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Ansøger 
Ansøgningens titel 

Projekt regulering af mårhunde i Hedensted Kommune. 

Ansøger 
Forening 

Danmarks Jægerforbunde, Jægerråd i Hedensted Kommune. Tovholder Rårup 
Jagtforening v/Peder Jensen. 
Kontaktperson 
Søren Vanting 

Adresse 
Vejnavn 
Nørregade 

Nr 
2 

Etage Side/dør 

Postnummer 
8783 

Bynavn 
Hornsyld 

Postboks 

Telefonnummer 
40173751 

E-mail 

vantingifolketinget@gmail.com  

Reglerne om indhentelse af børneattester er overholdt 
Ja 

Kriterium for ansøgning 
Hvilket kriterium hører din ansøgning under 

3. Nye tiltag og projekter, der vil gøre en forskel i den enkelte forening 
indenfor uddannelse, aktiviteter for medlemmer, samt rekruttering og fastholdelse 
af frivillige ledere, trænere og nye samt nuværende medlemmer. 

Projektbeskrivelse 
Formål - baggrund - tidsplan 

Danmarks Jægerforbund (DJ), herunder Jægerråd i Hedensted Kommune vil påbegynde 
Reguleringsprojekt på tværs af kommunen. Kommunens 16 foreninger med over 1.500 
medlemmer kan sørge for effektiv regulering af den invasive art Mårhund. For at 
gennemføre projektet succesfuldt vil det kræve uddannelse indsats (gennem DJ), 
samt frivillig indsats på tværs af kommunens foreninger. Jagtforeningens formand 
vil være leder i projektet. Det er deres ønske om indsats på mange fronter eks. 
fremstilling og opsætning af et betydeligt antal fælder. Når en mårhund fanges 
kan den indgå i det videre reguleringsprojekt, som judas dyr. Det skyldes dyrets 
sociale egenskaber, hvorfor man derfor ved hjælp af GPS kan finde frem til andre 
mårhunde. 

Projektet vil ligeledes være opstart af et nyt Kommunalt beredskab, som 
jagtforeninger og private borgere kan trække på , og som Jagtforeningerne er 
tovholder på, for at det hele følger love og regler på området. Ligeledes vil der 
være steder hvor det vil være en stor fordel hvis der monteres et sms system på 
fælden da et par stykker vil blive placeret meget langt fra farbar vej, og som 
følge deraf kræver nogen tid at tilse to gange dagligt jævnfør loven. 

Vi har fået kontakt til Faaborg-Midtfyns produktionsskole, som nu er igang med at 
lave fælder til Mårhund. Modellen benævnes "Kalø fælden" og er den model man 
finder under emnet på Danmarks Jægerforbunds side. Fælden overholder alle 
gældende love og regler i størrelse og mål, samt udformning. Modellen koster 
normalt 1.200,- kr. pr. stk. 

Projektet vil være afsluttet i år 2016, men fortsætte indtil kommunen er 
reguleret for mårhunde. 
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Projektets budget 
Indtægter 
Beskrivelse af indtægt 

Beløb (Kr.) 

0,00 

Ønsker du at angive andre indtægter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Indtægterialt(Kr.) 

0,00 

Udgifter 
Beskrivelse af udgift 

Anskaffelse af Kalø fælden fra Faaborg/Midtfyns Produktionsskole. 

Beløb (Kr.) 

20000,00 

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Beskrivelse af udgift 

Anskaffelse af et antal Vildt kameraer for overvågning af fælder. 

Beløb (Kr.) 

7500,00 

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Beskrivelse af udgift 

Beløb (Kr.) 

0,00 

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Udgifter i alt (Kr.) 

27500,00 

Ansøgt beløb 
Ja 

Beløb (Kr.) 

27500,00 

Underskudsgaranti 

Nej 

Beløb (Kr.) 

Andre tilskud 
Er der søgt tilskud fra fonde eller andet 

Nej 

Hvis ja, angiv hvilke og evt. svar 

Hvis du har yderligere bilag kan du vedhæfte dem elektronisk på næste side eller sende dem pr. 
brev til: 
Kultur og Fritid, Tofteskovvej 4, 7130 Juelsminde. 
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Erklæring 
Jeg erklærer, at de indtastede oplysninger er korrekte, og at jeg har forstået reglerne for det digitale 
selvbetjeningsforløb. 

(2c426a49.-d81b-44c6aBb3-8960ef01cdf1) 21-02-2016 175956 

Side 4 af 4 



  

 

DANMARKS 
JÆGERFORBUND 

Rævefælde møde "Kalø" 

Værktøj og materialer 
Værktøj: 
Hammer, fuksvans, evt, en kapsav til at korte alle materialerne op med, skrue maskine m. bits, knivtang, 

tommestok, blyant, tråd. 

