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Kære Alle 

Jan. og feb. har været forrygende måneder her på 

Lemvigegnen, hvor især det har været gravjagten, som har givet 

udbytte. Det kan stadig give gode resultater, idet man vil få et 

par. Blot skal man sikre sig, at det er mårhund, der har besat graven. Brug gerne kameraer til at identificere 

gravens beboer. Forstyr mindst muligt, da de omgående flytter, hvis de opdager hund eller mennesker. Lige 

nu forsøger de at finde sig et egnet sted til at få deres hvalpe. Se også nedenstående Nyhedsbrev fra NST og 

DJ.   

 

Den kvikke læser ser måske en uoverensstemmelse i tallene i skudstatistik og søjlediagram. Det skyldes at 

der ingen mårhundegruppe er i Struer Kommune, og derfor er Struer-resultater taget med under Lemvig. 

Materiel udlånt fra Lemvig.  

PT er der usikkerhed om forsat ostelevering fra Vium, men spørgsmålet bliver forhåbentligt afklaret i 

nærmeste fremtid. Ellers må vi ud og søge andre ”ostegange”. 

Peter Bülow fra NST skulle have steriliseret en tæve, som fandt sted d. 24. feb., hvor de fandt 12 hvalpe. 

Dermed er brunsttiden rykket betydeligt frem. Normalt er det omkring 1. marts. Om det skyldes den milde 

vinter eller tævens gode fodertilstand er svær at sige.  



Alle har nok bemærket, hvor ustabile mårhundene har været på baitpladserne gennem vintermånederne, 

men alle steder er der nu kommet mere aktivitet. Men vi får nu konkurrence med mårhundenes smag for 

padder, som er ved at dukke op i søer og vandhuller, og dermed vil de søge til vådområderne og sværere at 

holde på baitpladserne. 

SKUDSTATISTIK Lemvig 

 

SKUDSTATISTIK Struer 

 

SKUDSTATISTIK Holstebro 

 

Navn Dato Voksne I alt Hvalpe I alt 

Peter Stefansen Pletvej 6 3/1 
24/2 

Par 
Par 

4   

Danny Ørts Andersen Thyborønvej Harboøre 4/1 
4/2 
6/2 

1 han 7,3 kg 
1 hun 7,5 kg 
1 hun 6,5 kg 

3   

Bo Lisby Ramme/Fåre 6/1 
27/1 

Par. Begge på 8,9 kg 
Par 

4   

Paw Ruby Nørlem 12/1 1 han 6,5kg 1   

Bent Hedegaard Lemvig vest 17/1 1 hun 8,5kg 1   

Robert Vestergaard Fabjerg 18/1 1 han 6,1 kg 1   

Karsten Kristiansen Remmerstand 24/1 Par Han: 9,1kg Hun: 7,5kg 2   

GPS-mårhund Glarbjergvej/Solhøjvej 24/1 Par 2   

Jimmi Christiansen Bøvling 10/2 Par 2   

Trafikdræbte Skalstrupvej Nees 10/2 Par 2   

Casper Beck Poulsen N/V for Dybe 15/2 Par 2   

Tonny Christensen Lock Nees 28/2 1 hun 8,5 kg 1   

Villy Poulsen Remmestrand 3/3 
9/3 
18/3 

1 han 6,5 kg 
1 han 6 kg 
1 hun 8 kg 

3   

I alt   28   

Navn Dato Voksne I alt Hvalpe I alt 

Ulrik Andersen/Bjarne Jensen Resen 9/2 1 han 6,3 kg 1   

I alt   1   

Navn Dato Voksne I alt Hvalpe I alt 

Erik Holk Nielsen Sdr. Nissum 27/2 1 han 5,8 kg 1   

Josef Karlsson Sdr. Nissum 17/3 1 han 8 kg 1   

I alt   2   



Lige et tankevækkende foto. Fra 
en weekendjagt i efteråret 2018 
i Finland. 162 mårhunde, 3 
ræve, 5 grævlinge, 3 mår/mink. 
En bekendt som hvert år er i 
Finland på mårhundejagt. 

