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Sammandrag  
Mårdhunden (Nyctereutes procyonoides) är ett medelstort hunddjur med god 

anpassningsförmåga till nya miljöer. Arten härstammar från Asien där det idag finns sex 

underarter. Underarten N. p. ussuriensis togs till västra delarna av Sovjetunionen på 1930- 

talet och finns idag i stora delar av Europa.  Mårdhunden är en av Europas värsta invasiva 

arter. Arten påverkar den lokala faunan och är mellanvärd för sjukdomar som kan smitta 

människan. Möjliga hot mot mårdhunden i Asien är habitatfragmentering, interaktioner med 

andra arter samt klimatförändringar. Mårdhunden överlever i fragmenterade områden tack 

vare sin omnivora kost, men reproduktionen kan bli lidande. Invasiva arter med överlappande 

nischer med mårdhunden är inte ett hot mot arten. I perioder kan mårdhundspopulationerna 

minska, men de återhämtar sig även här tack vare dess omnivora födovanor. 

Klimatförändringarna kan bli en faktor av stor betydelse då medeltemperaturen avgör om 

arten sover under vintern eller inte. Detta påverkar mårdhundens förmåga att vandra till nya 

områden även vintertid. Slutsatsen med arbetet är att mårdhunden kommer att fortsätta 

etablera sig i Europa som invasiv art. I många delar av Europa är det omöjligt att utrota arten. 

Fokus hamnar istället på att hålla nere populationerna i särskilt känsliga områden, till exempel 

Natura 2000 områden. I andra länder, såsom Sverige, finns det ännu möjlighet att hindra 

mårdhundens etablering. Bekämpning av arten sker enligt bestämmelser i EUs lagstiftning 

och internationella konventioner. I Japan är arten av stor betydelse för upprätthållandet av 

ekosystem då den är en viktig fröspridare.  

 

Inledning  
Invasiva arter är ett globalt problem. Enskilda länder kan inte påverka invasiva arter i 

tillräckligt hög utsträckning, utan sammarbete länder emellan krävs. Gränsöverskridande 

samarbete på internationell och regional skala är nödvändigt för att kunna behandla 

problemen (Genovesi & Shine 2004).  Europeiska länder står inför samma problem gällande 

IAS (invasive alien species). Problem kan vara bristande kunskap hos allmänheten, motstånd 

för statliga åtgärder, bristande lagstiftning och oklara aktionsplaner (Genovesi & Shine 2004). 

År 2000 tog Bernkonventionen initiativet till en europeisk strategi för IAS i samarbete med 

den europeiska delen av IUCN (international union for conservation of nature) (Genovesi & 

Shine 2004). Syftet med denna strategi är att underlätta genomförandet av internationella 

åtaganden, underlätta det i praktiken samt underlätta framställandet av realistiska lagar och 

mål (Genovesi & Shine 2004). Strategin främjar gemensamma lagförslag och samarbete i 

Europa för att minimera negativa effekter av invasiva arter. I slutändan ska Europas 

biodiversitet bevaras samt att ekonomiska konsekvenser och påverkan på den mänskliga 

hälsan minimeras (Genovesi & Shine 2004). Riktlinjerna är att kontrollen, förebyggandet och 

avlägsnandet av invasiva arter är inkorporerade i den nationella lagstiftningen, samt att andra 

policyer, t.ex. de gällande biodiversitet, aktionsplaner och strategier är förenliga i den 

internationella lagen (Genovesi & Shine 2004). Sveriges nationella strategi och handlingsplan 

visar hur Sverige ska arbeta med främmande arter både nationellt och internationellt 

(Naturvårdsverket 2008).” Målet är att människans spridning av organismer som naturligt inte 

hör hemma i svenska ekosystem, inte ska tillåtas skada biologisk mångfald, ekosystemens 

funktion, socioekonomiska och kulturella värden eller människors och djurs hälsa.”, framgår 

tydligt av naturvårdsverkets rapport. Mårdhunden finns med i Bernkonventionens 

rekommendation nr.77 över invasiva arter som utgör hot mot den biologiska mångfalden och 

som bör avlägsnas fortast möjligt (Jägareförbundet 2012). Sverige är också sedan 1992 bundet 

till Riokonventionen (Naturvårdsverket 2012). Enligt konventionens artikel om biologisk 

mångfald är nationen bunden att ”förhindra införsel av, kontrollera eller utrota de främmande 
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arter som hotar ekosystem, livsmiljöer eller arter” (FAO 2012). Likande krav hittas också i 

EUs Fågel- och habitatdirektiv. Enligt dessa konventioner skall de mårdhundsindivider som 

finns på svensk mark utrotas (Jägareförbundet 2012).  

Mårdhunden är en av de värsta invasiva arterna i Europa (Kauhala 1996). Mårdhunden 

(Nyctereutes procyonoides) kom till Europa, från Asien, på 1930-talet (Lavrov 1971). På bara 

50 år hade arten intagit 1,4 miljoner km
2
 av Europas yta (Nowak 1984). Med sin svarta 

ansiktsmask liknar arten tvättbjörnen (Procyon lotor), men tillhör i själva verket hunddjuren 

(Canidae) (Dermitzakis 2004). Invasiva arter kan påverka den ursprungliga miljön på flera 

sätt och kan leda till olika ekologiska konsekvenser. Den nya arten kan förändra ursprungliga 

habitat, föra med sig sjukdomar, konkurrera eller predera ut andra arter eller hybridisera med 

inhemska arter (Kauhala & Kowalczyk 2011).  I Europa finns mer än 10 000 arter registrerade 

med annat ursprung än Europa, varav många leder till effekter med ekonomisk betydelse, till 

exempel insekten Frankliniella occidentalis (tillhör familjen smaltripsar) som förstör grödor 

(Vilá et al. 2009). Invasiva däggdjur är ett större hot än andra djurklasser. Många av arterna är 

större, äter mer och kräver ofta större habitat (Matsuo & Ochiai 2009) vilket får signifikant 

påverkan på det ursprungliga ekosystemet. Steget längre är invasiva karnivorer på toppen av 

näringskedjan som kan få förödande konsekvenser (Ebenhard 1988). Hit klassas mårdhunden.  

