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Lurviga öron, spetsig nos och fluffig päls. Med de orden kan en av Europas värsta 

sjukdomsspridare beskrivas. Mårdhunden kommer ursprungligen från Asien men togs till 

östra delarna av Europa för pälsen. Från pälsindustrierna släpptes arten ut och har nu 

etablerat sig i stora delar av Europa.  För att kunna förstå artens levnadssätt och problemen 

med arten i Europa är det viktigt att ha kunskap om arten i sin ursprungliga miljö i Asien. 

Varför är mårdhunden impopulär i Europa?  

I Asien utgör mårdhunden en naturlig del av ekosystemet. Där har arten en viktig ekologisk 

roll som bland annat fröspridare. I dessa miljöer påverkas mårdhundens 

reproduktionsframgång av fragmentering. Ett annat hot mot arten är de i Asien invasiva 

arterna som har liknande nischer som mårdhunden. I Europa är situationen annorlunda. Här är 

mårdhunden en främmande art som kan ändra förhållandena för människor och djur. De 

främsta orsakerna till mårdhundens impopularitet är att den sprider sjukdomar och påverkar 

de inhemska djurarterna.   

Rabies och dvärgbandmask- sprids av mårdhunden och kan smitta människan 

Mårdhunden är tillsammans med räven de värsta spridarna av rabies i Europa.  Antalet fall av 

rabies har ökat de senaste åren i takt med att antal mårdhundar ökat. Vaccinationsprogram 

pågår i Europa men frågan är om dessa är tillräckligt effektiva. Dvärgbandmask är en parasit 

som mårdhunden bär med sig. Parasiten lägger ägg i tarmen som sedan kan hamna på bär eller 

svamp. På detta sätt kan människan smittas. Sjukdomen är svårbehandlad och leder i många 

fall till döden.  

Mårdhunden konkurrerar med andra europeiska djurarter 

I Europa är mårdhund konkurrent till räv och grävling. Mårdhund, räv och grävling har alla 

ungefär samma habitat och födopreferenser. Mårdhunden är den av arterna som drar längsta 

strået och klarar sig bäst tack vare att den äter det mesta. Studier har visat att rävhonor i högre 

utsträckning äter karnivor föda nu än före mårdhundens introducering. Detta är en tydlig 

effekt av överlappande dieter. Under vintern äter mårdhunden kadaver. Andra arter som också 

gör det är björn, räv, skogsmård och iller. I Vitryssland har populationerna av dessa arter 

minskar sedan mårdhunden började konkurrera om deras föda.  

Mårdhuden allt vanligare i Europa 

I många europeiska länder skjuts mårdhund för att hålla nere populationerna. Trots jakten har 

antalet skjutna individer i Finland ökat från 60 000 till 170 000 under de två senaste 

decennierna (Kauhala 2013). Nya studier visar att jakt inte biter på mårdhundspopulationerna. 
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När en mårdhund dödas blir dess revir tomt. Då passar unga individer på att göra det till sitt 

nya hem. Detta gör att spridningen av mårdhund går ännu snabbare.  

En faktor som kan komma att påverka mårdhundens spridning är klimatförändringar. Ett 

framtida varmare klimat gör att mårdhunden inte behöver sova under vintern för att överleva. 

Då kan arten sprida sig även vintertid och föra med sig sjukdomar till nya platser i högre 

hastighet än tidigare.  

Ursprung och spridning  

Mårdhunden kommer från Asien och delades av från hunddjuren för sju till tio miljoner år 

sedan. Från början fanns tre arter av mårdhund men alla utom en dog ut. Den överlevande 

arten är idag uppdelad i sex olika underarter. Dessa underarter är utspridda i olika delar av 

Asien. Underarten Nyctereutes procyonoides ussuriensis lever i östra Sibirien. Av denna 

underart flyttades 9000 individer till västra Sovjetunionen under första halvan av 1900- talet. 

Där användes djuren i pälsindustrin och för att vara säker på att denna fina päls skulle finnas 

tillgänglig under en längre period släpptes mårdhundar ut i det fria. Arten spred sig snabbt och 

på bara 50 år hade mårdhunden bosatt sig på 1.4 miljoner km
2 

av Europas yta. Idag finns arten 

i större delarna av Europa, Fig. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Mårdhundens utbredningsområde i Europa. Roke 2010.  
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Mårdhund (Nyctereutes procyonoides)  

 

Släkte: Hunddjur (Canidae) 

Antal underarter: 6 

 Kullstorlek: 8- 10 ungar 

Kännetecken: Mörk ansiktsmask, spetsig nos och korta ben 

Föda: Omnivor, vilket betyder att den är allätare 

Visste du att? Mårdhunden väljer om den sover under vintern eller inte beroende 

på hur kallt och hur mycket snö det är.  