Mvh. Jytte Paarup 

Knæk og bræk derude! 

 
 
 
 
 
 

Nyhedsbrev fra DJ og NST 

Opgørelsen over de nedlagte mårhunde 2018 ligger klar. Se vedlagte excel ark med alle jeres 
indberetninger. Det viser ikke uventet, at vi igen ser en stor stigning i antallet af nedlagte mårhunde i 
projektregi (altså uden kategorierne privat-jagt, privat-fælde og trafikdræbt). Resultatet blev 1.057 
nedlagte individer sammenlignet med forrige års 574, og 191 stk. i 2016. Godt arbejde!  
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Årets resultater er ved at blive beskrevet i en ”Årsberetning 2018” ligesom vi gjorde sidste år. Den 
fremsendes så snart den er færdig. 
Dværgbændelorm 
I forbindelse med jagt og regulering af ræv og mårhund, er det vigtigt, at i er opmærksomme på risikoen for 
at disse kan være bærer af rævens dværgbændelorm. DTU’s undersøgelser har vist at ca. 1% af de 
undersøgte ræve bærer på denne parasit. I det sønderjyske er den dog mere udbredt. Den ses ikke i lige så 
høj grad hos mårhundene som hos ræven. Men, Vær opmærksom på risikoen, og sørg for at håndtere 
dyrene med forsigtighed. Læs mere om rævens dværgbændelorm her. 
Gravjagt 
Gravjagten på mårhunde kan stadig have betydning for reguleringen på denne årstid. Alle mårhundepar der 
kan fanges inden de får hvalpe ca. 1. maj svarer reelt til 13 mårhunde. I den forbindelse er det vigtigt, at vi i 
den vejledning vi giver til andre jægere, gør opmærksom på risikoen for forstyrrelse af ræv eller grævling, 
da dette ikke må finde sted. Man skal altså være helt sikker i sin sag, før hunden sættes i spil. I kunstgrave 
kan I dog helt undgå at bruge hund, selvom I mener det helt sikkert er MH, der er i. Luk gravens åbninger, få 
fat i et rensebånd, åbn kedlen og afsøg alle rørene med rensebånd. Skulle det være noget end mårhund der 
er dernede, så er skaden begrænset. 
Der er primært to måder man ellers kan sikre, at det med al sandsynlighed er mårhund, der er i graven 
uanset om det er natur- eller kunstgrav: 

1) Sidder der MH-uld og hår rundt i kanten af graven. Det behøver ikke være meget. Se vedlagte 

fakta-ark. Mårhundene er begyndt at fælde nu, og det vil kunne ses frem til primo maj i kanten af 

grave de bruger. 

2) At det er mårhund kan også bekræftes med vildtkamera.  

Mårhunde til DTU 
Som det nok er jer bekendt, skal nedlagte mårhunde ikke længere samles sammen til undersøgelse. Møder 
I mårhunde som bærer tydelige tegn på sygdom eller lign., er i dog meget velkomne til at indsende disse til 
DTU ligesom alt andet faldvildt, eller evt. indlevere dem til NST eller DJ. Så sender vi dem videre. Det er 
vigtigt, at de er fulgt af en detaljeret beskrivelse af symptomer, sted, dato, kontaktoplysninger etc. Læs 
mere om vildtsundhed her 
Judasdyr på Fyn 
Der blev i onsdag 6. marts fanget en vild mårhund med et judasdyr på Fyn. Der blev jo set en vild MH ved 
Kerteminde af Peter Bülow i slutningen af oktober med en judas (muligvis denne) og umiddelbart efter den 
4. november blev skudt en mårhund på Tåsinge. En ung han. Herefter fulgte en større ”offensiv”. Hans 
Kristian, Jesper Cardi og Peter Bülow brugte meget tid på at informere rundt omkring på Fyn, og der blev 
holdt et offentligt møde om mårhund i Svendborg i december, ligesom alle skyttevæsener blev søgt 
informeret. Herudover har der været udstationeret 7 judasmårhunde på Fyn, Tåsinge og Langeland siden 
oktober. Trods den store indsats har der været meget få sikre observationer af vilde mårhunde efter 4. 
november. Først her i onsdags. Det var til gengæld en meget gammel han. 
Hvordan han har overlevet, er lidt et mysterium, fordi judasdyrene dør som fluer, når de kommer til Fyn. Af 
de 7 er 5 forsvundet eller fundet døde. Motorvejen og brakpudsere er gerningsmændene. Den gamle han 
er blevet steriliseret og udsættes snarligt ved Kerteminde som ”Munkebo m”. Måske efterlod han en 
tilsvarende gammel tæve der, da der kom en lækker ung mårhundetæve forbi – der desværre for ham viste 
sig at være en judas. 
Se https://www.tv2fyn.dk/artikel/maarhund-fanget-paa-fyn 