En förklaring till mårdhundens framgång i Europa är dess anpassningsförmåga. Arten är 

omnivor och har en bred födonisch. I jämförelse med rödräven (Vulpes vulpes), som är 

klassad omnivor, uppnår mårdhunden ett dubbelt så högt värde på sin födonisch (Kauhala & 

Kowalczyk 2011) och är en sann generalist. Mårdhunden varierar sin kost över säsong, 

beroende på vad som finns tillgängligt. Under perioder med mindre mat äter den även kadaver 

och avfall från människan. Mårdhunden föredrar våta öppna habitat, men är födogeneralister 

även i denna miljö. Arten hittas i allt från öppna jordbruksmarker och förorter till trädgårdar 

och skogar (Kauhala & Kowalczyk 2011). Hög reproduktionskapacitet är också en bidragande 

faktor till artens framgång. Stora kullar där hanen hjälper till med vården av ungarna (Kauhala 

& Kowalczyk 2011) håller fler ungar vid liv. Vid stränga vintrar går mårdhunden i vintervila 

vilket gör att fler överlever. En annan faktor som är av stor betydelse för mårdhundens 

frammarsch i Europa är dess populationsgenetik (Kauhala & Kowalczyk 2011). Av den 

europeiska mårdhundspopulationen N. p. ussuriensis kan två grenar urskiljas, vilka 

separerades för ungefär 457 800 år sedan (Kauhala & Kowalczyk 2011). Mårdhunden i 

Europa massintroducerades med hög genetisk variation över stora områden, vilket gav goda 

spridningsmöjligheter för framtiden, något som visat sig lyckas. Ansorge et al. 2009 skriver 

att de europeiska mårdhundspopulationerna är befriade från grundareffekt och inavel. Tack 

vare detta har populationerna i Europa lika hög genetisk diversitet som de ursprungliga 

populationerna i Amur området(Ansorge et al. 2009). Mårdhunden är inte en välkomnad art i 

Europa och detta beror på de effekter av en introducerad art som nämnts tidigare, ekonomiska 

förluster och sjukdomsspridning. 

Arten äter gärna fåglar, främst tättingar, men även änder och deras ägg, i synnerhet i tider då 

sorkpopulationerna är på nedgång. Mårdhunden ger sig sällan på vuxna friska fåglar, utan 

söker sig till kadaver eller sjuka individer (Kauhala & Kowalczyk 2011).   Det är svårt att visa 

på populationseffekter av predation och det finns få publicerade bevis för att mårdhundens 

predation skulle bidra till nedgångar i bytespopulationerna(Kauhala & Kowalczyk 2011). 

Grodpopulationer i yttre skärgården misstänks dock ha minskat på grund av mårdhunden och 

häckningsframgången hos markhäckande våtmarksfåglar ökade kraftigt i områden där mink 

och mårdhund reducerats kraftigt (Kauhala & Kowalczyk 2011). Äggpredation är ett större 

problem för fåglarna då en misslyckad kull ungar kan få konsekvenser för framtiden med 

glapp i populationers åldersfördelning. Amfibier, både vuxna individer och yngel, är enkla 



4 
 

byten för mårdhunden (Sutor et al. 2010). Populationer av grodor i fragmenterade och 

isolerade miljöer är utsatta i högre grad (Sutor et al. 2010). Flera grod- och paddarter i Sverige 

lever i södra delarna av landet eftersom klimatet där är tillräckligt varmt. Om mårdhunden tar 

sig dit kan det bli förödande för amfibiefaunan.  

Mårdhunden är tillsammans med rödräven en av de viktigaste värdarna för rabies i Europa 

(Johnson & Fooks 2005). Antalet rabiesfall i det vilda har ökat under de senaste åren och 

antalet smittade mårdhundar har också ökat (WHO 2007). Populationer av mårdhund når höga 

tätheter (Kauhala & Kowalczyk 2011) vilket ökar hastigheten på sjukdomsspridningen 

jämfört med om det bara fanns inhemska rovdjur. Rabies sprids via kontakt med smittade djur 

och genom att smittade djur sprider sig vidare till nya områden (Holmala & Kauhala 2006). 

Speciellt i Baltikum har rabiesinfektioner spridna av mårdhund ökat (Holmala & Kauhala 

2006).  Mårdhundens roll som rabiesbärare kan bli av större betydelse om arten fortsätter att 

expandera i Europa (Drygala et al. 2008). Vaccinationsprogram genomförs på flera platser i 

Europa (Holmala & Kauhala 2006), frågan är om dessa program är tillräckligt effektiva för att 

hindra både rävens och den tillväxande mårdhundens spridning. Dvärgbandmask 

(Echinococcus multilocularis) är en zoonos på uppgång i Europa (Kauhala & Kowalczyk 

2011). Hos infekterade djur fäster masken i tarmen och deras ägg utsöndras via avföringen. 

Gnagare blir ofta en mellanvärd för dvärgbandmasken när de söker föda på kontaminerad 

mark. Insjuknade fall hos människan är få, men förekommer (SMI 2012). Inkubationstiden är 

lång, 5-20 år, och sjukdomen bryter ut genom att parasiten får fäste i levern och lungorna där 

cystliknande formationer börjar växa tumörartat (SMI 2012). Sjukdomen är svårbehandlad 

och kräver många år av medicinering. Utebliven behandling leder ofta till döden (SMI 2012). 

Tidigare var räven den huvudsakliga bäraren, men mårdhunden blir av allt större betydelse ju 

mer den sprider sig. Mårdhunden bär även på trikiner (Trichinella sp.) (Oerlemans & Koene 

2008) och tillsammans med räven sprids många sjukdomar runt i Europa. Ökad handel med 

andra länder, resor allt längre bort samt allt effektivare transporter ökar risken att arter 

introduceras i nya miljöer (Naturvårdsverket 2008). Troligt är att andra arter än mårdhunden, 

till exempel illegalt importerade hundar för med sig smittor (Dahl & Åhlén pers. kommentar). 

