03-01-2018
Så kom vi i gang med 2018
Efter at der af Naturstyrelsen var lokaliseret 2 grave i området ved Boller skov, som kunne ligne grave med Mårhund
i. Forsøgte vi i dag sammen med Naturstyrelsen, at gennemgå de 2 grave.
Hunden gav hals i den ene og kom ud med nogle hår i pelsen, som tydelig var fra mårhund
Så valgte vi at grave, dybden var ca 2.3 m, efter et stykke tid var det tydeligt at der ville blive tale om et omfattende
gravearbejde, og vi besluttede at få fat i en minigraver.
Og det var et godt valg, vi mødte en sten på anslået 3 ton som blev lirket til side og sikret mod nedstyrtning.
Da vi fik gangen frigjort, så vi hovedet af en Mårhund, og så blev gravearbejdet genoptaget, og efter 4 huller ned i
omkring 2.3 meters dybde, lykkedes det at udtage en Mårhund han på ca 10 kg. Glæden var stor da 6 mand efter 7
timers arbejde stod med den.
Nu bliver den steriliseret og Vaccineret og der efter brugt som Judas dyr, og så bliver den genudsat i området.
På den måde er vi kommet godt i gang i området, og vi udvider området vi skriver om til Hedensted Kommune og
nærmeste omegn.
Således at vi nu skriver om vores aktiviteter fra Boller ved Horsens og ned til og med området ved Vejle fjord
omkring Tirsbæk Og Ulbækhus, altså lidt i andre kommuner, men dog stadig på Juelsminde Halvøen.
Vi har haft en super dag hvor Naturstyrelsen og Mårhundegruppen i Hedensted har arbejdet tæt sammen, så vi nu
har fået taget hul på det nye år og er kommet i gang på et sted hvor vi har en del henvendelser om Mårhund.
Tak til Naturstyrelsen og de frivillige kræfter der blev brugt i dag.
Så med Nummer 1 i hus er vi klar på næste opgave, og vi ser frem til at få genudsat hannen, og se om han finder en
mage i området.
Få tjekket jeres grave netop i de næste mdr, der er helt sikkert mårhunde i nogen af dem

30-03-2018
NUMMER 2
I aftes lykkedes det for John Ravn at skyde den ene af parret ved Bjerre Engsø.
Parret har været meget ustabile, men efter at de har været på pladsen 2 nætter i træk, satsede vi på at de ville
komme igen den 3 nat, og kl 23.00 kommer de begge mod foderpladsen, og med hjælp fra fuldmåne og lys lykkedes
det at få skudt den ene, den anden vælger at rende ind i et hegn, og skud nr. 2 er ikke muligt.
Det var en han på 6.0 kg, da den har store hjørnetænder, tyder det på at det er en han med et par år på bagen, nu
håber vi at Tæven inden længe igen skal have lidt mad og vender tilbage.
Det var en god fornemmelse at hjulene igen ruller, og igen få fat i en.
Netop på denne lokalitet, fik vi fat i 6 hvalpe sidste år, men ikke de voksne, så dette par har vi været i hælene på i
næsten et år, så fedt at få en af de voksne.

31-03-2018
Nummer 3 i 2018
En jæger ser i går en Mårhund løbe langs et hegn.
Han går en tur langs hegnet efterfølgende sammen med sin hund og Jagtgevær.
Det lykkedes ham at skyde en Mårhund han på 8.0 kg tæven var der også men han kan ikke skyde på den pga.
hegnet.
Det er i området Spettrup/Lystrup så det kan meget vel være hannen fra det par vi ved er der.
Flot arbejde af jægeren.

16-05-2018
Det lykkedes i aftes at få skudt en han på 6.0 kg
Den blev skudt på en foderplads i Hosby.
Der er nu også mårhund på en nyetableret foderplads i nærheden af Vrigsted, 2 nætter efter at pladsen blev
oprettet, var der i nat 6 billeder af en enkelt.
Vi arbejder intenst med at få fat på de etablerede par vi ved der er, og som med mellemrum kommer på
foderpladserne.
Vi har uden held tjekket mellem 50-100 grave for uld.
Vi modtager gerne meldinger hvis i ser nogle i kommunen, og håber at den netop startede bukkejagt vil give et par
stykker mere

18-05-2018
Efter at der i et stykke tid har været Mårhund på foderpladsen, lykkedes det i aftes for den lokale
Mårhundereguleringsjæger ved Lindved at skyde en tæve.
Flot tålmodigt arbejde, og nu pågår arbejdet med at finde magen.

20-05-2018
MÅRHUNDE NUMMER !
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 og 17
Efter at det i fredags lykkedes at få skudt en mårhund i området ved Lindved/Tørring som viste sig at være en tæve,
ja så forestod der et stykke arbejde og opgave med at få lokaliseret graven med evt hvalpe og hannen.
Dette blev forsøgt i dag, med en stille gåtur ved gravene i området.
Og det lykkedes at finde graven hvor der var store mængder uld i og ved indgangen.
Der blev igangsat en udgravning på stedet og efter et par timer var resultatet, at hannen var der med 11 Hvalpe, lige
det antal som de seneste undersøgelser viser at et mårhundepar får i gennemsnit
Der var 4 Tævehvalpe og 7 Hanner !
Så efter et gennem lang tid stort stykke arbejde med at passe foderplads og kamera lykkedes det med indsatsen i
dag at fjerne en hel familie på en gang
Super flot arbejde af mårhundereguleringsjæger Mogens Lindbjerg-Brian Kring og Torben Paaske.
I det pågældende område blev der sidste år set og skudt 6 ved marker med hestebønner,
Med fokus på at det ikke lykkedes at få fat i alle den gang, er det så vigtigt at det nu lykkedes at tage en hel familie
på så tidligt et tidspunkt på året.
Flot indsats og reguleringsarbejde

21-05-2018
Her til aften under bukkejagt lykkedes det jægeren Jonas Knap at skyde en mårhund.
Det er en han på 6.0 kg den er skudt i området ved Rask Mølle.
Jonas skød også en i området sidste år, stort tillykke :-)
Super når jægerne har øjnene med sig og udnytter chancen for Mårhund når den er der

