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Vedr. høring over udkast til forvaltningsplan for mink, mårhund og 
vaskebjørn (j.nr. MST-854-00215) 

 

Danmarks Jægerforbund (DJ) ønsker at afgive følgende bemærkninger til 
forvaltningsplanen for mink, mårhund og vaskebjørn. 

Grundlæggende mener DJ, at opgaven med bekæmpelse af invasive arter i Danmark 
har for lidt politisk bevågenhed. Nok bliver der talt, men værdien af medieevents og 
forvaltningsplaner afhænger i sidste ende af, at det økonomiske grundlag for 
gennemførelse prioriteres. De hidtidige erfaringer med mårhund vidner om øget behov 
for politisk/økonomisk prioritering, hvis Danmarks skal gøre os nogen forhåbninger om 
at opfylde gældende EU-forordning og forvaltningsplanens formål. 

DJ støtter klart EU-forordningen om ikke hjemmehørende invasive arter, som 
forpligter medlemslandene til at gennemføre tiltag rettet mod forebyggelse, tidlig 
opdagelse og hurtig udryddelse samt håndtering af allerede vidt udbredte invasive 
arter. Derfor ser vi det som afgørende, at der foreligger en forvaltningsplan, som giver 
klare mål og rammer, der sikrer tilstrækkelige ressourcer og nødvendige virkemidler. 

Indledningsvis ligger det DJ på sinde, at forvaltningsplanen lægger op til en dynamisk 
proces, for løbende at gøre indsatsen mere effektiv. Det skal altså sikres, at 
eksisterende viden og fremtidig læring danner grundlag for de til en hver tid aktuelle 
udfordringer. Dermed er det også antydet, at en på forhånd fastlagt økonomisk ramme 
for den samlede indsats meget vel kan stå i vejen for opfyldelse af forvaltningsplanens 
målsætninger.  

 

Kommentarer til enkeltdele: 

2.2 Det er naturligvis væsentligt for forståelsen af en arts spredningspotentiale og 
trussel mod hjemmehørende arter m.v. at demonstrere, hvad en spredning af arten 
kan udvikle sig til. Det er imidlertid ikke tydeligt i forvaltningsplanen, hvilken bestand 
(af f.eks. mårhund på 30.000) der tænkes på i udkastet. En sommerbestand på 30.000 
individer forventes nået allerede i 2020, mens en ynglebestand på det niveau er 
vanskeligere at forudsige. Konsekvenserne af en bestandsstørrelse bør fremgå meget 
tydeligt. 

 

4.1 Herunder bør findes yderligere et punkt, der lægger op til vurdering af muligheden 
for understøttelse af personer, der deltager i indsatsen på anden vis end udlån af 
udstyr, f.eks. med levering af bait til bekæmpelsespladser. Bait er centralt for 
indsatsen, men adgangen til det er i praksis en hæmsko for mange både logistisk som 
økonomisk. 
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Effektiv/målrettet bekæmpelsesindsats. 
Fælles: Tilpasning af lovgivningen således at umiddelbar bekæmpelse af de enkelte 
invasive arter kan sikres i forbindelse med anden jagt og regulering.  

Det fremgår ikke med ønskelig tydelighed, hvad understøttelse af kommunernes 
bidrag indeholder. DJ foreslår at stille et opdateret fagligt reguleringskorps til 
rådighed for kommunerne, således at støtte til indsatsen i sårbare naturområder og på 
kommunernes egne arealer kan træffes ud fra et oplyst motiverende grundlag. 

Mink: Hvis det dalende vildtudbytte kan tages til indtægt for en faldende bestand, er 
dette sammen med minkens biologi og adfærd en væsentlig motiverende faktor for 
yderligere bestræbelser på at udrydde minken lokalt eller regionalt. DJ ser derfor 
gerne en tilgang af indsatsområder. 

Jf. 5., Som aktører i forvaltningen er NST forpligtet af aftale med MST til hurtig 
udryddelse af invasive arter på et tidligt stadium på egne arealer, men efter aftale 
også på private arealer. Sidstnævnte må bl.a. gælde vaskebjørn, men det fremgår 
ikke af pkt. 4.1. 

Mårhund: DJ ser gerne et særligt fokus på bekæmpelse i grænseegnene i lighed med 
Natura 2000 områder, hvor fokus kan fremme indsatsen over for indvandrende 
individer. Bekæmpelsen af mårhund kan samtidig give en tidlig advarsel om 
tilstedeværelsen af vaskebjørn, som også er under indvandring fra Tyskland. 

Begrænse yderligere spredning. 
Mink: Det bør fremgå, at 30% af de mink, der fanges i Danmark, er undslupne individer 
fra minkfarme. Hvis udslip i højere grad kan undgås, er chancerne for den tidligere 
anførte målsætning om udryddelse i lokalområder i højere grad inden for rækkevidde. 
Det vil også have stor betydning for motivationen af den praktiske indsats. 