Den inhemska rovdjurstätheten kan vara för låg för att smittan ska kunna sprida sig vidare, 

medan en ökad population av mårdhund möjliggör spridning (Dahl & Åhlén pers. 

kommentar).  

Mårdhunden har fått bra fäste i Europa och fortsätter att sprida sig västerut. Arten är inte 

populär då den inte bara är ett hot mot de ursprungliga miljöerna, utan även mot människan 

om sjukdomar fortsätter att spridas. Olika länder har individuella program framtagna för att 

hindra mårdhundens invandring eller fortsatta spridning, där ingår ofta jakt (Oerlemans & 

Koene 2008). Mårdhunden lever i sin ursprungliga miljö i Asien i andra miljöer och klimat än 

i Europa. 

Mårdhundsprojektet 

Mårdhundsprojektet är ett samarbetsprojekt mellan Sverige, Finland, Norge och Danmark. 

Projektet finansieras till största delen av EUs finansieringsprogram för miljöprojekt, LIFE+ 

(Jägareförbundet 2013). År 2008 startades ett samarbete mellan Naturvårdsverket, 

Direktoratet för Naturförvaltning i Norge och Sveriges lantbruksuniversitet med syfte att 

utveckla och undersöka möjliga metoder för att hitta och avlägsna mårdhundar, men också för 

att hindra dem från etablering (Jägareförbundet 2012). För att möjliggöra detta krävs 

samarbete mellan alla länder i området. År 2009 godkändes ett LIFE projekt som även 

inkluderade Finland och Danmark. Projektet LIFE09 NAT/SE/ 000344, med syfte att ta fram 

åtgärder för mårdhunden (Nyctereutes procyonoides) i de nordeuropeiska länderna startades 
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2010 (Jägareförbundet 2012). För att möjliggöra ett effektivt arbete för mårdhundsprojektet 

krävs mycket information.  

Studier på mårdhundens levnadssätt i Asien kan ge nya infallsvinklar på arten, förändra 

förhållningssättet mot den och underlätta arbetet med arten i Europa. Syftet med detta arbete 

är att undersöka olika faktorer som kan utgöra hot eller begränsningar mot mårdhunden i 

Asien, och vidare jämföra dessa mot situationen i Europa för att applicera möjliga åtgärder 

här. 

 

Mårdhund (Nyctereutes procyonoides) 

Ursprung och spridning 

Mårdhunden kommer ursprungligen från Asien (Kowalczyk et al. 2009), och divergerade från 

hunddjuren redan för sju till tio miljoner år sedan (Wayne 1993). Släktet spred sig snabbt och 

under Pliocen fanns tre arter i Europa, N. donnezani, N. tingi och N. megamastoides, samt två 

i Asien N. tingi och N. sinensis (Dermitzakis et al. 2004). Av dessa arter överlevde N. 

sinensis, och det är från den arten som N. procyonoides har sitt ursprung (Tedford and Qiu 

2009). N. procyonoides finns idag kvar och räknas som en ursprunglig art i Japan, Korea, 

Norra Vietnam, Kina, östra Sibirien och östra Mongoliet (Ward & Wuster- Hill 1990). Av 

denna art brukar sex underarter urskiljas, tabell 1(Kauhala & Kowalczyk 2011). 

 

 

Underart  Utbredningsområde 

Nyctereutes p. procyonoides Större delen av Kina, norra Vietnam 

Nyctereutes p. orestes Bergiga delarna av Yunnan, Kina 

Nyctereutes p. koreensis Korea 

Nyctereutes p. ussuriensis 

Amur och Ussuri (Sibirien), östra Kina, 

östra Europa 

Nyctereutes p. viverrinus Japan (inte Hokkaido) 

Nyctereutes p. albus Hokkaido (Japans nordligaste ö). 

 

I sin ursprungliga miljö i sydöstra Sibirien lever underarten Nyctereutes p. ussuriensis i ett 

klimat med stränga vintrar, vilket tvingar arten att gå i vintervila (Kauhala & Kowalczyk 

2011). I och med detta har underarten en tjock och fin päls som lämpar sig för pälsindustrin. 

Mellan år 1929 och 1955 flyttades omkring 9100 individer av N. p. ussuriensis från Amur- 

Ussuri området i Sibirien till de västra delarna av forna Sovjetunionen för att användas inom 

pälsindustrin (Lavrov 1971). Till en början hölls djuren på farmar, men släpptes sedan ut för 

att bli en naturlig pälstillgång. Tack vare underartens tjocka päls är den redan naturligt 

anpassad till det Europeiska klimatet (Kauhala & Kowalczuk 2011). Idag finns mårdhunden 

(Nyctereutes procyonoides ussuriensis) i stora delar av östra Europa, Fig. 1.   

 

Tabell 1. Sammanställning av de sex underarterna av Nyctereutes procyonoides 

samt deras utbredningsområden.  
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Artfakta 

Artbeskrivning av Nyctereutes p. ussuriensis.  

Mårdhunden kännetecknas av sin svarta ansiktsmask, spetsiga nos, rikligt pälsbeklädda kinder 

samt små och runda öron (Kauhala och Saeki 2004). Kroppsfärgen varierar från gulaktig till 

röd eller grå. Mörka strimmor sträcker sig dorsalt från skuldrorna till den korta svansen. 

Bröstet, benen och fötterna är mörka. Under vinterhalvåret har mårdhunden ett extra fettlager 

och tjock päls, vilket ger intrycket av ett runt och ganska klumpigt djur med korta ben. Under 

sommarhalvåret när fettreserven saknas är intrycket istället ett mer slankt och smäckert djur.  

Föda 

Som nattaktiv art ger sig mårdhunden ut tillsammans med sin partner efter skymningen för att 

leta mat. Arten håller sig till en omnivors diet, och skiftar diet över året beroende på vad som 

finns tillgängligt (Kauhala et al. 1993). Insekter, grodor, fåglar, ägg, ödlor, bär, frukt, kadaver, 

fisk samt jordbruksprodukter, Fig. 2, ingår i dess breda matpreferenser. Av förklarliga skäl 

konsumeras mer fåglar och ägg under våren medan konsumtionen av frukt och bär är högre 

under hösten (Kauhala et al. 1993).  Artens breda födopreferenser är en bidragande faktor till 

dess goda anpassningsförmåga.  
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Figur 2. Biomassa från magarna på totalt 206 mårdhundar i nordöstta Tyskland. Anpassad från 

Oerlemans & Koene 2008.  