27-05-2018
NUMMER 19
En hektisk dag med regulering af mårhund startede med at fælden ved Bjerre Engsø var smækket til morgen.
Ved kontrol af fælden viste det sig at der sad en Mårhunde tæve i fælden.
Den har vi nu været efter i 1 år, så glæden var stor
Ved udtagningen var det tydeligt at tæven var pattet og altså har født sine hvalpe, selv om vi har tjekket alt hvad vi
kan finde af grave er det ikke lykkedes os at lokalisere hvor de holder til, men det kan også være at de sidder i rør
skærene ved søen.
Med tanken om hvalpenes eksistens tog vi kontakt til Naturstyrelsen, og Det blev aftalt at Peter Büllow ville haste til
stedet med et halsbånd.
Dette blev påsat tæven og den blev sluppet fri igen, og nu håber vi at vi i løbet af få dage kan pejle os frem til hvor
hannen og hvalpene er og så få fat i hele familien, med tanken på hvor mange ænder og gæs der lige nu er ved søen
med nyklækkede gæslinger og reder med ænder på æg , håber vi at vi i 11 time kan få givet dem en hjælpende hånd
ved at få denne familie af mårhunde væk fra stedet

27-05-2018
NUMMER 20-28
Knap var opgave ved Bjerre Engsø klaret, før vi påbegyndte opgave nummer 2.
Vi havde af en opmærksom Bukkejæger i området ved Løsning fået et tip om at han havde set en voksen Mårhund
og 8 hvalpe uden for et gravkompleks af naturgrave.
Vi tog til stedet og fik anvist komplekset, og Lena Liisbjergs super Jack Russel terrier vist tydelig at det var det rigtige
sted, der såes også ved rekognoscering omkring graven at der sad uld på grene og kviste i området.
Stille påbegyndte vi arbejdet og efter 3 timers arbejde havde vi fra graven udtaget 8 hvalpe, kønsmæssig fordelt på 4
tæver og 4 hanner og det lykkedes os også at udtage den voksne han som sad ved ungerne
Da vi nu havde besøg af Naturstyrelsen blev der også på denne voksne han monteret et GPS halsbånd, og så er det
vores håb at vi lige kan få tæven med i løbet af få dage.
En super fin dag med 10 Mårhunde taget ved 2 opgaver.
Mange tak til vores hjælpere og Lodsejere for velvilje og imødekommenhed

30-05-2018
NUMMER 29
Det lykkedes i dag at få fat i tæven fra Løsning området
Hannen som vi tog Søndag sammen med hvalpene, fik et halsbånd på, og i dag sad parret atter sammen i en lille
mose.
Så med Tæven er der nu lukket helt ned for hele familien.
Fangsten gik stille og roligt, og Hunden fra NST stillede tæven og den blev taget med hænderne.
En varm dag i waders men med fangsten fulgte også det gode humør

03-06-2018
Det lykkedes i morges en bukkejæger at skyde en mårhund tæve på 6.2 kg.
Den er skudt i området Barrit/Staksrode der var muligvis en mere, og nu forsøges det med tjek af grave og etablering
af foderplads at få fat i evt mage.
Tak til jægeren for info og regulering.
Mårhunden indsendes nu til undersøgelse ved DTU

08-06-2018
Nummer 31
Det lykkedes til aften Søren Bonde Jensen at skyde en Mårhund på en foderplads i området omkring Hyrup
Det er en tæve på 5.0 kg. som er kommet på pladsen gennem 3 uger med mellemrum.
Der er stor aktivitet på flere pladser, så inden længe satser vi på at det giver en mere.
Tillykke til Søren med sin første Danske Mårhund

10-06-2018
Nummer 32
Det lykkedes i nat kl 03.05 John Ravn at skyde en Mårhund Tæve på 6.0 kg i området ved Bjerre skov.
For 3 uger siden fik vi en henvendelse fra en mand som havde hørt et stykke råvildt der smældede voldsomt i lang
tid, han gik efter lyden og kom ind på 10 meter af Råen som stod og havde fokus på noget i en grøftekant, her kunne
han se en Mårhund ligge ovenpå et få dage gammelt rålam.
Mårhunden lå og bed i halsen på lammet, hvilket var årsagen til de skrig fra både lam og rå som manden havde hørt.
Da mårhunden så ham. løb den afsted med råen i hælene. Tilsyn af lammet gennem en time gjorde at lammet blev
aflivet da det var for medtaget til at kunne klare sig.
Vi handlede samme dag med oprettelse af foderplads, og der gik 17 dage så var der Mårhund på pladsen, og i nat
lykkedes det så at få skudt den, umiddelbart efter skuddet med den tændte lygte på sin riffel ser John et par øjne
mere længere væk,
Og det er Magen til den skudte der står længere væk, skud er ikke muligt
Med henvendelsen fra manden der var opmærksom på noget der lød forkert, kom dette par til vores kendskab.
Da vi har i forvejen et par i området hvor det lykkedes os at fange tæven og få et halsbånd på hende , er der ingen
tvivl om at vi har med 2 par at gøre.
John sad på stedet fra kl 22.00 til 03.00 og fik med sin tålmodighed slået hul på dette par :
Foderpladsen fortsætter i forsøget på at få fat i hannen, og området tjekkes for grave og der opsættes hvalpefælder i
tilfælde af hvalpe i området.
Med 2 par der får hvalpe ved området omkring Bjerre Engsø vil det have så triste følger for fuglelivet ved den, ingen
sø kan holde til at der skal føde til 4 voksne og måske 20 hvalpe

11-06-2018
Mårhunde nummer 33 - 42
Det lykkedes i dag sammen med Peter Bûllow fra Naturstyrelsen at finde graven med hvalpe til tæven med halsbånd
på ved Bjerre Engsø
Efter 5 timers hunde og gravearbejde kunne vi gøre status over opgaven.
Ud af graven fik vi taget 10 Mårhundehvalpe ! der var 6 tæver og 4 hanner.
Hannen var ikke i graven men nu satser vi på at tæven vil lede os frem til ham inden længe.
De havde bopæl under en gammel fældet bøg, og efter flere timers arbejd med skovle og spader fik vi assistance af
Entreprenør Jan Birkebæk Jensen til at komme ind under den gamle bøg. Og Lena Liisberg leverede super
hundearbejde , så vi med sikkerhed kan sige der ikke var flere hvalpe i graven
Stor tak til hjælperne og tak til murmester Erik Madsen for Økonomisk velvilje til gravearbejdet.
En opgave der blev løftet i flok.
Nu fortsætter arbejdet med at finde frem til evt hvalpe og mage til den tæve der blev skudt i Lørdags i den anden
ende af skoven

18-06-2018
Nummer 43
I dag sad der i fælden ved Bjerre Engsø en Mårhund , det var en han på 6.3 kg.
Vi vurdere at det er den største af de 2 uden halsbånd fra den lille film den anden dag.
Og håber dermed at vi har fået fjernet hele kuldet på stedet, nu mangler der bare lige at få indfanget Tæven med
halsbånd, så ser vi om der er ro på pladsen igen.

