
Mårhundenyt Juli (1) 2014 
 
 

03-juli: Dejbjerg. Der er fanget 2 hvalpe i fælde. Der er samtidigt billeder af et voksent dyr ved 
baitplads. Det var her der blev nedlagt en mager han for ca. en måned siden.  
 
03-14 Juli: Der er ved Stauning over denne periode fanget 7 hvalpe. Ejeren af ejendommen skød 
de 2 voksne d. 11. på anstand ved baitpladsen.  
Der er derudover set yderligere2 hvalpe. 
 
08-juli: Ved Frøslev er der skudt en hvalp som kom sammen med 1 voksen MH og 4 andre hvalpe. 
Der er oprettet baitplads samt opsat kameraer. 
 
10-juli: Gravlev, to hvalpe skudt på baitplads. Der er set 2 voksne samt 9 hvalpe i området og der 
er oprettet yderligere to baitpladedser inden for 300-400 meter af den første plads.  
 
10-juli: Filsø, 4 hvalpe og en voksen observeret. En hvalp skudt. 
 
14-juli: Dejbjerg, judas dyret Sdr. Dyb var gået i fælden og lukket ud. Det virker ikke som om den 
er gået i par med den MH der har mistet magen. De kommer hver for sig på pladsen. 
 
14-juli: Ved Toftegården ved Birkelse Gods er der skudt en gammel han. Der er yderligere set 6 
hvalpe i området. Der er oprettet baitpladser og opsat fælder og kameraer. 
 
Lokalnyt 
 
Hejlskov, Rene´ Bertelsen 
I sidste uge har der været en grævling gået i den store fælde inde ved gravhøjen, er selv kommet 
ud af den igen ved egen hjælp. I søndags var Rene´ oppe og se til fælderne i øsende regnvejr. Da 
han gik ned til de to fælder som Holger Juul har sat, kommer der en hvalp ud omme på vejen, 
havde ikke nogen skydevåben med, men den render over vejen til Holgers jagt.  
Rene´ har skudt en hvalp i forbindelse med Bukkejagten. Der er i alt opsat 4 fælder i området. 
 
Hald, Lærkenborgvej 
I går aftes blev der OBS en hvalp og et voksen dyr Nord for Hald by. Lodsejern vil forsøge at 
sætte en fælde op ved en tydelig veksel. 
 
Mollerup Sø, Krejbjerg  
Der har ikke været aktivitet ved Baitpladsen med MMS kamera siden uge 27. Men Dan og Jesper 
kæmper stadig for sagen. 
 
Om varmen har gjort at aktiviteten er faldende kunne måske være en forklaring, men der har 
tidligere været stigende aktivitet i forbindelse med høsten så fat mod venner. :-) 