Figur 1. Mårdhundens utbredningsområde i Europa. Roke 2010.  
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Reproduktion  

Mårdhunden blir könsmogen vid 9-11 månaders ålder (Kauhala & Saeki 2004). Honan är 

dräktig i nio veckor och en vecka innan födseln förbereder föräldrarna en lya vilken ofta är ett 

gammalt räv- eller grävlingsbo. (Kauhala & Saeki 2004). Mårdhunden har hög 

reproduktionskapacitet och en normal kull består av 8-10 ungar, både i ursprungliga och nya 

miljöer (Kowalczyk et al. 2009). Föräldrarna är monogama och hjälper båda till med ungarna. 

Hanen vaktar ungarna medan honan är ute och letar mat, vilket gör att honan kan vara säker 

på att få i sig nog med föda för att kunna producera tillräckligt med mjölk åt ungarna (Drygala 

et al. 2008). Långa och kalla vintrar leder till sena vårar och bidrar till att ungarna föds senare. 

Ungar som föds senare under våren överlever sin första vinter i lägre utsträckning och har inte 

hunnit växa tillräckligt mycket för att kunna reproducera sig följande vår (Kauhala & Saeki 

2004).  

Vintervila 

En karaktär som gör mårdhunden unik bland hunddjuren är att den går i vintervila (Kauhala et 

al. 2006). Underarten N.p. ussuriensis kommer från Sibirien där den sover under vintrarna för 

att överleva det kalla klimatet (Kauhala & Kowalczyk 2011). Under stränga vintrar stannar 

mårdhunden i boet hela perioden men sover trots detta inte konstant, utan vaknar med jämna 

mellanrum och rör sig runt i boet (Kauhala et al. 2006). Utanför mårdhundsbon kan man 

ibland vintertid se spår utanför boet. Då har djuret förmodligen inspekterat 

väderförhållandena och promenerat iväg till något annat bo för att fortsätta sin vila. Under 

vintrar med riktigt mycket snö påträffas inga spår då mårdhunden stannar i boet för att skydda 

de köldkänsliga lemmarna (Kauhala et al. 2006). Under riktigt stränga vintrar kan 

mårdhunden gå in i ett dvalaliknande tillstånd där kroppstemperaturen och 

kroppsmetabolismen sänks (Kauhala et al. 2006).  

 

Hot mot mårdhunden i dess ursprungliga miljö 
Det finns ett antal potentiella hot mot mårdhunden till exempel habitatfragmentering, 

interaktioner med andra arter och klimatförändringar. Diskussion kring dessa är viktigt då det 

kan finnas skillnader mellan Asien och Europa. Kunskap om mårdhundens levnadssätt i Asien 

kan ge ökad förståelse om artens spridning i Europa.  

Fragmentering  

Habitatfragmentering- ett hot mot mårdhunden? 

Människan påverkar naturen i allt högre utsträckning och mycket av det vi idag beaktar som 

”orörda miljöer” är egentligen inte alls i sitt ursprungliga tillstånd. Habitatfragmentering, det 

vill säga uppdelning av större habitat i mindre, (Bennett & Saunders 2010) försvårar 

livsmiljön för många arter. I värsta fall är dess konsekvenser artförlust och minskning av 

biodiversiteten. Ford et al.(2009) visar att djur som lever i fragmenterade områden tillslut 

försvinner trots att ingen ytterligare fragmentering har skett. 

Mårdhunden har till skillnad från andra hunddjur ganska små revir, men resultat från en studie 

av Ward & Wurster- Hill (1989) visar stora variationer i revirstorlek. Revir med storlek från 

20 ha uppemot 100- 200 ha förekommer. I södra Finland finns revir av storleken 700 ha 

(Kauhala et al. 1993) och i norra Sverige har märkta pars revir uppmätts till hela 2000 ha 

(Dahl pers. kommentar 2013). För att undersöka om mårdhunden påverkas av 

habitatfragmentering gjorde Soga och Koike (2013) en undersökning på mårdhundens 

reproduktionsframgång i olika stora områden i Japan. Misslyckas förökningen på grund av 

fragmenteringen är det inte konstigt om arten så småningom försvinner från området.  Soga 
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och Koike (2013) fann ett positivt samband mellan områdets storlek och mårdhundens 

reproduktionsframgång. I de större områdena fann Soga och Koike (2013) mårdhund med 

ungar i högre utsträckning än i de mindre områdena. Att det är just storleken på området som 

är avgörande är troligt, då det är bevisat att mårdhunden inte störs i högre grad av andra 

faktorer, till exempel urbanisering (Sonoda & Kuramoto 2009).  Anledningar till utebliven 

eller misslyckad förökning i de mindre områdena kan bero på flera faktorer. En orsak kan 

vara att kanteffekterna blir större i ett mindre område. Större kanteffekter har negativ inverkan 

på mårdhundens huvudsakliga föda i Japan, skalbaggar, som minskar i antal (Hirasawa et al. 

2006). Som tidigare nämnt rör sig mårdhunden inom mindre revir än andra hunddjur, men 

påverkas ändå bevisligen av fragmenteringen. I studien av Soga och Koike (2013) hittades 

mårdhund med ungar i 13 av 21 undersökta områden. Med endast reproduktionsframgång i 

lite mer än hälften av områdena kan en negativ populationstillväxt förutspås för framtiden. 

Habitatfragmentering i Asien är ett hot mot arten, och i Japan arbetar forskare med att minska 

effekterna av fragmenteringen (Soga & Koike 2013) för att förbättra förhållandena för arten.  

Alltmer intensiv trafik- ett hot mot mårdhunden? 

Vägnät byggs och förbättras hela tiden för att möjliggöra åtkomlighet till alla platser och 

sevärdheter människan kan tänkas vilja besöka. Vägar och vägarbeten försvårar 

framkomligheten för de vilda djuren, och i värsta fall blir de påkörda.  Trafikolyckor är en av 

de faktorer som i hög grad bidrar till dödlighet bland både evertebrater och vertebrater 

(Fahring et al. 1995).  