19-06-2018
Nummer 44
Det lykkedes i nat for John Ravn at skyde en tæve på foderpladsen i Lottrup/Klakring området
Den vejer 6.4 kg.
Det har taget næsten 4 mdr at få hul på parret på dette sted, så mange timer på anstand er brugt.
Efter at den var på pladsen 3 gange og tog flugten hver gang der kom lidt lys i retning af den.
valgte den efter højlydt at have tævet en grævling om retten til at have foderpladsen i fred at tage fat i
ostespisningen.
Det lykkedes så John at placere en fin kugle i den.
Vi fortsætter med at putte ekstra koffein i Johns kaffe så skal han ikke sove så meget, og tager så på en foderplads i
stedet for
Super arbejde John.

01-07-2018
Mårhunde nummer 45 og 46
Det lykkedes i aften i Lottrup/Klakring området at skyde 2 hvalpe på ca 1.7 kg.
De er fra et kuld vi ikke kender til så der bliver lidt at følge op på.
De blev skudt af Karsten Lykkegaard da han var ude og se efter en buk.

04-07-2018
Mårhund nummer 47
For 10 dage siden etablerede vi en foderplads i Barrit området.
Der gik 2 døgn så var der 2 mårhunde på pladsen, stort set hen over hele døgnet, altså både i de lyse og de mørke
timer.
Vi fik stillet en stige op, og igår skulle det så prøves for første gang.
Jeg tog vagten fra 19.00 og til 22.30 hvor John Ravn og jeg så byttede plads og han kravlede op i stigen.
Der gik 40 min så kom der en tæve på pladsen, og med en fin kugle røg den på den kommunale liste som nummer 47
her i 2018
Den tæve vi fik i fælden ved Bjerre Engsø er i dag på besøg ved Dyrlægen, og er fra i dag blevet til et officielt Judas
dyr
Nu holder den lidt ferie i naturstyrelsens hotel og vender tilbage til det østjyske ca i September.
Vi glæder os til at arbejde sammen med hende i efteråret

05-07-2018
Nummer 48 og 49
Efter at der den anden aften blev skudt 2 hvalpe i Lottrup/Klakring området, opstillede vi dagen efter hvalpefælder
for at se om der var flere.
Der gik et døgn, så var der aktivitet ved fælderne
På natbilledet ses at de 2 af fælderne er smækket, og at der er en 3 udenfor.
Ved udtagningen viste det sig at være 2 hanner, nu ser vi om vi ikke kan tage den der ikke gik i, og evt flere kuld
søskende.
Ved konstatering af hvalpe er det vigtigt at man ikke kun opstiller 1 fælde, for man fanger ikke 10 stk med en hver
nat, derfor har vi opsat 3 fælder samlet, og på den foderplads vi lavede samtidig på stedet er der ligeledes op sat 2
hvalpefælder.
Med både foderplads og hvalpe fælder giver det mulighed for anstand efter de voksne og samtidig kan man reducere
hvalpene. Med de 2 i dag har vi nu opnået præcis halvdelen af det samlede antal fra sidste år

06-07-2018
Nummer 50 blev snuppet af en bilist på Vestvejvejen ud for Eriknauer.
Vægt ca 5.0 kg og køn ukendt.
Vi har meldinger fra området om at der er mårhund, og det viser sig at være rigtigt.

08-07-2018
Nummer 51
Til vores store overraskelse var der i nat besøg på foderpladsen ved Bjerre Engsø af en voksen mårhund og 4 hvalpe !
Heldigvis var en af hvalpene gået i fælden på stedet, det er en tævehvalp på 2.2 kg.
Nu er der også på stedet opsat hvalpefælder, det var mårhund nummer 20 der er taget ved området omkring Bjerre
Engsø !
Ingen sø kan holde på den mangfoldighed af fugle hvis dette her ikke for alvor bremses op !

16-07-2018
Nummer 52
Det lykkedes i aftes John Ravn at skyde en han hvalp på 1.7 kg på foderpladsen i Barrit området.
Der var 1 hvalp mere, som det ikke var muligt at afgive skud til.
Men vi følger med på kamera om ikke den inden længe er på stedet igen

21-07-2018
Nummer 53
Det lykkedes i aften 23.25 på foderpladsen i Barrit området undertegnede at skyde en tævehvalp på 1.7 kg.
Vi ved fra kameraet at der er en voksen og mindst 1 hvalp tilbage i familien.
En mørk skov hvor man tydelig kan høre at der kommer noget listende i bøgebladene, men intet se er fantastisk
spændende
Den var ligeglad med at der blev tændt lys på riflen og opdagede intet

22-07-2018
Nummer 54
Efter 10 måneder og 9 dage med fred i As Kær på foderpladsen, var der fredag nat besøg på pladsen af en enkelt.
Efter udbringning af bait i går var der i aftes igen en kl 21.50
Derfor skulle det forsøges i aften, vel ankommet til stigen kl 20.50 gik der ikke 5 min så stod der en smuk 6-ender på
omkring 80-90 point ganske tæt på pladsen, den essede i 15 min og listede stille af igen.
Kort tid efter kom der en rørdrum flyvende og den nød lidt aftensmad 25 meter fra stigen det er et særsyn her i
vores kommune at se dem, og der er ganske få af dem her.
Så var det solsorten og skovskadens tur til at lave musik, og 22.10 kom en Mårhund hvalp frem på pladsen og gik i
gang med osten.
Den opdagede ikke at haglskudet gik, det er en tævehvalp på 3.2 kg, Nu må vi se om det er en enkelt hvalp på tur
eller der er en familie vi ikke har kendskab til.
En super dejlig lun aften med natur for alle pengene og få at holde stress kurven i top, kom der lige 5 billeder fra
foderpladsen ved Barrit, hvorpå der var 2 hvalpe !
Og i nat var der igen besøg af 2 på pladsen ved Bjerre Engsø.

