Mårhunde nyt november 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.
Grinderup, Krejbjerg, Nord Vest Salling
I området ved Mollerup sø, er der nedlagt en voksen han i forbindelse med jagt i engområde. Den er
desværre ikke verificeret, da den er blevet ”kremeret” i et halmfyr da den var meget beskadiget af
haglskud. Der er efterfølgende udsat Bunken M 3256. Den har desværre ikke meldt sig på nettet efter den
er flyttet, kan evt. være gået i grav, men nærmere vil tilgå når den kan pejles.
Geddal Vinderup kommune.
Kameraer er inddraget, da der ikke har været rapporteret observationer fra området..
Hejlskov Nord Vest Fjends.
Der er blevet genetableret foderplads og opsat MMS kamera og fælder. Der har ikke været aktivitet ved
pladsen af Mårhund men der er i området mange spor af mårhund så der vil blive iværksat en ”naboaktion”
for at OBS på hvor det tidligere observerede par opholder sig.
Nyt fra mårhundeprojektet.
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.
Naturstyrelsen har iværksat at der nu startes på en evaluering af Indsatsplanen mod mårhund i
Danmark. Hovedformålet er evaluering af selve indsatsplanen og med fokus på at den skal kunne
bruges konstruktivt i forhold til beslutninger om den fremtidige forvaltning.
Husk at ved oprettelse af foderplads/kamera opsætning, skal baiten nedgraves. Der er ingen grund
til at tiltrække hele egnens bestand af kragefugle og musvåger.
Evt. forbipasserende kan også drage forkerte konklusioner vedr. opsætningen.
Håber I vil være behjælpelig med at sprede det budskab
Siden sidst:
8/11: Ung han nedlagt på privat jagt på Sostrup Gods, Norddjurs
9/11: En lille afkræftet og syg tæve nedlagt på privat jagt i Katholm Skov, Norddjurs.
9/11: I Kogsbøl Mose blev der på privat jagt uafhængigt af hinanden nedlagt hhv. en stor tæve på ca. 10 kg
og en mindre han.
10/11: Fangstforsøg på Fyrkat f ved Brande, det måtte opgives da den sad i en dyb grav i flere etager.
11/11: Fangst af det midlertidige judas-dyr Ejstrup f, den sad alene, men der er stadig billeder af flere dyr
sammen, så opgaven fortsættes lidt endnu. Der forsøges også ihærdigt med fælder.
13/11: Brian, Preben og Jens på opfølgning på flere judas-dyr på Djursland. Gravlev f og Dejbjerg f sad
begge alene i brombærkrat og Gråkær Mose f sad formentlig i en grav i et slåenkrat, der var
ufremkommeligt for både hunde og mennesker.

14/11: På Fyn har Hans Kristian forgæves pejlet efter Ll. Vildmose 3 f.
17/11: Leif har forgæves pejlet efter Fjand 3 m omkring motorvejen ved Hedensted.
18/11: Bunken m er blevet flyttet til Krejbjerg ved Skive, da der er forlydender om at der er nedlagt en
mårhundehan i området få dage forinden, dette er dog ikke verificeret.
Krejbjerg er et af de områder hvor vi længe har haft observationer af mårhund, og nogle lokale jægere har
forgæves siddet på anstand i flere omgange.
18/11: Preben og Troels fangede det nyligt udsatte judas-dyr Lihme m sammen med en ny mage ved
Yderheden Plantage ved Havndal. Den indfangede mage kan meget sandsynligt være magen til den han
der blev nedlagt på privat jagt nogle uger forinden. Lihme m blev genudsat og tæven aflivet.
22/11: Ved Vorslunde/Give er der nedlagt en tæve på 7.5 kg. under jagt.
23/11: Der er observeret vaskebjørn på et vildtkamera ved Stadilø. Niels Erik opsætter fælde.
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