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faktaark

Mårhund
Nyctereutes procyonoides

Fremmed art

Mårhundens karakteristiske, svarte ansikt er
omkranset av lysere pels i pannen og på snuten,
og dyret ligner derfor en vaskebjørn. Den kan
likevel lett forveksles med arter som rødrev
(særlig varianter av korsrev og rømt tamrev) eller
grevling.
Status
Risikovurdering 2012: Svært høy risiko (SE)

Kjennetegn
Er på størrelse med en rødrev, men har kortere og spinklere føtter og hale og
lubben kropp. Hodet er ganske lite og snuten spiss, ørene er korte og avrundet.
Kan fort forveksles med andre arter, og bakfra er det spesielt vanskelig å se
forskjell på grevling og mårhund. Sett forfra er den lettere å kjenne igjen på
grunn av den svarte ansiktsmasken. Pelsen er tett og langhåret, og fargen
varierer ganske mye, men går hovedsakelig i gult, grått, brunt og svart.
Brystpartiet, halsen, leggene og føttene er mye mørkere enn resten av kroppen
og nærmest svart. Finske mårhunder har en kroppslengde på inntil ca. 60 cm, og
det er ubetydelig størrelsesforskjell på hanner og hunner. Halen er inntil ca. 25
cm. Kroppsvekta om våren og forsommeren er fra ca. 4–6 kg, men øker til ca. 10
kg om høsten. Mårhundspor har en symmetrisk form med avtrykk etter fire tær
der klørne vises ved passende underlag. Men det skiller seg fra andre hundedyr
ved den runde formen, og kan ved første øyekast ligne sporene av et kattedyr.
Framfotavtrykket er noe større enn avtrykket etter bakfoten, men generelt er
sporstørrelsen 4–5,5 cm, og det er derfor mulig å forveksle små hundespor med
mårhundspor. Som hos grevling kan ekskrementene legges i større eller mindre
latriner.
Utbredelse
Kommer opprinnelig fra Asia, men innført til vestlige deler av Sovjetunionen og
tilgrensende østeuropeiske land i 1928 for å øke antall jaktbare pelsviltarter. Er
nå bl.a. utbredt i Polen, de baltiske statene, Finland og Tyskland. Enkeltindivider
er registrert så langt sør som Italia. Ble første gang sikkert påvist i Norge øst for
Kirkenes i 1983. I 1988 ble et dyr avlivet i Sør-Varanger, og i 1997 ble et dyr
skutt på Vaggetem i Øvre Pasvik. Det fjerde sikre funnet er fra Skibotn i Troms

Sikre observasjoner av mårhund er fra
Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag,
og til sammen er 11 individer avlivet.

(2007). Høsten 2007 ble et individ drept ved
Bjørnefjell i Kautokeino, og i oktober 2007 ble et
dyr påkjørt ved Unkervatn i Hattfjelldal. I løpet
av november ble ytterligere tre individer avlivet
ved Unkervatnet. I januar 2010 ble en mårhund
fanget levende i Nord-Trøndelag og utstyrt med
radiosender og satt ut samme sted den ble
fanget for å avsløre artsfrender ved å oppsøke
disse. I juni ble dyret fraktet til Namsskogan og
sluppet på nytt, men måtte avlives kort tid etter
grunnet sykdom. I begynnelsen av mars 2011
ble en mårhund skutt i Kautokeino. Dette dyret
var radiomerket i tilknytning til et felles nordisk
prosjekt med hovedmålsetning å bekjempe
arten, og viste seg å ha vandret over 700 km
nordover fra Haparanda, og bekrefter at
enkeltindivider kan vandre over svært lange
avstander. I tillegg foreligger flere, ubekreftede
observasjoner, særlig fra Finnmark
(sannsynligvis også av yngling), samt fra Troms,
Midt- og Sør-Norge.
Biologi
Leveområdene preges først og fremst av
våtmark; krattbevokst og fuktig løv- og
blandingsskog, elvedaler, næringsrike

Tekst: Kjetil Bevanger. Kartgrunnlag: Kjetil Bevanger og Steinar Wikan. Foto: Pekka J. Nikkander.
E-post: kjetil.bevanger@nina.no

Artsdatabankens faktaark ISSN1504-9140 nr. 61 utgitt 2012, side 2

Mårhund kan lett forveksles med korsrev, rømt
farmrev og grevling. På grunn av dyrenes anonyme
atferd er det imidlertid sannsynlig at arten finnes
enkelte steder uten å bli oppdaget. Foto: Rainer Erl

