Mårhunde nyt maj 2015.
Det tiltagende dagslys giver gode muligheder for at skyde MH på anstand. Der er en overvejende sandsynlighed for,
at når der skydes en MH vil den være det ene af et par, hvor den anden befinder sig i graven med hvalpene. Der
arbejdes stadig med at diverse judas dyr der har vist tendenser til at have parret op. Bla. Bøvl m som forventes at
være med en mage ved området i Ustrup samt Overgård 2 ved Bredstrup/Fredericia.
Også de fynske dyr, Astrup m og Børkop f skal fanges for mulig opkobling med mager.
DJ´s MHRJ deltager også i diverse udstillinger messer og skuer hen over sommeren for at informere om indsatsen
med MH og andre invasive arter.
Husk ved indsats med fælder for fangst af unger at opstille mere end en fælde ved siden af hindanden.
Vi har brug for en konkret vurdering fra jer, om det drejer sig om en oppattet tæve eller en han der er ude og
fødesøge. Den efterfølgende indsats med opsporing af graven, evt. udsættelse af judas dyr og aflivning af hvalpe, vil
erfaringsmæssigt bedst kunne varetages af jer MHRJ. Husk at graven med stor sikkerhed ligger forholdsvis tæt på
hvor dyret er set eller skydes. I skal udvise stor forsigtighed når i nærmer jer evt. grave, da MH sagtens kan flytte
hvalpene, hvis de føler at graven er opdaget. Vi har judas dyr i hotellet til evt. udsætning.
Vi skal optræde med lige dele takt og tålmodighed i forhold til, at få adgang til terrænerne i bukkejagten. Det må
forventes at det ikke står højest på ønske sedlen at få et hold MHRJ på besøg i premieredagene.
Både NST og DJ har på hjemmesiden opfordring til jægerne om hvordan de kan forholde sig til MH hvis de
observeres eller skydes ifb. med bukkejagten.
Siden sidst:
4/5:

Vejle. Søvig m fanget og nyt halsbånd. Preben

5/5:
Fredericia. Morten, Brian og Leif forsøgte at fange Overgård 2 m. Den sad for dybt til at man kunne
komme til den.
Abkær Mose/Vojens. Brian, Morten og Christian Thye forsøgte at fange Bøvl m, som forventes at have en mage. Pga.
svært terræn og mose lykkedes det ikke. Der er efterfølgende forsøgt fangst flere gange.
6/5:
Lund Fjord. Barkær m, fanget i naturgrav og aflivet.
Hjardemål plantage. Ejstrup f, fundet af landmand ved kanten af mose/eng, og aflivet. Han havde ikke set
halsbåndet.
Brian og Morten var ved Husum i Tyskland for at hente Dejbjerg f hjem. Chr. E. Thye udsatte den efterfølgende ved
Bevtoft/Skrydstrup.
7/5:

Fredericia. Endnu et forsøg på at fange Overgård 2 m, den sad i samme grav og kunne ikke fanges.

11/5:
Overgård Gods. Efter flere forsøg på at fange Sønderdyb m med mage i nogle dybe komplekser uden
held, sprøjtede Troels med dieselolie. Samme dag flyttede parret til en grav, hvor Preben og Troels fangede parret og
magen blev aflivet.
På den sydlige del af Overgård ved Julianeholm, kommer et enligt dyr på foderpladsen. Der forsøges med
anstandsjagt.
02-05:
Blåvand. NST kontaktet vedr. mårhund i fælde. Lokal MHRJ kunne konstatere at det var en
vaskebjørn, der blev aflivet.
04-05:

Vejle. Søvig m og skiftet halsbåndet

06-05:
Tyskland. Dejbjerg F fanget og hentet ved Holmer See ved Husum. Det er et område med store
vandfugle lokaliteter, hvor en jæger sidste år skød 25-30 MH ved baitpladser på natjagt.
Dejbjerg er efterfølgende udsat ved Bevtoft.
11-05:
Klosterheden. Der er observeret et par MH i Buldermosen. En nabo til området har fundet parret
som vi tidligere har observeret i området. Der er oprettet baitplads og natjagt iværksættes.
16-05:
Årre/Grimstrup Krat. MH han skudt på bukkejagt. Det var judasdyret Dejbjerghvalp m som vi havde
mistet signalet på.

I samme område to kilometer derfra, blev der nedlagt en MH tæve på 8 kg.
17-05:
Tustrup/Grenå. MH han nedlagt ifb. med bukkejagt. Der har i området været flere obs af MH og det
er samtidigt et område hvor judasdyr har opholdt sig i længere tid.
18-05:

Vejle. MH tæve skudt ifb. med bukkejagt.

19-05:
Glatved/Djursland. MH han fanges i fælde på mindre jagtvæsen og aflives. Skyttes bliver anvist til at
holde øje med alle grave i området for evt. hvalpe. Der er i området tidligere nedlagt 2 MH.
23-05:

Kjellerup. Der er nedlagt en MH tæve. Der iværksættes baitpladser samt anstandsjagt/ natjagt.

24-05:
Hejlskov/Lundø. MH han fanget i fælde. Fælden er opsat af lokale reguleringsjægere i et område
hvor der tidligere har været observeret MH, nedlagt MH og hvor der er etableret baitpladser og fældefangst.
Denne genudsættes som judasdyret Barkær m næste dag og er tilbage i området og meget stationær
ved gravkompleks. Vi forventer forsøg på genfangst i næste uge.
25-05:
Bøllund. MH han skudt. (6 kg og mager) Den er skudt 300 meter fra oprettet baitplads hvor der er
verificeret et par. Anstandsjagt efter tæven fortsættes.
27-05:
Bolderslev skov/Åbenrå. MH han nedlagt i område hvor der er billeder af MH på vildtkamera fra d.
24.05. Det undersøges om der skulle være en grav med hvalpe i området.
29-05:
Vejle/Bredal. MH han fanget i kunstgrav sammen med 7 hvalpe. Hvalpene vejede i snit 650 gram. Se
vedh. billede. Hannen blev udstyret med halsbånd og genudsat samme dag. Vi håber at den finder tæven. Forsøg på
genfangst i næste uge.
Hjerk Nor. Dobbelt fælle opsat ved foderplads der jævnligt bliver besøgt. Forsøgt med anstandsjagt
der er ikke lykkedes grundet dårlig vind/terrænforhold.

