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1 Baggrund 

1.1 Kommissorium 
På baggrund af en bestilling fra Miljøstyrelsen (MST) af 4. januar 2021 er Na-
tionalt Center for Miljø og Energi (DCE) blevet bedt om at besvare følgende 
problemstilling:  

I forbindelse med Forvaltningsplan for mink, mårhund og vaskebjørn er der nedsat en 
følgegruppe, hvor interessegrupperne er repræsenteret (Danmarks Jægerforbund, 
Danmarks Naturfredningsforening, Skovdyrkerforeningen, Dyrenes Beskyttelse, 
Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Landbrug, og Naturstyrelsen).  

For at få indsatsen fokuseret og inddrage interesseorganisationerne mere bredt, har 
det været muligt at fremsætte ønsker til indsatser og indsatsområder i forbindelse med 
bekæmpelsen af invasive arter.  

Det første møde i følgegruppen har været afholdt i august 2020 og der er modtaget 
input fra Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund og Dyrenes 
Beskyttelse.  

 Miljøstyrelsen ønsker en prioritering af de indspil, der er fremsendt af DB, DN og 
DJ mhp at komme i mål med en indsats eller få mest for ”pengene”, under skyldig 
hensyntagen til Forvaltningsplanens rammer og indsatser. Der kan være en tids-
ramme for at opnå de mål der foreslås med en given indsats. 

 Der ønskes inddraget relevante områder og indsatser for hver af de 3 arter – mink, 
mårhund og vaskebjørn. 

 Det er vigtigt at sammenfatningen er pædagogisk udformet, således at almindelige 
borgere ret intuitivt kan forstå målsætningerne og principperne for hvordan man 
måler på målopfyldelsen.  

1.2 Forvaltningsplan 
Miljø- og Fødevareministeriet udgav i 2020 Forvaltningsplan for mink, mår-
hund og vaskebjørn i Danmark (Miljøstyrelsen 2020). Planen er bygget op om 
følgende mål, principper og indsatser, der bruges som struktur for gennem-
gangen af indspil fra organisationerne nævnt ovenfor: 

Målet for forvaltning af mink, mårhund og vaskebjørn i Danmark er at redu-
cere skader forvoldt af de tre invasive rovdyr primært på populationer af ko-
lonirugende og jordrugende fuglearter og sekundært på mindre pattedyr og 
padder i indsatsområderne, som primært ligger indenfor Natura 2000-områ-
der. Dette omtales i det efterfølgende som det overordnede mål. 

Målet søges opnået ved:  

 at reducere bestanden af fritlevende mink og mårhund med særlig priori-
tering af naturfølsomme områder og disses oplande  

 at undgå spredning af mårhund fra Jylland, samt  
 at hindre etablering af en bestand af vaskebjørn i Danmark.  
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Dette omtales i det efterfølgende som de konkrete mål. 

Forvaltningen skal udmøntes under hensyntagen til principper om 

 gældende lovgivning,  
 dyrevelfærd, samt  
 accepterede samfundsnormer gennem fastholdelse af de frivillige, der al-

lerede foretager bekæmpelse af mink og mårhund, samt aktivering af nye 
frivillige til bekæmpelse i udpegede indsatsområder. 

For at nå målsætningerne arbejdes med indsatser i kategorierne  

 effektiv/målrettet bekæmpelsesindsats 
 begrænse yderligere spredning 
 understøtte frivilliges indsats i bekæmpelsen  
 udbygge viden om arternes adfærd og effekt på biodiversiteten og om be-

kæmpelsesmetoder. 

Forvaltningsplanen gennemgår disse fire indsatstemaer for de tre rovdyrar-
ter, dels forhold, der vedrører alle arter (fælles), og dels temaer, der vedrører 
den enkelte art specifikt.  

