
Information til Sjællandske jægere vedr. bekæmpelse af mårhund 

Mårhunde nedlagt på øerne skal have udtaget min. 50 gram kød til DNA-undersøgelser. Prøven emballeres i 

frostpose og sendes, gerne frossen og isoleret, til DTU Center for diagnostik hvor der også hentes 

indsendelsesblanket. Prøven kan også afleveres til Naturstyrelsens lokale enhed eller ved Jagtens Hus, Kalø.  

Praktisk regulering af mårhund 

Regulering efter vildtskadebekendtgørelsens regler må kun foretages efter aftale med ejendommens ejer/ 

bruger (forpagter). Retten til at regulere skadevoldende vildt følger ikke med jagtretten, medmindre dette 

er aftalt, og ejer/bruger kan ikke fraskrive sig retten til regulering. I lovens forstand er tale om regulering i 

det øjeblik, at efterstræbelse foregår på tidspunkter og ved metoder der ikke må indgå ved alm. jagt. Regler 

for regulering beskrives i Bekendtgørelse om vildtskader. 

Bekendtgørelse af dyreværnsloven (LOV nr. 133 af 25/02/2020)  

§ 1. Dyr er levende væsener og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, 

angst, varigt men og væsentlig ulempe.  

§ 13. Den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt. 

Regulering som kan foretages uden tilladelse: 

• Mårhund, mink og vaskebjørn må nedlægges fra kunstigt skjul, herunder skydestiger og skydetårne 

opstillet efter almindeligt gældende regler jf. bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og 

jagtredskaber. Desuden må reguleringen finde sted fra hus (beboelse, udhuse og lign.) 

• Mårhund, mink og vaskebjørn må nedlægges på foderplads/baitplads 

• Ved regulering af mårhund, mink og vaskebjørn må der anvendes kunstigt synligt lys 

• Ved regulering af mårhund og vaskebjørn må der medbringes haglvåben i skydestiger og 

skydetårne 

• Regulering af mårhund og vaskebjørn ved beskydning kan ske hele døgnet og ved regulering på 

foderpladsen må anvendes elektronisk lysforstærkende sigtemidler på riflede våben (ikke termiske) 

• Ved regulering af mårhund og vaskebjørn kan håndholdt elektronisk lysforstærket- eller termisk 

kikkert anvendes til lokalisering af vildtet 

• I forbindelse med regulering, er jagtlovens arealbegrænsninger ikke gældende. 

 

Mårhund 

En effektiv indsats over for mårhunde er afhængig af flere jagtformer, muligheder for regulering om natten 

og fældefangst. Anstandsjagt ved foderpladser og gravjagt er almindeligt, men det er også nødvendigt at 

være opmærksom på mulighederne for at nedlægge mårhund i forbindelse med alm. drivjagt og høst 

(sidstnævnte kræver tilladelse).  

Tegn på mårhundens tilstedeværelse: 

Mårhunde er udpræget nataktive og lader sig sjældent se i dagslys. Man skal derfor have særlig fokus på 

http://www.vildtsundhed.dk/Doedfundet-vildt


sportegn, som kan vidne om deres tilstedeværelse. I Jylland skal man dog forvente at kunne finde mårhund 

overalt i egnede levesteder. 

Mårhunde efterlader deres ekskrementer i 

såkaldte latriner, hvor man finder afføring fra 

flere dyr afsat inden for ca. 1x1 meter. Latriner 

findes ofte i nærheden af deres opholdssted. 

Også grævlinger benytter latriner, men de graver 

flere små huller hvor ekskrementerne efterlades 

i.              

                 

Fod fra mårhund adskiller sig fra ræv ved at være lidt mere rundt og med mere spredte tæer. Det kræver 

dog nogen erfaring at bestemme dem med sikkerhed.  

 

I mårhundens fældningsperiode fra marts til maj, afsættes meget pels i strid vegetation og ved indgangen 

til graven. Det ses som uld-lignende totter, og er tydeligt tegn på mårhundens tilstedeværelse. 

Hårspidserne på mårhundens dækhår er sorte, mens de er hvide hos grævling. Rævens hår er ofte rødlige. 

Finder man hår ved f.eks. grave, kan disse forskelle være med til at afklare om mårhunden har været på 

besøg. 

             

 

Læg mærke til, at mårhundens dækhår har sorte 

spidser i modsætning til grævlingens, som har 

hvide spidser.

 



Anstandsjagt ved foderplads/baitplads 

I lovens forstand er der tale om foderpladser, men i denne sammenhæng fodres ikke i traditionel forstand 

(rigeligt), men i afmålt mængde således der egentlig er tale om en lokkeplads. Derfor benyttes ofte 

udtrykket, baitplads.  

Regulering af mårhund ved beskydning på baitpladser, kan med få midler gennemføres det meste af året. 

For at opnå succes er det nødvendigt at tage udgangspunkt i terræn- og adgangsforhold. 

Vigtige overvejelser er: 

• Hvor i terrænet færdes mårhundene?  

• Skal der anvendes fast lys på pladsen, lys på våbnet eller måske lysforstærkende natsigte?  

• Hvor kan jeg sidde på post for at have klart skudfelt ved fremherskende vindretninger og samtidig 

sikre nødvendigt kuglefang?  

• Kan jeg komme på plads uden at passere mårhundenes formodede adgangsvej og lægge fært ud 

over vigtigt opland? 

Hvor i terrænet? 

