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Mårhundemøde Holstebro Kaserne afholdt 4.12.2018. Til mødet var inviteret medlemmer af 

Danmarks Jægerforbund i Holstebro Kommune. Mødet omhandlede igangsættelse af den fælles 

indsats med regulering af Mårhund. 

Til mødet var mødt ca. 35 interesserede jægere. 

Dagsorden: 

1. Velkomst ved Frank Andersen 

2. Oplæg ved Jytte Pårup, Lemvig 

3. Oplæg til det praktiske arbejde ved Rita Sønderby, Husby 

4. Evt. 

Ad1.    Frank bød velkommen til alle fremmødte. I efteråret søgte Jægerrådet i Holstebro 

Kommune om tilskud til indkøb af materiel til bekæmpelse af mårhund. Ansøgningen resulterede i 

et tilskud på 50.000 kr, som vi nu i fællesskab skal have til at virke. 

Ad 2.    Jytte Pårup fortalte indledningsvis om mårhundens vej fra Japan til vores hjemlige fauna. 

Mårhunden blev i mellemkrigsårene importeret af russerne. Formålet var pelsproduktion hos den 

fattige russiske landbefolkning. I begyndelsen af 50erne faldt prisen på pelsværk ganske drastisk. 

Det medførte at alle farmdyr blev sluppet fri. Siden er mårhunden indvandret øst fra, og er nu til 

stor gene for især padder, jordrugende fugle og mindre pattedyr. 

Finland er det land i Skandinavien som er hårdest ramt. I øjeblikket er bestanden i Finland 

estimeret til over 1 million, og det årlige jagtudbytte er på 200.000 stk. Færdselsmyndighederne i 

Finland har sidste år opgjort antallet af trafikdræbte mårhunde til 160.000 stk. 

Det bør derfor stå klart for enhver, at en bekæmpelse er nødvendig, så vi ikke får finske tilstande. 

Mårhunden er derfor ganske fornuftigt kommet på listen overinvasive dyrearter, og må derfor 

bekæmpes med alle til rådighed stående midler. 

Jytte Pårup gennemgik herefter mårhundens livscyklus, levevis, adfærd, fødevalg og sporkending, 

sidst nævnte er meget lig hund og mindre spids en ræv. Sporet skal være meget tydeligt afsat for 

at det kan bruges til indikation af mårhund. Mårhund er meget nataktiv. 



Da mårhunden tidligere blev brugt som farmdyr, skyldtes det en meget fyldig vinterpels. Da 

mårhund benytter rævegrave til opholdssted, vil indgangen især om foråret være foret med uld 

fra mårhundens pelsskifte til sommer pels. 

Herefter videregav Jytte Pårup en masse jagttekniske fif til reguleringen mårhund. 

Det er vigtigt at præcisere, at mårhundejagt er reguleringsjagt, og derfor kun kræver tilladelse af 

lodsejer, og der ikke skal søges nattilladelse for at udøve reguleringen. 

Til slut pointerede Jytte Pårup at det er vigtigt, at alle regulerede mårhunde i Holstebro Kommune 

registreres hos Jægerrådet eller hos Jytte Pårup. Husk der skal medsendes koordinater til angivelse 

af bekæmpelseslokation. De fleste telefoner er udstyret med kompas, hvor koordinaterne for 

telefonens placering er angivet. 

Ad3:  Rita Sønderby oplyste et Jægerrådet af de bevilgede penge har investeret i 16 kameraer med 

SMS-funktion, 6 rævefælder og 26 fælder til mårhundehvalpe og 16 lysarmaturer. 

Det er af jægerrådet besluttet at Holstebro Kommune opdeles i 3 delområder, hver især 

bestående af de tidligere kommuner Ulfborg-Vemb, Holstebro og Vinderup. 

I hvert område skal udpeges en jæger som skal stå for udlån af det fælles materiel og lokkemad 

m.m. 

I første omgang klargøres materiellet af Rita Sønderby. Rita er også af Jægerrådet udpeget som 

hovedansvarshavende for det udlånte materiel. 

Som delansvarlig udpegede forsamlingen: 

Ulfborg-Vemb: Lars Gorm Thorsen, tlf. 51236273, mail: larsgthorsen@live.dk 

 

Holstebroområdet: Thomas Salquist, Idom, tlf.40560812, mail: tsalquist@altiboxmail.dk 

             Anders E. Christensen, tlf. 40807202, mail: dorisoganders@gmail.com 

 

Vinderupområdet: Daniel Sindersen, Vinderup, tlf. 61792539, mail: 

 daniel-k-sindersen@hotmail.com 

Claus Pedersen, Trandum, tlf 23264058 mail: CP.TRANDUM@gmail.com 

 

Når materielet er klar mødes ovenstående og fordeler det efter behov. 

Meld derfor allerede nu ind til rette vedkommende, hvis du har observation af mårhund. 
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Ad4.  Anders E. Christensen refererede om et afholdt møde i den nedsatte arbejdsgruppe SAGRO 

har dannet til fremme af faunastriber i det danske landbrugsland  

Det er vigtigt at vi alle taler med vores jagtudlejere om etablering af disse striber. 

Yderligere oplysninger om projektet kan findes på www.faunastriber.dk 

Striberne etableres af projektet i nypløjet jord for en pris på 1200 kr. a 800 m. 

Striberne er 3 m brede, og kan etableres uden indberetning til myndighederne.  

Tilmelding foregår på ovenstående hjemmeside.  

 

Referat  

Anders E. Christensen 
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