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Årsberetning for 2017 for mårhundeprojektet.
Vedlagt excel-filen ”Resultat 2017 af sikre obs skemaet version 5marts2018”.
Her kan de enkelte fangster findes under fanen ”OBSERVATIONEN” og
pivottabeller der samler resultaterne kan ses under fanen ”Pivot-tabel”.
Men de væsentligste er gengivet i det følgende.
Overordnede resultater:
 1264 døde mårhunde blev registreret af MH-projektet i 2017.
 Det er flere end de foregående 9 år tilsammen (1255 døde MH)
 Og ca. 3 gange flere end i 2016 (426)
 Af de 1264 var 184 trafikdræbte.
 Og 50 var ”andet”, f.eks. taget i høstmaskiner, strandvaskere
o.lign.
 De resterende 1030 blev taget med fælde, skudt ved
regulering/jagt eller fanget med judasmårhunde.
 Fangster af de ca. 50 mand organiseret via MH-projektet
udgjorde 574 MH af de 1030 MH eller 56 %. Dvs. MH-projektet er
skyld i flere registrerede fangster end de resterende ca. 100.000
andre jægere i Jylland.
 I alt 167 mårhunde blev taget med judasmårhunde. Herudover var
NST hovedårsag til knap 100 fælde- og jagtfangster uden judas
(fire NST mænd).
 Størstedelen af de 1264 døde MH var hvalpe fanget i majseptember. I alt 680 stk. mårhundehvalpe blev registreret døde i
projektet.
 Alle 1264 døde mårhunde er fra Jylland, bortset fra én. En
strandvasker fundet på Nordvest Fyn (Røjle Klint) 7. september.
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Nedenstående figur viser antallet af døde mårhunde registret af projektet over
årene. Kurven er klassisk for en invasiv art: der er en etablerings- og
udbredelsesfase, og så begynder bestanden for alvor at stige. Det er sandsynligvis
det, som kurven viser.
Det skal dog anføres, at der i efteråret 2016 blev uddelt 100 nye MH fælder
(60x60x200 cm) samt 100 ekstra vildtkameraer til reguleringsjægerne i
Mårhundeprojektet. Og i april blev uddelt ekstra 100 hvalpefælder (25x25x60 cm).
Den større fangst i 2017 skyldes således også mere og bedre grej.
Hertil kommer, at projektdeltagerne også er blevet væsentlig bedre til at fange
mårhunde. Vi har lært en del tricks, bl.a.:
 I april/maj fælder mårhunden sin tykke vinterpels, og grave med
mårhunde kan i den periode derfor genkendes pga. hår i åbningen.
 Mårhunden er glad for ost. Og ost er en meget effektiv agn i
sommerperioden, hvor mårhunden er lettest at fange i fælde, men hvor
animalsk madding oftest rådner meget hurtigt. Ost skrumper bare ind, og
fastholder sin fangstegenskab i flere uger. Regn kan dog være et problem.
 Først og fremmest er det dog blevet klart, at vildtkameraer er essentielle i
effektiv bekæmpelse af MH
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Uanset mere grej og flere tricks, så er der dog blandt deltagerne i projektet ingen
tvivl om, at bestanden af mårhunde i Jylland er blevet væsentlig større. Fangster
og observationer viser også, at mårhunden nu kan findes i hele Jylland. Primært
nær vådområder, men i sommeren og efteråret også i især raps- og majsmarker.
Hestebønner har muligvis en særlig tiltrækning på mårhunde.
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Nedenstående skema viser fordelingen af de døde mårhunde til forskellige
kategorier. Som det ses svarer stigningen i trafikdræbte mårhunde nogenlunde til
den samlede registrerede stigning i den samlede fangst. Det er endnu en
bekræftelse af, at bestanden af mårhunde i Jylland er steget betydeligt.
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Det skal understreges, at ovennævnte tal er minimums tal. I år er der fornemmet
en afmatning i folks villighed til at indberette trafikdræbte mårhunde samt
mårhunde nedlagt ved privat jagt og regulering. Det er simpelthen ikke længere
”noget særligt” at se eller nedlægge en mårhund. Hvor stort det faktiske antal
dræbte mårhunde er i ”trafik” og privat jagt” kategorierne ovenfor er vanskeligt at
estimerer, men det er sandsynligvis ikke dobbelt så stort.
