
Mårhundemøde i Plexus, Idom – 14.10.2020 

     

                                                          Ulfborg d. 15.10.2020 

 

Referat af mårhundemøde med deltagelse af Lemvig Jægerråd, Struer Jægerråd, 

Holstebro Jægerråd samt mårhundekoordinatorerne. 

Ref. Anders Lillevang, Holstebro Jægerråd  

 

Dagsorden: 

1. Udpegning af ordstyrer. 

2. Velkomst og præsentation af de enkelte deltagere. 

3. Baggrund for mødet, Anders E. Christensen og Jytte Pårup 

4. Projektbeskrivelse, Otto Jermiin Nielsen, Egebjerg 

5. Hvor stor skal styregruppen være? Eksterne medlemmer? 

6. Forretningsorden for Styregruppen og projektgruppen 

7. Valg til styregruppen 

8. Økonomi 

9. Evt. 

 

Ad.1: Ingen valgt 

 

Ad2: Velkomst v. Anders E Christensen – præsentation af indbudte Jægerråd samt koordinatorer i 

området. 

 

Ad3: Baggrunden for mødet er udarbejdelse af fælles strategi og fælles koordinering af 

mårhundebekæmpelsen i Nordvestjylland i Lemvig, Struer og Holstebro Kommuner via 

udarbejdelse af fælles projektmateriale der bl.a. kan anvendes til økonomiske ansøgninger hos 

fonde etc.  

Oplæg om mårhundens udbredelse mv. v. Jytte Pårup. De danske mårhunde stammer primært fra 

udslip fra danske pelsfarme. Eksplosiv udvikling i antallet af nedlagte mårhunde i år. En mårhund i 

DK kan få op til 11 hvalpe, men qua dødelighed regnes 1 mårhund for at blive til 4-5. Jytte startede 

som reguleringsjæger under DJ – herunder også med opstart af ansøger og bevillinger hos 

kommunerne. Der er nu via den fælles mårhundegruppe blevet et mere bredt samarbejde mellem 

Lemvig, Struer og Holstebro Kommune – bl.a. med fælles lager/koordinering af ost og fiskepiller. 



Der er stadig udfordringer med manglende materiel herunder kameraer og fælder, og særligt 

driften. Ligeledes mangles stadig frivillige. Der er pt. I større eller mindre grad samarbejde med 

DN, DJ, DOF, NST samt MST.      

 

Ad4: Præsentation mv. af det fælles projektmateriale v. Otto Jermiin Nielsen.  

Med den indsats der foregår i øjeblikket, har man en formodning om, at mårhundebestanden 

holdes i skak. I det fremtidige arbejde, og som grundlag for den videre implementering af 

projektmaterialet, er data og dokumentation et vigtigt element – herunder antallet af skudte 

mårhunde, fældefangst samt road-kills eftersom det anvendes som et estimat for bestandens 

udvikling. I øjeblikket vurderes bestanden af mårhunde i området at være ca. 250 dyr. 

Målsætningen de næste 3 år er at nedbringe bestanden til ca. 100 dyr.  

Det samlede projektmateriale fremsendes via mail til relevante interessenter – det må meget 

gerne sendes videre for spredning af ”budskabet”.  

 

Ad5 + Ad6: Som en del af det samlede projekt skal der opbygges en fælles organisation for 

koordineringen med en styregruppe/koordineringsudvalg øverst. Strukturmæssigt herunder den 

lokale mårhundegruppe. I styregruppen forventes repræsentanter fra MST, DJ og de enkelte 

Jægerråd samt relevant NGO – eksempelvis fra DN.  

Den ”daglige styring” af bekæmpelsen skal varetages af mårhundegruppen. -Se i øvrigt ”Projekt 

Mårhund Nordvestjylland” 

 

Ad7: Ingen valgt til styregruppen. De respektive Jægerråd vælger/finder én person fra hvert 

område til styregruppen. Ingen deadline givet, men gerne hurtigt. 

 

Ad8: For omkostninger i projektet - se ”Projekt Mårhund Nordvestjylland”. Der arbejdes med 

tanken om professionel fundraiser.  

 

Ad9: -Øget fokus på bistand fra andre organisationer – f.eks. landbruget samt de grønne 

organisationer.   

Mødet sluttede ca. 21.30. 

 

/Anders Lillevang 

 

 

 

 