Som udgangspunkt skal man være opmærksom på, at baitpladserne ikke placeres for tæt på hinanden, da 

et større udbud gør dyrenes besøg uforudsigelige. Hvor tæt baitpladserne kan placeres, afhænger at 

fødevalget på terrænet, men som rettesnor bør der ikke være mindre end 1 km. mellem dem. 

Mårhunde knytter sig gerne til vand hvor der findes rørskove, pilekrat og anden tæt vegetation, men findes 

i højere grad end minken også i andre typer terræn. For at lokalisere egnede fældeplaceringer kan det være 

en god ide at benytte satellitfoto af lokalområdet for at skabe sig et overblik over oplagte ledelinjer og 

spredningskorridorer i landskabet. Dernæst er det værd at se efter de passager i terrænet hvor flest 

faktorer kombineres – levested, ledelinje, fødesøgningssted, ”trædesten” eller naturlige ”flaskehalse” i 

terrænet. Se efter rørskove, tæt krat, å-systemer, bække, levende hegn, stengærde og stenbunker, tæt 

bevoksning langs lande- og motorveje, faunapassager, remiser og mergelgrave. Vær opmærksom på, at 

markafgrøder som f.eks. majs, raps, og hamp også kan danne en sådan ramme. 

Mårhunden følger gerne ledelinjer og ”trædesten” i terrænet. Det kan være vandløb, skovbryn, diger, 

levende hegn, veje, småremiser etc. Disse elementer udpeger derfor egnede placeringer af baitpladser. De 

ledelinjer, der kan føre mårhundene på sporet af pladsen, kan brede sig langt ud over eget terræn, og det 

kan derfor en god ide at orientere sig ved hjælp af kort/satellitfotos.  

Mårhunden er et meget forsigtige dyr, så foderpladsen bør som udgangspunkt ligge nær vegetation, hvor 

dyrene føler sig trygge. Det kan være i tilknytning til skovbryn, rørskove, pilekrat, remiser og lign. Omvendt 

er reguleringen afhængig af frit udsyn til stedet, og fodringen sker derfor bedst nogle meter fra den 

dækningsgivende vegetation. Da mårhundene i høj grad orienterer sig ved hjælp af fært, er det vigtigt at 

overveje jægerens placering i forhold til baitpladsen. Det bør også tages i betragtning, at man kan gå på 

plads uden at passere mårhundenes adgangsvej, da færden kan være forstyrrende og udelukke succes.  

Da reguleringen normalt er aktuel fra aftenstid og frem til dæmring, er det en fordel at adgangen til egen 

placering er kort og ubesværet. 

For at imødegå anskydninger eller forbiskud bør skudafstand til pladsen være moderat. 50-60 meter udgør 

normalt en rigeligt uforstyrrende afstand. Vær opmærksom på at træfområdet på en mårhund er 

væsentligt mindre, end den tykke pels giver indtryk af, og derfor fordrer omhyggelig skudafgivelse. 



Anlæggelse     

Alle dele på en foderplads skal sættes op ved anlæggelsen, da enhver senere ændring vil være forstyrrende 

og reducere eller forhale chancerne for succes. Det kan være fastmonteret lys, vildtkamera, ankerpæl til 

kadavere, fælde, refleks og evt. foderspreder. Vildtkameraet er afgørende for at man kan følge med i 

aktiviteten, og ikke mindst mårhundens besøgstider. Det anbringes gerne 4-5 meter fra foderstedet, så man 

har overblik over området. Vildtkameraet monteres nordvendt og let nedadbøjet for at undgå sollys og 

svajende vegetation kan aktivere kameraet unødigt. Det kan være en fordel at begrænse kameraets aktive 

periode, således der optages fra skumring til dæmring. 

Vegetationen slås ned, så man med sikkerhed kan bestemme arten og har frit skudfelt. 

Lokkemaden udlægges på jorden i ”centrum” af billedet. Kadavere/vildtrester bør fæstnes til en pæl eller 

lign., således de ikke kan slæbes væk. Foderpiller til dambrug kan evt. anvendes i foderautomater, så de 

ikke umiddelbart suger fugt til sig, men husk at de bør anvendes som lokkemiddel, ikke foder.  

Det er meget vigtigt, at der altid er lokkemad på pladsen, når den først er blevet taget i brug af 

mårhundene.  

Selvom man mener at have skudt de individer der kom på pladen, er mårhundenes egen fært tiltrækkende 

og bedste garanti for fortsat succes. Erfaringer viser, at pladsen ofte anvendes af flere dyr end forventet. 

Det er derfor en god ide at fastholde indsatsen på sådanne pladser og se tiden an. 

Hvis mårhundene ikke viser sig på en anlagt foderplads inden for 6-8 uger, bør man flytte pladsen til et nyt 

sted. 

Undgå unødvendig færdsel på baitpladsen (hund eller mennesker), da færden forstyrrer mårhundene. 

Hvis baitpladsen hjemsøges af mange rovfugle eller ravne, der hurtigt æder de udlagte vildtrester, kan 

lokkemaden med fordel graves lidt ned. 

 

 

 

 

 

 



Vildtkameraet 

Vildtkameraer er et vigtigt værktøj, når man skal 

spore mårhundenes tilstedeværelse og 

besøgstider. Kameraer med SIM-kort har en 

sendefunktion og kan give umiddelbar 

information fra foderpladsen, lige som det kan 

benyttes til overvågning af fælder.  

