Ny forening vil bekæmpe den invasive mårhund gennem samarbejde og
en koordinering på tværs af Trekantområdet
Siden den første registrering i 1980 ved Vejle er antallet af mårhunde i den danske natur steget eksplosivt,
hvilket har store konsekvenser for dyrelivet i den danske natur. I dag estimerer Miljøstyrelsen, at
bestanden er på omkring 2000-3000 individer* - og bestanden vokser stadig. En fælles indsats er derfor
nødvendig, og dette er grundtanken bag den nye forening Mårhund Trekanten.
At mårhunden findes i den danske natur, er efterhånden et velkendt faktum. Både tv-stationer, aviser, naturog jagtorganisationer har berettet om dennes tilstedeværelse, og de problemer det medfører. Mårhunden
betegnes som en invasiv art, og den må derfor reguleres hele året. Her spiller de danske jægere en væsentlig
rolle i det omfattende reguleringsarbejde. På trods af jægernes hidtidige indsats og de såkaldte
”judasmårhunde” er problemet stadig ude af kontrol og kræver yderligere koordinering og samarbejde.
”Vi i Mårhund Trekanten er bange for, at mårhunden vil ødelægge bestandene af jordrugende fugle, padder
og mindre pattedyr, hvis vi ikke laver en effektiv fælles indsats” siger formand for foreningen, Mikkel
Sørensen. Grunden til dette skal findes i mårhundens formerings- og overlevelsesevne. En mårhund er yderst
tilpasningsdygtig og kan overleve overalt i den danske natur. Derudover er den kønsmoden allerede som 1årig og føder gennemsnitligt 11 hvalpe.
Samarbejde er vejen frem
At ord som samarbejde og koordinering går igen i foreningens retorik er ikke et tilfælde. Ifølge Mikkel
Sørensen er mårhunden et problem for både den naturinteresserede, jægeren, ornitologen og hr. og fru
Jensen, som bare ynder at gå en tur i naturen. ”Vi mister alle lidt af vores fælles passion for naturen, hvis
biodiversiteten tvinges i bund af én art”. Derfor vil foreningen være frontfigur for et bredt samarbejde mellem
Trekantområdets naturbrugere, jægere, foreninger og kommuner, så indsatsen kan koordineres og skabe de
bedste resultater. Formanden for Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia, Karsten Enggaard, erklærer
sig enig i budskabet og udtaler ”Jeg glæder mig over, at der er kommet en ny forening, som vil tage kampen
op med mårhunden. Vi ser frem til et samarbejde om forvaltningen af invasive arter i Trekantområdet”.
Foreningen er klar over, at en stærk koordineret indsats kræver meget af medlemmerne. Der skal bl.a. laves
såkaldte bait-pladser til at lokke mårhunden frem, sættes fælder op og foretages reguleringsarbejde. ”Vi er
klar over, at det koster både tid, penge og nattesøvn for vores medlemmer, da mårhunden mest er aktiv om
natten. Derudover er udstyr, foder samt fælder en dyr investering. Derfor er vi ved at søge midler til
reguleringsarbejdet fra offentlige instanser, men også sponsorer og donatorer som kan være interesseret i
at støtte op om sagen” siger Mikkel Sørensen.
Det fremtidige arbejde
Mårhund Trekanten forventer at afholde generalforsamling i foråret 2019, hvor interesserede kan komme
og høre mere om foreningens visioner samt planerne for reguleringsarbejdet. Foreningen lægger sig i
forlængelse af den seneste opfordring fra Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, hvor han
opfordrer jægere til at slå sig sammen og bekæmpe mårhunden*. Mårhund Trekanten er en forening under
Danmarks Jægerforbund, og opererer inden for de gældende love og regler vedr. regulering af invasive arter.
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