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Januar














7/1 Åbenrå/Stormgårdsvej. To MH (han og hun) aflivet på jagt privat. Vægt hhv. 9,8 og 8 kg.
11/1 Mjangmark. MH Bøvl m prøves nu udsat på Als for at se om der skulle være andre MH i
området.
14/1 Hobrovej/Aars. Sdr. Dyb f lokaliseret øst for Vildsted sø i en naturgrav. Med hjælpe fra
gravhund blev judasdyret Sdr. Dyb f fanget. Dyb f fik nyt halsbånd (3260) og derefter genudsat
samme sted.
16/1 Lemvig/Fladhedevej. MHRJ har hentet MH tæve på 8 kg. MH blev nedlagt på privat jagt.
Der blev set en mage som dog løb væk.
1/1 Hostebro/Nymøllevej. To observatører har i januar haft to dyr i en længere periode.
Der udlægges efterfølgende råvildt på baitplads og samtidigt kontrolleres SD-kort på alm.
kamera. Her ses tre dyr. Det kunne indikere at brunsten er i gang. Dette er ca. 4 km. fra hvor der
var et kuld i sommers, og en hvalp blev fanget. Fangst af par mislykkede og opgaven og opgaven
indstillet. Der er søgt nattilladelse. Lokal jæger iværksætter anstandsjagt.
Uge 3
MHRJ har modtaget foto af skudt MH tæve. MH er gravet ned i arealet, hvor den er skudt. MHRJ
vil prøve at fange Vejlerne f, som pt. er ved Nørresundby og flytte den til Langvad.
28/1 Vejle m trafikdræbt.
30/1 Thisted/Stenbjerg plantage. V. Stadil fjord 9 m er skudt af jagtlejer i Stenbjerg plantage.
Judasdyret indsamlet.
31/1 Herning motorvejen. MH han trafikdræbt. Hos Falck i Horsens er der pt. 5 MH i fryseren.
31/1 Ringkøbing Skjern. 2 MH OBS på foderplads.

Februar
 2/2 Vejlerne f fanget og genudsat ved Langvad Plantage/Frøstrup, hvor der er skudt en tæve i uge
3.
 3/2 Tippervej. MH tæve har været ude i en måned. Tæven er set med mage, men skal nu
steriliseres inden brunsten indtræder. Magen var ikke sammen med tæven under fangst
 5/2 ved Mollerup sø østlige ende. Mårhunde par på kamera, der har tidligere være OBS i området.
Kamera-/baitplads etableres og der søges nattilladelse.
 8/2 Rudemøllevej, Skive. OBS på mårhund ved halmstak og set bevæge sig fra vådområde over
åben mark. Kamera og baitplads etableret. Afventer bekræftelse.
 10/2 Klakring/Juelsminde. Lokal jæger fanger voksen han, 10 kg, i træfælde. Denne bliver aflivet
inden vi får info. Vi forsøger at indfange Judasdyr og flytte det til området.
Brunsten er ved at gå i gang og vi har som i kan læse af ovenstående OBS, set 3 MH på
det samme foto.
Jeg vil derfor bede jer om at holde god kontakt til jeres lokale jægere som hjælper med til at
løse opgaverne. Der er gode chancer for at der sidder MH i grav nu.