Selvom der er god dækning på det mobile 

netværk, kan man opleve at kameraerne af og til 

sender ustabilt i nogle områder. Det sker især, 

når batterierne er ved at være afladet og/eller 

det bliver meget koldt. Det kan afhjælpes ved at 

benytte litiumbatterier eller at købe et større 

eksternt 6V eller 12V batteri (med omformer), 

som bevarer god spænding over lang tid. 

Batteriet kan kombineres med evt. fast lys, 

foderspreder og solpanel. 
        

Lys/natsigte 

For at kunne orientere sig i mørket, kan der anvendes en eller anden form for kunstigt lys på baitpladsen. 

F.eks. fastmonteret lys, da det uden videre giver mulighed for at anvende det våben man er vandt til – og 

giver god tid til det.  

Vælger man at montere en lygte på våbnet, er man ikke så afhængig af mårhundenes tilvænning til fast lys. 

Til gengæld kan det betyde, at man har kort tid til artsbestemmelse og skudafgivelse, når lygten tændes. 

Ved denne metode bør man anbringe en lille refleks eller lign. på pladsen, så man hurtigt kan orientere sig 

når lygten tændes.  

Lamper og lygter til dette formål kan fås i mange udgaver. Typisk afgiver de et grønt eller rødt lys for at 

reducere dyrenes reaktion over for lyset, men erfaringer med alm. hvidt lys synes at give lige så gode 

resultater. 

Med en lysforstærkende sigtekikkert, har man mulighed for at orientere sig uden anvendelse af synligt lys. 

Disse må anvendes til regulering af mårhund og vaskebjørn, da disse arter kan identificeres med et natsigte. 

Men det må ikke anvendes til regulering af mink, da denne art kan forveksles med mår og ilder.  

Håndholdte termiske spottere (kikkerter) må anvendes i forbindelse med regulering af mårhund og 

vaskebjørn, og giver jægeren mulighed for at følge med i aktiviteten i området, mens man er post. 

Reguleringens udøvelse 

Når mårhundene begynder at dukke op på foderpladsen, ses de ofte sent på natten, men når de efter nogle 

dage er blevet fortrolige med stedet, begynder de i mange tilfælde at besøge pladsen tidligere. For at 

undgå for meget tidsspild på unyttig anstand, skal man slå til, når dyrene har vist sig på samme tidspunkt et 

par dage i træk.  

Det anbefales at gå på plads en lille times tid før mårhunde plejer at dukke op. Da de er særdeles 

agtpågivende, er det afgørende at forholde sig i ro. Dyrene kan på behørig afstand overvåge foderpladsen i 

længere tid, før de bevæger sig derhen.  

Undtaget ynglesæsonen, færdes mårhunde i par. Har man skudt den ene, er det derfor en god ide at blive 

siddende roligt, da det ikke er ualmindeligt, at den anden vender tilbage for at se hvor magen blev af, eller 

blot springer lidt bort for så at stoppe op og orientere sig. Af og til bliver den sågar stående trods lyden af 



det første skud. Dette giver oplagt mulighed for også at nedlægge denne. Anvendelse af lysforstærkende 

udstyr åbner særlig god mulighed for at nedlægge begge dyr ved dublé.  

Man skal ikke fjerne den/de først nedlagte dyr, før man tager hjem, da det forstyrrer situationen. Hen over 

sensommeren og det tidlige efterår, kan foderpladsen benyttes af hele familier, og man kan opleve at 

nedlægge adskillige mårhunde hen over natten på den samme plads. 

Husk at nedlagte mårhunde ikke må anvendes som lokkemad. 

I nogle tilfælde synes mårhundene, trods regelmæssige besøg på pladsen, at blive væk netop den aften/nat 

man har sat sig på anstand. Det har i mange tilfælde vist sig at være fordi, de nærmer sig stedet fra en 

uforudset retning, og får fært. I det tilfælde er det en god ide at ændre sin adgangsvej til posten eller følge 

op når vindretningen ændrer sig. 

Forår 

Op imod tidspunktet for hvalpesætning, vil tæven være synligt tykkere end hannen. Det har betydning for 

hvilket dyr der bør nedlægges først, når parret indfinder sig - nemlig tæven!  

Ynglesæson 

I ynglesæsonen stilles der ekstra krav til jægerens opmærksomhed, da mårhunden kan have unger i graven. 

Optræder der enlige voksne mårhunde op på foderpladsen i april/maj, er det med stor sandsynlighed den 

diegivende tæve, som har forladt kuldet for at søge føde. Er der tvivl om hvor kuldet befinder sig, har man 

ikke mulighed for at få aflivet ungerne. Man lader derfor hunnen gå, og afventer det tidspunkt, hvor de 

voksne tager ungerne med på foderpladsen. Når ungerne først kender til stedet, vil de troligt komme igen. 

Hvalpene kan med fordel fanges i fælder - se mere under fældefangst. 

Bekendtgørelse om vildtskade (BEK nr. 1006 af 14/06/20)  

§ 36. Ved regulering bør det tilstræbes at regulere unger før moderdyr. Dræbes et moderdyr, skal ynglen så 

vidt muligt også dræbes. Befinder ynglen sig på et areal, hvor den pågældende ikke er jagtberettiget, skal 

den jagtberettigede eller ejeren snarest muligt underrettes om ynglens tilstedeværelse. 