Mårdhunden är det djur som dödas i högst utsträckning i den japanska trafiken (Saeki & 

Macdonald 2003). Flest dödsolyckor sker under våren (februari- april) och hösten (september- 

november) Fig.3a (Saeki & Macdonald 2003). Detta beror på att vinertid är mårdhundens 

aktivitet låg och under sommaren är ungarna små och därför tar föräldrarna mindre risker och 

vandrar inte iväg lika långt (Saeki 2001). En annan anledning till fler dödsfall under hösten är 

att ungarna blir själständiga och ger sig ut på egen hand och tar mer risker än en mårdhund 

som redan har ett eget revir (Saeki 2001). Mårdhunden är nattaktiv och djur som bor på en 

sida av vägen och jagar på den andra löper hög risk att bli påkörd även på mindre vägar där 

trafiktrycket inte alltid är högt (Saeki 2001). Ett typiskt beteende för mårdhunden är att den 

passerar vägar i närheten av vatten och öppna ytor, och att de undviker barrskogar (Saeki & 

Macdonald 2003).  Om mårdhunden istället skulle föredra att korsa vägar med skog i närheten 

skulle den snabbt kunna söka skydd där om trafiken är för intensiv. Detta skulle minska 

antalet påkörda mårdhundar som försöker fly genom att springa längs vägkanten.  

Varje år dödas 110 000- 370 000 mårdhundar i den japanska trafiken (Saeki & Macdonald 

2003). Antal dödade individer ökar dessutom varje år. Vissa menar att denna ökning beror på 

att mårdhundspopulationerna blir större och större, medan andra menar att det är utvecklingen 

av vägnätverket och fordonen som är orsaken (Saeki & Macdonald 2003). Som tidigare nämnt 

är det under höstarna som flest unga individer dör i trafiken, något som kan skapa obalans i 

ålderklasserna. Några år av fjolårsungar som misslyckas med att reproducera sig genererar så 

småningom ett glapp som kan få hela populationen att minska när de äldre individerna dör.  

I Japan har man vidtagit åtgärder för att minska antalet överkörda mårdhundar (Saeki & 

Macdonald 2003). Tunnlar och broar för djuren att använda över vägarna finns det gott om. 

Det finns dock inga bevis för att djuren faktiskt använder dessa och därför arbetar man fram 

nya skyddsåtgärder. Försök med plantering av träd och buskar längs vägarna (Saeki & 

Macdonald 2003) har gjorts, men som tidigare nämnt undviker mårdhunden igenvuxna 

områden när den ska korsa en väg, och dess effektivitet är osäker. Att öka medvetenheten om 

problemet hos allmänheten är viktigt, fler informationsskyltar vid berörda områden kan bidra 
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till detta (Saeki & Macdonald 2003). En annan åtgärd som berörs är sänkta hastigheter längs 

vägarna under soluppgång och solnedgång då djuren är som mest aktiva, Fig. 3b, (Saeki & 

Macdonald 2003), vilket är optimistiskt eftersom det är vid dessa tider trycket i trafiken är 

som högst.  

 

 

 

Interaktioner med andra arter 

 

 

 

 

 

Sikahjorten- ett hot mot mårdhunden? 
Under de senaste årtiondena har antalet hjortdjur ökat dramatiskt i Japan, och de har 

expanderat över allt större områden (Côté et al. 2004). Förutom att de bidrar till ökade 

ekonomiska förluster inom skogs- och jordbruk, skapar de även förändringar i de naturliga 

ekosystemen genom intensiv betning (Côté et al. 2004). Intensiv betning av vissa växter 

skapar förändrad sammansättning av vegetationen, påverkar vilka andra djur som äter av 

växterna och kan i slutändan leda till en kaskadeffekt i näringskedjan. Påverkas 

evertebratfaunan kan detta få konsekvenser för mårdhunden som under sommarmånaderna 

livnär sig på marklevende skalbaggar och mask (Seki & Koganezawa 2012). 

Sikahjorten (Cervus nippon) orsakar mycket skada på träd- och markvegetationen i Japan 

(Kondoh et al. 2011). Betning och avskavning av bark stör träden, medan överbetning av 

vissa växter, till exempel Sasa nipponica, en art i bambufamiljen, leder till överdominans av 

andra arter. Överbetning kan påverka evertebratfaunan på flera nivåer. Dels innebär 

överbetningen direkt konkurrens om föda med herbivora evertebrater, och därigenom ändras 

tillgången på byten för omnivora och karnivora evertebrater (Seki & Koganezawa 2012), dels 

förändras andra faktorer så som fuktighet och temperatur (Suominen et al. 2003).  

I Oku-Nikko i centrala Japan stängslades 900 ha mark för att skydda marken från sikahjorten 

(Seki & Koganezawa 2012). Insidan av stängslet dominerades snart av Sasa nipponica som är 

en del av sikahjortens basföda, medan utsidan av inhägnaden var kalare och dominerades av 

Aster ageratoides leiophyllus, som inte var lika omtyckt av hjorten (Seki & Koganezawa 

2012). En viktig del av denna studie är att mårdhunden var av sådan storlek att den obehindrat 

kunde röra sig genom stängslet. Undersökningen visar att evertebrater förekom i högre grad 

på utsidan av stängslet. En anledning till det är den ökade mängden dynga från hjort på 

utsidan av stängslingen attraherar dynglevande evertebrater (Seki & Koganezawa 2012).  

Dessutom visar studien att daggmaskar (Lumbricus spp.) föredrar Aster ageratoides 

leiophyllus framför Sasa nipponica och att de i högre utsträckning lever på utsidan av 

stängslingen (Seki & Koganezawa 2012). Resultatet av studien är att mängden sikahjort på 
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Figur 3. Tid på a) året och b) dygnet då flest mårdhundar blir påkörda. Angivet i procent. Anpassad från Saeki & 

Macdonald 2003.  
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utsidan av stängslet leder till mer föda för mårdhuden, vilket verifieras av att majoriteten av 

mårdhundarna i studien hittades på utsidan av inhägnaden. En annan aspekt av studien är att 

mårdhunden under hösten äter mer frukt, något som också kan påverkas av sikahjorten. Om 

sikahjorten orsakar träddöd genom avskalning av bark eller äter fallfrukt kan detta inverka på 

mårdhunden. Detta är troligtvis inte av stor betydelse då sikahjorten inte ofta äter frukt, och 

vid dessa tillfällen äter från andra arten än de som mårdhunden gör (Seki & Koganezawa 

2012).  

