
Jægerråd Holstebro 

     

                                                          Holstebro d. 12.3.2020 

 

Referat af Mårhundemøde med deltagelse af Jægerråd og mårhunde-

koordinatorerne. Jan Hein var fraværende. 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst ved Fmd. Leif Filsø 

2. Status på materiel 

3. Materielstatus og fordeling 

4. Hvordan går det med at skaffe folk, har vi den rette arbejdsfordeling. Fremtiden 

5. Evt 

 

Ad.1: Efter sin velkomst udtrykte Leif håbet, om at det gode arbejde mårhundegruppen har 

startet, må fortsætte. Jægerrådet støtter dette vigtige arbejde fuldt ud. 

 

Ad2: Vi har med de sidst indkøbte kameraer nu i alt 32 kameraer, samt 5 stk. fra Jægerforbundet 

udlånt til Claus Pedersen. Disse kameraer anvendes i Vinderupområdet af Daniel og Claus. Vi er for 

nuværende dækket ind med kameraer. 

Det besluttedes at indkøbe flere lyskæder for de resterende penge vi har tilbage fra Holstebro 

Kommunes bevilling. Hidtil er tilskuddet fra kommunen anvendt til 10 nye kameraer, samt 2 års 

simkort til alle 32 kameraer. 

 

Ad3: Claus Pedersen har truffet aftale med Thise mejeri om afhentning af affaldsost. Vi kan max få 

500 kg hver 14. dag. Denne aftale er eksklusiv for Lemvig, Struer og Holstebro Kommuner. 

Ligeledes har Miljøministeriet v. Marian Chriel købt ørredfoder. Der er oprettet depot hos Claus. 

Herfra kan omliggende kommuner forsyne sig. 

Forsyningen af lokkemad ser derfor lovende ud fremover. 

 

Ad4: Efter en tur omkring bordet stod det klart, at der mangler hjælp til bekæmpelsen af mårhund 

i følgende områder: Thorsminde tangen syd for Thorsminde, Sdr Nissum, Staby, omkring 

Felstedkog, samt i nogen udstrækning også Vemb, Bur, Naur, Mejrup, og Skave. Samt næsten 

overalt i Vinderupområdet. 

Anders E. Christensen redegjorde for vores muligheder, for at søge forskellige fonde. Claus og 

Anders har tilsagn fra Otto Nielsen, Egebjerg om bistand til arbejdet. Målet er over 3-4 år at 



etablere 80-100 rørfælder over hele kommunen. Hertil kommer div. udstyr. Fordelen ved 

rørfælderne er, at de ligner kunstgrave, og er efter etableringen næsten selvkørende. Ansøgning 

er i samarbejde med Lemvig- og Struer Jægerråd, som også søger at gå denne vej i bekæmpelsen 

af mårhund.  

Punktet sluttede med at Jægerråd Holstebro ønsker at Claus, Otto, Anders går videre med 

ansøgningen. 

 

 

Ad5: Ingen bemærkninger eller beslutninger. Mødet sluttede kl. ca. 2100.  

 

 

 

 

 