Etiske og sikkerhedsmæssige overvejelser ved jagt og regulering om natten, herunder med 

natsigtekikkert. 

 

1. Indskyd/afprøv altid dit sigtemiddel, inden det anvendes i mørke. 

2. Træn og bliv fortrolig med dit udstyr, inden du anvender det til regulering – også i mørke. 

3. Tilstræb altid at skyde fra en hævet position, f.eks. en skydeplatform - og på relativ korte afstande, 

da det minimerer risikoen for rikochetter. 

4. Ved ankomst på post bør du som noget af det første justere dit udstyr, så billedet bliver så optimalt 

som muligt. 

5. Afgiv aldrig skud i områder, som du ikke har set i dagslys. 

6. Skyd aldrig på afstande, hvor du ikke tydeligt kan se dit kuglefang – vildt er ikke kuglefang. 

7. Ved regulering i denne sammenhæng, kan der med fordel anvendes kraftigt fragmenterende 

projektiler - gerne i små kalibre (.223 Rem. og lign.). 

8. Hvis du er det mindste i tvivl om, hvad du sigter på – så er du ikke i tvivl – undlad at skyde! 



Anvendelse af lokkemad på baitpladser og i fælder er omfattet af regler udstukket af 

Fødevarestyrelsen.  

Således må følgende anvendes uden tilladelse: 

• fuldfoder til hunde og katte 

• Vegetabilske produkter 

 

Med tilladelse fra Miljøstyrelsen: 

• Hårde oste, der er lavet af pasteuriseret mælk, og modnet i mindst 21 dage, indkøbt fra danske 

mejerier og fulgt af et handelsdokument (dokumentet skal opbevare i 2 år) 

• Konsum-æg fra dansk registrerede virksomheder 

• Trafikdræbt vildt, opsamlet inden for en radius af 10 km fra fælde/baitplads 

• Hjortevildt, nedlagt på den frie vildtbane inden for en radius af 10 km fra fælde/baitplads eller 

inden for samme habitat på samme ejendom 

• Vildkaniner, nedlagt på den frie vildtbane inden for en radius af 10 km fra fælde/baitplads eller 

inden for samme habitat på samme ejendom 

• Foderpiller godkendt til brug i danske akvakulturbrug 

Tilladelse søges ved mail til mst@mst.dk indeholdende navn, adresse, og telefonnummer på den 

ansvarlige for fælden samt angivelse af fældens placering (koordinater eller markering på kort). 

Hent evt. ansøgningsblanket på denne DJ-hjemmeside 

 

Mårhund under drivjagt 

Under efterårets drivjagter er det sandsynligt, at jægernes hunde vil komme i kontakt med mårhunde. 

Mårhunde reagerer i mange tilfælde anderledes end andre arter, når hunden får kontakt. De spiller døde 

og derfor animeres hunden ikke til hetz. Hvis hundene ikke er trænet til at markere over for mårhund, 

munder det ofte ud i, at hunden mister interessen for dyret og fortsætter sit drev. Derfor er det vigtigt, at 

man som hundefører reagerer, hvis hunden udviser en afvigende adfærd. Det kan være hals fra hunde der 

normalt ikke giver lyd fra sig, eller at hundens drev ophører for en stund. Den enkelte hundefører er bedst 

til at vurdere det. 

Springer en mårhund i såten, er det vigtigt at huske, at de ofte færdes i par. Det betyder, at der 

sandsynligvis sidder endnu en mårhund i såten.  

Drivjagten er en selvsagt mulighed for at komme rundt på hele terrænet. Deltagende jægere skal opfordres 

til at holde øje med tilstedeværelsen af mårhundens latriner, da det ofte er det mest synlige tegn på deres 

tilstedeværelse. Findes latriner, bør der igangsættes en reguleringsindsats. 

Jagt eller regulering i forbindelse med høst 

Når mårhundefamilierne forlader gravene, opsøger de egnede levesteder, som typisk udgøres af rørskove, 

tilgroede moseområder og lign. tæt vegetation. Raps- og majsmarker er også yndede levesteder for 

https://www.jaegerforbundet.dk/vildt-og-natur/natur-og-vildtpleje/bestandpleje/invasive-arter/marhundeindsatsen/vejledning-til-angivelse-af-baitpladser-og-visse-faelders-placering/


mårhunde, og i forbindelse med høsten er der stor sandsynlighed for, at man kan se mårhundene forlade 

stykket, når de sidste skår høstes. Det er en oplagt mulighed for at postere nogle skytter, som derved kan 

skyde til de springende mårhunde, som gerne løber foran maskinerne helt til enden af stykket. Da denne 

type jagt i forbindelse med høst fortolkes som jagt ved motordrevet køretøj, er det nødvendigt at der 

forudgående søges tilladelse hos Naturstyrelsen! 

 

 

Jagt og regulering fra grav 

Erfaringer peger på, at mårhunde helst ikke etablerer egne grave, men gerne benytter kunstgrave og 

eksisterende naturlige ræve- og grævlingegrave.  

Jagt på og regulering af mårhunde ved grav knytter sig typisk til perioden fra december og frem til april. 

Regulering af mårhundehvalpe foregår dog også i gravene hen over forsommeren. Anvendelse af 

kunstgrave giver dels mulighed for at etablere grave hvor de ellers ikke findes, og er mere sikre for hunden 

at færdes i. En fastlagt indretning af graven sikrer også en mere enkel afvikling af jagten/reguleringen. 