  

 

Hemligheten bakom framgången 

Mårdhunden sprider sig i Europa med hög hastighet. Faktorn som möjliggör den snabba 

spridningen är artens anpassningsförmåga. Genom                                               

årstiderna                           tillgängligt, behöver mårdhunden aldrig riskera att 

svälta. Under riktigt kalla vintrar kan det vara svårt att hitta mat. Detta löser mårdhunden 

genom att gå i vintervila tills förshållandena blir bättre. Arten föredrar att bo i våta miljöer 

nära sjöar, men hittas ändå i allt från jordbruksmarker till trädgårdar. Mårdhunden lever 

monogamt och de båda parterna hjälper till med ungarna och boet. Tack vare detta överlever 

ungarna i hög grad och bidrar till populationstillväxt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livsmiljön i Asien 

Mårdhunden i Asien är mycket lik den i Europa. Alla underarter är allätare och har hög 

reproduktionskapacitet. Synen på arten i Asien går isär, å ena sidan är mårdhunden som 

inhemsk art viktig för ekosystemet medan den å andra sidan sprider sjukdomar och i viss 

utsträckning orsakar skada på till exempel jordbruksgrödor. I Japan skjuts mårdhund som 

skadedjur och för pälsen.   

Mårdhundar dödas i trafiken 

Ett problem för mårdhunden i Asien är den intensiva trafiken. Varje år dödas 110 000- 370 

000 mårdhundar i den japanska trafiken. Flest dödsfall inträffar under vår och höst. Under 

hösten är det dags för de unga individerna att ge sig iväg på egen hand för att leta revir, och då 

är det lätt hänt att de oerfarna mårdhundarna blir påkörda. Under vintrarna är mårdhundarnas 

aktivitet lägre och under somrarna när ungarna är små vandrar föräldrarna inte iväg lika långt. 

Antal påkörda mårdhundar är även högre i gryning och skymning. Mårdhunden är nattaktiv 

och korsar ofta vägar i sin jakt på föda. Under tidiga morgnar och sena kvällar är trafiken som 

mest intensiv och mårdhundarna löper hög risk att bli påkörda. Trycket i trafiken är svårt att 
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påverka då vägnätet hela tiden expanderas. En annan lindring av problemet är sänkta 

väghastigheter under de riskabla tiderna på dygnet. Om detta uppskattas av stressade bilister 

på väg till jobbet är en annan fråga.  

Minskad reproduktionsframgång, en effekt av habitatfragmentering  

Områden delas upp i mindre genom att bland annat vägar byggs och städer och åkrar tar form. 

Denna typ av uppdelning kallas habitatfragmentering och kan påverka djur som lever i dessa 

miljöer. Mårdhunden har till skillnad från de andra hunddjuren ganska små revir. Forskare har 

visat att mårdhundar som lever i ett fragmenterat område får minskad reproduktionsframgång. 

Föräldrarna vill inte lämna ungarna i långa perioder när de är små och ger sig därför inte iväg 

längre sträckor för att leta mat. Inom ett mindre område finns mindre mat. Trots att 

mårdhunden äter det mesta räcker inte maten till för att föda ungarna. I Japan jobbar forskare 

med att minska påverkan av fragmenteringen på mårdhunden.  

Mårdhunden i kontakt med andra arter 

I Asien blir mårdhunden utsatt för konkurrens av de introducerade arterna tvättbjörn och 

maskpalmmård. Arterna klarar av att leva sida vid sida men når aldrig full populationsstorlek. 

Studier från Japan visar att när tvättbjörnar avlägsnas från parker sker en tillväxt i 

mårdhundspopulationen. Populationstillväxten avtar igen när tvättbjörnarna återhämtar sig.  

En annan typ av interaktion som kan påverka arten är om något annat djur påverkar mängden 

föda som finns tillgänglig för mårdhunden. I Japan finns väldigt mycket Sikahjort som betar 

väldigt intensivt. Betningen påverkar sammansättningen av evertebrater i marken. Hypotesen 

här var att betningen minskade mängden föda för mårdhunden. Fallet visade sig vara det 

motsatta. Områden där hjortarna hade betat fick tillskott av dynga som skalbaggar gärna lever 

i. Sammansättningen av växter ändrades så, att en växt som daggmaskar tycker om kunde 

växa ännu mera. Resultatet av studien är alltså att hjortana inte hämmade mårdhunden utan 

istället gör mer mat tillgänglig för den.  

Vad kan vi göra åt problemen med mårdhunden? 

Mårdhunden kommer att sprida sig vidare i Europa. Arten har fått bra fäste och är här för att 

stanna. I länder där mårdhunden redan är etablerad hamnar fokus på att hålla nere 

populationerna i särskilt skyddsvärda områden såsom Natura 2000 områden. I länder såsom 

Sverige, där arten ännu inte har fått fäste finns det möjlighet att utrota mårdhunden. Detta 

arbete sker utifrån EUs lagstiftning och internationella konventioner. Inbromsning av 

sjukdomsspridningen är viktigt med effektivare vaccinationsprogram. Kanske mårdhunden 

kan bidra med viktiga ekologiska faktorer här, precis som i Asien? I Sverige fortsätter arbetet 

med utrotningen av mårdhunden. 
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