http://www.vildtsundhed.dk/vildtsygdomme#raevens-dvaergbaendelorm
http://www.vildtsundhed.dk/


Økonomisk støtte fra kommuner eller andre 
Der er efterhånden flere af jer, der har haft held til at opnå støtte fra kommuner rundt omkring. Det er 
meget positivt, at flere af kommunerne forstår behovet for støtte til det store arbejde I udfører. Det er dog 
også blevet tydeligt, at en del kommuner nok kan støtte med et ”engangsbeløb”, men ikke ønsker at være 
forpligtiget i forhold til den efterfølgende drift. Det betyder, at det måske er nødvendigt at tænke et par års 
drift ind i budgettet, når man fastlægger strategien for pengenes anvendelse, og dermed allerede i 
forbindelse med ansøgningen.  
Forvaltningsplan for mårhund 
I skrivende stund er Miljøstyrelsen ved at færdiggøre den forvaltningsplan for indsatsen over for mink, 
mårhund og vaskebjørn, som vi har ventet på et stykke tid. Da planen ikke er kommet i høring endnu, kan vi 
heller ikke gennemskue, hvornår den måtte træde i kraft. På det nyligt afholdte HB-møde i DJ, blev det 
derfor besluttet, at DJ indtil videre forholder os til projektet, som det foreligger.  
MST har ansat en projektleder for den fremtidige indsats mod invasive arter, dyrlæge Mariann Chriel, 
tidligere chefkonsulent ved DTU Veterinærinstituttet. Mariann deltog i ERFA-mødet ved Nymindegab i april 
2018, og Mariann er kendt af mange jægere fra vildthygiejnekurser, hun har holdt mange steder. Mariann 
bliver den nye Lars. Vi glæder os til samarbejdet med Mariann. 
Spørgeskema Rævegrave 
Thorsten Dahl Pedersen (MHRJ), der i øjeblikket er ved at afslutte sin uddannelse til jordbrugsteknolog, har 
sat et spørgeskema op, som skal være med til at afdække mårhundenes anvendelse af forskellige gravtyper. 
Dette spørgeskema er sendt ud til jer alle. Herfra kan vi kun opfordre til at i benytter denne mulighed for 
yderligere vidensopbygning, og deltager i den udstrækning i har erfaringer med gravjagten. 
Vildtkameraer 
Det har vist sig, at flere af kameraerne fra Bolyguard er holdt op med at fungere fordi, en eller flere 
ledninger fra batteriholderen til kamerahuset er knækkede. Skulle i støde på problemet, kan i tage Kontakt 
til Jesper på tlf. 5060 2231, så finder vi en løsning. 
Din viden er ”guld” 
Som altid, tager vi meget gerne imod ideer, erfaringer eller opmærksomhedspunkter, som kan være 
interessante for ”korpset ”og jægerskaren generelt. Tøv ikke! Det er afgørende for vores viden om 
mårhunden, indsatsen og den lovgivning vi har brug for. 
Kalle er på vej tilbage 
Til stor glæde for os alle er Kalle på vej tilbage på kontoret. En god kollega som er vigtig for holdet. Vel 
mødt Kalle! 
De bedste hilsner 
Lars Trier, Kalle Andersen og Jesper Illemann 
  

 

 


