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Kære Kjell-Arne Ottosen 

 

Tak for dit spørgsmål om invasive arter i Norden, som er modtaget den 13. januar 

2021. 

 

Danmark sætter stor pris på det nordiske samarbejde og samarbejdet i EU i 

kampen mod invasive ikkehjemmehørende arter, blandt andet mårhund og 

vaskebjørn. I foråret 2020 offentliggjorde Miljøministeriet Forvaltningsplan for 

mink, mårhund og vaskebjørn, hvis formål er at fastlægge mål og rammer for den 

fremtidige forvaltning af de tre invasive rovdyr med implementering af 

foranstaltninger for at begrænse arternes skadelige virkning i naturen. Den 

overordnede strategi for mårhund er at reducere risikoen for yderligere spredning 

af mårhund til områder, hvor den endnu ikke er etableret. Vaskebjørn er endnu 

ikke etableret i Danmark, så der er fokus på forebyggelse og hurtig udryddelse, når 

den observeres i landet. 

 

Mårhund er vidt udbredt i Jylland og på enkelte øer tæt ved den jyske kyst, men 

findes kun enkeltvist og sporadisk på Fyn og er ikke etableret andre steder øst for 

Lillebælt. Danmarks Jægerforbund understøtter jægere i bekæmpelse af mårhund 

og vaskebjørn på private arealer. Derudover gennemfører Danmarks 

Jægerforbund uddannelse af frivillige reguleringsjægere i de mest effektive 

bekæmpelsesmetoder og håndterer borgerobservationer af mårhunde. 

Naturstyrelsen bekæmper mårhund og vaskebjørn på Naturstyrelsens arealer og 

udfører bekæmpelse med GPS-mårhunde bl.a. på Fyn ved anvendelse af 

specialiserede jagthunde. Bekæmpelsen prioriteres i sårbare naturområder 

eksempelvis Natura 2000-områder, hvor der lever jordrugende fugle og padder. 

 

I 2019 blev der afsat 11 mio. kr. årligt til forebyggelse og håndtering af invasive 

ikkehjemmehørende arter i Danmark, der koordineres af Miljøstyrelsen. Der har 

siden 2020 været fokus på at udvikle og afprøve nye bekæmpelsesmetoder og på at 

forbedre eksisterende metoder. Siden 2020 har det således været muligt at 

anvende lysforstærkende natsigte og termisk håndholdt kikkert ved afskydning af 

mårhund og vaskebjørn. Der fokuseres på at understøtte bekæmpelse af voksne 

mårhunde i vinteren inden parringssæsonen begynder i foråret. Miljøstyrelsen har 

bidraget til indkøb af udstyr eksempelvis fælder og vildtkameraer til frivillige 

mårhundejægere. 

 

Overvågning og bekæmpelse af invasive arter kræver aktivt samarbejde med 

lodsejere og frivillige, da jagtretten administreres af den enkelte lodsejer. Derfor er 

der fokus på at informere, engagere og inddrage borgere og organisationer i 

forvaltningsplanens mål og indsatser. 
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Med venlig hilsen 
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