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1. Fælderne placeres inden for 25 m fra beboelse eller egen indhegning og ikke længere væk, da det er 

ulovligt. Det er bedst at placere fælderne udendørs, placering på loft eller andre steder indendørs 

giver et mere usikkert resultat. 

2. Bunden af fælderne dækkes med jord, sand, blade. 

3. Der skal bruges 4 lokkeæg for hver fælde (alm. hønseæg). Der laves en lille hul i hvert æg. 2 æg 

placeres uden for fælden, 1 i midten af fælden og 1 på den anden side af trædepladen. Æggene må 

ikke lugte af køleskab og må ikke berøres med fingrene, brug handsker. Lad æggende ligge i 

kompostbeholderen eller i noget afklippet græs i mindst 1 døgn inden brug. 

4. Husk at fastgøre karabinhage for låsepind.  

5. Brug altid handsker når du rører ved fælden. 

6. Fælden skal tilses 2 gange dagligt, morgen og aften. Sidder der andre dyr i fælden, skal de 

selvfølgelig lukkes ud med det samme. Dyreværnsloven påbyder dette og det er under strafansvar at 

betingelserne for regulering overholdes. 

7. Vær tålmodig! Måren er et forsigtigt dyr, og det vil typisk tage nogle uger at fange den. De første 5 

dage sker der sjældent noget, måren skal lige vænne sig til æggene og fælderne.  

8. Når måren er fanget, må den ikke sidde i fælden længere end 3-4 timer. Det er vigtigt at du forinden 

fangst overvejer hvad du vil gøre når måren sidder i fælden. Du kan vælge: 

 at køre den min 50 km væk og genudsætte den i naturen et sted med lang afstand til 

nærmeste beboelse  

 at få den aflivet af dyrlægen 

 at få den skudt i fælden af en person med gyldigt jagttegn 

9. Fjern ikke fælderne med det samme efter den første fangst. Der kan ofte være tale om flere 

tilstedeværende mår eller andre generende dyr af mårfamilien. 
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