
 Fællesarrangement den 10. marts 2016 

På baggrund af den udvikling, der er i bestanden i vores 

område, vil emnet til fællesarrangementet i år være 

mårhunden. 

Ser man på observationerne i vores område, havde hverken 

Naturstyrelsen eller de lokale jagtforeninger nogen valide 

data om, at mårhundene var her i 2008-2010. I 2011 blev der 

kørt en over på motorvejen, hvilket var den første mårhund 

med sikker id. I 2012 blev der skudt en mårhund, som var 

ramt af en mejetærsker på Palsgaard, og i 2013 blev der set 

en med to unger i Nøttrup. I 2014 fik vi et foto af en i Klejs, 

og der blev skudt en på Jensgaard samt på en på Rosenvold, 

en blev trafikdræbt i Hosby, og desuden fik vi en på et foto 

fra Rohden. 

Runder vi det lokale af med i år, er det tydeligt, at 

mårhundene er her og har etableret sig. I år er der meldt to 

trafikdræbt i Barrit, der er skudt 10 unger og 2 voksne på 

Rohden, skudt en voksen og 3 unger i Åstrup Kær, skudt 7 

unger ved DTC i Vejle, skudt 1 unge på Kristiansminde i Sejet 

- ud af et kuld på 4 med 2 voksne - der blev skudt en på 

Vesterbygaard under høsten, og der var nok en mere, 1 blev 

trafikdræbt på motorvejen ved Horsens samt en trafikdræbt 

ved As i september. Desuden har vi fået foto af voksne i 

Nøttrup, Stourup og Daugård, og mårhunde er observeret i 

As, Barrit, Stouby, Stenderup og Ølsted. 

Mine beregninger viser, at vi kan dokumentere op mod 50 

individer i vores kommune, og hvad er der så ikke, som vi ikke 

har kendskab til?  

På landsplan er der i Danmark fra 2008-2015 nedlagt, 

reguleret, trafikdræbt og sporet med judasdyr ca. 600 stk.,  

så man kan jo kun blive bekymret for det store antal, der er i 

Hedensted Kommune, hvor der er nedlagt 20 stk., og et endnu 

større antal er stadig i live. 

Hvis man spørger, hvorfor vi skal være bekymret, kan man 

læne sig op af de faktuelle ting, der er udsendt af 

Naturstyrelsen. Hvis ikke man gør noget ved bestanden, 

bliver den syvdoblet på 5 år og 100-doblet på 20 år. Det 

betyder, at hvis der er 100 mårhunde i vores kommune, og vi 

ikke gør noget, vil der om 20 år - altså i 2035 - være 

mulighed for, at de har formeret sig til op mod 10.000. Det 

er da tankevækkende og vil være en ren katastrofe for den 

natur, vi kender i dag. En fuld etableret bestand vil være i 

stand til at reducere andebestanden med over 50 pct., og så 

skal vi ikke glemme krager, oddere, mår, ræve og grævlinge, 

og at vi jo også gerne vil skyde nogle. Det er noget, enhver 

kan forholde sig til og kan se, at der skal gøres en indsats 

mod. 

Ser man på Finland, blev der i 1980 nedlagt 800 stk., 20 år 

efter blev der nedlagt 164.000stk., og man antager, at et 

tilsvarende antal trafikdræbes hvert år. Det må være svar 



nok på, at der er al mulig grund til at prøve at gøre noget her 

hos os. 

Et vigtigt værktøj til dette er information, og det er det vi 

vil forsøge at give jer på vores fællesmøde den 10. marts 

2016. Her vil vi forsøge at samle nogle af de mest 

kompetente mennesker på området, som vi har i Danmark. Vi 

håber, at rigtig mange vil møde op og støtte op om det at 

bevare vores natur, så den også om mange år vil byde på det, 

den gør i dag.  
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