Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Rødovre, den 2. juni 2011
j.nr. NST-4100-00018
Vedr.: Høring af udkast til bekendtgørelsen om hold af mårhund i fangenskab.
Danmarks Jægerforbund har modtaget udkast til ny bekendtgørelse om hold af
mårhund i fangenskab til høring, og vi skal i den forbindelse bemærke, at:
Vi hilser med tilfredshed, at man nu vil forbyde privat hold af disse dyr i fangenskab,
og vi har noteret os, at størsteparten af de foreslåede bestemmelser bygger på
indstillingerne fra Vildtforvaltningsrådet.
Vi noterer os samtidig, at bestemmelserne ikke skal gælde for hold i forbindelse med
indfangning og udsætning af mårhund i bekæmpelsesøjemed, hverken for
Naturstyrelsen eller for andre (f.eks. Danmarks Jægerforbund), som er bemyndiget til
hold af dyrene i denne forbindelse.
Danmarks Jægerforbund kan desuden støtte de foreslåede tiltag omkring mærkning og
registrering af dyrene i de eksisterende hold, ligesom vi kan støtte bestemmelserne om
forbud mod etablering af nye hold, udvidelse af eksisterende hold, aflivning af nyfødte
hvalpe samt handel, overdragelse og forsendelse af mårhunde.
På ét punkt har vi dog en bekymring, nemlig for at reproducerbare mårhunde fra
eksisterende hold skal slippe ud i naturen og bidrage til den vildtlevende bestand. Det
vil være højst uheldigt set i lyset af de anstrengelser, der gøres, og de ressourcer, der
anvendes for at udrydde arten i Danmark. Vi skal derfor anmode om, at kravet om
sterilisation af dyrene i de eksisterende hold genovervejes, så de mårhunde der evt.
måtte slippe ud fra fangenskab i perioden frem til det private hold naturligt ”uddør”,
ikke bidrager til at øge den vilde bestand.
Desuden skal vi allerede på nuværende tidspunkt henlede opmærksomheden på, at der
måske på længere sigt kan vise sig et behov for at kunne holde enkelte mårhunde i
fangenskab med henblik på at træne jagthunde, som skal anvendes i bekæmpelsen af
arten, baseret på erfaringerne fra bl.a. Finland. Vi antager dog, at denne mulighed
allerede er tænkt ind i forslagets § 7.
Med disse bemærkninger kan Danmarks Jægerforbund støtte forslaget.
Med venlig hilsen

Ole Roed Jakobsen
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