Mårhunde er generelt mere vanskelige at sætte af grav end ræve, og da de oftest sidder sammen i par, 

vanskeliggøres arbejdet yderligere. 

Uden for den ordinære jagttid, er det afgørende at vide hvilken art der benytter gravene. Fra marts og frem 

må man ikke forstyrre ræv eller grævling. Det kan være vanskeligt alene ud fra synlige tegn ved graven, 

men der er elementer der kan indikere at der er mårhund. Fra marts til maj fælder mårhunden vinterpelsen 

og man kan ofte se uld/hår hænge omkring gravåbningen, eller i vegetationen tæt ved. Et vildtkamera kan 

afsløre beboeren. 



Hunden 

Gravjagt bør kun udføres med en egnet gravgående hund. De mest udbredte racer er gravhund, Jack Russel 

Terrier, border terrier og tysk jagtterrier. Selvom der hersker mange meninger om de enkelte racers fordele 

og ulemper, er kravene dog fælles for dem alle. Hunden skal udvise tilstrækkelig pågåenhed over for 

mårhunden til, at denne føler sig presset, men det bør ikke føre til slagsmål mellem de to. Lige så vigtigt er 

det, at hunden med jævne mellemrum søger kontakt med sin fører og skifter til en anden indgang.  

Hvis man har mulighed for det, kan det hjælpe en genstridig mårhund på vej at skifte mellem to forskellige 

hunde. Der må ikke sættes flere hunde ned samtidig! 

Jagten 

Gravjagt drives almindeligvis af små grupper med to eller tre jægere. 

Det er vigtigt, at man nærmer sig graven så lydløst som muligt og imod vinden, så mårhunde i graven ikke 

advares om jægernes tilstedeværelse. Sker dette, kan det blive vanskeligt at sætte dem af grav. 

Når man har valgt den eller de indgange til graven, som giver de bedste oversigtsmuligheder og dermed 

sikre skud til det springende dyr, posteres skytterne bag disse i god vind (læ side). Hunden slippes ved det 

valgte indgangshul. Den trænede hund vil hurtigt afgøre om mårhunden befinder sig i graven. Er det ikke 

tilfældet, skal den ikke gå i. Det er vigtigt, at man ikke presser hunden til at gå i, da man gør den usikker og 

risikerer at spilde tid ved tomme grave, ligesom hunden animeres til at gå i grave hvor der sidder grævling. 

Da det ikke er ganske sikkert, at mårhunden altid springer fra et andet hul, end det hunden er gået ned i, 

kan det f.eks. være her hundeføreren stiller sig på post. Det giver også vedkommende den nødvendige 

mulighed for at følge med i hundens arbejde (lytte og/eller med et særligt gravpejl). 

Hvis der sidder mårhund i graven, vil hunden oftest give hals, når den får kontakt. Af og til forlader 

mårhundene hurtigt graven, men ofte tager det en del overtalelse fra hundens side. Hvis mårhundene ikke 

umiddelbart lader sig ”smide ud”, er det afgørende, at hunden foretager flere skift. Dette gør dels 

mårhundene mere usikre, og giver dem tid til at flytte sig – evt. ud af en blind gang. 

Når mårhunden endelig forlader graven, er det vigtigt, at alle deltagere forholder sig helt i ro til den har lagt 

afstand til graven (6-10 meter), for at sikre at hunden ikke kommer tæt efter med risiko for at blive ramt. 

Men det er også vigtigt, for at dyrene ikke opdager jægernes bevægelser og forsvinder ned i graven igen. 

Sker dette, kan det være umuligt at få dem til at springe igen. 

Naturgraven 

Er der tale om jagt ved naturgrave, spiller usikkerheden om gravens indretning og mårhundenes placering 

en rolle for fremgangsmåden og kræver derfor en erfaren hundefører. Som udgangspunkt skal der benyttes 

en hund, som kun går i grav, hvis der er mårhund eller ræv hjemme. Er graven tom eller huser grævlinger, 

kan ventetiden blive lang, og det er umuligt, at vide hvad man står over for. 

Mårhunde kan, lige som ræve, lade sig liste op, hvis det ikke lykkedes at få dem til at springe for hunden. 

Det vil sige, at man kobler hunden og efterlader en eller to jægere klar til skud ved graven. Det er 

afgørende, at der er fuldstændig ro. Så kan man opleve, at mårhunden kommer listende ud af graven inden 

for et kvarters tid. 

I forbindelse med naturgrave, bør hunden være forsynet med et gravpejl, der giver mulighed for at finde 

frem til den, hvis den ikke vil komme op eller graven skulle styrte sammen. Gravpejl giver også mulighed for 

at spore mårhundenes placering i graven, hvis hunden har sat dem fast. 



Mårhunde tager altid byttet med ned i graven og efterlader det aldrig udenfor. Derfor, finder man en grav 

med knogler uden for åbningen, vil det højst sandsynligt være ræv. Grave, der benyttes af mårhunde, vil 

lugte kraftigt af ådsel fra gravåbningen og man vil se at spyfluer flyve ind og ud ad åbningen. Det endelige 

bevis kan skaffes ved at sætte et vildtkamera på. Forstyrrelser i området omkring graven kan betyde at 

mårhundene flytter. Så kameraet skal monteres diskret og sikre overvågning af gravens indgang(e). 