myrområder, våtmarker ved innsjøer med sivvegetasjon og
marine strandområder. Den klarer seg også godt i skog
oppbrutt av kulturmark. Arten er en generalist og i Finland er
amfibier vanlige byttedyr, sammen med smågnagere, insekter,
våtmarksfugl, fugleegg og fugleunger. Slakteavfall og åtsler er
viktig i perioder av året. Utover høsten spises mer og mer
vegetabilsk næring; i kystmiljø sjødyr og tang. Er mest aktiv
om natta og i skumringen. Hunn og hann lever sammen i
livslangt parforhold. Er vanligvis ikke aggressiv og foretrekker å
gjemme seg og skrike i stedet for å slåss. Arten er spesiell ved
at den i pressede situasjoner kan spille død. Ungene vandrer ut
4–5 måneder gamle og drar gjennomsnittlig bare 20 km. De
kan forsere minst 5 km åpent vann. Tilbringer vinteren i hi, men
kan ta turer ut midtvinters i mildværsperioder. Blir
kjønnsmoden etter 9–11 måneder, og får ett kull årlig, men
klima og næringstilgang påvirker reproduksjonen. Parer seg i
februar–april. Etter en drektighetsperiode på 60–70 dager blir 9
(opp til 19) blinde valper født med en vekt på inntil 120 gram

(gjennomsnittstall fra Finland og Polen). Hunner i god kondisjon
får flest valper. Valpene er dekket av tett og kortvoks bunnull,
og øynene åpnes etter 9–10 dager. Ungene dier ca. 8 uker,
men begynner å spise mat som foreldrene bringer allerede etter
3–4 uker. Klarer seg stort sett selv etter tre–fire måneder.
Hannen tar del i ungestellet. Over halvparten av valpene dør i
løpet av de tre første levemånedene, og gjennomsnittlig
livslengde er beregnet til 3–5 år. Mange mårhunder blir drept
pga. bilpåkjørsler. Mange dør av rabies og skabb, mens ulv og
hunder er de viktigste predatorene. Både rødrev, grevling og
ørn kan imidlertid ta livet av mårhund. Det er generelt
vanskelig å forutsi hvilke effekter fremmede arter har på
stedegen fauna og stedegne økosystemer, men det er høyst
berettiget å være skeptisk til etablering av mårhund i Norge. I
Finland har det imidlertid så langt vært vanskelig å påvise
dramatiske, negative effekter på den opprinnelige faunaen
landet sett under ett. Dette må bl.a. antas å henge sammen
med at mårhund er en generalist og derfor ikke beskatter noen
av byttedyrartene uforholdsmessig kraftig. Effekten av mårhund
i et økosystem vil imidlertid avhenge av mange faktorer, bl.a.
hvilke andre predatorer den må konkurrere med og selv må
passe seg for. Lokalt og regionalt er det vist at mårhund kan
gjøre meget stor skade på skogsfugl, våtmarksfugl og andre
arter med reir på bakken. Den kan også bidra til en til dels
dramatisk reduksjon, og til dels utryddelse av bestandene av
truete amfibiearter. Hvis mårhund etablerer seg langs
norskekysten er det ikke vanskelig å tenke seg et
katastrofescenario i forhold til bl.a. sjøfugl. Dvergbendelorm,
Echinococcus multilocularis, kan spres av mårhund, en parasitt
som også er påvist hos fjellrev på Svalbard, og som er dødelig
for mennesker. I februar 2011 ble den påvist hos rødrev i
Uddevalla, Sverige. I Mellom-Europa er den forholdsvis vanlig
både hos rødrev og mårhund. Foreløpig er det derfor mer
sannsynlig at hunder og rødrev skal introdusere
dvergbendelorm til Norge enn mårhund. Hvis en tett
mårhundbestand først blir infisert av dvergbendelorm, kan
dette få store konsekvenser fordi dyrenes ekskrementer
inneholder store mengder egg. Et scenario kan derfor være at
det ikke vil være mulig å drive bær- og soppsanking slik som
tidligere hvis dvergbendelorminfiserte mårhunder blir en del av
faunaen.
Bestandsstatus
Mårhund er særlig tallrik i Finland, hvor det i 2010 ble skutt og
fanget 164 000 dyr. Et tilsvarende antall antas årlig å bli
ihjelkjørt av bil. Arten har ikke etablert seg lengst nord i Finland
da den må ha en forholdsvis lang barmarksperiode med god
næringstilgang for å danne mye underhudsfett før vinteren. Det
må derfor være en balanse mellom den opplagsnæringen
dyrene klarer å samle i løpet av sommerhalvåret og energien
som går med i løpet av vinterhalvåret. Nordgrensen for arten i
Finland er omtrent ved Oulu og i Sverige ved Luleå, områder
med ca. 175 dager snødekke og årsmiddeltemperatur på 0o C.
Dette kan være en tommelfingerregel for hvor nordgrensa går,
men mye tyder på at arten kan klare seg lengre nord såfremt
den har tilgang på en eller annen form for næring. Et mildere
klima vil trolig kunne øke mulighetene for ytterligere spredning
og etablering. I Sverige er det avlivet over 100 mårhunder
siden 2008, og i Haparandaområdet finnes en liten bestand med
årlig reproduksjon som forsøkes utryddet. Også i Danmark er
over hundre individer avlivet. På grunn av artens anonyme
levevis er den lett å overse. Hvis den først får fotfeste, kan det
bli meget vanskelig å bli kvitt den, slik som i Finland.
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