
Referat – 37. møde i Hjortevildtgruppe Vestjylland (HGV) 
 
12. april 2022 
 
Gruppens medlemmer: 
 
Gruppens medlemmer:  
Robert Vestergaard Olsen - RVO, Dansk Skovforening, formand  
Lars Chr. Rejkjær - LCR, fællesrepræsentant for land- og skovbrug, næstformand  
Søren Christensen - SC, Landbrug & Fødevarer  
Jens Eskildsen - JE, Danmarks Naturfredningsforening  
Erik Andersen - EA, Dyrenes Beskyttelse  
Jens Henrik Jakobsen - JHJ, vildtkonsulent, (NST VJY), sekretariat (referent) 

 
 
1. Godkendelse af referat fra seneste møde. 
Godkendt umiddelbart efter mødet pr. mail.  
 
2. Godkendelse af dagsorden 
OK.  

 
3. Siden sidst. 
SC: Forsvaret har besluttet at stoppe udlejningen af kronvildtjagten på Borris Hede med det formål 
opbygge en større bestand a.h.t. græsningen/plejen af naturarealerne. Jeg er klar over at arealerne ikke er 
i HGV´s område, men det vil, uden tvivl, betyde noget for naboerne til skydeterrænnet. Jeg har opfordret 
Forsvaret til at afholde et lokalt orienteringsmøde. 
 
JHJ: Miljøstyrelsen har, bl.a. på baggrund af meldinger fra EU-kommissionen, besluttet at øge kontrollen af 
tilladelser til regulering af vildt. Fremadrettet vil en del af tilladelserne blive udtaget til kontrol, hvor det bl.a. 
vil blive kontrolleret om betingelserne bliver overholdt. 
 
4. Konstituering af gruppen 
RVO: formandsskabet (formand og næstformand) + sekretariat er indkaldt til et møde på Fyn efter påske 
med de øvrige hjortevildtgrupper. Den nationale Hjortevildtgruppe og formanden for vildtforvaltningsrådet 
deltager også – og der er et oplæg om kronvildtforvaltning i Sverige. Der er derfor behov for at vi har en ny 
næstformand udpeget efter jeg overtog formandsposten sidste år, da DJ trak sig fra gruppen.  
 
Enighed om at pege på LCR. 
 
SC: bliver der afholdt er årsmøde for alle gruppemedlemmer i hele landet? Det bør være meldingen herfra, 
at det er HGV´s ønske. Vigtigt at alle skal høres – og har mulighed for at komme til orde. 
 
RVO: jeg har fået en melding fra den nye kredsformand i DJ´s Kreds 2, Steffen Toft Jensen. Vi kan 
forvente at der er en ny DJ-repræsentant på banen, når han/hun er endeligt udpeget af DJ´s 
Hovedbestyrelse. Det sker på et møde i maj. 
 
5. Evaluering af afvigte jagtsæson 
RVO: har der været episoder vi bør være opmærksomme på? 
Jeg har fået meldinger om to episoder, jeg har set nærmere på. Begge var vanskelige at ”komme videre” 
med. 
 
6. Årsrapport 
RVO: det er en stor opgave at få overblik over afskydningen, og flere at de tidligere etablerede 
tællegrupper er gået lidt i opløsning. Jeg har samlet oplysninger på dåvildtafskydninger i flere af de 
delbastende, der er i HGV´s område.  
 
Når vi har modtaget bestillingen på årets rapporter vender jeg tilbage. 
 



7. Rapport fra Ovstrup Hede 
RVO: jeg her deltaget i et møde omkring Ovstrup Hede-projektet (Kronvildt – viden, værdier og værktøjer). 
Resultaterne fra projektet synes jeg ikke har givet overraskende ny viden. Det er positivt at man har fået 
opbygget et fællesskab omkring forvaltningen af og jagten på den lokale bestand. 
 
Jeg undrer mig over at man kun har afskydningsdata fra de to fællesjagter, og ikke fra anden jagt på de 
arealer der indgår i projektet. 
 
Vi skal nok forberede os på at HGV skal udtale sig om en ansøgning, som vi gjorde sidste år. Ansøgningen 
er en dispensation til en fælles forvaltningsjagt på hind og kalv i oktober, inden der er jagttid på hjort. Her 
kan vi opfordre til at der bør arbejdes på et bedre overblik over den samlede afskydning. 
 
Læs mere om projektet her: https://projects.au.dk/da/can/kronvildt 
 
8. Eventuelt 
Diskussion om fodring. Generel enighed om at det nogle steder bliver fodret voldsomt. Det er en kompleks 
diskussion med mange facetter og holdninger – og VFR har fokus på sagen. 
 
RVO: kan anvendelse af natsigte være en mulighed ved regulering af hjortevildt? Hvad mener I? 
 
JE: Jeg har hørt om erfaringer fra Tyskland. Her er indtrykket at det misbruges – så jeg er ikke tilhænger. 
 
EA: Dyrenes Beskyttelse er ikke tilhænger af natjagt. OK at få nogle erfaringer med redskabet. 
 
Diskussion om emnet – og OK til at formanden bringer ideen videre. 
 

https://projects.au.dk/da/can/kronvildt

