
Emil Søgaard Christensen 
oktober 2012  

Mårhund 
 

Mårhunden er et pattedyr, og er invasiv art, som betyder at den kommer fra et andet land og skal ikke være i 
Danmark. Mårhunden er kommet til Danmark i 90’erne, og der er muligvis enkelte, der er flygtet fra 
fangenskab eller kommet fra Sverige. Mårhunden kommer naturligt fra Østasien, som er grunden til den i 
Sverige bliver kaldt Østasiatisk vandræv. 
 
Den er blevet set i Jylland, men er først blevet rigtig kendt i 2011, da man fandt et eksemplar på Sjælland, i 
kælderen på et hus. 
”Det startede med at vores hund begyndte at gø voldsomt.” siger Bjarne Højlund til DR nyhederne. ”første 
troede jeg at det var en indbrudstyv der var trængt ind i kælderen. 
”Da jeg så den troede jeg først det var en vaskebjørn, men det viste sig senere at det var en mårhund.” 
Bjarne tænkte på om det var et kæledyr der var sluppet ud, for den så ikke ud til at være bange for ham, han 
fik den lige så roligt ud af kælderen hvor den løb sin vej. 

Med en størrelse på ca. 60 cm lang, 40 cm høj og en 
vægt på 4 til 9 kilo er mårhunden måske lidt lille, men 
den perfekte dræber, den kan godt nok ikke løbe 
særlig hurtigt eller længe, men da den er en mester 
klatre kan den sagtens fange fugle i træerne, og dens 
poter er lavet så kan svømme godt, man mener at den 
kan svømme op til 5 km. Og da den er altædende så 
den kan skaffe føde overalt. 
 
Dens klør er lavet til at fange byttet ikke dræbe. Det 
klare dens tænder og gode kæber. 
Mårhunden er et farligt dyr, da det kan udkonkurrere 
andre rovdyr, som fx ræv og grævling da de er gode 
klatre og svømme, fordi den kan både svømme og er 
en fantastisk klatre, så den kan tage fugle, fisk og 
mindre dyr, og på trods af den ringe størrelse er 

mårhunden også farlige for mennesker, da den kan bærer på rabies og forskellige bændelorm deriblandt 
nogen der er faglige for mennesker. Bliver de bange for noget spiller de død, da det kan få de fleste dyr til at 
lade den være. 
 
Mårhunden ligner lidt en blanding af en vaskebjørn og en grævling, og bliver tit forvekslet med dem, men 
man kan se forskel da mårhunden, da den er mindre end en grævling og den har andre farver end både 
vaskebjørn og grævling og dens trædepuder er mere ovalformet. 
Mårhunden bor helst nær vand med træer omkring da den kan jage i vand, i træer og kan få plads til at 
yngle. De overtager typisk gamle ræve- og grævlingegrave. 
Mårhunde er natdyr som betyder at de er aktive og jager mest om natten. 
Mårhunde er lige som mennesker og lever med en mage hele livet, de lever i 4 – 5 år i naturen men kan 
blive op til 7 i fangeskab, de har ynglesæson i februar til april, og hunnen for 6 til 10 hvalpe per. kuld, som 
forlader faren og moren efter 9-11 måneder og leder efter sit eget territorium og søger efter egen mage, 
hvalpene er kønsmodne efter 10 måneder, hvilket betyder at de hurtigt kan bredde sig på større område. 
 
Vaskebjørn.                                                  Mårhund.                       Grævling. 

 



 
Der er blevet fundet mange Mårhunde i meget af Europa på det seneste, fordi de passer til vores klima 
kommer de her til fra Rusland og holder mest til i: Tyskland, Finland, Østrig, Ungarn, de Baltiske lande og de 
nordlige dele af Sverige og Norge. 
Da mårhunden er en invasiv art, er det blevet tilladt at jage den året rundt, uden at skulle have en speciel 
tilladelse af regeringen, for den kan true flere forskellige fugle og smådyr da de ikke er vant til at have den 
her. 
Man regner med at mårhunden er blevet udryddet fra Danmark inden år 2015. 
 

 
 
Der er kommet en måde at fange mårhunde hurtigere, ved hjælp af de såkaldte judas-mårhunde som er en 
normal mårhund med et judas-halsbånd, som er et halsbånd med en chip så man kan følge hvor de går hen, 
som man så følger og fanger dens artsfæller som den går hen til når den bliver sat fri, hvilket gør at man 
hurtigere kan finde og fange mårhundene, og få dem aflivet. 
Man fanger mårhunde ved at enten at få en hund til at jage den ud af sin grav og så skyde den, ligesom i 
rævejagt, eller hvis man ikke har en hund eller den er for stor kan man også bare grave i mårhundens grav 
og fange den med de bare næver el. et bur, eller man kan lokke den ind i en stor rottefælde ved hjælp af 
noget mad. 
 
Hvis man ser en mårhund eller ved der er en i dit område, skal man kontakte skov- og naturstyrelsen, og 
hvis man er jæger eller på anden måde har noget med sådan dyr at gøre kan man selv fange og aflevere 
den. 
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