Sikkerhed 

Gravjagt er spændende, men indeholder uforudsigelige elementer. Øjeblikket for behørige skud er ganske 

kort, og i nogle tilfælde uden varsel. Derfor skal man have stor fokus på sikkerheden - både for jægerne og 

hunden. 

Postering af skytterne skal tage udgangspunkt i mårhundens forventede flugtretning på en sådan måde, at 

der ikke kan opstå farlige situationer. I lighed med andre jagtformer, skal skytten derfor straks efter 

postering gøre sig bevidst om sit skudfelt. Vær opmærksom på fare for rikochetterende hagl, især ved skud 

mod frossen og stenet jord. 

Skyd kun, hvis forholdene for et effektivt dræbende skud er til stede. 

Undgå at skyde til mårhunden, hvis hunden er i nærheden. Det har kostet hunden livet i alt for mange 

tilfælde.  

Patronvalg 

Mårhunden har størrelse som en ræv og vejer 5-10 kg med tæt pels og en forholdsvis kompakt 

kropsbygning. Derfor skal der anvendes store hagl (str. 1-3) og kort skudafstand (sideskud maks. 25 meter).  

I en del tilfælde vil man opleve, at mårhundene ikke vil forlade graven. Om nødvendigt skal jægerne derfor 

være forberedt på at skulle åbne graven for at få adgang til mårhundene. Dette kræver naturligvis, at der 

medbringes graveredskaber og andet nødvendigt udstyr.  

 

Fældefangst 

Fældefangsten er en væsentlig del af indsatsen over for de invasive rovpattedyr, men anvendelse af fælder 

er et håndværk som forudsætter kendskab til arternes biologi og vaner.  

Fældefangst af de pattedyr som omhandles af Vildtskadebekendtgørelsen, må foretages af alle myndige 

personer. Derfor findes der gode muligheder for samarbejde med andre naturbrugere om dagligt opsyn og 

vedligehold af lokkemad. Det er dog kun jægere eller andre, som uddannet i dyreværnsmæssig forsvarlig 

aflivning af dyr, der må foretage aflivningen. Hvis man ikke selv kender en, der kan foretage aflivningen, kan 

man f.eks. kontakte en repræsentant fra Danmarks Jægerforbunds lokale jægerråd, den lokale jagtforening 

eller vildtkonsulent. 

Fældefangsten har i mange år været målrettet enkeltindivider, som anretter skader på ejendom eller 

husdyrhold. Tiltagende udbredelse af invasive arter betyder imidlertid, at fældefangsten nu i højere grad er 

blevet et vigtigt led i forvaltningen af invasive rovdyr. Sæsonmæssigt for mårhund, men altafgørende for 

regulering af mink. Anvendelse af fælder sikrer aktivitet døgnet rundt, er uafhængig af den enkelte jægers 

tid og kan passes i fællesskaber. Det er dog vigtigt at passe fælderne omhyggeligt for at opnå gode 

resultater. 

Fælder må udelukkende anvendes i forbindelse med regulering med udgangspunkt i Bekendtgørelse om 



vildtskader. Regulering skal, hvis ikke andet er nævnt i bekendtgørelsen, følge reglerne givet i Jagtloven og 

øvrige bekendtgørelser udstedt i medfør deraf.  

I mårhundens yngelsæson er der risiko for at fange diegivende mårhunde, hvorfor der er karv om opsporing 

og aflivning af hvalpene såfremt en diegivende tæve aflives. Ellers kan man lade fælderne være lukkede i 

perioden.  

Fældetyper 

Vildtskadebekendtgørelsen udstikker rammerne for fældernes udformning og funktion, men alligevel findes 

der en række forskelle som har betydning for anvendelse og personlig præference. Krav til fælders 

udformning og anvendelse beskrives i Vildtskadebekendtgørelsens §§ 32 og 33. 

Køber man fælder i udlandet eller vælger man at bygge dem selv, er det afgørende at være opmærksom på 

de regler som gælder for udformningen af fælderne. 

Valg af fælde 

Fældens størrelse afgøres af art og størrelse på dyret som skal fanges, men materialet den er lavet af i 

højere grad af personlig smag. Typiske er fælderne udført i træ, trådnet (volierenet) eller en kombination. 

Træfælder er tungere at flytte, især når der er tale om store fælder til fangst af voksne mårhunde og ræv, 

men de kræver ikke væsentlig overdækning, da de sikrer, at lokkemaden kun kan ses gennem fældens 

ender. 

Fælder af trådnet vejer ikke meget, og selv store fælder håndteres let af en enkelt person. 

Især tråd-fælder kan købes i mange afskygninger, men vær opmærksom op at størrelse og kvalitet lever op 

til formålet. De små fælder (indgang maks. 30x30 cm.), som anvendes til fangst af mårhundehvalpe, bør 

være min. b:22,5 x h:25 x l:75. Åbner lemmen indad i fælden, bør den være mindst 15 cm. længere. 

Fælder til fangst af voksne mårhunde skal som udgangspunkt have så store indgangsåbninger som muligt, 

men forholdet kan med fordel balanceres med den praktiske håndtering af fælden. Det betyder, at store 

fælder typisk udføres med en indgangsåbning på ca. 45x45 cm. og en længde omkring 140 cm – lidt 

afhængigt af udløsersystem. 

Gennemgangsfælder (med indgang i begge ender) vil være længere end det anførte. 

Uanset om fælder er hjemmelavede eller købt, er det vigtigt at gå udløsersystemet efter og trimme det, så 

det udløser ved let påvirkning.  

