Kære Erik og Preben

Jeg skriver på vejene af folkene bag mårhundebekæmpelsen i Varde Kommune. Vi er i dag to grupper som
prøver at samle trådene så vi får så effektiv en bekæmpelse som muligt, det er henholdsvis
Mårhundegruppen Varde Øst og Varde Vest som kan følges på FB. Vi var to mand fra Øst gruppen som var
inviteret til at fortælle om vores arbejde med at bekæmpe MH og hvad det er for en invasiv art vi er oppe
imod, på Grønrådsmøde den 15 Maj. Mårhunden er jo utrolig god til det den skal nemlig af overleve og
formere sig mest muligt. Når man så kender til dens fortrækkende menu så må vi sige at Varde Kommune
har det hele. Med den unikke natur Varde Kommune består af så er der masser af vand og vådområder som
er deres fortrukne opholds biotop. Menuen er nemlig helst æg og yngel fra jordrugende fugle samt frøer,
salamandere, andre blød dyr og ikke mindst harekillinger og rålam. Da MH er en god svømmer og elsker
vand så er vores fugle ikke beskyttet på de små øer som de vil være for ræven. Når man så sætter det op i
mod at et par får mellem 8-12 hvalpe hver år og de får hvalpe allerede fra deres første leve år, så skal der
ikke den store eksamen i matematik til at regne ud at det vil gå helt galt hvis ikke vi gør noget. Et forsigtigt
regne stykke på de sidste halvanden år kunne se sådan ud. Vi fik i Varde Øst sidste år 146 mårhunde og lad
os så bare sige 24 i Vest plus der allerede nu er taget 54 i Øst og 76 i Vest siden 1-1-19 de tal lagt sammen
giver 300 døde mårhunde. Så til regnestykket 300/2 = 150 par som hver får 10 hvalpe= 1500 hvalpe + 300
voksende = 1800 MH på halvanden år…. Der vil jeg mene at vi har givet meget tilbage for de 2x 10.000 kr
som Varde Kommune har givet til de 2 grupper. Derfor håber jeg at i vil tage stilling til om ikke det er noget
i vil støtte igen i år gerne med større beløb og helst hver år frem i tiden. For desværre er dette en umulig
mission hvis ikke vi får noget økonomi til at holde gang i vores kamera og fælder samt udskifte når dette er
nødvendigt. Vi er også nød til at have det gps udstyr der er på marked for at være sikker på at få vores
hunde med hjem når de er en del af vores værktøjskasse. Uden gravgående hunde har vi ikke en chance for
at holde denne invasive mårhund nede. Vi er nogle der bruger rigtig meget af vores fritid og køre rigtig
mange kilometer for at de her tal er kommet til.
Dette var ikke en klage sang men mere en frustration over at man forlanger at jægerne betaler for alt.
Dette her er noget vi gør for hele naturen og dens bruger, da vi syntes Varde Kommunes natur , biotop og
alsidige dyreliv er fantastisk. Tag også skovene jægerne betaler for at dyrke deres hobby, at gå på jagt,
mens alle andre bruger dem kvit og frit ( heldigvis ). Men samtidig glæder det mig at de nu har fået lov til at
regulere på kommunens arealer, så må vi bare håbe dette bliver gjort.
Så håber dette er noget i vil få vendt så vi ved hvor vi står økonomisk, skal vi opgradere eller nedgradere
vores indsats.?????? Hvis man dertil lægger hvor mange gange Varde Kommune er blevet nævnt positivt i
både i både TV- Aviser og ikke mindst rapporter fra miljøstyrelsen for den effektive indsats vi gør for at
bekæmpe mårhunden, så må det da også siges at være en skulderklap som gerne skulle give lyst til at
fortsætte bekæmpelsen i Kommunen.
Jeg / vi er altid villige til en snak om hvordan vi ser at indsatsens bliver gjort bedst muligt, så hold jer ikke
tilbage med at kontakte os..

På Mårhundebekæmpelsens vejene
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