
Mårhunden er ikke meget større end en ræv. Den har sorte hår i spidsen af pelsen, 
fire trædepuder og et spidst ansigt. 	 ARKIVFOTO 

Syv lokale jagtforeninger stod bag mødet. Deltagerne fik flere gode råd til, hvad de 
selv kan gøre for at begrænse mårhundens indtog i Danmark. 

modighed. Desuden må 	  
mårhunden skydes hele 
året. 

- Og hvis I fanger en mår-
hund på et vildtkamera, er 
vi meget hurtige til at udste-
de nattilladelse. Og husk at 
skyde med riffel, sagde Bri-
an Kjølhede til de mange 
fremmødte jægere. 

Og jægerne er ldar til at gå 
i kamp. 

- Det er virkelig et pro-
blem, vi skal have gjort no-
get ved, siger Peder Jensen 
fra Rårup Jagtforening. 

Ser man en mårhund, kan 
man kontakte Naturstyrelsen 
på tlf. 51140114 eller 
Danmarks Jægerforbund 
tlf. 88 88 75 00. 
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Feinniiårhunde drMa.".t«i år 
Over 100 jægere 
hørte om, hvordan 
man får has på 
mårhunden 

BARRIT - Mårhunden kan 
blive et kæmpe problem for 
det lokale dyreliv. Derfor var 
400 jægere i går på plads i 
Barrit Sognegård for at høre 
om det invasive rovdyr. 

Frem til 2011 var der ikke 
en eneste mårhund i Heden-
sted Kommune, men siden 
er det gået stærkt. Sidste år 
blev der dræbt, påkørt eller 
fanget i alt 20 mårhunde i 
Hedensted Kommune. I år 

• er der indtil videre fanget 
fem. 

- Sidste år blev der fanget 
en familie med 10 unger ved 

-Rohden Gods. Tre af dem 
• var tæver, og de kunne hver 

have fået 10 unger. Det illu-
strerer, hvor hurtigt proble-
met kan vokse, siger Peder 
Jensen fra Rårup Jagtfor-
ening. 

Det var syv lokale jagtfor-
eninger, herunder den i Rå-
rup, der havde inviteret til 
mødet. 

Brian Kjølhede fra Natur-
styrelsen fortalte, hvad sty-
relsen prøver at gøre ved 
problemet, og ikke mindst, 
hvad jægerne selv kan gøre. 

- Jægerne er vores forlæn-
gede arm i arbejdet med  

mårhunde, understregede 
Brian Kjølhede. 

Han har siden 2013 spe-
cialiseret sig i arbejdet med 
at begrænse den invasive 
arts fremmarch i landet. En 
vigtig opgave, fordi mårhun-
de er hurtige til at reprodu-
cere sig selv, spiser stort set 
alt, herunder fugle og æg, og 
har få naturlige fjender i 
Danmark. 

Mårhunden blev indført 
fra Østasien til Østeuropa i 
1928-1954 og har siden bredt 
sig i Europa til stor gene for 
det lokale dyreliv. 

Mårhunde-bekæmpelse 
sker blandt andet ved hjælp 
af såkaldte judasdyr, Det er 
steriliserede dyr, der får 
monteret gps. Når mårhun-
den bliver sat ud, finder den 
sammen med en mage, og 
dermed kan jægeren opspo-
re og fange magen. 

Livslange parforhold 
Mårhunde lever sammen i 
livslange forhold, så har de 
først koblet sig samme, er de 
forholdsvis lette at fange. 
Naturstyrelsen har 20 judas-
dyr og vil gerne have flere. 

Mårhunden kan godt fan-
ges levende, hvis man har 
en hund, der kan snuse den 
op. 

Mårhunden løber nemlig 
ikke specielt stærkt og• sid-
der og trykker sig, når den 
bliver skræmt. 

- Men vi jager dem altid i 
vaders, for de ender som re-
gel i vand, fortalte Brian 
Kjølhede og viste en video, 
hvor han sammen med sin 
hund fanger en levende 
mårhund. 

Fælder er et andet godt 
våben, men det kræver tål- 
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