Som nämnt ovan har sikahjorten ökat mycket i antal de senaste årtiondena och inget tyder 

idag på att populationstillväxten kommer att stagnera, utan snarare att populationer kommer 

att spridas till nya habitat (Kondoh et al. 2011). Sikahjortens betning skapade mer föda för 

mårdhunden. Om just sikahjorten är av betydelse för mårdhundens fortlevnad kan diskuteras. 

Mårdhunden är omnivor och har en otrolig anpassningsförmåga som nämnt ovan, och att 

arten skulle bli beroende av hjortens betning är inte troligt. För mårdhunden är sikahjorten 

varken ett hot eller en nödvändighet. Jakt på arten bedrivs enligt det nya programmet 

”Specified Wildlife Conservation and Management Law” från 1999, där åtgärder finns för att 

kontrollera sikahjortpopulationerna (Kondoh et al. 2011). Att stängsla in områden för att 

skydda dem mot hjorten kan bli svårt i längden då de skyddade miljöerna gynnas medan de 

ännu exponerade miljöerna i allt högre utsträckning förstörs.  

Invasiva arter- ett hot mot mårdhunden?  
I Europa är mårdhuden (N. procyonoides) den arten som ibland försvårar livsmiljön för andra. 

En synvinkel som kanske inte belyses lika ofta är att det även i mårdhundens ursprungliga 

miljö i Asien sker introduktioner av nya arter. Kan någon av dessa försvåra livsmiljön för 

mårdhunden där?  

Två arter som etablerat sig i bland annat Japan är tvättbjörn (Procyon lotor) och 

maskpalmmård (Paguma larvata). Tvättbjörnen introducerades i Japan i flera omgångar med 

start under 1960- talet (Ikeda et al. 2004). Arten fungerade i början som husdjur, men släpptes 

ut i det vilda och etablerade sig snabbt. Tvättbjörnen orsakar stora skador på jordbruk och 

hotar flera inhemska arter, till exempel slaguggla (Stirx uralensis) (Ikeda et al. 2004). 

Maskpalmmården introducerades i Japan mellan 1930- och 1940- talet och har nu spridit sig 

över stora delar av Japan (Abe et al. 2006).  Arten skadar många grödor och rapporter om 

skador på hus har inkommit. Båda arterna är av ungefär samma storlek, äter ungefär samma 

saker och trivs i liknande miljöer som mårdhunden (Matsuo & Ochiai 2009).  

En studie gjord av Matsuo & Ochiai (2009) visar att konsumtionen av bär, artropoder och säd 

är övervägande hög för både mårdhund, tvättbjörn och maskpalmmård, samt att åtgången på 

amfibier är högst under våren. Studien visar dock att tvättbjörn äter kräftdjur i högre 

utsträckning, och att maskpalmmården föredrar blötdjur medan mårdhunden lever närmare 

städer och äter rester och avfall från människan. Resultatet av studien är att alla tre arters 

födopreferenser överlappar i hög grad. Mest lika är mårdhunden och maskpalmmården. 

Studien visar även att överlappet mellan matvalen ökar från våren till sommaren, en följd av 

förändrad flora- och fauna sammansättning. Konkurrensen mellan dessa arter visade sig ändå 

inte vara av signifikant betydelse (Matsuo & Ochiai 2009). Födotillången i dessa områden är 

mycket god och en bidragande orsak till detta. I tider med mindre mat skulle arterna i högre 

grad tvingas äta av varandras specifika föda och konkurrens uppstå. En annan bidragande 

faktor till signifikant konkurrens är arternas habitatval.  

Både mårdhund och tvättbjörn föredrar att leva nära vatten (Matsuo & Ochiai 2009). Abe et 

al. (2009) visar att arterna lever inom samma områden och att det inte är någon signifikant 

skillnad i storlek mellan de nattaktiva djurens huvudjaktmarker (12.1 ha för tvättbjörn och 
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10.6 ha för mårdhund).  Vidare visar dock Abe et al.(2009) att användningen av habitat skiljer 

sig åt dagtid. Bland båda arterna är flera huvudrevir förekommande. Mårdhunden gömmer sig 

i något av reviren, gärna beläget i skogsmiljö, dagtid och vill inte gärna bli upptäckt. 

Tvättbjörnen å andra sidan tar större risker och tillbringar gärna sina dagar ute på öppna fält 

och är inte rädda för att korsa vägar (Abe et al. 2009). Det finns skillnader i 

habitatanvändning mellan mårdhunden och tvättbjörnen, men studier av Abe et al. (2009) 

visar att de ofta stöter på varandra under jakt eller besöker varandras bon tillsynes utan större 

konkurrens. I skogsparken Nopporo i Japan blev tvättbjörnarna för många och orsakade stora 

skador i parken. Efter att ett antal tvättbjörnar hade avlägsnats växte parkens 

mårdhundspopulation större. Snart återhämtade sig tvättbjörnspopulationen igen, och 

mårdhundarna minskade i antal, Fig. 4, (Ikeda et. al 2004). Detta exempel illustrerar tydligt 

hur arterna klarar av att leva sida vid sida så länge resurser finns, men att de ändå begränsas 

av varandra och inte kan nå full populationsstorlek i varandras närvaro. Studier på 

maskpalmmårdens habitatval är få, men konstaterat är att de också lever nära vatten eftersom 

de gärna äter amfibier (Matsuo & Ochiai 2009).  