Det skal bemærkes, at projektet ikke registrerer mårhunde som ikke er bekræftet
med foto eller af MHRJ eller lignende kvalificeret person. Der har i tidens løb
været for mange eksempler på ”mårhunde”, der har vist sig at været grævling, mår,
ræv, ilder og kat. Denne praksis har betydet, at nogle indberetninger fra
offentligheden ikke er blevet registret.
Fordelingen til kommuner
På næste side er vist fordelingen af de registrerede døde mårhunde til kommuner.
De er fristende at konkludere, at der må være særligt mange mårhunde i
kommunerne med over 100 registrerede mårhunde; Hedensted, RingkøbingSkjern, Tønder og Varde. Det er dog ikke nødvendigvis tilfældet. Forskellene i
mellem kommunerne skyldes i høj grad også forskel i intensitet i bekæmpelsen.
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Det bedste eksempel er Hedensted Kommune, som ligger langt fra de oprindelige
udslipssteder i Nordvestjylland og indvandringen fra Tyskland (se næste side),
ligesom der ikke er specielt mange oplagte mårhundehabitater i Hedensted
Kommune. Der er således intet der tilsiger, at bestanden af mårhunde i Hedensted
skulle være 20 gange større end hos naboen Horsens Kommune (5 døde mårhunde
registret). Forskellen ligger primært i intensiteten i bekæmpelsen, idet der i
Hedensted Kommune er en meget engageret mårhundegruppe organiseret
omkring Rårup Jagtforening, der har gjort en enorm indsats.
En lære fra mårhundeprojektet er således, at mårhunde er vanskelige dyr at
bekæmpe; nataktive og påpasselige. Man skal være fokuseret og grundig for at få
succes.
Kommune
Billund
Brønderslev
Esbjerg
Faurskov
Fredericia
Haderslev
Hedensted
Herning
Hjørring
Holstebro
Horsens
Ikast-Brande
Jammerbugt
Kolding
Lemvig
Mariagerfjord
Middelfart
Morsø
Norddjurs
Odder
Randers
Rebild
Ringkøbing-Skjern
Silkeborg
Skanderborg
Skive
Syddjurs
Sønderborg
Thisted
Tønder
Varde
Vejen
Vejle
Vesthimmerland
Viborg
Aabenraa
Aalborg
Århus
Hovedtotal

Sum af Total antal døde MH
10
3
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8
12
14
107
38
3
29
5
3
13
45
32
10
1
1
57
2
38
19
129
4
10
68
28
6
24
182
119
68
32
6
13
40
11
9
1264
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Genetiske undersøgelser har vist, at mårhundene i Jylland stammer fra 3-4
forskellige grupper: den ”naturlige” indvandring fra Tyskland samt 2-3
sandsynlige pelsfarmudslip i NordvestJylland. (Det har været ulovligt at holde
mårhund i Danmark siden 2011, men før det skete der en vis anvendelse af
mårhund i pelsfarme.)

”Heat-map” over registrede døde mårhunde i 2017 ud fra GPS-positioner. Der er
ikke brugt ”prikker”, fordi hvis der eksempelvis er skudt flere MH på samme
foderplads så giver det kun en prik.
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Udviklingen i Tyskland herunder Slesvig Holsten.
På næste side ses jagtudbyttet af Mårhund i Tyskland fra 2006-2017. De enkelte
bundesländern er angivet med forkortelser. Slesvig Holsten er SH. Slesvig Holsten
er på ca. 16.000 km2. Det halve af Jylland.
Det ses, at jagtudbyttet af mårhund i Slesvig Holsten er steget fra 276 i sæson
2006/7 til 5.164 i sæson 2016/17. De sidste 3 sæsoner (2014-2017) er jagtudbyttet
steget med ca. 1.000 mårhunde årligt.
I Slesvig Holsten gennemføres ikke en statsfinansieret indsat mod mårhund. Så
ovenstående udbytte er ved jægernes egen motiverede indsats. Det skal dog siges,
at pga. vildsvin er natjagt en traditionel del af jagten i Tyskland, og der bliver
utvivlsomt skudt en del mårhunde ifm. natjagt på vildsvin, hvilket ikke sker i
Danmark. Endvidere har tyskerne i højere grad end Danmark fastholdt en
tradition for fældefangst af rovdyr.
Det skal bemærkes, at jagtudbyttet af ræv og grævling i Slesvig Holsten i samme
periode 2006-17 har ligget stabilt på omkring henholdsvis ca. 15.000 ræve og
2000 grævlinge årligt (i Tyskland er der jagt på grævling).