24-07-2018
Nummer 55
Et par opmærksomme jægere, Søren German Madsen og Lasse Rasmussen fra Tørring/Lindved området observerede
idag en nedkørt Mårhundehvalp, en han på 2.1 kg, den var trafikdræbt på Den del af Herning motorvejen som er i
Hedensted Kommune, omkring Lindved/Tørring.

31-07-2018
Nummer 56
Det lykkedes i nat 00.30 for John Ravn at skyde den voksne tæve ved Bjerre Engsø.
Den har krævet mange timer i tårnet, den kom alene men vi ved den stadig har 3 hvalpe, og de kommer også med
mellemrum på pladsen.
Det var Mårhund nummer 22 ved Bjerre Engsø på under 12 mdr.
Vi arbejder på at få de sidste 3 hvalpe, så har vi om ikke andet fået fat i dem vi ved der er der, og kan gøre klar til de
næste
Flot arbejde og tålmodighed John
Vægten på tæven var 8.4 kg

31-07-2018
Nummer 58-61
Et par jægere opdager nogle mårhundehvalpe på en nyhøstet mark, hvor nabo marken er en uhøstet rapsmark.
Det lykkedes dem med hagl gevære at skyde 4 mårhundehvalpe, som viser sig at være 3 tæver og en han hvalp
De har en vægt på 3.5 kg.
Nu er der focus på at resten af familien nok er i rapsmarken, og der holdes øje med stedet.
De er skudt i området omkring Stouby/Belle.
Super flot arbejde, og nu er der slået hul på en ukendt familie

03-08-2018
Nummer 62 og 63
Der gik 3 dage efter at der ved Bjerre engsø blev skudt en tæve, til der igen var aktivitet på stedet, vi mangler 3
hvalpe på stedet og dem har vi focus på.

I aftes var Jesper Munkholm i tårnet, og kort efter kl 22.00 skyder han en Mh der kommer og spiser af osten, han
bliver siddende og 45 min efter kommer der endnu en på pladsen, han skyder også den, det viser sig at den første er
en Tæve på 7.8 kg og nummer 2 er en han hvalp på 3.5 kg
Det er den 4 voksne tæve der er skudt på den foderplads på få mdr !
Og tallet på dette ene sted er nu 24 styk ! på under 1 år! det er virkelig stof til eftertanke hvor voldsomt det her kan
blive.
Et simpelt regnestykke er at der nu er skudt /taget 15 tæver på stedet ! med 10.8 hvalpe i snit, kunne de nedlagte
have vokset til 162 styk til næste år !
For os er der slet ikke længere tvivl om at vi skal være mere obs på Mårhunden end på ræven som prædator i vores
vådområder!
Flot skydning til Jesper

05-08-2018
Nummer 64
En jæger sendte til morgen et billede af en trafikdræbt mårhund hvalp.
Den er kørt over mellem Barrit og Hyrup på amtsvejen.
Den var en han på 2.4 kg.
Efter en kontakt til Lodsejeren på stedet, har vi aftalt at vi i eftermiddag opretter Baitplads på stedet, og opsætter
Hvalpefælder på stedet.
Tak til Claes Andersen for tippet og at han stoppede og tog et billede af den
Det er et kuld vi ikke har kendskab til, men nu kan vi også der arbejde vidre med noget

05-08-2018
Nummer 65
Så lykkedes det at få endnu en af hvalpene ved Bjerre Engsø
Det er en han hvalp på 3.5 kg.
Den er fanget i fælde på stedet.
Den er nummer 25 på dette sted på 1 år.
Der skal hvis vores beregninger holder, stadig være 1 hvalp tilbage, Men beregningerne holder sjældent

07-08-2018
Nummer 66
Med hjælp fra en bilist På mtv ved Tørring lykkedes det at få fat i en han Hvalp på 3.3 kg

08-08-2018
Nummer 67
Det Lykkedes i aftes at få skudt endnu en mårhund ved Bjerre Engsø
Kl 02.00 skød John Ravn en han hvalp på 4.0 kg.
Da vi den anden dag regnede os frem til at der skulle være en tilbage, viste kameraet om natten at vi ikke kan regne !
for da var der 2 på.
Men med den nedlagte i aftes håber vi at der nu kun er 1 tilbage
Tillykke til John ( Natteravn ) med endnu en mårhund
Det var så nummer 26 på dette ene sted

12-08-2018
Nummer 68-69
Under en gåtur ved en lille udtørret sø, med barnebarn i barnevogn og kurv til plukning af brombær, giver hundene
med et hals, og det viser sig at der er 2 mårhunde i brombærrene, Hundene stiller dem og det lykkedes Svend
Asmussen at få ringet efter lidt hjælp ved naboen som kommer til stedet med et haglgevær. og begge dyr nedlægges
Det viser sig at være 2 tæver på 4.0 og 4.5 kg.
De er nedlagt ganske bynær ved Hornsyld, nu oprettes der en foderplads på stedet da det nok er et par stykker fra et
kuld.
Flot hundearbejde og super at Svend Asmussen og Tommy Mortensen får fat i begge dyr

14-08-2018
Nummer 70 og 71
Igen er det trafikken der giver en hjælpende hånd
Og igen er det Motorvejen fra Vejle mod Herning, Der blev i morges spottet 1 død ved afkørslen ved Grejs.
Lasse Rasmussen tjekker op på det og han finder med 5 m mellemrum 2 stk Mårhunde, en tæve og en han med en
vægt på 3.0 kg.
Nu er der over en strækning på 3.5 km nedkørt 5 hvalpe der, så der er lidt at arbejde videre med, da det kan være
både 1 eller 2 kuld.
Tak til Lasse for at tjekke og tak til Christopher Schnoor for tippet

19-08-2018
Nummer 72
Det lykkedes i nat Søren Bonde at skyde en tævehvalp på 4.8 kg, ved Bjerre Engsø
Den har været stabil på pladsen i en uge, og er kommet alene, det skal ud fra hvad vi har på kamera være den sidste
fra de kuld vi har bakset med ved søen.
Tillykke til søren

