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Vedr.	  Høringssvar:	  Medlemsforslag	  A	  1595/miljø.	  
	  
I	  forbindelse	  med	  Det	  fælles	  Nordiske	  samarbejde	  i	  ”Projekt	  Mårhund”	  (EU	  
LIFE+projekt)	  har	  Danmarks	  Jægerforbund	  deltaget	  aktivt	  i	  indsatsen	  i	  samarbejdet	  
med	  den	  nationale	  projektleder,	  Naturstyrelsen.	  	  
	  
Danmarks	  Jægerforbund	  har	  bidraget	  med	  6000	  timer	  i	  projektperioden.	  Den	  
nationale	  andel	  af	  fangsten	  har	  været	  402	  indsamlede	  dyr	  i	  projektperioden.	  Til	  
sammenligning	  er	  der	  indsamlet	  319	  individer	  i	  Sverige	  og	  680	  individer	  i	  Finland.	  
Dette	  er	  verificerede	  tal,	  indrapporteret	  til	  Rovbasen.no.	  	  
	  
Vurderet	  ud	  fra	  en	  normal	  bestandsudvikling	  af	  mårhund	  må	  dette	  antages	  at	  have	  
haft	  en	  væsentlig	  begrænsende	  faktor	  på	  den	  danske	  bestand	  af	  mårhund.	  
Det	  vil	  derfor	  være	  særdeles	  uheldigt	  at	  stoppe	  denne	  indsats	  samt	  arbejdet	  med	  
udviklingen	  af	  effektive	  fangstmetoder	  til	  bekæmpelse	  af	  invasive	  arter.	  	  
	  	  
Vi	  har	  i	  Danmark	  en	  indsatsplan	  for	  bekæmpelse	  af	  mårhund,	  der	  sikrer	  en	  aktiv	  
indsats	  i	  bekæmpelsen	  af	  mårhund	  indtil	  2015.	  Der	  er	  derfor	  behov	  for	  at	  analysere	  
effekten	  af	  indsatsen	  og	  udvikle	  en	  langsigtet	  strategi	  for	  at	  sikre	  en	  effektiv	  
bekæmpelse	  af	  mårhund	  og	  andre	  invasive	  rovpattedyr.	  	  
	  
Danmarks	  Jægerforbund	  kan	  derfor	  fuldt	  ud	  tilslutte	  sig	  anbefalingen	  om	  at	  afsætte	  
de	  nødvendige	  ressourcer	  til	  en	  fortsat	  indsats	  på	  området	  ved	  at:	  
	  
Opretholde	  financieringen	  inden	  for	  rammerne	  af	  de	  Nordiske	  landes	  budgetter	  
	  
At	  tydeliggøre	  og	  kommunikere	  den	  fælles	  beslutning	  om	  bekæmpelse	  af	  invasive	  
arter,	  inden	  de	  etablerer	  faste	  bestande	  i	  de	  Nordiske	  lande.	  	  
	  
Venlig	  hilsen	  
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