1.3 Status for jagt og regulering 
Mink, mårhund og vaskebjørn kan jages og reguleres i henhold til bekendt-
gørelser om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. (jagttid 1.9-31.1) og be-
kendtgørelse om vildtskader (hele året). Disse aktiviteter resulterer i et vildt-
udbytte, som indrapporteres tilsvarende udbyttet af andre arter. I indrappor-
teringen skelnes ikke mellem jagt og regulering. Udbyttet indberettes med 
oplysninger om årstal og kommune, samt med mulighed for at give detalje-
rede oplysninger om nedlagte dyrs køn og alder samt nedlæggelsesmåned. 
Figur 1 viser for de tre arter de seneste års udbytte samt den geografiske for-
deling for 2018/2019. 

Vildtudbyttet er udtryk for både tilstedeværelse af en given vildtbestand samt 
for en efterstræbelses-indsats. Hvis sidstnævnte er kendt, kan udbyttet tages 
som et udtryk for vildtbestandens størrelse og udvikling. For vildtarter med 
stort forvaltningsfokus (fx mårhund i nogle områder) kan en stigning i udbyt-
tet være et udtryk for en intensiveret indsats, men en udbyttestigning kan 
også afspejle, at bestanden er i vækst evt. kombineret med en øget efterstræ-
belsesindsats, uden at denne dog formår at begrænse bestandsstørrelsen. Der-
med vil udbyttetallene ikke nødvendigvis afspejle, om indsatsen bringer for-
valtningen tættere på målsætningen om begrænsning af arten. Det sidste me-
nes at være tilfældet for mårhundebestanden i Danmark, selv om der lokalt 
synes at være eksempler på, at udbyttet falder som følge af en effektiv indsats, 
der begrænser bestanden. 
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Figur 1. Udbyttet af mink, mårhund og vaskebjørn over de seneste år samt fordelingen på kommuner for jagt- og regulerings-

året 2018/19. Røde søjler angiver foreløbige tal (Kilde: www.fauna.au.dk, Aarhus Universitet). 
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2 Indspil fra organisationer 

De indspil, der er kommet fra Danmarks Naturfredningsforening (DN), Dan-
marks Jægerforbund (DJ) og Dyrenes Beskyttelse (DB), er nedenfor rubriceret 
i forhold til nogle af de overskrifter, der er i forvaltningsplanen. Hvor det er 
fundet relevant, suppleres disse med betragtninger eller vurderinger fra 
DCE’s side. 

2.1  Overordnet mål 
Det overordnede mål om at reducere skader på øvrig fauna forårsaget af de 
tre arter adresseres ikke konkret af organisationerne, hvilket tolkes som en 
generel tilslutning til dette bredt accepterede mål.  

2.2  Konkrete mål 
I forhold til forvaltningsplanens konkrete mål er tilbagemeldingen fra organi-
sationerne overordnet, at mårhund skal holdes væk fra Sjælland og Fyn, og 
vaskebjørn skal holdes ude af Danmark. DB mener ikke, at en indsats mod 
mink og mårhund bør handle om nedbringelse af bestande på nationalt ni-
veau, da dette næppe er muligt, men fokuseres mod de områder (fx fuglebe-
skyttelsesområder), hvor tilstedeværelsen af disse rovdyr kan være en trussel 
mod truede hjemmehørende arter. Dette støttes af DN. DJ anser det for ude-
lukket at udrydde mink og mårhund. 

DCE vurderer, at der på baggrund af beslutningen om at nedlægge minkavl-
industrien i Danmark er muligt at anlægge en mere restriktiv målsætning for 
mink. Det er sandsynligt, at den fritlevende bestand af mink i begyndelsen af 
2000’erne har været delvist opretholdt af udslip fra farme (Hammershøj m.fl. 
2005), men at den nuværende vildtlevende bestand opretholdes uden et fort-
sat udslip af dyr fra fangenskab (Pagh m.fl. 2021). Et ophør af minkavl i Dan-
mark vil formentlig øge effektiviteten af bekæmpelsen, således at ambitions-
niveauet i forhold til mink kan være bredere end reduktion i naturfølsomme 
områder og disses oplande, men kan udvides til reduktion eller udryddelse i 
fx landsdele eller hele Danmark.  

2.3 Principper 
Organisationerne støtter generelt de principper, der er beskrevet i forvalt-
ningsplanen. Med hensyn til lovgivning foreslås justering af reglerne for fæl-
der, hvor DN anbefaler en vurdering af muligheden for at anvende større fæl-
der til mårhund. Desuden nævner DN spørgsmålet om adgang til regulering 
af mårhund på private arealer især, hvor der i følsomme områder er behov 
for intensiv bekæmpelse. 

