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• Bruge innovative metoder til at reducere og udrydde 
invasive arter som mårhunde 

• Bruge halsbånd med GPS / VHF-sendere til effektiv 
fangst og senere aflivning 

 

Formål med LIFE mårhundeprojektet 



Indsæt nyt billede: 

Format: B 254 x 190,5 mm 

Efter indsættelse,  

højreklik på billedet  

og placér det bagerst.  

Delete det gamle foto 

Målsætning 
Ingen ynglende 

mårhunde i Danmark 
i 2015 

 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Indsatsplanens formål 
•Fælles grundlag for de parter, der 

deltager i bekæmpelsen 

•Beskrive mårhunden og dens levevis 

•Beskrive forebyggelses- og 
bekæmpelsesmetoder samt strategier 

 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Internationale forpligtelser 

Riokonventionen forpligter Danmark til så 
vidt muligt  ”at forhindre indførsel af, 
kontrollere eller udrydde de 
fremmede arter som truer 
økosystemer, levesteder eller arter”  

Lignende formuleringer findes i Bern, Bonn 
og Ramsar konventionerne, i EF-
fuglebeskyttelsesdirektivet samt i 
Habitatdirektivet 

 



Sikre fund af mårhund 

2008-2011 
Kilde: Naturstyrelsen, Blåvandshuk 



Herning, Holstebro, 

Struer og Skive 

kommuner 

 

Observationer som 

er blev forsøgt 

håndteret  med de 

virkemidler som for 

nuværende er til 

rådighed med støtte 

fra lokale 

kontaktpersoner i 

de pågældende 

område. 



Mårhundens år 



Fangst muligheder: 
 

Jagt: Kun inden for jagtsæsonen, 1/9 – 31/01  
Kun med skydevåben, Stand jagt, drivjagt og gravjagt 
 

Regulering: Hele året både med skydevåben og fælder 
Dog kun efter aftale med grundejeren/lodsejer. * 
 

Redskaber: 
Fælder, kunstgrave, judasdyr, vildtkamera og på sigt ved 
uddannelse af stillende hunde 
Her er der dog visse økonomiske begrænsninger, da der er 
noget begrænsede resurser til rådighed for nuværende. 





Reguleringsjæger i kreds 2 
Ringkøbing-Skjern, Holstebro 

og Lemvig kommuner: 

Niels-Erik Jørgensen 

23 26 68 90   

Ne-amjorgensen@mail.tele.dk 

Viborg og Ikast-Brande 

kommuner: 

Knud-Erik Jensen 

20 70 96 50 

post@absolutjagt-ke.dk 

Herning, Holstebro, Struer og 

Skive kommuner: 

Jan Bjergaard Rasmussen 

40 19 62 46 

jbr@youseepost.dk 
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SAMARBEJDSAFTALER 
-Tillidsmandsnet 
-Tillidsmandsguide 
-Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd 
-Samarbejdsaftaler med kommunerne vedrørende regulering af 
skadevoldende vildt 
 

NETVÆRKSDANNELSE 
Støtte af JKF oprettes der netværk af jægere med lokalt kendskab. 
Mårhundereguleringsjægerne støtter med koordination og rådgivning 
Samt opdatering ved hjælp af nyhedsbreve og generel erfarings 
udveksling. 
 
 



Samarbejde mellem mårhundereguleringsjægere 
JKF kontaktpersoner for regulering 

 

 



 
 

 

3 budskaber 
 

Jægerne er nogle af de vigtigste naturforvaltere 
 

Jægerne yder en stor samfundsmæssig indsats 
 

Jægerne formår og forstår at regulere og forvalte naturen 
 

 



Resultater af godt reguleringsarbejde 
 

Goodwill 
Kendskab og bredere kontaktflade  

Godt arbejde har en positiv afsmittende effekt 
 




