsenteret i gruppen – se pkt. 4. 
 
1. Referat fra Lars Chr. og Roberts møde med HGM og HGS. 
Henvendelsen til de to nabogrupper (Midtjylland og Sydjylland) om at forsøge at tilpasse jagttider 
m.m. blev meget positivt modtaget. Der blev ikke truffet konkrete beslutninger om ens jagttider, 
men de tre nabogrupper vil arbejde videre med opgaven. 
 
2. Eventuel justering af vedtagne kommende jagttider 
Blandt andet for at tilnærme os reglerne i HGM blev det besluttet at indstille at: 
Kronkalv må jages 45 minutter før solopgang fra 1.september til 31. januar 
Kronhind må jages 45 minutter før solopgang fra 16. oktober til 31. januar.  
Der blev vedtaget, at der kan justeres på dåhjortens jagttid. Endelig stillingtagen til dette afventer 
de planlagte offentlige møder 
 
3. Planlægning af offentlige møder. 
Følgende møder er nu planlagt 

 Onsdag d. 11. august – ROFI Centeret, Ringkøbing 

 Tirsdag d. 24. august – Plexus, Idom 

 Tirsdag. d. 31. august – Salling Hallerne, Roslev 

 Tirsdag d. 7. september – Haderup Kultur- og Idrætscenter 

Alle møder afholdes kl. 19.30 
LCR orienterer kredsformanden i Jægerforbundets kreds 2. om de planlagte offentlige møder. 
 
4. Fremtidig konstituering  
Efter Leif Filsøs udtræden af gruppen er RVO tiltrådt som formand. Der var enighed i gruppen om 
at det fungerede udmærket. Når Danmarks Jægerforbund har indstillet et nyt medlem til 
hjortevildtgruppen kan spørgsmålet om konstituering genoptages. 
 
5. Eventuelt 
Gruppen har modtaget en mail fra Poul Ravnsbæk om sekretariatsfunktionen. Der blev udarbejdet 
et svar på henvendelsen. 
Gruppen har endvidere modtaget en henvendelse fra Hans Peter Hansen om at anbefale en 
dispensation fra jagttiden på kronhinder omkring Ovstrup Hede. RVO udarbejder et udkast til svar 
som forelægges gruppens medlemmer inden det sendes HPH.  
Det blev vedtaget at opfordre sekretariatet til at holde gruppens hjemmeside opdateret, således at 
bl.a. mødereferater er på hjemmesiden umiddelbart efter at de er godkendt. 



RVO har modtaget en henvendelse fra en personkreds i Salling, som kunne ønske at være med i 
et af forsøgsområderne med hjorteforvaltningsområde for dåvildt. RVO tager et møde med dem.  
Næste møde i hjortevildtgruppen vil blive afholdt hos SC. 