DCE vurderer, at brug af fælder er afgørende for succesen af bekæmpelse af 
alle tre arter, og at en revurdering af lovkravene til fælder er relevant. Kan-
strup (2019) foreslår en justering af dimensioner for trådfælder til vaskebjørn 
samt brug af ”kuffertfælder” og rørfælder. For sidstnævnte findes p.t. en mid-
lertidig tilladelse til fangst af mårhund, vaskebjørn og mink. DCE anbefaler 
en afklaring af lovhjemmelen til adgang til regulering af de tre arter på privat 
ejendom, hvis der er tale om en intensiv indsats i følsomme naturområder, 
hvor private ejendomme kan forhindre en effektiv bekæmpelse. 
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DN og DB lægger eksplicit vægt på dyrevelfærd og sætter spørgsmålstegn 
ved, om den gældende indsats (primært for mårhund) retfærdiggør de afledte 
udfordringer i forhold til dyrevelfærd (drab på moderdyr i yngletiden). DN 
henviser her til Dyreetisk Råd, som mener, at regulering i yngletiden kun kan 
accepteres efter en konkret afvejning, fx hvor det over en periode har vist sig 
umuligt at bekæmpe de pågældende arter ved andre, mere skånsomme me-
toder, men dog, for så vidt angår invasive arter, samtidig erkender, at regule-
ring af de voksne dyr i yngleperioden på det nuværende vidensniveau er nød-
vendigt for at sikre en effektiv bekæmpelse. 

DCE vurderer, at effektiviteten af indsatsen er afhængig af bekæmpelse af 
moderdyr, herunder også i yngletiden. I bestande der er vidt udbredte i et 
område, bør moderdyr kun aflives såfremt hvalpene er opsporet og aflivet.  

Angående frivillighed lægger både DN og DB betydelig vægt på, at indsatsen 
ikke ”bare” beror på, at man kan finde frivillige, og at bekæmpelsen dermed 
kun sker i det omfang, de frivillige ”orker”. Organisationerne understreger, 
at dette ikke afspejler en manglende anerkendelse af den gældende frivillige 
indsats, men er en klar tilkendegivelse af, at indsatsen skal føre til en reel og 
målbar reduktion af påvirkningen af den sårbare fauna og ikke blot en fjer-
nelse af en del af bestandsoverskuddet af de invasive arter. DJ lægger stor 
vægt på at støtte en frivillig indsats af især jægerskaren og sikring af nye me-
toder, der kan gøre de frivilliges arbejde mere målrettet. DN nævner, at ikke-
jægere evt. kan opsætte og tilse fælder, og DB foreslår, at organisationens 
vagtcentral kan bidrage til lav-intensiv overvågning (fx af vaskebjørn). DN 
anser ikke skydepræmier for at være en brugbar tilskyndelse til en intensive-
ret indsats, men nævner muligheden for, at jægere, der gør en særlig indsats, 
inviteres på jagt på statsejede arealer.  

DCE vurderer, for så vidt angår vaskebjørn, at en frivillig indsats som fx den 
eksisterende danske ordning til bekæmpelse af mårhund ikke er tilstrækkelig 
til at forhindre arten i at etablere sig i Danmark. Kanstrup (2019) anbefaler en 
stærk og professionel organisation i det sydlige Jylland samordnet med ind-
satsen i Slesvig-Holsten inspireret af en adaptiv forvaltningstilgang, hvor ind-
sats og resultater løbende moniteres og justeres med henblik på målopfyl-
delse. DCE anerkender betydningen af de frivilliges indsats, men vurderer at 
opfyldelse af de konkrete mål om at holde vaskebjørn ude af Danmark og 
mårhund væk fra Fyn og Sjælland, og desuden for mink og mårhund at sikre 
en effektiv bekæmpelse i naturfølsomme områder, kræver en professionel or-
ganisering i konkrete forvaltningsområder. Udbetaling af skydepræmier og 
tildeling af andre goder (fx jagt) er erfaringsvist administrativt tungt, og ko-
ordinerede tiltag, hvor de frivilliges indsats anerkendes i en tydeligere lokal 
organisation, vurderes at have god tilskyndelseseffekt herunder også af ikke-
jægere. 

