Mårhunde nyt September 2014
Her er en oversigt over de væsentlige hændelser den siden sidste nyhedsbrev:
Lokalt nyt:
Siden sidste nyhedsbrev har der været følgende af aktiviteter i Skive/Salling/Fjends- området.
Der har ikke været officielle henvendelser om aktivitet af mårhunde, men der er en del rygter om dyr der er
nedlagt og ligeledes observationer. Håber at i vil være behjælpelige med at få disse bekræftet da så megen
viden som muligt er et nødvendigt værktøj for mulighederne for fangst
Geddal Vinderup kommune.
Stadig opsat 2 kameraer ved foderpladser i Geddal strandenge nord for Vinderup. Der har ikke været
aktivitet ved kameraerne. OBS forsætter på ny placering
På foderpladserne har været forsøgt med meget forskelligt bait, fra osteskorper, fiskeaffald til minkfoder,
dog uden der har været mårhund på kameraerne. Vurderes som usikker.
Hejlskov Nord Vest Fjends.
Ingen aktivitet i den sidste periode, fælder var påtænkt inddraget, Der er dog ved sidste tilsyn et voksen dyr
på kameraet. Der vil i denne uge blive genetableret foderplads og opsat MMS kamera.
Hald, Fjends
OBS af Mårhund nord for Hald by, ca. 3,5 km syd for området i Hejlskov, 2 dyr observeret krydsende en
grusvej formentlig voksen og hvalp. Ingen senere OBS i det område. Rygte om at der har været forbi skud
til en hvalp. Ikke beskæftiget.
Grinderup, Krejbjerg, Nord Vest Salling
Her har som i Hejlskov været meget stille i den varme periode, dog et enkelt billede af et voksent dyr.
Foder plads genetableres evt. med fælder. Vurderes sikker.
11 af JKF reguleringsjægerne har deltaget i et kreds kursus torsdag – fredag. Et super kursus hvor vi fik
lovgivning og praktisk fangstmetoder gennemgået. Kurset har givet blod på tanden og vi besluttede at vi
fremover vil holde nogle lokale evalueringsaftner for alle reguleringsjægere og evt. på sigt andre
interesserede. Mere herom senere.
Nyt fra mårhundeprojektet.
01-09-2014: Der er indleveret to dyr – en voksen og en hvalp. De er indsamlet på Esbjergmotorvejen ved
hhv. Esbjerg Lufthavn og ved Brørup
04-09-2014: Han-hvalp fanget i privat fælde og aflivet ved Ørsted, Norddjurs.
04-09-2014: Bunken m blev flyttet til Klosterheden Plantage, hvor der var blevet fundet en trafikdræbt
voksen han. På den anden side af plantagen er der desuden blevet skudt forbi til en mårhund på en privat
jagt. Bunken m løb dog direkte syd på igen, til Vest Stadil Fjord.
05-09-2014: Voksen han fanget i privat fælde ved Fjand. Den blev udstyret med halsbånd og genudsat. Er
blevet stabil i området og den skal nu fanges igen og se om den har en mage med sig.
08-09-2014: Peter Schmidt fangede en hvalp i fælden ved Ho bugt, den blev udstyret med halsbånd og
genudsat. Den er nu løbet op nordpå forbi Filsø. Skal indfanges igen.
09-09-2014: Klaus har modtaget en sikker kameraobservation fra Videbæk, et enkelt dyr.

10-09-2014: Niels Erik har sikker observation af et enkelt dyr på kameraet ved Strandgården, Vest Stadil
12-09-2014: Brian og Preben var afsted på et desværre forgæves forsøg på at finde Them f på Djursland.
Samme dag blev der sat tre hvalpe ud her og en i Thy. Derudover sidder stadig en hvalp i hotellet. Denne
påtænkes udsat i Filsøområdet.
12-09-2014: Tøger Stranddorf har indsamlet en trafikdræbt voksen han mellem Lunderskov og Kolding.
13-09-2014: Peter Schmidt har indsamlet en trafikdræbt hvalp ved Nymindegab.
13-09-2014: Mogens har afhentet en han-hvalp nedlagt på privat jagt ved Brande.
14-09-2014: Trafikdræbt voksen tæve indsamlet på Løgstørvej tæt ved den Kongelige jagtejendom Trend.
15-09-2014 plus en dag i sidste uge: Der er gjort et par forsøg på at fange Dejbjerghvalpen som har sendt
nogle få positioner fra området ved Roust. Desværre er arbejdet besværligt i store majsmarker og til tider
tæt på trafikeret vej.
16-09-2014: Preben og elev på fangst efter judas-dyr i Vejlerne. De fangede Søvig m (hvis halsbånd ikke
har sendt stabilt) sammen med Lille Vildmose 2 f, der forsvandt for os ved Ålborg i starten af juli da
halsbåndet med kort varsel løb tør for batteri. Tæven er genudsat i Vejlerne. Hannen er taget med til hotel
indtil der er et nyt halsbånd, og så sættes den ud ved Store Vildmose hvor der tidligere er blevet nedlagt en
voksen han.
16-09-2014: Der er opsamlet en trafikdræbt mårhund på hovedvejen ved Viborg. Dyret var i stærk
forrådnelse.
Generelt:
Foder- og fældepladser: Når der er konstateret mårhund på en foderplads, så er det vigtigt at holde
dampen oppe og sørge for at der hele tiden er noget at komme efter for mårhunden. Hvis der skal være
mulighed for enten at sidde på anstand for at skyde dem eller at gøre et fangstforsøg med hund, så er det
vigtigt at mårhunden kommer stabilt på foderpladsen.
Sørg derfor for i den kommende tid, hvor der er mange jagter, at få lavet aftaler om at få bait til
foderpladser. I kan også lave aftale med den lokale Falck station om at få dyr derfra. Har man ikke kødaffald fra jagter eller trafikdræbte dyr så kan også andre fødeemner bruges, og i en snæver vending eks.
hundepiller.
Fældefangede judas-dyr: Det er et vigtigt budskab at få ud til alle jægere - at ingen fældefangede
judas-dyr slippes fri uden at det sker i aftale med projektet. Vi har desværre efterhånden flere judasdyr som vi har mistet kontakten til pga. fejl i halsbåndet: Derfor er vi nød til at vide med sikkerhed,
hvilket dyr der er tale om, og om halsbåndet på dyret fungerer inden et fanget dyr slippes fri igen.
Håber i vil være behjælpelig med at sprede det budskab
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