Jagtudbyttet af ræv i Danmark har de seneste år været ca. 30.000 årligt for hele
landet. Jylland udgør ca 60 % af Danmark så sandsynligvis er jagtudbyttet af ræv
omkring 20.000 i Jylland.
Sluttelig skal bemærkes, at mårhund ikke er det mest udbredte invasive rovdyr i
Tyskland. Det er vaskebjørn, som stammer fra Nordamerika. Jagtudbyttet af
vaskebjørn i Tyskland steg fra 24.800 i sæson 2006/7 til 134.098 vaskebjørne i
sæson 2016/17. Dog er der endnu ikke mange vaskebjørne i Slesvig Holsten.
Jagtudbyttet var 160 vaskebjørne i Slesvig Holsten i jagtsæson 2016/17
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Projektets bevilling og forbrug
Miljøstyrelsen er projektejer af Mårhundeprojektet, og i 2017 havde MST en
samarbejdsaftale herom med Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund (DJ).
Konceptet i projektet er, at Naturstyrelsen har den overordnede projektledelse og
Judasmårhunde-indsatsen, mens DJ hjælper og støtter de ca. 24 frivillige
mårhundereguleringsjægere (MHRJ) fra DJ. Der er dog naturligvis et stort
samarbejde, så NSTs folk også hjælper og støtter MHRJ’erne og omvendt. Kortet
på næste side viser, hvor de ca. 24 MHRJ findes. NSTs folk er bosat nær
henholdsvis Oksbøl, Billund, Søndervig og Fjerritslev mens DJs projektleder har
udgangspunkt fra Kalø.
DJs bevilling var 0,65 mio. kr., hvoraf størstedelen gik til løn til en knap halvtids
projektlederen samt udbetaling af kørepenge til de frivillige MHRJ.
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Naturstyrelsen havde en tilrettet bevilling på knap 2,5 mio. kr. i 2017. Af den gik
størstedelen til løn ca. 1,9 mio. kr. for en fuldtids projektleder samt 3
skovarbejdere der håndterer judasmårhundene. I alt 4.615 timer brugte NST på
projektet i 2017. De resterende lidt over 600.000 kr. anvendtes på:
 GPS-halsbånd (ca. 300.000 kr. bl.a. køb af 10 nye halsbånd á 14.000 kr.
fra firmaet Followit),
 drift af Judasmårhundekorpset (ca. 150.000 kr. til biler, hundehold og
grej)
 grej til de frivillige MHRJ (ca. 150.000 kr. til fælder, SIM-kort
abonnement til vildtkameraer, batterier o.a.)
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Året kort fortalt.
Der blev afholdt to ERFA-møder. I april i Nymindegab hos NST-Blåvandshuk og i
november i Jagtens hus på Kalø.
I april var hovedtemaet fælde-opsætning og tjek af gravindgang for spor efter
mårhund. Endvidere blev uddelt 100 hvalpefælder og grejposer (batterier,
gummihandsker, plastposer, sprit o.a.) til MHRJ’erne.
I november var hovedtemaet netværksdannelse. Kun få af MHRJ’erne har dannet
større netværk som går sammen om at bekæmpe mårhund. De to mest succesrige,
og også dem der står for de fleste fangster (Hedensted og Tønder), holdt glimrende
indlæg om deres ”netværkspleje” af hjælpere, og tips og tricks i den forbindelse.
Der blev vist grej til natjagt på mårhund; spots til rifler og natkikkerter og uddelt
grejposer.
I sommeren 2017 kom mårhund på EU's ”dødsliste” for invasive arter. En liste som
vaskebjørn kom på allerede i 2016. Medlemslandene er groft sagt forpligtiget til at
sikre, at en art på listen ikke spreder sig til nabolande. Hvis arten allerede er i
nabolandet er der ingen forpligtigelse. ”Dødslisten” betyder derfor, at Danmark er
forpligtiget til at sørge for mårhund ikke spreder sig til Sverige, men Tyskland har
ikke samme forpligtigelse overfor Danmark mht. mårhund. Men mht. vaskebjørn
har Tyskland en forpligtigelse.
Jf. oversigten på første side startede året med få fangster. Mårhund er generelt
meget lidt aktiv i vintermånederne, og det er primært de permanente judasdyr
(steriliserede) der fanger, samt gravjagt. Det skal dog huskes, at disse fangster er
voksne dyr, som alt andet lige vil få ca. 10 hvalpe pr. par omkring 1. maj. Så de
burde i regnskabet tælle for mere.
