Ansøgning til Teknik & Miljø – Jammerbugt Kommune.
Jægerrådet Jammerbugt henvender sig til Jammerbugt kommuner ang. økonomisk hjælp til
redskaber til minimering af mårhunde.
Mårhunden er en invasiv art som har bredt sig til Europa, fra udsatte dyr i det tidligere
Sovjetunionen og som undslupne pelsdyr fra farme i Danmark.
Mårhundeprojektet er et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund.
Projektet var indtil sidste år finansieret af et EU-Life projekt. For at projektet kan køre videre har
miljøstyrelsen valgt at støtte projektet med jagttegnsmidler, men midlerne er ret begrænsede..
Desværre har mårhunden formeret sig voldsomt i de senere år. Den har en meget uheldig
indflydelse på faunaen og er bærer af adskillige alvorlige sygdomme og parasitter. Vi har gennem
de sidste 5 år oparbejdet en stor viden om mårhundens færden og regulering af den, i samarbejde
med Naturstyrelsen.
http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-kan-jeg-selv-goere
/bekaempelse/bekaempelse-maarhund/
Fremover vil vi gerne afdække hele Jammerbugt kommuner med mårhunderegulering, idet vi ved,
at der er store og følsomme områder, som slet ikke bliver overvåget, og dermed har mårhunden
frit spil.
I Jammerbugt kommuner er der brugt mange ressourcer på at forbedre naturen for at øge
biodiversiteten, især for fugle og padder, men desværre er mårhundens foretrukne fødevalg netop
jordrugende fugle og padder og da mårhunden  er en invasiv art som er fremmed for den danske
natur kan den have stor negativ indflydelse..
http://mst.dk/natur-vand/natur/international-naturbeskyttelse/euVi har allerede et stort netværk af jægere, som er parate til at gå ind i arbejdet.
Arbejdet for mårhundereguleringsjægerne er:
●
●
●
●
●

at klæde mårhundejægerne på med viden og hjælpe dem med praktiske ting
at koordinere arbejdet mellem jægerne i kommunen
at indberette fund til Naturstyrelsen ved Mårhundeprojektleder Lars Trier
at indlevere mårhunde til nærmere veterinær undersøgelse
at udlevere materiel til reguleringsjægerne (sprit, handsker, batterier, plastposer, mm)

Arbejdet for mårhundejægerne er:
● Vedligeholde baitpladser (foderpladser). For at en baitplads fungerer optimalt skal den
være udstyret med MMS-kamera, lys, jagtstige og fælde, som tilses 2 gange i døgnet efter
loven. Dog kan man undgå tilsyn af fælden ved at bruge MMS kamera.
● Mårhundejægerne er nødsagede til at bruge aftenen/natten på at regulere mårhunde, da
dyrene kun er nataktive

● Deres arbejde er frivilligt helt uden økonomisk støtte
●
For at kunne udføre opgaven er det nødvendigt med en “mårhunde-værktøjskasse”. Derfor søger vi flg.:
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