 

 

 

Konkurrens med inhemska arter? 
Konkurrens med lokala arter i Europa förekommer. Räv (Vulpes vulpes) och grävling (Meles 

meles) är två europeiska arter som i högre utsträckning har överlappande habitat- och födoval 

med mårdhunden (Kauhala & Kowalczyk 2011). Viranta och Kauhala (2011) visar att 

rödrävshonor i högre utsträckning äter karnivor föda efter mårdhundens introducering, som en 

effekt av att mårdhundens diet och rödrävshonornas överlappade i högre grad än för 

rödrävshanarna.  

Under vintrar som mårdhunden är vaken utgör kadaver en viktig del av mårdhundens föda 

(Sidorovich et al. 2000). I Vitryssland konkurrerar mårdhunden om kadaver med de inhemska 

karnivorerna (Sidorovich et al. 2000). Den ökande mårdhundspopulationen i Vitryssland har 

lett till populationsnedgång hos rödräv, brunbjörn (Ursus arctos) och skogsmård (Martes 

martes).  Iller verkar vara den art som lider mest av konkurrens med mårdhunden (Kauhala & 

Kowalczyk 2011), och har minskat kraftigt de senaste åren. Deras födonischer överlappar upp 

till 59 % (Jędrzejewska and Jędrzejewski 1998).  

Figur 4. Variationer i tvättbjörns- och mårdhundspopulationer i Nopporo skogspark. Anpassad från 

Ikeda et al. 2004.  
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Predatorer på mårdhund 
I Japan dödas mårdhund frekvent av vildhund. Även räv, varg, lo och stora rovfåglar dödar 

mårdhund, dock främst valpar (Kauhala & Saeki 2004).   

Klimatförändringar- ett hot mot mårdhunden?  

Pågående klimatförändringar kan förändra livssituationen för mårdhunden. Helle och Kauhala 

(1991) visar att längden på växtsäsongen är avgörande för populationstätheten. Ungarna föds 

normalt mellan april och maj, och en varmare sommar med längre växtsäsong möjliggör 

snabb tillväxt hos ungarna. Snabbare tillväxt hos ungarna betyder att sannolikheten att de 

överlever vintern ökar och att de blir könsmogna under första levnadsåret och hinner 

reproducera sig redan andra våren i livet (Helle & Kauhala 1991). Betydelsen av detta är stor, 

då mårdhundshonor födda våren innan står för ungefär 40 % av de producerade ungarna 

nästkommande vår (Helle & Kauhala 1991). Detta kan ses i skillnader mellan nordliga och 

sydliga delar av Finland. I norra Finland kommer vintern tidigare och ungarna hinner inte 

lägga på sig tillräckligt med fett inför vintern, och reproducerar sig i lägre utsträckning 

följande vår än i södra Finland (Helle & Kauhala 1991). Populationerna i söder växer således 

snabbare. Mildare vintrar innebär att mårdhunden inte behöver vintervila för att överleva. 

Utebliven vintervila möjliggör mårdhundens spridning även vintertid så länge tillräckligt med 

föda finns tillgängligt, vilket inte borde vara ett problem för den omnivora arten. En av de 

viktigaste aspekterna med utebliven vintervila är snabbare sjukdomsspridning. Mårdhunden 

kan vandra långa vägar vintertid och ta med sig sjukdomar till nya platser, samtidigt som 

virus och zoonoser trivs i varmare miljöer (Kauhala et al. 2006).  

 

Diskussion  
Mårdhunden (N. p. ussuriensis) är ett introducerat och framgångsrikt hunddjur i Europa, även 

i svåra miljöer med långa vintrar. Faktorer bakom framgången är hög reproduktionskapacitet, 

omnivor kost samt förmågan att vintervila om det behövs. Eftersom mårdhunden är ett av de 

vanligaste inhemska däggdjuren i Japan och är en invasiv art klassad som skadedjur i Europa 

är synerna på mårdhunden olika. I Asien är arten etablerad och har flera funktioner i 

ekosystemet. I Japan klassas mårdhunden som icke hotad (Saeki 2001). Mårdhunden som är 

ett av de vanligaste däggdjuren i Japan(Sonoda & Kuramoto 2002) är en viktig predator 

(Kauhala et al. 1998) och spelar även en viktig roll i skogens ekosystem som fröspridare 

(Koike et al. 2008). Soga och Koike (2013) skriver att de är viktigt att bevara arten för att 

behålla urbana ekosystem. Arten ger upphov till konflikter hos allmänheten. I Europa utgör 

mårdhunden ett hot mot inhemska arter och ökar hastigheten på sjukdomsspridning. 

Kan exemplen från Asien påverka mårdhunden i Europa? 

Habitatfragmentering är inte ett fenomen specifikt för Asien utan förekommer även i Europa. 

Mårdhunden hittas idag i alla möjliga habitat, både nära och på avstånd från människan, så 

uppsplittring av artens ursprungliga habitat gör inte mårdhunden hemlös. Under våren då 

ungarna föds är det viktigt att honan får i sig tillräckligt mycket föda för att kunna producera 

tillräckligt med mjölk för att tillgodose ungarnas behov. Honan tar under denna period inte 

lika stora risker (Saeki 2001) och vandrar inte långa vägar för att leta föda, utan håller sig nära 

lyan. Mårdhunden må vara omnivor och äter det mesta, men om arten under perioden med 

ungar lever i ett mindre lämpligt habitat och inte vill söka föda längre bort kanske 

födotillgången kan bli knapp. Kanteffekterna blir större inom ett mindre habitat och lämplig 

föda förekommer mindre frekvent. Habitatfragmenteringen kan på detta sätt påverka arten, 

men det är som sagt inte något unikt för Europa.  
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I takt med att mårdhunden sprider sig västerut i Europa intensifieras kontaktnäten med vägar 

och tågrälsar. Mårdhunden kommer fortsättningsvis att dö i trafiken. Vägarna i sig är en typ 

av fragmentering, men det är trafiken som är problemet. Att försöka minska problemet genom 

sänkta hastigheter är svårt. I gryningen och skymningen är trafiken som mest intensiv och 

sänkta hastigheter skulle inte uppskattas av trafikanterna. Längs motorvägar finns ibland 

viltstängsel för att undvika kollisioner med vilt. Dessa stängsel är inte effektiva mot 

mårdhunden som tar sig igenom dem (Seki & Koganezawa 2012). I Europa byggs tunnlar och 

broar för att skydda arter, till exempel groddjur (Seiler & Rudin 1999). Tunnlar och broar 

kostar mycket att bygga och används ofta inte i stor utsträckning av djuren. Att bygga 

liknande konstruktioner för mårdhunden är inte aktuellt då arten dels vandrar långa sträckor 

och inte skulle vänja sig vid de olika tunnlarna, dels för att arten anses vara en invasiv art som 

för med sig sjukdomar.  

