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Dansk Pattedyrforenings høringssvar drifts- og plejeplan for Stold 
Skydeterræn

Hermed fremsendes Dansk Pattedyrforenings høringssvar til udkast til drifts- og 
plejeplan for Stold Skydeterræn.   

Ræv

Ræven er en del af den naturlige fauna i Danmark og dens frie færden i landskabet 
bør accepteres i videst mulig udstrækning.  Dansk Pattedyrforening mener, at der 
skal være tungtvejende argumenter for at iværksætte regulering af ræv. Der bør 
som minimum foreligge en beviselig påvirkning af rævens tilstedeværelse på 
ynglefuglene før regulering iværksættes. Så vidt vi kan vurdere ud fra driftsplanen 
foreligger der ingen faglig vurdering af rævens påvirkning på områdets yngelfugle. 
Dansk Pattedyrforening mener, at jagt og regulering i arters yngletid i 
udgangspunktet er uacceptabel og at en eventuel regulering skal foretages uden for 
yngletiden.

Mink

Da minken ikke er en hjemmehørende art og kan have en betydelig negativ effekt på 
bl.a. ynglefugle anerkender Dansk Pattedyrforening at regulering af mink kan være 
nødvendig. Dog bør heller ikke minken reguleres i yngletiden. Anbefalinger fra 
"Afrapporteringen af minkprojektet 2010” bør følges: for at undgå at minkunger 
efterlades før de kan klare sig selv, bør det så vidt muligt undgås at regulere i 
yngletiden fra maj måned frem til august. Hvis en fanget hunmink er diegivende, 
skal ungerne så vidt muligt findes og aflives. Hulen kan formentligt opspores af 
hunde. 

Desuden er det værd at bemærke, at visse studier viser at bestandstætheden af 
ræve har en begrænsende effekt på tætheden af mink (Carson et al., Long-term 
data on invaders: when the fox is away, the mink will play: Biological Invasions 12, 
633- 641). Ræven har ikke samme fourageringsmønster som minken og er desuden 
en hjemmehørende art. Man bør derfor være opmærksom på at omfattende 
rævebekæmpelse i områder med høj tæthed af mink kan have uhensigtsmæssige 
konsekvenser i form prædator- frigørelse og dermed stigning i minkbestanden. Dette 
vil modvirke de positive effekter af minkbekæmpelsen. 

Flagermus

Flagermus har brug for kolde men frostfri, uforstyrrede overvintringspladser så 
derfor er muligheden for at etablere rasteplads for flagermus i de gamle 



ammunitionsmagasiner er interessant og Dansk Pattedyrforening bifalder at der 
lægges op til en nærmere undersøgelse af mulighederne. 
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