22-08-2018
Nummer 73
Så blev der igen og for 6 gang fundet en trafikdræbt mårhund på den del af Vejle- Herning motervejen som går
gennem Hedensted Kommune.
Det er en tævehvalp på 3.2 kg fundet på strækningen mellem Tørring og Lindved, ved km sten 7.7.
Tak for tippet til Rasmus Rosenborg
Og tak til Brian Kring for at tjekke op på det
Det tyder på at der er en massiv mængde i det område

25-08-2018
Nummer 74
Det lykkedes i aftes for Rasmus Hektoft Storgaard at skyde sin første Mårhund
Den blev skudt i området omkring Tørring, og det var en tævehvalp på 3.0 kg.
Stort tillykke til Rasmus

26-08-2018
Nummer 75
Det lykkedes i aftes John Ravn at skyde en stor fin han på 8.4 kg på foderpladsen i Lottrup/Klakring området
Med God hjælp fra den tiltagende måne, kunne han med et haglskud få den skudt.
Flot arbejde John

26-08-2018
Nummer 76
Så var der endnu engang bid på motorvejen fra Vejle mod Herning og igen var det en hvalp, en tæve på 3.0 kg.
Det var tæt på afkørslen ved Ølholm.
Tak til Thomas Arp for tippet og stor tak til Lasse Rasmussen for at tjekke det og komme med data

26-08-2018
Nummer 77
Efter et par dage med 2 stk på foderpladsen i As-Kær lykkedes det i aftes for Claus Jensen at skyde den ene, det er en
tævehvalp på 3.2 kg.
Den blev skudt med haglgevær.
Så vi må nok erkende at der er et kuld i området igen !
Men det handler vi på

27-08-2018
Nummer 78
Med hjælp fra en bil, kom der en mere på listen.
Denne gang er det på Vestvejen fra Horsens og til Uldum, ud for Haurum fandt Rasmus Rosenborg en trafikdræbt
han hvalp på 3.0 kg her til morgen.
Sidste år blev der ved området omkring Haurum skudt et par mårhund på andetræk, så det tyder på at der stadig er
aktivitet i området.

28-08-2018
Nummer 79
10 Dage efter vi mente vi havde fået fat i den sidste ved søen, ja så var der en ny på banen ! Der kom et enkelt
billede søndag aften med en Mårhund på.
Så vi fik opfodret i går med lidt bukkeafkog, og så kørte John Ravn ned og ville tage et par timer i Tårnet.
Han sad en time så kom Mårhunden ud af skoven , og gik straks i gang med at spise af fodret, og så fik han den skudt
med riflen
Det er en han på 5.7 kg, og den er nummer 28 som er nedlagt i området ved søen.
Godt arbejde John

29-08-2018
Nummer 80
På foderpladsen ved Lottrup/Klakring skød Carsten Løkkegaard i aftes en hvalp på 4.2 kg, det er en han, den kom på
pladsen 22.44 som den har gjort nogle dage, og så skød Carsten den med haglgevær.
Flot og ihærdig arbejde af Carsten der nu har skudt 3 hvalpe på pladsen, og vi mener ikke der er flere på stedet, efter
der også er taget 3 mere i fælder og begge de voksne er skudt.

29-08-2018
Nummer 81
På foderpladsen i Stouby/Belle området lykkedes det i aftes at skyde hannen i parret på stedet, en stor velvoksen
han på 10.00 kg
Der arbejdes nu videre med at få skudt Tæven på stedet, de er ofte kommet sammen, men i aftes var det kun
hannen der var sulten
Tillykke med den til Christian

02-09-2018
Nummer 82
Så blev det foderpladsen i AS-Kær der leverede en Mårhund igen.
Og igen var det John Ravn der stod for det
Det var en tæve på 5.5 kg som John leverede med et skud fra Haglgeværet.
Der har gennem et par nætter været 2 på stedet, nu ser vi om den anden fortsætter med at være stabil , og om der
inden længe er mulighed for at få fat i den også.
Vi har aktivitet på 4 pladser nu, så vi håber snart der kommer flere i tabellen .
Tillykke John det er solid indsats

04-09-2018
Nummer 83
På A-13 lige ved indkørslen til Tørring, har Brian Kring her til morgen opsamlet en trafikdræbt hvalp, det er en tæve
på ca 3.0 kg.
Bilerne hjælper godt til i området ved Tørring
Tak for tippet Brian

05-09-2018
Nummer 84.
Den 19. august 2017, blev der skudt en mårhund i Åstrup Kær. - siden har der været stille. I As Kær - ikke langt
derfra, er der blevet skudt nogle stykker, så vi var overbeviste om, at det var et spørgsmål om tid - inden der var
mårhund på pladsen. For et par dage siden afslørede vildtkameraet, at der en på pladsen. - Så der skulle lægges en
plan! Jesper M brugte fridagen til at koge nogle opsatser. Alt det affald der bliver tilovers - elsker mårhunden. Så da
Jesper var færdig smuttede han ned i Kæret og smed det lækre "mårhundemad" på baitpladsen. Få timer senere var
han igen på pladsen og efter en kort ventetid - var mårhunden på pladsen! Den faldt for en perfekt kugle - og hvilken
skønhed af en mårhund! Det var en han med en kampvægt på 9,7 kg. og en fantastisk flot pels. Godt gået Jesper
PS: få timer efter hannen mistede livet, kom der et mårhundepar og mæskede sig i de retter som hannen ikke fik.