De permanente judasdyr fanger især godt i mårhundens brunst, som ligger fra slut
februar til midten af marts. Hvalpene fødes ca. 60 dage senere, altså omkring 1.
maj, hvilket er 1-2 måneder efter de fleste ræve har fået hvalpe. Ræven har brunst
jul-februar.
Fra april begyndte det dog at gå stærkt. Mange mårhunde og de uddelte fælder og
vildtkameraer i efteråret gav mange fangster. Så vidt muligt blev der sat GPShalsbånd på alle fældefangne voksne dyr, og tilhørende mage og kuld blev i mange
tilfælde fanget nogle dage efter ved pejling af det midlertidig judasdyr (ikke
steriliseret judasmårhund).
Primo maj blev næsten alle de permanente judasdyr sat ”på stald” på en tidligere
odderopfostringsstation hos AQUA i Silkeborg. Tak for det. De permanente
judasdyr har vist sig de tidligere år stort set ikke at fange noget fra ca. 1. maj til
medio september. De slider kort sagt bare på GPS-halsbåndene, og kobler ikke op
med voksne vilde mårhunde, fordi de vilde mårhunde er travlt optaget af
yngelpleje. Disse 8 GPS-halsbånd blev på denne måde frigivet til brug på
fældefangne voksne mårhunde fra maj måned, og det blev der god brug for.
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Brug af GPS-halsbånd til at fange hele mårhundefamilien ved påsætning på en
fældefanget mage blev gjort flere gange. Desværre havde GPS-halsbåndene også
fejlfunktioner en del (for mange) gange, hvilket gav meget stress hos NST. Virker
GPS-funktionen ikke eller er ustabilt, så skal judasdyret pejles hurtigst muligt med
VHF-elementet, men VHF rækker kun 1-2 km, så man skal være i nærheden af
judasdyret. Det skabte en erkendelse i NST af, at projektet er nødt til at prøve GPShalsbånd fra andre firmaer.
Judasmårhundene kan hele året fungere som ”spioner”. Hvis judasmårhunden
stopper op et sted i flere dage og/eller hyppigt vender tilbage til et bestemt sted, så
betyder det, at der enten er mad og/eller andre mårhunde. Sådanne steder kan
derfor med fordel tjekkes med foderplads og vildtkamera, for at se om der er et
etableret mårhundepar, som judas bare ikke kan splitte og tage den ene mages
plads. Desværre er denne metode kun blevet brugt i begrænset grad hidtil.
Eksempler på fangst med midlertidig judasmårhund kan ses i fanen
”OBSERVATIONEN” i vedlagte regneark . For eksempel en fangst fra 14. juni ved
Haderup i Viborg kommune, hvor en privat mand havde fanget tæve i fælde.
”Tæven fanget 6/6 og påsat GPS halsbånd. Idag pejlet til mosen hvor der var
mårhunde i alle retninger. Log vist at hunde var ved en grav tæt derved. På vej
hertil reagerede PEBHA hund på fært og førte til en anden grav hvor der sad
hvalpe i mundingen. Disse blev fanget via Tikka og hurtighed via PEBHA. I første
grav sad hannen. Tæven sad i dyb grav og kunne ikke udtages. Den fanges ved
lejlighed. Der blev fanget 7 hvalpe og hannen. Tæven (judasdyret) blev pejlet og
aflivet 23/6.
Fældefangeren deltog i fangsten beskrevet ovenfor, ligesom mange af
judasfangsterne sker i tæt samarbejde med den lokale MHRJ og de lokale jægere.
Det sidste er med til at udbrede indsatsen. Et eksempel er denne fangst fra
Hedensted området 23 marts, hvor et mårhundepar er set på foderplads med
vildtkamera gennem længere tid, men har ikke kunne skydes ved anstand eller
fanges i fælde. I stedet omringes mosen af jagtforeningen: Efter super godt
observations arbejde af lokale jægere, var mårhundene lokaliseret til at opholde
sig i tæt rørbevoksning. PEBHA fra NST blev tilkaldt og det lykkes med stillende
hund først at fange hannen. Derefter blev tæven stillet men snød hunden inden
fangst. Heldigvis gik den frem til skytte som nedlagde den.
I løbet af sommeren blev der fanget rigtig mange hvalpe. Det sker primært i fælder.