Klimatförändringarna kan få avgörande inverkan på mårdhundens fortsatta spridning. Idag är 

artens norra spridningsgräns polcirkeln (Helle & Kauhala 1991). Fortsatta kalla och långa 

vintrar kan tvinga mårdhunden söderut i Finland (Helle & Kauhala 1991). Mårdhundar i andra 

länder i Europa, till exempel Tyskland, som i nuläget inte behöver vintervila kan tvingas göra 

detta för att överleva. Om fler mårdhundar vilar under vintern saktas både artens och dess 

sjukdomars spridning in. Varmare klimat å andra sidan möjliggör aktiva mårdhundar året 

runt. Arten kan då vandra långa sträckor och sprida sig ännu längre västerut, men även längre 

norrut.  

Jakt  

I Japan skjuts mårdhund för pälsen och som skadedjur (Saeki & Macdonald 2003). Även 

illegal jakt förekommer. Jakt för att hålla nere mårdhundspopulationerna förekommer i de 

flesta europeiska länder. I Europa jagas mårdhunden inte för pälsen, då marknadsvärdet på 

pälsen är lågt (Kauhala & Saeki 2004). I till exempel Holland är mårdhundsjakt tillåten för att 

undvika skador på den inhemska faunan (Oerlemans & Koene 2008). Mårdhund jagas med 

gevär, fällor, grythundar och ställande hundar (hundar som med sitt skall får det jagade djuret 

att stanna upp och blir lättare att skjuta) (Kauhala 2013). Arten är svår att jaga då vuxna 

individer inte går i fällor och att de ofta spelar döda om de påträffas. Unga individer som 

söker egna revir under hösten är de som i högst utsträckning går i fällor (Kauhala 2013). I 

Finland genomförs många kampanjer för att minska mårdhundsstammen. Trots detta har den 

fortsatt öka. Antalet skjutna individer i Finland har ökat från 60 000 till 170 000 under de två 

senaste decennierna (Kauhala 2013). Denna ökning indikerar att det är svårt att kontrollera 

mårdhundspopulationer med jakt. En orsak till detta kan vara att för varje skjuten individ blir 

ett revir tomt. Detta möjliggör snabb spridning av unga individer som letar efter ett eget 

område att bosätta sig i (Kauhala 2013). I och med detta ökar möjligheterna för individer att 

sprida sig till nya områden och för således med sig sjukdomar på vägen. En metod som 

används är att upptäckta individer fångas, steriliseras och utrustas med en sändare. Individen 

släpps ut och letar snart upp sin familj, varefter det är enkelt att ta sig dit och avliva hela 

familjen (Jägareförbundet 2012). Det bästa är om en jägare som upptäckt/ skjutit en mårdhund 

kontaktar förvaltare fortast möjligt. Då kan insatser göras för att upptäcka eventuella andra 

individer i närheten (Dahl & Åhlén pers. kommentar).  

Slutsats 

Mårdhundens frammarsch i Europa verkar i dagsläget inte bromsas in. Möjliga hot i Asien 

tycks inte hämma populationerna där i större utsträckning. Arten överlever i fragmenterade 

områden men fragmenteringen kan påverka reproduktionsframgången. Mårdhunden drar 

längsta strået i konkurrens med andra arter. Invasiva arter i Asien, till exempel tvättbjörn, kan 

tillfälligt hämma mårdhundspopulationer. Att vi ska kunna göra oss av med mårdhunden från 
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Europa är inte ett alternativ. Mårdhunden har fått starkt fäste i Europa och fokus ligger på att 

begränsa fortsatt spridning. När inte heller jakt biter på populationstillväxten är begränsad 

spridning också svår. Mårdhunden kommer troligtvis att etablera sig i större delen av Europa. 

I Sverige är situationen lite annorlunda. Här finns inte stora etablerade populationer och 

geografin är inte till artens fördel. Möjligheten att lyckas med avlägsnandet av mårdhunden är 

därför inte omöjlig. Klimatet är en faktor som kan få betydelse för artens spridning. Europas 

rovdjur dödar mårdhund men finns inte i tillräckligt stor utsträckning för att påverka 

mårdhundspopulationerna. Istället får tyngdpunkten ligga på att minska sjukdomsspridningen 

med mårdhunden. Flera av sjukdomarna kan drabba människan och ju fler mårdhundar desto 

större chans att smittas. Vaccinationsprogram genomförs på flera platser i Europa (Holmala & 

Kauhala 2006), men dessa måste effektiviseras om de ska hinna med den snabba spridningen. 

En negativ aspekt med detta är att vaccineringen håller fler mårdhundar i liv, kanske också 

andra rovdjur, vilket får konsekvenser för biodiversiteten. Ökade mängder rovdjur rubbar 

balansen i trofinnivåer och andra arter blir lidande.  

Mårdhunden är ett anpassningsbart hunddjur som överlever det mesta i sin ursprungliga miljö 

i Asien. Idag ses bara negativa aspekter med arten i Europa. Kanske kan arten bidra med 

liknande faktorer i ekosystemet som fröbärare i Europa? Om några år kommer mårdhunden 

att finnas i större delarna i Europa. För att klara av att leva med arten är det nödvändigt att leta 

efter positiva aspekter med arten. De internationella konventionerna är påskrivna och ska 

följas. Mårdhunden ska bekämpas så länge det är möjligt. I Sverige idag är det fortfarande 

möjligt. Varje år mårdhunden hålls tillbaka är en vinst för andra arter och för människan.  I 

dagsläget finns det inte något som kan stoppa mårdhundens fortsatta spridning i Europa, men i 

Sverige fortsätter kampen.  
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