07-09-2018
Nummer 85
På foderpladsen i Lottrup/Klakring området skød John Ravn i aftes en tæve på 5.0 kg
Det er den 7 der skydes/fanges på denne foderplads i år.
Samtidig var det mårhund nummer 10 som John Ravn har skudt på anstand i år !
Tillykke til John med nummer 10
Det er solid jægerhåndværk, denne her skød han med hagl.
Få timer efter var der endnu en på pladsen

08-09-2018
Nummer 86 og 87
På en af foderpladserne i Glud området har der gennem nogle dage været besøg af 2 stk.
Her i aften lykkedes det Asger Skov at lave en fin dublé til 2 mårhunde
Det var en han på 6.0 kg og en tæve på 4.5 kg.
I 2017 blev der på dette sted skudt/fanget 22 stk !
Den sidste blev skudt den 29/10-17.
Så det er tæt på at der er gået et år inden der igen fandt mh frem til pladsen.
Det betaler sig at forsøge at holde dem nede, og så være klar når de næste kommer.
Stort tillykke til Asger med det flotte reguleringsarbejde

09-09-2018
Nummer 88
Efter at der blev skudt en stor flot han for et par dage siden i Åstrup kær, har der været en mere på kameraet.
Vi flyttede et tårn til stedet i dag og fik fodret godt op, og så kunne John Ravn lige tage et par timer.
Der kom ingen billeder, men en besked tikkede ind, Giver du en øl !
Ja så vidste jeg godt hvad årsagen var
Så John kom med endnu en mårhund ! og også denne gang en han, med en vægt på 7.0 kg.
Fuld effekt af opstilling af tårn og opfodring på pladsen
Igen igen ! Tillykke John

10-09-2018
Nummer 89
Vi blev i dag kontaktet om vi kunne hjælpe en lokal virksomhed i Løsning.
De havde en mårhund som var faldet i et af deres regnvands bassiner.
Den blev aflivet i vandet, og fiske op, det var en tæve på 5.1 kg, altså en hvalp fra i år.
Så der er nok et kuld i området også der

12-09-2018
Nummer 90
Tommy Christensen fra Glud/Skjold jagtforening, fandt i morges en han hvalp på 3.2 kg på Bollervej.
Tak for tippet Tommy

14-09-2018
Nummer 91
På plads i skydetårnet – inden den snigende mørke havde mørklagt skoven.
Ud til foderplads er der ikke mere end små 20 meter. Men hvad! Er det ikke en mårhund som kommer der! Sandelig
jo – og 15 meter efter kommer nr. 2
Har ikke siddet i skydetårnet i 5 minutter og nu er 2 mårhunde på vej mod pladsen. Kort efter træder den ind på
pladsen og begynder straks at æde løs af lækkerierne. Kort efter er nummer 2 på pladsen og begynder med det
samme at spise – 2 meter vil højre for magen. Haglbøssen er listet i anslag og venstre tommeltot trykker på
lyskontakten. Skuddet falder øjeblikkeligt og jeg ser mårhunden forender i knaldet. Med det samme søger
haglbøssens løb mod mårhund nr. 2 Den har ikke tænkt sig at blive på pladsen, men søger mod dækning med det
samme. Få meter fra den står et stort bøgetræ og lige
inden den forsvinder, falder skuddet. – Alt bliver mørkt – rekylen har revet ledningen ud af kontakten.
Reservelygten bliver fundet frem og da lyset bliver tændt, afsløres en død mårhund med det samme – nummer 91
kan skrives i Jægerråd Hedensteds jagtjournal – men hvad med nummer 92?
En efterfølgende grundig eftersøgning – med en god hund – viser desværre, at jeg ikke har været hurtig nok. Jeg må
nøjes med en double til mårhund og bøgetræ

14-09-2018
Nummer 92
Den 8 Sep Skød Asger Skov 2 på en af foderpladserne i Glud området.
Der gik så 4 dage så var der et nyt par på samme plads!
Og nu har Asger skudt tæven i det par, den vejer 5.4 kg
Man kan kun få rynker i panden over den hastighed hvalpene etablere sig i par.
Det er fedt at være omgivet af jægere der gider sidde et par timer en fredag og gøre noget ved det.
Kanon reguleringsarbejd Asger
Kan lige nævne at der er en mere på nabo pladsen, nu kan vi håbe at det er af samme køn som den nedlagte, så vil
der hurtigt være en opkobling af et par igen !
Kan lige nævne at der er en Judas i Barrit området som viser lovende takter, den har været det samme sted i 3 dage
og tæt på har vi en vild på kamera, så de næste er i støbeformen til at komme på denne liste.

15-09-2018
Nummer 93
Det lykkedes i aftes Claus Jensen at skyde hannen fra det par i Lottrup/Klakring hvor John skød tæven i forgårs.
Den vejer 6.2 kg
Så ser vi hvor længe der er ro på den foderplads.
Claus skød den 23.45 med haglgevær, 3 gange havde han lyset tændt inden der var mulighed for at afgive et godt
skud

15-09-2018
Nummer 94
Jørgen Simonsen fra Klakring jagtforening ringede i dag og fortalte at han havde en mårhund i en af fælderne, det var
en han hvalp på 4.6 kg.
Efter aftale med naturstyrelsen aflivede vi den.
Den er lidt mindre i vægt end de andre der er skudt i Lottrup/Klakring området, så det er muligt at det er en anden
familie vi har fat i her, men det finder vi nok ud af

16-09-2018
Nummer 95 - skudt med bue og pil
Mårhund nummer 95 er skudt i området omkring Rask Mølle. Esben Knap ville benytte af muligheden for at skyde et
stykke dåvildt med buen. Men i stedet for dåvildt kommer der 2 mårhunde forbi og Esben trækker buen og får sendt
en dræbende pil mod hannen. Kort efter kan han, nyde synet af en smuk han. (vægt 8 kg). Vi letter på jægerhatten
og ønsker Esben et stort tillykke med det flotte resultat - mon det er den første der er skudt med bue og pil i
Danmark

17-09-2018
Nummer 96
Igen var en bilist hård ved mårhundene - Tommy Christensen fra Glud/Skjold jagtforening, fandt igen her til morgen
en hvalp. Hvalpen vejede 2,4 kg. (hvilket er meget lidt for årstiden) og igen blev den fundet på Bollervej. Det var en
hun og der er/bliver taget kontakt til ejeren af området, idet det er nummer 2 som er blevet kørt over. Op til vejen er
der en majsmark og juletræer. De 2 ihjel kørte hvalpe har nogle søskende og forældre - så igen - Tak for tippet
Tommy.