Der blev gjort et kæmpe arbejde af MHRJ’erne og deres hjælpere for at få ”ryddet
op”. Erfaringen var bl.a., at det er meget svært, at få fanget alle hvalpene ved kun
at fange en af gangen. Flere fælder ved siden af hinanden er bedre, evt. kombineret
med, at fælderne låses i en periode, så hvalpene bliver helt trygge ved at gå ind i
fælderne. Når fælderne så afsikres kommer der oftest fuldt hus i dem alle i stedet
for kun en enkelt udløses og kun en hvalp fanges, mens de andre hvalpe bliver
forskrækket og løber bort og er nervøse for at gå i fælden kommende nætter.
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Ost viste sig som en meget effektiv agn i fælderne både til voksne og hvalpe, og
over hele året. Især om sommeren har ost dog en fordel, fordi ost ikke rådner og
forgår så let som f.eks. trafikdræbt vildt, der ellers også virker godt. Ost skrumper
og udtørrer, men bevarer sin fangstevne i flere uge. Meget regn kan dog være et
problem. Der blev etableret et helt logistik-system fra de MHRJ’er der har kontakt
til mejerier der vil afgive spildost. Men den enkelte mårhundejæger kan også bare
spørge det lokale supermarked om de vil gemme det ost, der alligevel smides ud til
mårhundejægeren. De fleste supermarkeder vil sandsynligvis være
imødekommende.
Hunde- og kattemad skal også nævnes som basis mad til foderpladser. Og det gør
ikke noget det er for gammelt eller kasseret af andre årsager. Hvis man kan få en
aftale med supermarkeder, fabrik eller andet om at få for gammelt eller på anden
måde kasseret hunde- og kattefoder, så er det en stor hjælp. Det er meget let at
opbevare også.
Anstandsjagt om natten var der også flere og flere som eksperimenterede med især
fra sommerens start og frem. I juni blev der givet en generel tilladelse til
Mårhundeprojektet og dets hjælpere om at skyde om natten, så der ikke skal søges
i hvert enkelt tilfælde. MHRJ’en skulle herefter nu blot have ejers skriftlige
tilladelse og huske at orientere politi.
Belysning kan ske både ved fast belysning på foderpladsen, eller ved lys (spot) på
riflen. I flere større varehuse kan købes relativt billigt grej til oplysning af
foderpladser.
Erfaringerne med anstandsjagt efter mårhund viser dog også, at mårhund er et
meget påpasseligt dyr. Støj og fært fra jægeren fører ikke til skudchance.
Mårhundens lugtesans er ekstrem god, så det er spild af tid at sætte sig på anstand,
hvis vinden bærer over mod foderpladsen, eller der hvor mårhunden kommer fra.
Indberetninger af trafikdræbte mårhunde var voldsomt i sensommeren. Mere end
tre gange flere end der blev indberettet i 2016 blev registreret trafikdræbt i 2017.
Det er mårhundehvalpene som er ude og opleve verden mere eller mindre alene.
De kommer galt af sted i trafikken. Ikke alle trafikdræbte blev indsamlet til NSTfrysere i denne periode, som det ellers har været kutyme de foregående år. Det var
endda en klar fornemmelse, at der langt fra blev indberettet alle de døde
mårhunde som offentligheden så. Det blev simpelthen for normalt at se døde
mårhunde i vejkanten på denne tid. Se senere.
Der blev ikke rapporteret om mange mårhunde skudt på de klassiske efterårs klapog trykjagter, selvom om rigtig mange jægere var ude. Mårhundene er typisk i grav
eller spiller død, når de søgende jagthunde passerer gennem terrænet på disse
jagter om efteråret. Jagthundene passerer oftest forbi, eller lugter blot hurtigt til
den ”underlige ting” der ligger der, og haster videre. Det sidste har projektet fået
en del historier om; jægere har set jagthundene lugte til mårhunden og gå videre.
De danske jagthunde skal åbenbart vænnes til lugten af mårhund. Det gælder også
gravgående hunde.
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Året sluttede med relativt få fangster. Det er typisk, at mårhunden er meget lidt
aktiv i december-februar. Den lever tilsyneladende primært af det huld, som den
har opbygget i løbet af sommeren og efteråret (de ligner også nogle små bjørne;
tykke og med stor vinterpels. Se foto nedenfor). Det er dog et af de tidspunkter,
hvor det ville være bedst at få dem bekæmpet; inden de får hvalpe. De fleste
mårhunde ligger i grav i størstedelen af tiden i vinterperioden, og øget fokus og
træning i gravjagt både for jægere i projektet og blandt de jyske jægere er et
opmærksomhedspunkt til de kommende år.

Illustrative fotos fra årets gang

Mårhundepar ved fælde i april. Bemærk hvor tykke og langpelsede de virker.
