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Till SKKs Jakthundklubbar

Förslag hur SKKs jakthundklubbar kan medverka till att förhindra en absolut
oönskad spridning i av Mårdhunden Sverige.
Fakta
Mårdhunden kom som rymling från ryska pälsfarmer till den finska delen av Karelen för ca 30 års sedan.
Den har till idag spridit sig över hela Finland och det beräknas att det i Finland skjuts ca 160 000 st och ca
300 000 st trafikdödas. Sett mot dessa tal kan konstateras att arten har en lavinartad spridning. I Sverige
har nu mårdhunden spridit sig, genom parbildningar utefter kusten från Kalix till Piteå på endast 5 år.
Mårdhunden har vintersömn. Idet kan vara i bäverhyddor, rävlyor och ihåliga trädstammar, men speciellt
nyttjar den grävlingsgryt.
Mårdhunden är monogam, och paret håller samman livet ut inom ett hemområde på 3-8 km².
Mårdhunden är utpräglat nattaktiv och är relativt skygg. Den trycker eller ”spelar död” i stället för att fly
när den störs. Allt detta bidrar till att en mårdhund är lätt att ”missa”, även om den skulle ha etablerat sig i
ett revir/område.
Mårdhunden äter i stort sett allt den kommer över, till exempel små däggdjur, kadaver, fåglar, ägg, fiskar,
amfibier, maskar, insekter och olika typer av växtmaterial. Det är därför mer än sannolikhet att en
utbredning i Sverige starkt skulle påverka bland annat skogsfågelbestånden.

SKK uppmanar nu samtliga jakthundklubbar, främst de som har lokal-, läns eller
regionalklubbar i Norrbotten, Västerbotten samt Västernorrland att etablera ett samarbete
med Svenska Jägareförbundets respektive Länsföreningar.
Då mårdhunden för närvarande befinner sig i vinterdvala har vi lite tid på oss att etablera samarbete och
strategier mellan Jägareförbundet och Jakthundklubbarna. Men alla bör inse att detta brådskar.
SKK föreslår att samtliga Jakthundklubbar snarast kontaktar respektive Länsjaktvårdskonsulent i
rubricerade Länsföreningar för att etablera ett samarbete och tillsammans utveckla strategier för åtgärder
och ett samarbete. Vidare föreslår SKK att respektive Länsjaktsförening i sin tur kontaktar de regionala
Jakthundklubbar som finns inom ert län och bjuder in till ett möte.

Sannolikt är det ställande hundar, trädskällare, men säkert också vissa raser eller individer av
fågelhundarna som kan komma att ”ställa” eller markera var en mårdhund finns eller har en boplats. Sen
kommer givetvis grythundraserna att vara ovärderliga om vi ska lyckas att förhindra en spridning av
mårdhunden, framförallt neråt kusten, men också in i skogslandskapet i de aktuella länen.
Vi vet ju att ”jakthundsfolk” till exempel de som sysslar med drivande raser, eller med olika
fågelhundsraser, oftast är ute i skog och mark och därigenom kan göra observationer i form av spår eller
spillning. Det är sedan viktigt att sådana iakttagelser rapporteras till de personer som aktuella län
förhoppningsvis har utsett till informationsmottagare.
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