Mårhundenyt Juni 2014
Der er skudt en voksen han 11. juni ved Dejbjerg, Skjern.
Der er derudover taget 3 hvalpe i fælde d. 19. juni i Gæstengene , Stauning. Hvalpene vejede ca.
500 gram.
Der er mange aktiviteter på vildtkameraer rundt omkring. Dog kun voksne dyr med undtagelse i
Stauning. Vi vurderer at hvalpene er så store nu at de kan klare sig uden tæven.
Vi er ved at undersøge muligheden for at finde lette VHF halsbånd til montering på hvalpe. Det er
sådan at senderen maksimalt må veje 5 % af dyrets kropsvægt, så vi kan ikke anvende de
normale halsbånd.
Erik Høst Madsen stopper som MHRJ. Vi takker Erik for hans indsats med projektet. Han vil stadig
være med på sidelinjen i forhold til at overvåge de områder, hvor han har sine personlige
kontakter. Troels Hou overtager i første omgang den Nordlige del af Eriks område og vi vil forsøge
at dække det resterende.
Vi har dog som nævnt i sidste nyhedsbrev behov for en MHRJ der kan dække området ved
Silkeborg.
Fremadrettet indsats:
Preben, Brian, Morten (NST samt Peter S N, Jørn, Michael og Christian E. (DJ) er på ekspedition i
det syd og Sydøstjyske. De skal have skiftet halsbånd på Lihme M, som sandsynligvis er koblet
sammen med Jegum 3 F.
Vedsted M skal have skiftet halsbånd inden ferien og flyttes til en ny lokalitet.
Fyrkat F og Them F skal fanges og flyttes til Djursland eller andet egnet sted i Østjylland.
Derudover har vi en tæve i hotellet der er klar til udsætning på Djursland. Navnegives som Sdr.
Dyb 2 F.
Lokalt:
Der er der kommet en OBS. med fine billeder fra Nord Fjends,
https://plus.google.com/photos/116874291902062085075/albums/6027753564529016689
Jeg har haft kontakt til Jagtlejer og vi har i fællesskab etableret en bait plads og sat en enkelt
fælde op. Jagtlejer vil anskaffe en fældle yderlig således at de kan opstilles dobbelt, da der er
både voksne dyr og hvalpe.(Erfaring fra Ringkøbing fjord) Vi har også planer om at anvende ost
som bait.
Mollerup sø, Krejbjerg er stadig aktive, der er billeder på kameraet af 2 voksne dyr så Dan og
Jesper har lidt af en opgave, da dyrene kun er aktive i nattetimerne.
Lidt INFO om den ændret lovgivning.
Nye regler for fældefangst! Holder du loven?
Da jeg ikke er sikker på at i alle har været inde og studere den nye bekendtgørelse om vildtskader
sender jeg hermed lidt info.
Den nye bekendtgørelse er trådt i kraft den 12. maj, 2014. Det ændrer betingelser for fældefangst!
Da i som MHRJ kan blive spurgt til råds af de personer som kontakter jer, eller i bliver sendt ud til,
vil jeg her blot sikre at i har den nødvendige information.
I praksis betyder det, at ræv ikke længere kan reguleres i fælder eller skydes uden forudgående
tilladelse fra 1. marts til 31. maj. Tilladelsen søges hos Naturstyrelsen.

Der må fortsat opsættes fælder til fangst af invasive arter. Fanger du en ræv som bifangst i den
omtalte periode skal den lukkes ud.
Ingen fangst af ræv ved indhegninger, i perioden 1. marts til 31. maj!
Vær særlig opmærksom på, at du i følgende tilfælde ikke må fange ræv i fælde i den omtalte
periode uden forudgående tilladelse:
 Udenfor forsvarlige indhegninger med fjerkræ, herunder indhegninger med fasaner,
agerhøns eller andefugle og op til 25 meter fra disse
 Ved bebyggelse, og indtil 25 meter herfra
 I indhegnede haver
 I pelsdyrfarme.
Vær opmærksom på at der ovenstående steder, fortsat må opsættes fælder til fangst af ilder og
husmår, som hidtil.
Generelt:
Bemærk at trådfælder til fangst af rovpattedyr, nu skal være overdækkede.
Find mere information om den nye bekendtgørelse her: dj-lw.lovportaler.dk/showdoc.aspx
Jan