19-09-2018
Nummer 97 & 98
Så nåede vi op på samme antal som sidste år
Nummer 97 tikkede ind på "messenger" Trafikdræbt mårhund på Færgegårdsbakken ved Juelsminde. Efter en lille
køretur, nåede jeg frem til stedet og kunne konstatere rigtigheden af "anmeldsen" En han på 6 kg havde forsøgt at
krydse Vejlevej, men mødte sit endeligt i form af en bilist. - Tak til Martin Fynbo Frederiksen for at melde mårhunden
ind - vi sørger for at den bliver meldt ind til "invasive" arter.
Få timer senere mødtes vi med naturstyrelsen i Barrit. Nu skulle vi tjekke op på Judas, som i en uges tid havde
opholdt sig i en lille lund - hvilket tyder på, at han har fundet sig en "kæreste". Efter wienerbrød, kaffe og vand var
slagplanen lagt. Et par skytter blev stillet for og resten gik med Peter Bülow og hans dygtige hunde rundt om lunden.
Med vinden i hundenes næser, gik der ikke lang tid - før hundeglam fortalte os - at der var bid! Et højt råb fortalte at
Judas var fanget og jagten gik ind på "kæresten". Kort efter havde vi den og en dejlig dag var slut. Nummer 98 - og
dermed en tangering af sidste års resultat - var en kendsgerning. Judas skal lige gennem et helbredstjek - inden hun
sættes ud - i jagten på den farlige kærlighed.

21-09-2018
Nummer 99
Mårhund nummer 99 faldt for en perfekt riffelkugle. Det var en han og vægten stoppede ved 7,2 kg. Mårhunden
mødte sit endeligt i Stouby/Belle området.

26-09-2018
Nummer

100

Det blev en bilist der tilvejebragte Mårhund nummer 100 i Hedensted kommune
Vi fik i morges et tip af Lena Lisberg som havde spottet en død mårhund på Gludvej ved Købmanden i As- Vig.
Vi tjekkede op på det, og det var en han på 6.3 kg.
Tak til Lena for tippet
De 100 stk fordeler sig på 51 hanner og 49 tæver, en meget ligelig fordeling af køn

02-10-2018
Nummer 101-102-103
Nummer 101
Under efterårets første jagtdag i skovene omkring Kragelund, gav Jørn Skovs 2 Jack Russel terrier hals ved en
grenstak i skoven, da Jørn kommer frem til hundene, kan han se de er i ind fight med en mårhund, han får hunden
kaldt til sig og skyder mårhunden, som efterfølgende viser sig at være en han på 6.7 kg.
Flot hundearbejde, og dejligt at få fat i mårhunden, tillykke Jørn
Nummer 102
Vi fik fra morgenstunden 5 henvendelser fra med jægere om at der på E-45 ved Hedensted i midter rabatten lå en
trafik dræbt mårhund, vi tjekker op på det og der er en mårhund, som vi anslår vejer 7.0 kg. men på grund af
trafikken, vælger vi ikke at samle den op, da vi ikke vil lave ravage for bilisterne eller os selv, så kønnet kender vi ikke.
Oplysninger er sendt til invasive-arter.dk.
Tak for tipsene hen over dagen fra vores medjægere.
Nummer 103
Vi afprøver i øjeblikket noget natbelysning på en foderplads i Åstrup kær.
Den mh på stedet har været der i få glimt hen over de sidste 14 dage, senest med 2 billeder i morges ved 04.30
tiden.
John Ravn synes at der kunne være logik i at den så kom tidligt i aften
Han køre til stedet og får sin gamle stive krop op i tårnet, sidder der så i hele 3-4 minutter Tjekker så lige stedet med
den håndholdte natspotter, og ja så var den på vej ind til foderpladsen,
Han skyder den og det er en han på 5.8 kg
Så hans beskeder om " giver du en øl " begynder at virke som en hel normal ting.
Tillykke John det er godt håndværk.

06-10-2018
Nummer 104
I aftes blev der igen skudt en Mårhund i Åstrup kær.
Det var en han på 6.8 kg, der kom 3 klip i går morges mellem 06-07 så tankerne omkring at den nok ville komme
tidligt til aften, gjorde at John Ravn igen fik mårhundefeber
Og han var på plads 19.30 og skulle vente en time, så kom den til pladsen, og han fik den skudt .
Fornemt arbejde John.

08-10-2018
Nummer 105
Så var der en mere fra trafikken, på Herning motorvejen ved Lindved fik vi et tip fra Rasmus Højgaard Pedersen, og
Lasse Rasmussen tjekker op på det, og det var en tæve på 5.0 kg.

12-10-12018
Nummer 106
På bait pladsen i Belle/Stouby området lykkedes det i aftes for Christian Juel Jensen at skyde endnu en han.
Den vejer 6.8 kg og er den 3 han der er skudt på pladsen.

21-10-2018
Nummer 107-108
Hen over weekenden har vi fået meldinger fra vores med jægere om at der ved Hedensted lå 2 mårhunde med et
par km afstand.
John Ravn har tjekket op på det og der var i begge tilfælde tale om mårhunde
Begge med en vægt på ca 9 kg, den ene en tæve og den anden kunne kønnet ikke fastsættes, men vi kan være
heldige at det er et par.

22-10-2018
Nummer 109 & 110
Natten bød på 2 mårhunde til Jesper Munkholm.
I en periode har vi haft 2 mårhunde på vildtkameraet i Åstrup enge. Baitpladsen er placeret tæt ved stuehuset og i
går aftes løb der billede af mårhunde ind på telefonen.
Jesper fik hurtigt fat i jagtriflen og listede ud. Med anlæg mod et stort træ skød han den ene af mårhundene.
Den anden kunne han ikke få øje på - men efter en halv times tid kom den listende ind på baitpladsen og dens
skæbne var beseglet. En han på 6,1 kg og en tæve på 6 kg.

24-10-2018
Nummer 111
Efter at der i en uge har været billeder af skiftevis en og to Mårhunde på baitpladsen i Hosby området, tog John Ravn
chancen i aften, og efter at have set en del Grævling, kom der en mårhund til pladsen.
Den nåede ikke at få ostebordet gjort færdig inden den var skudt med en god riffelkugle.
Det er en han på 8.8 kg.
Nu venter vi på at finde ud af om det er en enlig han eller den er fra parret på stedet.