Tæven blev fanget i fælden 2. maj. Påsat GPS-halsbånd, og 5. maj førte hun til
fangst af hannen med 12 hvalpe i en grav ca. ½ km herfra. Graven afslørede sig
som Mårhunde-bo pga. hår i indgangen. Mårhundene fælder i april-maj.
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Frivillige jægere med to
fangne mårhunde.
Hedensted. En er et
judasdyr. Marts 2017

Judasmårhunden ”Lille Vildmose 4 f” (f betyder female) lange vandring fra 10-30
maj. I hvert fald 261,7 km, dvs over 13 km om dagen. Hun koblede op med 4
forskellige hanner i brunsten i februar/marts. Det er ikke usædvanligt, at
mårhundene går sådanne ture.
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Kort notits i Jæger 11/2017
om de mange trafikdræbte
mårhunde set i Jylland i
august

Vildtkamera foto af fire voksne mårhunde på en gang. Fra Tipperne 12. oktober.
Fotoet viser, at mårhund ikke er nær så territoriale som andre rovdyr typisk er. Fra
Finland, som har en meget stor mårhunde-bestand, er der eksempler på 12 voksne
mårhunde på samme foto.
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Død mårhund fra Fyn, kysten
ved Røjle Klint lige overfor
Fredericia. Den blev fundet
af et par lystfiskere 7.
september 2017.
Det er den eneste bekræftede
observation af mårhund på
Fyn i 2017.
Der har været 6 judasmårhunde på Fyn i 2017, for
at tjekke. Heraf er tre døde;
skudt, kørt ned eller taget af
jagthund. Det virker ikke
sandsynligt, at der er mange
– hvis nogen – mårhunde på
Fyn pt.
Men jævnfør denne
strandvasker kan de hurtigt
komme der, hvis der bliver
mange i Jylland. Mårhunden
går gerne i vandet. Der blev i
2017 også fundet flere MHstrandvaskere i Limfjorden,
en ved Fredericia samt en på
nordsiden af Djursland

To mårhunde skudt ved
natjagt 30. september 2017.
Med ti minutters
mellemrum. Både ved
anstandsjagt og gravjagt er
det vigtigt, at jægeren er
opmærksom på, at
mårhunden oftest går i par –
undtagen i yngelpleje
sæsonen maj-juni.
Det betyder, at jægeren skal
tjekke/vente på nummer to,
selvom jægeren ikke
umiddelbart kan se den.
Bemærk det grønne lys.
Mårhund er eftersigende
mindst følsom overfor grønt
lys.
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Ræv og mårhund i true position på foderplads. I 2017 har der været
flere observationer af ræv og mårhund, der toppes på foderpladser.

Sporhunden Freja med skader ved øjnene
sommeren 2017. Skaderne er opstået ved
mårhundesporing i raps. Om sommeren og indtil
høst ynder mårhundene at opholde sig i raps, majs,
tagrørskove o.lign. Fra ca. 1. juli er vegetationen de
steder for tæt til, at effektivt arbejde med
sporhundene efter judasmårhunde kan lade sig gøre.
Oftest må hundene knokle som besatte for blot at
stille en mårhund, og hvis det viser sig at være
judasdyret, så har arbejdet været spildt. Bortset fra
særlige lokaliteter, hvor vegetationen ikke er en
betydende hæmsko, så vil judasmårhunde-arbejdet i
2018 blive indstillet fra ca. 1. juli til 1. september . Så
bliver der ikke slidt på hverken sporhunde, deres
førere og GPS-halsbånd i den periode.
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Fældefangst af fem mårhundehvalpe 5. juli 2017 (dato på foto er ikke korrekt) af
MHRJ Klaus Knudsen, Videbæk.
Der er konstateret et kuld hvalpe på en foderplads. Fire hvalpefælder (25x25x90
cm) opsættes omkring voksenfælden. Bemærk 3 fælder er klappet. Disse to hvalpe
går også i. To nætter før er taget 3 hvalpe, så i alt 8 fanges. Fælderne blev låst en
uges tid før, og der blev blot fodret i og omkring fælderne, så hvalpene blev trygge
ved fælderne, ellers var der sikkert kun blevet fanget 4-5 stykker i løbet af lige så
mange nætter, fordi hvalpene bliver skræmt når en af dens søskende pludselig
forsvinder. Så skal de andre ikke nyde noget. Men hvis hvalpene ved, at der ligger
lækker ost derinde, så kan de ikke dy sig.
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