
Referat – 39. møde i Hjortevildtgruppe Vestjylland (HGV) 
 
23. februar 2023 
 
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 (DJ) 
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. 
CB har tidligere sendt DJ´s fagnotat om aldersvurdering af kronhjorte ældre end 2 år for jagtsæsonen 
2021/22 til gruppens medlemmer. Der er indsamlet tænder fra 249 kronhjorte. 
RVO: det er svært at drage konklusioner. Dels er materialet ikke repræsentativt, jagttiderne, herunder f.eks. 
sprossefredning, er forskellige og ejendomsstrukturen er meget varierende fra landsdel til landsdel.    
 
CB: Danmarks Jægerforbund og Aarhus Universitet er i gang med at gennemføre et projekt med den 
mundrette titel: ”Udvikling og validering af omkostningseffektive metoder til demografisk monitering af 
krondyr baseret på jægervurderinger”. Måler er bl.a. at udvikle metoder, der kan gøre jægerne bedre til 
aldersvurdering af krondyr. 
 
JHJ: vi har på to af vores betalingsjagter haft besøg af DJ og to specialestuderende, der arbejder med 
ovenstående projekt, og her har et antal af de deltagende jægere vurderet alderen på et udvalg af dyr 
nedlagt på jagten. 
 
CB: vi (DJ) er i proces med en revision af DJ´s hjortevildtstrategi – og jeg er indkaldt til et møde om 
bestandsvurdering af då- og kronvildt. 
 
JHJ: den tidligere formand for HGV, Knud Pedersen, tog sidste år initiativ til at genstarte tællegruppen på 
”Ulfborg-egnen” – og der er indkaldt til møde medio marts. 
 
4. Evaluering af afvigte jagtsæson 
RVO: Der har kun været få meldinger om brud på de jagtetiske regler. Gruppen bør på et senere møde 
drøfte, hvordan der bør reageres på sådanne. 
I Stauning-området er det oplyst at der nedlagt minimum 40 stk. dåvildt og fordelingen hjort/då/kalv har 
været ok. Afskydningen svarer nok nogenlunde til tilvæksten.  
  
På og omkring Ovstrup Hede er der iflg. afrapporteringen af projektet ”Kronvildt - vision, værdier og 
værktøjer” (se referatet fra 38. møde i HGV) nedlagt 333 krondyr. Heraf var 127 kalve. 46 af dyrene er 
nedlagt med en reguleringstilladelse. Endvidere er der nedlagt 48 dådyr hvoraf 22 var kalve. Projektet er nu 
afsluttet. Hjortevildtgruppen havde foreslået, at der blev nedlagt 500 stk. kronvildt i området. På grund af de 
omfattende markskader bør det måske overvejes at anvende andre metoder end store fællesjagter til at 
nedbringe bestanden. 
 
 
 



5. Forventninger til kommende jagttidsbekendtgørelse  
CB: jeg har haft en møde med formanden for DJ´s Kreds 2 og jægerrådsformænd for de kommuner, der 
”ligger i” HGV´s område. Jægerrådsformændene har loddet stemningen i jagtforeningerne i forhold til de 
jagttider HGV indstillede i efteråret 2021 efter afholdelse af tre lokale møder (se referatet fra 36. møde i 
HGV). Der er generelt opbakning til det indstillede, men i Salling og Skive-området var der ønske om jagttid 
på kronvildt og en længere jagttid på dåvildt. 
 
RVO: jeg vil medgive, at jeg er blevet opmærksom på at kronvildtbestanden i Salling er stigende, hvorfor 
det bør overvejes om der skal være en jagttid på kronvildt. Omkring den indstillede jagttid på dåvildt, var 
der et ønske fra Miljøstyrelsen (MST) at der blev en forenkling af jagttiderne i hele HGV´s område. Den 
indstillede jagttid vil det kunne opleves som en indskrænkning i Salling, hvor det for andre af de lokale 
dåvildtområder måske vil være en for lang jagttid. 
 
Generelt er de jagttider der blev indstillet i efteråret 2021, indstillet under forudsætning af, at der blev indført 
arealkrav – og, som det ser ud nu, er en revision af jagtloven ikke med i den regeringens lovkatalog frem til 
sommerferien. Det efterlader os i et slags limbo. Vi vil afvente hvad MST melder ud om hvor lovgivningen 
omkring arealkrav og etablering af lokale hjortevildtforvaltningsområder ender. Vi skal nok igennem en ny 
proces, når der kommer en bestilling fra MST til HGV om indstilling af lokale jagttider. 
 
6. Eventuelt  
LCR viste fotos af en kastestang fra en kronhjort, der var dukket op i forbindelse med nedgravning af en 
gasledning ved Kolding. Den havde ligget ca. 5½ meter under terræn. Den er, med kulstof 14-metoden, 
blevet aldersbestemt til at være fra mellem 3.250 og 3.500 år f.Kr. – det vil sige at det er op mod 5.500 år 
siden den sad på en hjort! 
 
SC: flere landmænd har henvendt sig til mig, og spurgt om der er ændret i mulighederne for regulering af 
kronvildt efter jagtsæsonen slutter/foråret. Flere har fået afslag. 
JHJ: efter mødet har jeg undersøgt sagen. Der er ikke ændret i mulighederne for regulering af kronvildt. 
Den hyppigste årsag til at en ansøger får afslag er manglende anvendelse af vildtafværgemidler. 
Grundlæggende skal vildtafværgemidler have været anvendt og ”vist sig utilstrækkelige” – og der er krav at 
de også anvendes under reguleringen. 
 