31-10-2018
Nummer 112
En han på 8,3 kg. måtte lide den tort, at blive nummer 112 i vores Lille statistik over nedlagte mårhunde i Hedensted
kommune. Carsten Lykkegård havde på fornemmelsen at mårhunden ville komme tidligt på baitpl

adsen. Overrasket blev han derfor, da telefonen meldte om mail-besked. Han var på vej hen til skydetårnet, men
Carsten fiskede telefonen frem - og mårhunden var allerede i gang med det lækre ostebord. Meget forsigtigt listede
han frem og da han kiggede over tårnets kant - var mårhunden væk.
Efter kort venten - puslede det i løvfaldet og en besked på telefonen - viste at mårhunden ikke kunne stå for
ostebordets lyksaligheder.
Mårhunden tyggede nu på osten for sidste gang.
Lygten blev tændt og mårhunden var med det samme klar over dens fatale fejltagelse.
I fuld fart - som ikke er så stærkt - søgte den mod skjulestedet. Men haglene slog den omkuld og kort efter kunne et
fangstskud sende mårhunde til de evige osteborde

04-11-2018
Nummer 113-114
Løsning jagtforening startede i går op med den første af deres 5 gennemgange af Rævegrave i lokalområdet.
Og i en af kunstgravene i området ved Krollerup lykkedes det for hunden at smide en mårhund ud af graven, den
blev skudt, og der var en mere som kort var ude og vende, men den var ikke fri af hunden så skud var udelukket.
Vel vidende om at der var en mere valgte jægerne at lukke graven af, og genoptage arbejdet i dag.
Og det lykkedes dem at få skudt den tilbageværende, så resultatet blev at de fik et par en tæve på 8.0 kg og en han
på 7.0 kg.
Flot start på sæsonen af Løsning jagtforening og Knud Husballe og hans kollegaer.

05-11-2018
Nummer 115
Der har gennem 14 dage været besøg på foderpladsen i Åstrup kær af en enkelt mårhund.
I aftes lykkedes det for Claus Jensen at skyde en tæve på 8.5 kg på pladsen.
Efter at der på pladsen er blevet skudt en han den 5/9-9/9-2/10 og 5/10 ja så var det godt at få tæven, og så håbe på
at der var ro på stedet.
Den ro varede så fra kl 22 hvor Claus skød den, og til 03.40 ! for da var der igen en på pladsen !
Hvis ikke man har foderpladser så får man slet slet ikke det rigtige billede af hvor massivt tilstede mårhundene er i
ens område
Vi ser om ikke vi kan få fat i den næste på stedet inden længe.

10-11-2018
Nummer 116-117
Så var det en landmand der hjalp med at få et par mere på listen.
Under slåning af en efterafgrøde i form af olieræddiker, kom 2 mårhunde i maskinen, han opdagede dem først da de
kom i nærkontakt med slåmaskinen.
Det var en han og en tæve på ca 7.0 kg.
De blev ramt af klipperen på en mark mellem Bredal og Hedensted.
Det viser også at netop de høje efterafgrøder også kan være et sted man kan træffe mårhunde.

16-11-2018
Nummer 118
En mårhund i Hosby-området har gennem længere tid - spillet puds med os. Hvad skulle vi gøre? Flere gange har vi
set den i udkanten af bait-pladsen - men komme det sidste stykke ville den ikke Utallige klip, fra vildtkameraet,
tikkede ind og det var tydeligt at den var meget forsigtig - og først når den følte sig helt sikker trådte den ind på baitpladsen - altid når vi ikke var der
Endelig fik vi den rigtige ide. Vi skulle da bare have fat i en "ansat" fra Them Ost.
Manden ankom og en dejligt duft af ost spredte sig i bilen da jeg kørte ham ud pladsen og fandt selv et sted at sidde.
Knap var jeg kommet på plads før et billede tikkede ind på mobilen. Dejligt, når man trækker på en fra ERFAgruppen,
Tæve med en vægt på 9,6 kg.

16-11-2018
Nummer 119
Så slog den " Krumme pegefinger " til igen.
På foderpladsen i Åstrup kær lykkedes det i aften for John Ravn at skyde en tæve på 7.6 kg.
Nu er der skudt 2 på pladsen i sep-okt og november, vi satser på at hannen bliver ved med at komme lidt endnu, så
vi kan få fat i den også.
Med en tæve i aften og en i aftes kan vi kun være godt tilfredse, det burde være 22 mindre at eftersætte til næste år.
Stort tillykke til John med nummer 18 skudt i mørke og på anstand til nu i år

21-11-2018
Nummer 120
Formanden for Klakring jagtforening, Jørgen Simonsen hørte sin hund gø voldsomt i maskinhuset, og da han kom
frem til hunden. havde den stillet en mårhunde tæve på
6.5 kg.
Jørgen fik tæven skudt. Den blev så nummer 120 i Hedensted kommune til nu i 2018.
Den blev skudt ved Klakring/Juelsminde, således er tallet nu 22 højre end det samlede antal i 2017.
Og fra 2011 hvor vi startede arbejdet med at regulere Mårhunde i Hedensted Kommune er det totale tal vi har for
disse år nu oppe på 284 stk.
Godt arbejde til Jørgen og Hund

24-11-2018
Nummer 121
Ved stillingen 2-0 til Tottenham over Chelsea, begyndte der at tikke billeder ind fra en af Baitpladserne i
Klakring/Hosby området.
Så valgte Carsten Lykkegaard fodbolden fra og kørte mod pladsen, 100 meter på listefødder i mørket, vel fremme
ved stigen kom der endnu et billede, og så var det bare at tænde lampen, og skyde den mårhund der sad og nød sin
aften ost
En fin tæve på 8.7 kg, nedlagt med en God kugle, blev belønningen for at tage chancen midt i kampen.
Super flot Karsten, det var hans mårhund nummer 5 i år.
Ps Tottenham vandt 3-1

25-11-2018
Nummer 122
Der gik 2 timer i aftes fra at Carsten Lykkegaard skød en tæve, til at magen var på pladsen, og der var den det meste
af natten.
Derfor lå det lidt i kortene at den ville komme igen i aften, og 20.55 kom det første billede, men da var Carsten på
plads, og gjorde arbejdet færdig med parret på stedet i Klakring/Hosby.
En stor flot han på 9.5 kg

27-12-2018
Nummer 123 og 124
Et par gravjægere i Stouby/Belle området, Hyggede sig med lidt gravjagt, i en af gravene var der til deres
overraskelse et par Mårhunde der sad og hyggede sig i julen
De har med mellemrum besøgt en Baitplads i nærheden.
Nu blev de så fundet i en grav og skudt, det var en fin han på 8.9 kg og en tæve på 8.3 kg.
Et helt perfekt tidspunkt at få dem på, inden forår og etablering af et nyt kuld