Materialer: 

Trykimprægneret lægter 38 x 56 mm, 9,35 meter. 

Formål Længde [cm] stk. 

Udvendige på siderne 64 6 

Indvendige på siderne, enden 51,5 7 

Pumpestangen 136 1 

Lås på lågen 33 1 

Stoppet til låsen 15 1 

Trykimprægneret brædder 12,8x2,5 cm, 26 meter. 

Formål Længde [cm] stk. 

Lågen 49,5 1 

Toppen 90 4 

Sider og bund 150 12 

Låge 75 4 

Lister* 66 1 

* Brættet flækkes midt på så det kan bruges som 2 lister 

Rundstok 05 64 cm. 

Skruer 4,5x50/351: 140 stk. 

Skruer 5x90/60: 12 stk. 

Søm 4": 1 stk. 

Kramper 1,6x20: 40-50 stk. 

Mink tråd 25x25 mm: 0,5 m2 

Alm. hegns tråd: 1,5 meter. 

Hængsler: 2,5x6 cm: 1 stk. 
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DANMARKS 
JÆGERFORBUND 

 

Rævefælde model "Kalø" 

Fremgangsmåde 
Lægterne og brædderne skæres op i de mål som er beskrevet på forrige side. 

1. 	4 bundbrædder på 150cnn og 3 lægter på 64cm. En lægte skrues på i begge ender, så der stikker 

6,3cm ud i begge sider. Den sidste lægte skal side, så der er 90cm fra enden af lægten til forkanten 

af denne. 

9)0001)3, 

2. 8 sidebrædder på 150cm og 6 lægter på 51,5cnn. 

Siderne samles ligesom bunden, dog uden at der er noget af lægten, der stikker ud i siden. 

3. 4 top brædder på 90cm og 2 lægter: 1 på 51,5cm og 1 på 64cm. 

Toppen samles så den ene lægte passer i bredden og den lange stikker 6,3 cm ud i hver side. 

4. Nu er alle siderne samlet og kan sættes sammen med en lang skrue i lægterne, så de bliver holdt 

sammen. 

Toppen vendes, så det der stikke ud vender bagud, og den anden ende skrues fast indvendig. 

5. Sav et firkantet hul i begge sider på 5x5cm. Hullet skal starte der, hvor lægten i midten stopper. 



  

 

DANMARKS 
JÆGERFORBUND 

Rævefælde model "Kalø" 

AI& 
6. Lågen samles med 4 brædder på 90cm og et bræt på 49,5cm. 

De lange bræder er for brede, men der skæres 1cm af det ene bræt. 

Det ene bræt skrues på i den ene ende. 

7. Rundstokken placeres i de 2 huller i fælden. Lågen lægges på plads, så den hviler på rundstokken, 

samt i bunden af fælden. Når der er lige meget plads i begge sider og den sidder lige så skal lågen 

skrues fast på rundstokken. 

8. Mens lågen er lukket streges dens bagkant op inden i fælden. De 2 lister skal skæres til i en vinkel så 

de passer til stregerne. Når de passer skrues de fast i siden. 

9. En lægte på 64cm skrues på over lågen på de 2 lægter, der holder siderne sammen. Pumpstangen 

skrues på lågen lidt forskudt fra midten og 13 cm fra brættet. I enden af pumpestangen sættes et 

stykke hegns tråd på 70cnn fast. Der bores et hul på 20 mm i toppen, så hegns tråden kan komme 

ned igennem. 

Stop pinden skrues fast på lågen ved siden af pumpstangen. Låse pinden skrues fast med et lille 

hængsel så det kan falde ned på lågen og lågen er låst. 
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DANMARKS 
JÆGERFORBUND 

 

Rævefælde model "Kalø" 

10. Tråden klippes til så den passer til enden af fælden. Tråden krampes fast rundt i kanten. Lægten 

skrues fast uden på tråden 5 cm over bunden. 

4" sømmet bankes igennem lægten så det siddet lige under det huld der er i toppen. I venstre side 

af tråden klippes et hul på 21x21cm. Det andet stykke tråd sættes på i den ene side med en tråd 

samler så det dækker hullet som en låge. 4 kramper bankes i lægten så et stykke ståltråd kan 

bruges som lås for tråd lågen. 

11. På tråden der er på pumpestangen laves der et lille øje. Det samme gøres på et stykke tråd som 

ligger i fælden med baiten i den anden ende. Tråden med baiten i skal være inderst og tråden fra 

pumpestangen yderst. Så når ræven trækker, ryger lågen i. 

(Tegninger/foto/beskrivelse af Herregårdsjæger/Vildtforvalter Thomas A. Husballe) 
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