
Mårhunde bekæmpes i Beplantningsselskabets plantager 

 

Efter ønske fra jagtlejeren har bestyrelsen besluttet at tillade Gesten Jagtselskab á 1935 

tilladelse til at nedlægge mårhunde i alle 3 plantager.  

Tilladelsen er givet på følgende betingelser.  

• Regulering sker i henhold til gældende lovgivning 

• Der skal benyttes lyddæmper 

• Jagtselskabet informerer beboere, hvis selskabet finder det nødvendigt 

• Reguleringen kan foretages af medlemmer af Jagtselskabet og andre jægere, der er 

godkendt af Jagtselskabet.  

Mårhunde må iflg. jagtloven bekæmpes nat og dag, fordi den betragtes som et skadedyr til 

fare for flora og fauna.  

I Danmark er mårhunden et invasivt dyr. Det betyder, at den ikke naturligt hører hjemme i 
den danske natur. Mårhunden blev første gang registreret i naturen i Danmark i 1980 ved 
Vejle. I perioden fra 1995 til 2003 blev 25 mårhunde registreret. Siden da er antallet steget 
kraftigt. I jagtsæsonen 2018/2019 blev der nedlagt 3366 mårhunde i Danmark, i sæsonen 
2019/2020 blev der nedlagt 7863 mårhunde, en forøgelse på 133% på et år.  

Mårhunden, som er på størrelse med en ræv, stammer fra Østasien. I slutningen 1920-erne 
satte man mårhunde ud i den vestlige del af Sovjetunionen for pelsjægernes skyld. Siden 
har arten bredt sig til lande som blandt andet Tyskland, og herfra ind i Danmark. 

Mårhunden er et altædende rovdyr og spiser alt fra ådsler til krebs, fisk, insekter, små 
pattedyr og fugle. Den udgør en trussel mod fugle og små pattedyr, fordi de ikke er vant til 
mårhunden. 

Erfaringer fra andre lande viser, at mårhunden hurtigt spreder og formerer sig, og at den 
kan udrydde vores beskyttede og truede dyr. Mårhunden er en god svømmer og kan derfor 
komme til områder, hvor ræve aldrig kommer.  

Mårhunden kan også være bærer af rabies samt den farligere bændelorm Echinococcus 
multiloculus. Bændelormen kan være dødelig for mennesker, men parasitten kan også 
sprede sig til hjemmehørende vildt. 

Mårhunde er nat-aktive og er primært aktive i perioden fra kl. 20 til kl. 4 om morgenen.  
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