Fælder, som ikke er i funktion, skal opbevares hvor de ikke udsættes for stærk lugt og menneskelig fært - 

helst udendørs. 

I forbindelse med regulering af mårhunde og vaskebjørn, kan der opnås en tidsbegrænset tilladelse til 

anvendelse af såkaldte rørfælder. Rørfælder er udført i beton eller plast, og kan enkeltstående eller i 

kombination med flere rør tage form som en lille kunstgrav. Rørfælder er bekostelige og mere 

arbejdskrævende at etablere og flytte. Det er derfor nødvendigt at gøre et grundigt forarbejde, før fælden 

etableres. Tilladelse til anvendelse af rørfælder søges hos Miljøstyrelsen.  

Regler for anvendelse af fælder 

• Fældens maksimale udvendige mål må være 60x60x250 cm. Indgangsåbninger skal være placeret i 

fældens ender. 

• Fælder til fangst af ræv og mårhund må have en maksimal indgangsåbning på 60x60 cm. Det er dog 

tilladt at aflive fangede invasive arter - f.eks. mink og vaskebjørn, hvis de går i disse fælder. Fangst 

af andre rovpattedyr må kun ske i fælder med en maksimal indgangsåbning på 30x30 cm. 



• Fælden skal være flytbar og kasseformet med faste, solide hjørner. 

• Fælder til fangst af rovpattedyr skal være overdækket med løv, grene, græs eller andet, så 

lokkemaden ikke er synlig gennem fældens overside og sider. 

• Fælden må ikke nedgraves.  

• Alle fælder skal være tydeligt forsynet med kontaktoplysninger på den ansvarlige for fælden. 

• Dyr som ikke må reguleres ved fangst i fælde eller som ikke må reguleres ved fangst i den 

pågældende fælde eller på det pågældende sted eller tidspunkt, skal straks frigives. 

• Dyr, som fanges i fælde, skal aflives på stedet eller frigives. De må ikke flyttes og frigives et andet 

sted. 

Hvor i terrænet 

Fældernes placering afgøres naturligvis af arten som er mål for indsatsen. Derfor er det nødvendigt at 

sætte sig ind i foretrukne levesteder og spredningskorridorer i terrænet. Uanset selve opstillingen er 

nidkært udført, vil en fælde der er placeret forkert ikke give resultat. Hvis en fælde ikke giver fangst inden 

for 6-7 uger, bør man flytte den. I nogle tilfælde, kan en flytning til modsatte side af åen/søen eller 50-100 

meter til en remise eller et andet levende hegn gøre forskellen.  

Mårhunde knytter sig gerne til vand hvor der findes rørskove, pilekrat og anden tæt vegetation, men findes 

i højere grad end minken også i andre typer terræn. For at lokalisere egnede fældeplaceringer kan det være 

en god ide at benytte satellitfoto af lokalområdet for at skabe sig et overblik over oplagte ledelinjer og 

spredningskorridorer i landskabet. Dernæst er det værd at se efter de passager i terrænet hvor flest 

faktorer kombineres – levested, ledelinje, fødesøgningssted, ”trædesten” eller naturlige ”flaskehalse” i 

terrænet. Se efter rørskove, tæt krat, å-systemer, bække, levende hegn, stengærde og stenbunker, tæt 

bevoksning langs lande- og motorveje, faunapassager, remiser og mergelgrave.  

Fældens placering skal også tage højde for fremherskende vindretninger således, at færden fra lokkemaden 

blæser ind over de arealer mårhundene passerer og fanger deres opmærksomhed. 

Har man først fundet en egnet placering, er den værd at holde fast i, da man vil opleve, at forskellige 

individer igen og igen søger de samme lokaliteter. Det gælder i øvrigt både for fælder og foderpladser.  

Man skal være opmærksom på, at egnede fangstpladser kan variere hen over året, eller som følge af 

ændringer i jordbrug, skovbrug, dyrehold eller oversvømmelser. 

Det praktiske fældearbejde 

Når fældeplaceringen er valgt, gerne op til synlige strukturer som en busk, vindfælde, kvasbunke el.lign., 

som appellerer til et besøg, skal man sikre sig at fælden står stabilt, og at bunden flugter med det 

tilstødende terræn. Med en skovl rettes underlagt derfor af, og fælden stilles på plads. Især for de store 

trådfælder er det nødvendigt at sikre sig, at bunden ikke giver efter, når dyret træder ind i den. Derfor 

tilføres evt. jord/grus til den ligger fast. Uanset om der er tale om en tråd- eller træfælde, tilføres bunden i 

fælden et tyndt lag af det omkringliggende materiale, så der ikke synes nogen forandring fra omgivelserne. 

Når en ny fælde, der ikke tidligere har fanget, skal tages i brug, kan man med fordel tilføre bunden af 

fælden noget materiale fra andre succesfulde fælder, da færten af dyrenes artsfæller fremmer fangsten. 

Trådfælder dækkes omhyggeligt med græs, kvas, grene eller andet materiale som omgiver fælden, så det 

lever op til betingelserne for overdækning. Overdækningen skal være udført således, at den ikke kan blæse 

væk.  



Fælden skal mærkes med kontaktoplysninger på den ansvarlige for fælden. Det er også en god ide at tilføje 

med hvilket formål, fælden er opstillet. 

