
 
 

  

Hjortevildtgruppen Sønderjylland 
 
Dato:   19. maj 2021 
 
Tidspunkt:  Kl. 14.00-16.00 
 
Sted:  Naturstyrelsen Vadehavet,  

Skovridervej 3, 6510 Gram 
 
 
Deltagere Jens Hangaard Nielsen Danmarks Jægerforbund 

Flemming Post Dansk Skovforening 
Torben Nielsen Danmarks Naturfredningsforening 
Jesper Fink Fællesrepræsentant for L&F og Dansk 

skovforening 
Mogens Dall Landbrug og Fødevarer 
Ejler Tang Dyrenes Beskyttelse 
Arne Bondo-Andersen Friluftsrådet (Observatør) 
Klaus Sloth Vildtkonsulent, Naturstyrelsen 

Sønderjylland 
 

Fraværende  
 

Sekretariat Thomas Iversen Klindt Vildtkonsulent, Naturstyrelsen Vadehavet 
 

 
 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Orientering om arbejdet i den Nationale hjortevildtgruppe 

4. Konstituering af gruppen og valg af formandskab 

5. Årshjul for hjortevildtgruppen, samt ansvarsfordeling for gruppens opgaver  

6. Opfølgning på bestandsestimater og tællinger 2021 

7. Den regionale gruppes hjemmeside 

8. Eventuelt 

9. Næste møde 
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AD 1: Godkendelse af referat fra seneste møde 
 
Referat fremsendt til gruppen d. 20 november uden yderligere kommentarer fra 
gruppens medlemmer. Referatet er blev godkendt.  
 
 
AD 2: Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsorden godkendt. 
 
AD 3: Orientering om arbejdet i den Nationale hjortevildtgruppe 
 
Der blev orienteret om bestillingen udsendt d. 17. maj 2021. Bestillingen tages op på 
et senere møde.  
 
AD4: Konstituering af gruppen og valg af formandskab 
 
Gruppens medlemmer er udpeget af deres respektive organisationer via den 
Nationale Hjortevildtgruppe. De udepegede repræsentanter er: 
 
Jens Hangaard Nielsen Danmarks Jægerforbund 
 
Flemming Post 

 
Dansk Skovforening 

 
Torben Nielsen 

 
Danmarks Naturfredningsforening 

 
Jesper Fink 

 
Fællesrepræsentant for L&F og Dansk 
skovforening 

 
Mogens Dall 

 
Landbrug og Fødevarer 

 
Ejler Tang 

 
Dyrenes Beskyttelse 

 
Der vælges en formand og en næstformand af gruppens midte. Formand og 
næstformand vælges på baggrund af simpelt flertal.  
 
Valg af Formand:  
Jens Hangaard Nielsen blev genvalgt som formand uden modkandidater.   
 
Valg af Næstformand:  
Flemming Post blev valgt som næstformand uden modkandidater.   
 
Friluftsrådet har indstillet, at de fortsat ønsker en observatørpost i gruppen, som 
varetages af Arne Bondo-Andersen. Sekretariatet har forespurgt den Nationale 
Hjortevildtgruppes sekretariat om muligheden for observatørposter, da det ikke 
fremgår af kommissoriet. Det er aftalt, at hjortevildtgruppen Sønderjylland kan have 
en observatørpost, såfremt gruppen vedtager dette ved det konstituerende møde.   
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Beslutning om observatørpost: Accept af at Arne Bondo kan sidde som observatør. 
 
AD 5: Årshjul for hjortevildtgruppen, samt ansvarsfordeling af opgaver 
 
Gruppens opgaver defineres og indsættes i et årshjul. De enkelte opgaver tilknyttes en 
ansvarsperson, som har ansvaret for den enkelte opgave. Arbejdsdelingen følger 
kommissoriet og retningslinjerne for arbejdet i de regionale hjortevildtgrupper. Kort 
skitseret: 
 
Formandskabet: Koordination i gruppen, herunder overordnet ansvar for bestillinger 
fra den Nationale Hjortevildtgruppe – fx nye jagttider samt årsrapporter. 
 
Øvrige medlemmer: Deltager i gruppens arbejde og hjælper med at sikre fremdrift i 
alle opgaver, som gruppen er blevet bedt om at udføre eller andre opgaver som 
gruppen er enige om at løfte. Fx udarbejdelse af fagligt indhold til årsrapporter, 
afholdelse af lokale årsmøder m.m. 
 
Sekretariatet: Udsendelse af dagsordner og mødereferat, herunder offentliggørelse på 
gruppens hjemmeside. Faglig support, hvis gruppen ønsker det. Det er ikke 
sekretæres opgave, at udarbejde fagligt materiale for gruppen, herunder fx 
årsrapporter m.m.  
 
Følgende arbejdsfordeling blev vedtaget: 
 
Skader på skov og markbrug 
Jesper Fink indsamler input om skader på skov og markbrug og afrapporter 
informationerne til gruppen. Der kan indhentes viden om borgerhenvendelser og 
ansøgninger om tilladelse til regulering af hjortevildt hos de lokale vildtkonsulenter, 
såfremt dette måtte ønskes.  
 
Tællinger 
Jens præsenterede tællekortet, som danner baggrund for de fremtidige tællinger. 
Modellen er udsendt til hjortevildtgruppens backinggruppe, men der har været 
manglende tilbagemeldinger på den fremsendte bestilling. Der mangler en tovholder 
på opgaven, som kan sørge for fremdrift i opgaven. Flemming Post har accepteret 
opgaven.  
 
Lokale årsmøder 
Der skal afholdes lokale møder med målrettede temaer, som fx markskader, 
jagtlejekontrakter, hjortevildtforvaltning m.m. Mogens Dall blev valgt som tovholder 
på opgaven.  
 
Mogens spørger gruppen om lokal fordeling af møderne og frekvensen. Dette tages op 
igen på senere møder.  
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AD 6: Opfølgning på bestandsestimater og tællinger 2021 
 
Sekretariatet gav en status på de indsendte data. Der er ikke talt i flere af 
tælleområderne. Flemming Post har påtaget sig opgaven som tovholder for opgaven.  
 
AD 7: Den regionale gruppes hjemmeside 
 
Jævnfør de udsendte retningslinjer for arbejdet i de regionale hjortevildtgrupper 
fremgår det under sekretærens opgaver, at dagsorden, referat samt anden relevant 
information lægges på Naturstyrelsens hjemmeside under den pågældende 
hjortevildtgruppe. Den nuværende hjemmeside er ikke opdateret i flere år og har 
derfor brug for en gennemgang.  
 
Hjemmesiden gennemgås på et senere møde. Her kan gruppens medlemmer komme 
med ønsker og forslag til opbygning og indhold.  
 
Thomas kommer med et udkast til hjemmesidens opbygning til næste møde.  
 
AD 8: Eventuelt 
 
Bestillingen fra den Nationale gruppe blev vendt kort. Punktet tages op på næste 
møde d. 21. juni 2021 kl. 14.00 
 
AD 9: Næste møde 
 
Næste møde afholdes d. 21. juni kl. 14.00  


