
Referat – 36. møde i Hjortevildtgruppe Vestjylland (HGV)  
 
7. september 2021 i Haderup 
 
Gruppens medlemmer:  
Søren Christensen - SC, Landbrug & Fødevarer  
Robert Vestergaard Olsen - RVO, Dansk Skovforening, formand (referent) 
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.   
 
1. Indstilling om kommende jagttider. 
Efter afholdelse af fire offentlige møder om emnet blev det, med et par enkelte justeringer i det oprindelige 
forslag, vedtaget at indstille følgende: 
 
Kronvildt:  
Skive Kommune nord for jernbanelinjen fra Skive mod Struer: 

 Kronvildt - ingen jagttid 
 
Øvrige del af HGV´s område: 
 

 Hjort med mindst 6 sprosser (større end 2 cm) på den ene stang  

og hjort med i alt højest 6 sprosser:   1/9 - 15/12  

 Spidshjort og kalv:     1/9 -  31/1  

 Hind:      16/10 - 31/1  
 
Dæmringsjagt tillades 45 min før solopgang på kronhind og kronkalv i hele deres jagttid. 
 
I Salling forekommer der ofte kronvildt som strejfere, der oftest bliver nedlagt i løbet af kort tid, men som nu 

og da forsøger at etablere sig. For at give kronvildtet nogle års ro til at etablere egentlige bestande i Salling, 

indstiller Hjortevildtgruppe Vestjylland i medfør af Lov om jagt og vildtforvaltning § 3 stk. 2 nr. 5, at alt 

kronvildt fredes i en periode. 

Forslaget om at indføre dæmringsjagt fremsættes for at mindske behovet for regulering af kronvildt, samt 

for at få nedlagt en tilstrækkelig mængde hinder og kalve  

 
Dåvildt 
 

 Hjort større end spidshjort:       1/12 - 15/12  

 Då og spidshjort:     1/12 - 15/1  

 Dåkalv:     1/11 - 15/1  
 
2. Høringssvar vedrørende arealbegrænsning  
Det blev besluttet at afgive et høringssvar, der bakker op om indførelsen af arealkrav for nedlæggelse af 
kron- og dåhjorte. 
 
3. Næste møde 
Der er ikke aftalt noget tidspunkt for næste møde, men SC har tilbudt, at det kan afholdes hos ham. 
 
4. Eventuelt 
Ingenting. 