2.4 Indsats 
Med hensyn til forvaltningsplanens prioritering af en effektiv/målrettet be-
kæmpelsesindsats støttes dette overordnet af alle organisationer, hvorfra der 
er modtaget input. DN og DB lægger afgørende vægt på, at indsatsen bliver 
omfattet af koordinerede planer rettet mod klare mål for dyrenes påvirkning 
af den øvrige fauna og ikke kun måles på antallet af nedlagte individer. DJ 
foreslår, at bekæmpelsen af mårhund holdes op mod den lokale bestandsstør-
relse og ligeledes, at mårhundens prædation i naturfølsomme områder moni-
teres.  
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DCE vurderer, at en effektiv bekæmpelsesindsats er en nøgleprioritering og 
anbefaler i tråd med organisationerne, at indsatsen i højere grad end nu foku-
seres områdevist og med klare tidsfastsatte mål, der kan evalueres på rele-
vante og entydige indikatorer. Der er her brug for udvikling og formalisering 
af indikatorer, fx et prædationsindeks (fx andel af reder præderet af de inva-
sive arter) og evaluering af udbytte (differentieret på alder og køn) per ind-
satsenhed (catch per unit effort, CPUE). I forhold til anvendelsen af et præda-
tionsindeks, kan det være vanskeligt med sikkerhed at identificere prædato-
rerne til art, men undersøgelser af ægrester fra præderede reder kan ofte give 
svar (Green m.fl. 1987). Alternativt kan prædatorerne identificeres eksperi-
mentelt ved brug af fx voksæg, kameraer etc. (Anthony m.fl. 2006, Smith m.fl. 
2008). Analyse af GPS mårhundes bevægelser og deres lokalisering af nye dyr 
kan bruges som indikator for bestandsstørrelsen ved lave tætheder (Sunde & 
Elmeros 2016).  

Arterne kan her beskrives på følgende måde: 

2.4.1 Mink 

Mål: Generel reduktion/udryddelse af bestanden i Danmark.  
Indsats: Videreførelse efter de gældende regler for regulering hele året ved 
brug af skydevåben og fælder og med generel tilskyndelse til frivillige om at 
deltage. Indikator: Vildtudbytte. Områdevis evaluering af vildtudbytte (fx på 
kommuneniveau) sammenholdt med tætheden af tidligere minkfarme vil 
kunne give indikation af ændret betydning af udslip.  

Mål: Udryddelse i sårbare områder.  
Særlig bekæmpelsesindsats: Fuglebeskyttelsesområder med jordrugende 
ynglefugle som udpegningsgrundlag samt i forhold til beskyttelse af padder 
og mindre pattedyr i form af intensiveret anvendelse af fælder, som DCE an-
befaler, hvilket er i tråd med forslag fra DN (der foreslår en evaluering af ri-
siko for bifangst) og DJ (der foreslår, at fælder til mårhundehvalpe også bru-
ges til mink). Indikatorer: Lokalt udbytte. I fugleområder med eksisterende 
forvaltningsfokus, fx ynglefuglereservater (Vejlerne, Tipperne, Filsø, Sydfyn-
ske Øhav, Roskilde Fjord) anbefales en særlig moniteringsindsats, der ud over 
registrering af lokalt udbytte og dækker eksponering af dyr på vildtkameraer 
opstillet strategisk og med tilstrækkelig tæthed, ”walking surveys” (spormo-
nitering), prædationsindeks og CPUE. 

2.4.2 Mårhund 

Mål: Forhindre at mårhund spredes til Fyn og Sjælland 
Indsats: Intensiveret indsats i trekantsområdet som nu. På Fyn: GPS mærkede 
mårhunde istedet for judasdyr til lokalisering af forekomst af vildtlevende 
dyr og målrettet bekæmpelse. Indikatorer: Udbytte i trekantsområdet. GPS 
mærkede individer i kontakt med mårhunde på Fyn og Sjælland. 