Mårhund: De sidste 9 års erfaringer fra Jylland viser, at de nævnte initiativer ikke er 
tilstrækkelige, men at der er behov for yderligere handling, hvis forvaltningsplanens 
erklærede målsætning om at hindre spredning til Fyn og andre øer skal lykkes og 
fastholdes. Det er ikke muligt at forhindre indvandring til Fyn, så indsatsen skal derfor 
koncentreres om initiativer, der forhindrer etablering af en bestand på Fyn og 
omkringliggende øer. På dette punkt mener DJ ikke, at forvaltningsplanen tager 
tilstrækkelige skridt. 
En effektiv overvågning for mårhund over store arealer med meget få dyr er en lidet 
motiverende opgave for frivillige, og set i lyset af opgavens fortløbende karakter synes 
der at være behov for et administreret ”finmasket” system, som tager udgangspunkt i 
andre/nye muligheder for motivation og inddragelse af lodsejere – evt. af mere 
forpligtende karakter. Derfor er det afgørende, at der i særdeleshed på Fyn sker en 
massiv understøtning af arbejdet med bekæmpelsen. 

Generelt i forhold til bekæmpelsen af mårhund i Jylland, er det af afgørende 
vigtighed at der sker en koordineret indsats mellem myndigheder og frivillige via DJ. 

Udbygge viden om arternes adfærd og effekt på biodiversiteten og om 
bekæmpelsesmetoder. 
Mårhund: Muligheden for og effekten af at anvende hunde i indsatsen skal gælde de 
gravsøgende såvel som stillende hunde. En indsats der bør opprioriteres. 

 

4.2 Bekæmpelsen af de invasive rovpattedyr har en økonomisk konsekvens, som i dag 
dels bæres af stat, nogle kommuner, jagtforeninger og jægere. Her er det DJ´s 
holdning, at denne opgave et en statslig opgave, hvor det er afgørende at der 
kontinuerligt tilføres tilstrækkelige midler for at indfri de i planen opsatte mål. 

Opgaven med at tilvejebringe nødvendige økonomiske midler er helt grundlæggende 
en samfundsopgave. 
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Fremadrettet er der brug for midler til følgende fire opgaver: 

• Projektledelse  

• Indsats på offentlige arealer  

• Generel uddannelse og rådgivning af jægerne og koordinering af den frivillige 
indsats  

• Indkøb og drift af udstyr, der anvendes af de frivillige jægere 

Uddannelse, rådgivning og koordinering er på 1,2 mio. kr. årligt. Indkøb og drift af 
udstyr til den frivillige indsats er på ca. 2,5 mio. kr. årligt. Omkostningen til 
projektledelse og indsats på statens arealer er for os ukendt 

 

5. Da forsvaret, som råder over ca. 33.000 ha., er Danmarks næststørste jordbesidder, 
er det oplagt, at de nævnes eksplicit i rækken af aktører. Det er væsentligt, at der 
også beskrives en forpligtende indsats for disse arealer. 

Ud over statens, kommunerne og forsvarets arealer, bør der være forpligtigelser til 
bekæmpelse af invasive rovpattedyr på offentlige arealer generelt set. 

 

6. Da indsatsen mod de invasive rovpattedyr må anses som værende en fortløbende 
opgave, hvor der er brug for løbende at skabe læring om metoder, værktøjer og 
organisering af arbejdet. Her foreslår Danmarks Jægerforbund at der frem for 
etablering af en følgegruppe skabes en mere solid organisering tilsvarende 
Schweissarbejdet, som rådgiver Miljøministeriet i relation til den fremtidige 
bekæmpelse. For at en sådan organisering får tyngde, vil forslaget være, at 
sammensætningen af et sådan organisering kunne bestå politiske personer fra DJ, 
fagpersoner fra DJ samt personer, der aktivt deltager i bekæmpelsen af invasive 
rovpattedyr. En sådan organisering bør efter vores overbevisning, formaliseres via en 
bekendtgørelse. Danmarks Jægerforbund deltager gerne i arbejdet med at udforme 
denne organisering. 

Bilag 1: Skrivefejl - Undtager vaskebjørn fra udryddelsesforanstaltninger.  

 

Desuden foreslår vi, at de tre invasive rovdyrarter mink, mårhund og vaskebjørn tages 
ud af Vildtskadebekendtgørelsen og placeres i en særlig selvstændig bekendtgørelse 
om bekæmpelse af invasive arter (måske sammen med invasive fuglearter som 
Amerikansk skarveand og nilgås m.v.). Derved kan der sættes særlig fokus på de 
forpligtelser , som Danmark har i forhold til de invasive arter og en målrettet indsats, 
ligesom det åbner mulighed for forsøg med nye bekæmpelsesmetoder, fældetyper 
m.v. 
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