
Referat – 38. møde i Hjortevildtgruppe Vestjylland (HGV) 
 
10. august 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 
Christian Brink - CB, Danmarks Jægerforbund  
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. 
Velkommen til Christian Brink, der er udpeget som repræsentant for Danmarks Jægerforbund i HGV. 
JHJ: jeg har aftalt med Miljøstyrelsen at de to årsrapporter for hhv. kron- og dåvildt afleveres lidt senere 
end den udmeldte frist. 
JE: jeg besøgte Ovstrup Hede medio juli, og kunne her ”kun” tælle ca. 150 krondyr. 
RVO/JHJ: 15. september d.å. afholdes der en konference om kronvildt med titlen: ”Vildt kronvildt”. 
Løvenholm Fonden, med faglig støtte fra forskere, forvaltere og rådgivere står bag konferencen, og der er 
offentliggjort et spændende program. Mødet afholdes i Søften ved Aarhus, der er 100 pladser og det koster 
500 kr. at deltage. 
 

Se mere her: https://flexbillet.dk/lovenholm/event/nonl8p 

  
4. Besigtigelse af hegning mod vildtskader 
Gruppen så på et hegn på formandens ejendom, hvor der er gode erfaringer med at holde krondyr ude af 
en majsmark med højt elhegn med ”hestebånd”.  
 
5. Gennemgang af tidligere indstillinger om jagttider m.v. – og mulige justeringer 
Miljøstyrelsen har meddelt at vi senere vil modtage en ny ”bestilling” på forslag til kommende jagttider. 
CB: jeg vil drøfte kommende jagttidsforslag med mit bagland, når det er aktuelt.  
RVO orienterede om det HGV tidligere har indstillet - se referatet fra møde 36 afholdt 7. september 2021 - 
og begrundelserne for de indstillede jagttider.  
 
6. Indtryk fra mødet vedr. Ovstrup Hede 
Den 16. juni d.å. var alle medlemmer i HGV, af Aarhus Universitet, inviteret til et såkaldt myndighedsmøde 
omkring forskningsprojektet ved Ovstrup Hede - ”Kronvildt - vision, værdier og værktøjer”. Der deltog 
forskellige aktører i projektet, lodsejere og repræsentanter fra Vildtforvaltningsrådet. Flere af HGV´s 
medlemmer deltog også.   
RVO: der er måske ikke så meget ny viden, og heller ikke mange værktøjer, men det er meget positivt at 
der er blevet en sammentømret gruppe ud af samarbejdet, hvor jagten på og omkring Ovstrup Hede 
behandles. 
CB: positivt at der var opnået enighed om afskydningen. Det kan være et eksempel på en vej andre kan gå, 
der kan tjene til inspiration. 
  
HGV har modtaget en anmodning fra projektgruppen om gruppens støtte til en dispensation fra jagttiden på 
kronhind, så der kan afholdes en fællesjagt, i den første halvdel af oktober, på og omkring Ovstrup Hede. 
Der var enighed i gruppen om at støtte ansøgningen, men flere af gruppens medlemmer gjorde gældende, 

https://flexbillet.dk/lovenholm/event/nonl8p


at ejeren af Ovstrup Hede bærer hovedansvaret for at kronvildtbestanden i området er blevet alt for stor, og 
har derfor også et forvaltningsmæssigt ansvar for at få reduceret den. Derfor må støtte til en 
dispensationsansøgning være betinget af at ejeren påtager sig dette ansvar.  
 
7. Bør vi genoprette lokale tællegrupper? 
En længere diskussion om emnet, der er udsprunget af at flere af de grupper, der har opsamlet data om 
den lokale afskydning af kron- og dåvildt, er gået lidt i opløsning af forskellige årsager. Der var også snak 
om lokale optællinger af levende dyr – f.eks. om foråret. 
Konklusionen af snakken blev, at det nok er svært at genstarte dette arbejde med optælling af nedlagte dyr, 
og tælling af levende dyr er også noget usikkert.  
Derimod var der enighed om at et godt datagrundlag er et vigtigt forvaltningsværktøj. Det vil være optimalt 
med et krav om at alt nedlagt kron- og dåvildt skal registreres med georeference, og data kan henføres til 
kvadrater på f.eks. 5 x 5 km. Der er lignende karv om indberetning af fangede laks for danske laksefiskere 
– så her kan der hentes inspiration. Udvikling af en APP til formålet vil kunne være et godt redskab.  
 
8. Kommende offentlige møder  
Enighed om at afholde ét stormøde, hvor bl.a. jagtmoral og -etik skal behandles. Der lægges op til et møde 
som tidligere afholdte ”Mejdal-møder”.  
 
Umiddelbart er det ikke HGV´s vurdering, at der er behov for en ny ”runde” offentlige møder inden nye 
jagttider skal indstilles. Det beror dog på de rammer der udmeldes omkring indstillingerne. 
 
9. Eventuelt 
Fra skovrider Poul Ravnsbæk viderebragte JHJ en anmodning om, at gruppens næste møde blev afholdt i 
Naturstyrelsens lokaler og med ham som deltager.  
Anmodningen blev drøftet, men intet besluttet.   
  
 
 