Mål: Generel reduktion/udryddelse af bestanden i Jylland  
Indsats: Videreførelse efter de gældende regler for regulering hele året ved 
brug af skydevåben og fælder og med generel tilskyndelse til flere frivillige 
om at deltage. Indikatorer: Vildtudbytte (lokalt differentieret). 

Mål: Udryddelse i sårbare områder  
Særlig bekæmpelsesindsats: Fuglebeskyttelsesområder med jordrugende 
ynglefugle som udpegningsgrundlag samt i forhold til beskyttelse af padder 
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og mindre pattedyr i form af en intensiveret indsats herunder med anvendelse 
af fælder, hvilket er i tråd med forslag fra DN (dog med evaluering af risiko 
for bifangst) og DJ, der foreslår udlevering af fælder til fangst af mårhunde-
hvalpe og fortsat brug af fiskefoder samt etablering af en pulje til SMS-mel-
dere til fælder. Fældetyper er p.t. under evaluering af Aalborg Universitet og 
Danmarks Tekniske Universitet (Sussie Pagh, pers. medd.), og resultater af 
dette integreres i den kommende forvaltning. I fugleområder med eksiste-
rende forvaltningsfokus, fx ynglefuglereservater (Vejlerne, Tipperne, Filsø, 
Sydfynske Øhav, Roskilde Fjord) anbefales en særlig moniteringsindsats, der 
ud over registrering af lokalt udbytte og dækker eksponering af dyr på vildt-
kameraer opstillet strategisk og med tilstrækkelig tæthed, ”walking surveys” 
(spormonitering), prædationsindeks og CPUE. 

2.4.3 Vaskebjørn 

Mål: Forhindre at vaskebjørn etablerer sig i Danmark 
Særlig indsats: Effektiv indsats i samarbejde med myndigheder og borgere i 
Slesvig-Holsten. Det vurderes relevant at afklare mulighederne for finansie-
ring fra EU, som nævnt af DN. Indikatorer: Forekomst i Slesvig-Holsten dif-
ferentieret på delområder (årligt vildtudbytte). Monitering: Samordning med 
overvågning af vildsvin: Eksponering på kameraer langs grænsen og i Søn-
derjylland. Mærkning af vaskebjørn i Danmark som foreslået af DJ kan måske 
have værdi, men vurderes af DCE til p.t. at være af lav prioritet, hvorimod 
monitering af vaskebjørne i Slesvig-Holsten fx med GPS kunne give viden om, 
i hvilket omfang individer bevæger sig mod nord. 

2.5 Mere viden 
DJ ønsker mere viden om mårhund herunder sammenskrivning af eksiste-
rende viden om prædation i følsomme områder.  
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3 Prioritering 

På baggrund af bidrag fra organisationerne anbefaler DCE følgende indsatser 
som høj prioritering: 

3.1 Koordineret indsats i naturfølsomme områder  
De samstemmende anbefalinger af en særlig koordineret indsats i forhold til 
især mårhund, men også mink i sårbare områder bør gives meget høj prioritet. 
Forslagene om opstilling af klare mål for indsatsen, hvor indikatorerne er ef-
fektive til evaluering af rovdyrenes påvirkning af den øvrige fauna herunder 
især ynglefugle, vurderes at være afgørende. Der findes gode eksempler på 
en sådan områdeorienteret tilgang, fx for Tøndermarsken og Tipperne/Værn-
engene, hvor det over få år er lykkedes at bekæmpe mårhund og ræv, med 
mindsket prædation på især ynglende vadefugle til følge (Clausen m.fl. 2016, 
Thorup & Bregnballe 2019). Lignende tiltag vil kunne iværksættes i andre om-
råder. Det vurderes, at en sådan lokal indsats kræver ressourcetilførsel, hvor 
frivillige støttes af professionelle kræfter.  