Fælden tilføres nu lokkemad. Dette behøver ikke kun at findes hvor det udløser fælden. Forsigtige individer 

kan lokkes til ”fortrolighed”, hvis man i starten fordeler lidt ekstra lokkemad uden for fælden såvel som 

halvvejs inde. For at sprede færden af lokkemaden over så stor afstand som muligt, kan dele af det tørres 

op ad nærtstående træer og fældens kanter lige som der kan trækkes spor ud i terrænet, der kan lede til 

fælden. Erfaringer viser, at den bedste lokkemad til mårhunde er rester fra hjortevildt, ost, akvakulturpiller 

(fiskefoder) samt hunde- og kattefoder. Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for anvendelse af 

lokkemad af animalsk oprindelse. Se tidligere. 

Håndtering af fælder og lokkemad foretages med handsker, så man efterlader minimal menneskelig fært. 

Vedligehold af lokkemaden er vigtig for fældens funktion, men man bør alligevel ikke besøge fælden oftere 

end nødvendigt, da det afsætter fært.  

Fælder skal tilses morgen og aften. Tilsynet kan erstattes af en elektronisk enhed - vildtkamera eller sms-

melder. Anvender man vildtkameraer, kan det være en god ide at lade dem optage video af aktiviteten ved 

fælden, da det er meget lærerigt at se dyrenes adfærd. 

Når et dyr er gået i en fælde, bør man hurtigst muligt aflive dyret. Aflivning foretages enkelt og effektivt 

med en .22 lr., hvilket også er lovligt til aflivning af mårhund og vaskebjørn, når de først sidder i fælden. 

Hvis der er gået et dyr i fælden, som ikke må fanges i den pågældende fælde, på det pågældende sted eller 

tidspunkt, skal det slippes fri. Elektronisk overvågning fremmer en hurtig håndtering af sådanne tilfælde, og 

er med til at sikre, at dyrene ikke lider unødig overlast.  

Det er ikke lovligt at flytte fangne dyr til andre lokaliteter. 

Mårhunde kan fanges i fælder året rundt. Flest voksne mårhunde fanges i de perioder hvor de har behov 

for meget føde. Det er fra sensommeren hen i efteråret, hvor de opbygger huld til vinteren, og det er fra 

årsskiftet tiltagende frem mod hvalpesætningen i april/maj. De voksne mårhunde fanges som beskrevet, 

men når det hen over juni, juli og august gælder fangst af hvalpene, er teknikken en anden. 

Mårhundens hvalpe 

Når mårhundens hvalpe er ca. 6 uger gamle begynder de at følge hannen rundt i terrænet. Hvalpene er 

nysgerrige og er derfor nemme at lokke i en fælde. Men de lærer hurtigt og gentagne forstyrrelser ved en 

fælde der klapper gør dem mere forsigtige. Hvis fangst af hvalpe skal få væsentlig indflydelse på næste 

sæsons ynglebestand, er det nødvendigt at fange mange af dem. Praksis er derfor lidt anderledes end for 

voksne dyr.  

Mårhundenes hvalpe fanges i de små fælder – også kaldet hvalpefælder. I stedet for at opstille en enkelt 

fælde, benyttes gerne 5 eller flere fælder ved siden af hinanden – dog gerne i kombination med en enkelt 

stor fælde, således pladsen er forberedt på fangst af voksne mårhunde. Fælderne deaktiveres ved at 

indgangslågerne bindes eller stripses fast, så fælderne står åbne og ikke kan klappe i. Der fodres i og uden 

for fælderne med f.eks. ost eller foderpiller til fisk hunde eller katte. Et vildtkamera opsættes til 

overvågning af aktiviteten. 

Når hvalpene har fundet foderet og vænnet sig til at gå ind i fælderne efter lokkemaden, aktiveres fælderne 

ved at fjerne opbindingen fra lågerne. Denne fremgangsmåde kan sikre fangst af mange hvalpe på en 

enkelt nat. Fælderne kan evt. bindes op igen, til der er god søgning, og fangsten gentages. Ved denne 

fremgangsmåde undgår man, at hvalpene registrerer farerne ved fælderne, før de er fanget. Ligeledes 

spares der meget tid på at efterstræbe enkeltdyr senere på året. 

Uden for mårhundenes hvalpesæsonen, kan de små fælder med fordel indgå i bekæmpelsen af mink. 



Typiske fejl ved brug af fælder: 

• Manglende overdækning af fældens overside og sider 

• Manglende skiltning med kontaktoplysninger på den ansvarlige for fælden 

• Fælden står ustabilt og bunden giver efter når dyret træder ind i den 

• Overdækning eller fordeling af materiale i bunden er placeret på en sådan måde, at det forhindrer 

at fælden kan lukke korrekt 

• Manglende vedligehold af lokkemaden 

 

Anvendelse af fælder uden forudgående tilladelse: 

• Fældefangst af undslupne pelsdyr, herunder mink, samt arter på EU’s liste over invasive 

problematiske arter, f.eks. mårhund og vaskebjørn, må ske over alt i terrænet, hele året. 

 

Mere information 

Se mere information om mårhundeindsatsen på denne og tilhørende sider 

Se hvordan du bygger en fælde til mårhund og hent byggevejledning her 

 

       

 

 

https://www.jaegerforbundet.dk/vildt-og-natur/natur-og-vildtpleje/bestandpleje/invasive-arter/marhundeindsatsen/
https://www.jaegerforbundet.dk/fældebyg/

