Prædationsprojektet i Nationalpark Vadehavet

Nyhedsbrev – April 2022
Kære reguleringsjægere,
Foråret banker på, og vi går mod en lidt mere stille tid for arbejdet med at regulere prædatorer i
Nationalpark Vadehavet. Det er nemlig ved at være yngletid for ræv, og så der er våbenhvile for
den! Dog er det oplagt at fortsætte observationerne på bait-pladserne rundt om, så vi fortsat får et
indtryk af prædatorernes forekomst i indsatsområderne.
Samtidig står vi efter en sæson 2021/2022 med en klar fornemmelse af, at alle reguleringshold har
haft travlt og har gjort en kæmpestor, frivillig indsats til fordel for vores arbejde med at give de
jordrugende fugle bedre muligheder for at have succes med deres anstrengelser i yngletiden. Mange
tak til jer alle!
Gode resultater
Som I ved, så har vi på det seneste igen haft stor nytte af, at vi fik nogle afgørende dispensationer
til arbejdet med reguleringen af især Ræv, og det gode samarbejde med myndighederne om vores
projekt er fortsat. Det er af meget stor betydning for resultaterne af den målrettede indsats i og ved
de særligt vigtige fugleområder, og herved var det muligt, at få lov til at skyde ræv hele døgnet på
bait-pladserne, lige som reguleringen af ræv kunne fortsætte helt frem til midten af marts.
De gode betingelser for vores arbejde og jeres vilje til at gøre en indsats har båret frugt, så i den
forgangne sæson fra 1. juli 2021 til 15. marts 2022 er der reguleret 161 stykker vildt af de fire
målarter. De fordeler sig således: 88 ræve, 69 mårhunde og 4 mink. Reguleringen af krager slutter
først den 15. april, så derfor er de ikke med i opgørelsen her.
En vigtig brik i det gode samarbejde er naturligvis, at Jørn løbende snakker med jer og holder møder
med jer i de seks indsatshold i projektet, så koordineringen af de mange aktiviteter i områderne er
i top. Kronen på forårets værk var i øvrigt, at Naturstyrelsen Blåvandshuk i marts gennemførte en
reguleringsjagt på Langli, som gav 3 ræve (1 han og 2 tæver) til statistikken.
Nyt rovdyr i nationalparken
Det var lidt af en overraskelse da en af vore reguleringsjægere på Rømø, Pau Schramm, fik øje på en
død sjakal, da han gik sin vanlige rute på den nordlige del af øen. Sjakalen blev fundet den 1. februar
og den lå i flodskarnet ved Juvre, hvor der ofte findes dyr, når vandstanden har været højere end
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normalt. Sjakalen er et særsyn, og der er flere observationer af
ulv end af europæisk sjakal i Danmark!
Sjakalen kan være gået langs Rømødæmningen på jagt efter
nye levesteder (lige som rævene gør) og på den måde fundet
vej til strandengene på det nordlige Rømø. Her kan den være
blevet omringet og fanget af den meget høje vandstand efter
stormen Malik. Alternativet er den druknet på fastlandet og så
drevet i land på Rømø.
Den europæiske sjakals kerneområde er Balkan og landene
omkring Sortehavet, samt det nordlige Italien og Østrig. Siden
1980erne har den bredt sig nordpå, og er nu registreret flere steder i Vest- og Nordeuropa.
Sjakalen var blot den tredje af arten, som er indsendt til faldvildtordningen, og Aalborg Universitets
dyrlæger kunne konstatere, at det var en han på 13,5 kg, og at den var velnæret med pæne
fedtdepoter. Der blev funder blodigt puds i lungerne, og det blev senere konstateret, at dyret – som
formodet – led druknedøden.
Nye tiltag og aktiviteter
Takket være vores høje aktivitetsniveau i Prædationsprojektet, så udvikles projektet løbende. I den
forgangne periode har det bl.a. medført, at der er etableret endnu et par kamera-dækkede
foderpladser for at tjekke forekomsten af ræv og mårhund – denne gang på Keldsand ved Sønderho
og i Tøndermarsken.
Disse foderpladser er etableret i samarbejde med Naturstyrelsen, og med henblik på at styrke
overvågningen af rovdyrene i de udvalgte områder, så har styrelsen doneret i alt 6 af de automatiske
fodertønder. En anden donation til projektet er kommet til via samarbejdet med firmaet ’Jagt-Jakt’,
som på fornem vis har foræret os flotte og nyttige ’caps’ til hele holdet. Tak for det!