Med hensyn til udvælgelse af særligt følsomme områder foreligger der krite-
rier fra fx forvaltningsplanen for mink (Naturstyrelsen 2012), som indeholder 
en oversigt over udvalgte særlige indsatsområder. Udvælgelsen kan baseres 
på forekomsten af særligt sårbare artsgrupper (f.eks. jordrugende fugle) og 
evt. disses bevaringsstatus. Således kan eksempelvis områder, hvor arterne er 
på udpegningsgrundlaget, anses som fokusområder og dermed genstand for 
en særlig bekæmpelsesindsats. 

Den foreslåede skærpelse af overvågning af vaskebjørn i Sønderjylland bør 
prioriteres højt og inkludere et koordineret samarbejde med myndigheder og 
organisationer i Slesvig-Holsten, fx igennem et program inspireret af adaptiv 
forvaltning. Dette vil kunne forstærke befolkningsinddragelsen, som også fo-
reslået. Den foreslåede GPS-mærkning af vaskebjørn til afklaring af artens 
vandringer vil have størst relevans hvis den gennemføres syd for grænsen. 
Især for vaskebjørn synes det oplagt at sikre ressourcer til en tysk-dansk ind-
sats via EU-midler. 

Lokale frivillige spiller en nøglerolle i programmet uanset art. Hvis der i hø-
jere grad end nu sikres ressourcer til en professionel organisering og koordi-
nering af de frivillige, vurderer DCE, at flere – herunder også ikke-jægere - vil 
kunne inddrages og styrke indsatsen. 

3.2 Praktisk tilgang 
I forhold til den praktiske tilgang til bekæmpelse ligger der i bidragene fra 
organisationerne en række forslag, som DCE vurderer at være omkostnings-
effektive og bør gives prioritet:  

3.2.1 Fælder 

Mink: Udvikling af fælder, herunder til minimering af bifangst, og intensive-
ret anvendelse i sårbare områder; Mårhund: Udvikling af typer og størrelse, 
udlån af hvalpefælder, mulighed for mærkning af mårhundetæver fanget i 
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yngletiden (for at effektivisere opsporing af hvalpe). Ydermere synes det re-
levant at optimere brugen af SMS-meldere til fælder, som foreslået, da dette 
kan effektivisere den samlede indsats. 

3.2.2 Adgang  

Effektiviteten af bekæmpelse (især af mårhund) i forhold til følsomme områ-
der og oplande til disse er afhængig af, at der ikke er delområder, der ikke 
indgår i programmet. En udredning af mulighederne for at sikre adgang til 
sådanne områder, som foreslået, bør prioriteres.  

3.3 Effektvurdering og løbende opfølgning 
Der er et grundlæggende behov, for at udvikle bedre redskaber til at måle 
effekten af indsatsen, således at vildtudbyttet ikke står alene som indikator. 
Der er ovenfor nævnt en række eksempler, herunder CPUE, som bør bruges 
som supplement til udbyttet. Ligeledes er det vigtigt, at især den områdevise 
indsats styrkes med mål for prædationshyppigheden, ynglesucces hos påvir-
kede arter og indikatorer for tætheden af de invasive arter i sammenligning 
med kontrolområder. Specifikt for mårhund bør brug af GPS mærkede indi-
vider, særligt i områder med lav bestandstæthed, systematiseres og oppriori-
teres som metode til bestandsestimering.  

Ligeledes synes der at være et behov for, at den centrale evaluering bliver 
mere kontinuerlig, fx igennem en årlig rapportering af bestandsudviklingen 
for de tre arter, hvilket naturligt vil kunne ske i forlængelse af den årlige vildt-
udbyttestatistik som afrapporteres i juni måned kombineret med de øvrige 
indrapporteringer (fx hjemmesider), der foreligger. Ydermere kunne evalue-
ring og bestandsvurdering for de tre arter (og andre invasive arter) samordnes 
med de egentligt hjemmehørende jagtbare arter og være genstand for en cen-
tral fastlæggelse af målsætninger som foreslået af Kanstrup (2014). Vurdering 
af målopfyldelse kunne omfattes af en fx 4-årig evaluering parallelt med eller 
evt. integreret i de regelmæssige jagttidsrapporter, som DCE leverer til MST, 
hvor de centralt og lokalt genererede data for fx udbytte i højere grad end nu 
kan komme til anvendelse.  
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