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Funktions og forventningsskrivelse til Danmarks 
Jægerforbund´s repræsentant i Den Regionale 

Hjortevildtgruppe (DRHG) Vestjylland 
 

Kredsbestyrelsen har udarbejdet denne funktions- og forventningsbeskrivelse 
til repræsentanten for DRHG, for derved at sikre og afstemme forventninger og 

samarbejdet omkring hjortevildtarbejdet, både lokalt og nationalt, så den poli-
tiske linje i Danmarks Jægerforbund sikres.  
 

Kredsbestyrelsen i Kreds 2 ønsker at udbrede debatten om den fremtidige for-
valtning af hjortevildtet i DRHG Vestjyllands område til de berørte Jægerråd og 

Jagtforeninger, så brugen af de fremtidige forvaltningselementer bliver lokalt 
forankret, og så evt. indsamling af data bliver så specifik og valid som overho-

vedet muligt. 
 

Derfor opfordrer Kredsbestyrelsen at DJ´s repræsentant i DRHG Vestjylland til-

knyttes Jægerrådenes Hjortevildt Repræsentanter (JHR) bestående at to per-
soner fra hver af de berørte Jægerråd.  

Det henstilles til jægerrådene at udpege personer med interesse, viden og 
holdninger til hjortevildt forvaltning 
 

DJ´s repræsentant udarbejder i samarbejde med JHR egen forretningsor-

den/arbejdsplan. Det ønskes at der afholdes 3 – 6 årlige interne møder, samt 
1 årlig orientering/dialog møder med jagtforeninger og interessepersoner i det 

berørte område. 
 

Kredsbestyrelsen opfordrer endvidere til at der afholdes mindst 1 årlig  

orienterings-/dialogmøder med eventuelle laug, og større lodsejere, herunder 
Naturstyrelsen i det berørte område. 
 

Endelig opfordrer Kredsbestyrelsen til at DJ´s repræsentant tager initiativ til at 
DRHG Vestjylland arrangerer 1 årlig orienterings-/dialogmøde for den brede of-

fentlighed, hvor alle interesserede kan deltage. 
 

Kredsbestyrelsen forventer følgende af DJ´s repræsentant i DRHG Vestjylland 

og af JHR. 
 

1) At man, til enhver tid arbejder i overensstemmelse med Vildtforvaltnings-
rådets kommissorie for hjortevildtforvaltningsområdet. 

 

2) At man, til enhver tid arbejder efter de retningslinjer og politiske beslut-
ninger Danmarks Jægerforbund træffer. 
 

3) At der skal arbejdes i en åben, saglig og faglig kommunikation og dialog 

mellem JHR, Jægerrådene, Jagtforeningerne, jægerne og i mulig ud-

strækning lodsejerne i det berørte område. 