Det nye indsatsområde i Tøndermarsken er kommet rigtig godt fra start, ikke mindst på grund af et
særdeles godt samarbejde med den lokale enhed af Naturstyrelsen i området.
I kraft af et samarbejde på tværs af grænsen er reguleringen af prædatorer som mårhund og ræv i
Tøndermarsken og de tilgrænsende naturområder i Tyskland intensiveret. Nye midler og metoder
tages i brug mod rovvildtet for at sikre, at områdets trængte engfugle får størst mulig ynglesucces.
På begge sider af grænsen kører en dispensationsordning, der gør det muligt for reguleringsjægerne
at nedlægge ræve frem til 15. marts. Og netop denne dag var et hold af tyske og danske
reguleringsjægere ude for at afprøve, om brugen af droner med varmefølsomme kameraer kan
sættes ind i kampen. Med en næppe hørbar summen steg dronen til vejrs over rørskovene i
Rieckelbüller Koog, og kort efter viste kamerabilledet den karakteristiske orange silhuet af en ræv
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midt ude i vådområdet - som kort efter blev ombragt. Dermed kom Nationalpark Vadehavet og
Stiftung Naturschutz, der administrerer de tyske naturområder, et skridt nærmere mod det fælles
mål om at få så lav en bestand som muligt af ræve og mårhunde i området, inden fuglenes
ynglesæson starter.
Et nyt mårdyrs-projekt
Med rovdyrforskeren Morten Elmeros i spidsen, har Aarhus Universitet startet et nyt projekt
vedrørende mår-dyr i Danmark. I den anledning vil forskerne gerne have fingrene i så mange døde
mårdyr som muligt, og der er derfor startet en indsamling, som vi håber, at I alle vil være med i.
Til formålet har Ingvard Jensen i Vester Vedsted stillet en fryser til rådighed. I bedes derfor levere
alle de døde mårdyr, som I kommer i besiddelse af, til Ingvard på adressen Kløjsvej 3, Vester
Vedsted, 6760 Ribe. Advisér gerne Ingvard forinden på mobilen 20 88 74 45. Men husk, at alle dyr
skal pakkes i en lukket plastpose og at dyret skal vedlægges en letlæselig seddel (gerne med blyant),
som tydeligt oplyser om findested, dato og finder. Hvis ikke dyret følges af disse oplysninger, er det
ubrugeligt i forskningen!
Kursus i natskydning
I regi af nationalparkens prædationsprojekt er der i den forgangne periode gennemført endnu et
relevant kursus for i frivillige jægere. Det skete den 24. marts om aftenen, hvor vi havde købt os ind
på et kursus i natskydning på Ansager Skydebane.
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Her mødtes 21 friske reguleringsjægere, som fik en
god indføring i at arbejde med aften- og natskydning
på baitpladser med natsigte og/eller lys – både i
teori og i praksis. Der var skydning på både 50 og 100
meter bane, og kurset var en stor succes med mange
gode tilbagemeldinger på nytten af det blandt jer
frivillige.
Vildttællingerne fortsætter
Som bekendt gav en donationen fra Jægernes
Naturfond mulighed for, at der i regi af
nationalparkens prædationsprojekt blev startet et
moniteringsprogram, som skal belyse forekomsten
af rovvildt i fire udvalgte områder i indsatsområderne på Fanø, Mandø, Rømø og i Sneum Enge.
Dette pilotprojekt, som bygger på standardiserede aftentællinger af rovvildtet ved hjælp af termiske
spottere og projektører, har kørt siden oktober 2020.
Frivillige tælleres arbejde med aften-overvågningen af rov-pattedyrene i og ved indsatsområderne
er fortsat hen over vinteren, og da vi i efteråret 2021 var så heldige, at få en ekstra bevilling af
Jægernes Naturfond er de fire tælleområder er nu suppleret med endnu et i Tøndermarsken.
Tællingerne i de nu fem områder fortsætter til hen på foråret, og vi har nu snart data fra to sæsoner
i hus. Alle vildttællere takkes varmt for indsatsen!

Med de bedste hilsner
John Frikke og Jørn Bøgen
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