
Skovmåren 
 

DNs skovmårprojekt er et forsøg på at få et bedre overblik over den danske skovmårbestand. I 

samarbejde med skovfoged Michael Skjødt, Lorup Skovdistrikt har Christian Glahder fra DN Slagelse 

opsat 3 kasser i Lorup Skov og 2 kasser i Det Plessenske Overdrev.  

 

Kasserne er opsat i ældre løvskov og i nærheden af granskov, en 

skovbevoksning der er vigtig for skovmåren om vinteren. Kasserne 

er sat 4-5 m oppe i et løvtræ. De fem steder, kasserne er sat op, er 

meget lidt forstyrrede af mennesker. 

 

De opsatte kasser tjekkes hver 2-3 måned på god afstand 

(minimum 20 m) for at se, om de skulle have været besøgt af 

skovmår. Hvis der er faeces på taget, er det et godt tegn. Senere 

kan der indsættes hårkamme i et af de to indgangshuller.  

 

Hårkammen tager hår fra skovmåren, og disse kan undersøges for 

DNA og dermed kan det vurderes om "Lorupskovmåren" tilhører en 

isoleret stamme, en sjællandsk stamme, eller om den hører til en 

dansk stamme, der ikke kan opdeles i lokale stammer. 

 

 

 

 

 

 

Sep. 2009: 

Siden juni 2008 er de hver blevet undersøgt fire gange, senest i slutningen af august 2009. Der har 

desværre endnu ikke været tegn på skovmår i eller ved kasserne.  

 

For ikke at forstyrre eventuelle skovmårer i kassen undersøges de først på ca. 50 m´s afstand med 

kikkert. Hvis der ikke ligger mårlort på kassens låg, og der i øvrigt ikke er noget, der tyder på at 

kassen er optaget, bliver en radius på ca. 4 m under kassen undersøgt for byttedyr, mårlort eller andre 

tegn på skovmår-aktiviteter.  

 

Det er vigtigt, at vi holder os de 50 m væk fra kassen i perioden fra marts til juni, da der kan være 

ynglende skovmår i kassen. Én gang om året, typisk om vinteren kan vi undersøge kasserne ved at 

tage låget af og se ned i kassens ynglerum. Dette har vi ikke gjort endnu med vores fem kasser. 

  

 

 

Dec. 2010: 

Også i 2010 er skovmårkasserne blevet 

aflæst nemlig d. 5. december.  

 

Denne gang skete turen rundt til de 5 kasser på ski, dejlig tur men 

desværre slet ingen tegn på mår i eller ved kasserne. 

  

 

August 2011: 

Så er kasserne igen blevet kontrolleret.  

Denne gang var det en ”stige inspektion”. Alle kasser er blevet undersøgt 

fra en stige, de er blevet åbnet og kontrolleret for spor efter skovmår. 

Resultatet var nedslående, der har ikke været skovmår i nogen af 

kasserne.  

 

Men vi ved, at der er skovmår i området, Christian har set en i sit æbletræ! 

  

 

 



Dec. 2011.  

Så er der lavet en status over projektet på landsplan. 

Der er opsat godt 300 kasser i hele landet (+ et par enkelte i Sverige). De 99 kasser er tilset min. en 

gang om året og resultatet er indberettet. De 142 kasser er aldrig blevet tilset efter, at de er blevet sat 

op. De resterende ca. 60 kasser ved man ikke, hvor sidder. 

  

Der er blevet observeret ”aktivitet” i 9 kasser (4 stk. i Viborg området, 4 stk. i Jægerspris området og 

1 ved Næstved). I kasserne er der bl.a. fundet afbidte fjer fra flere forskellige fugle, et friskt fugleæg, 

en død flagspætte, et stykke af en høne og andre ”madrester”. Desuden er der i en del kasser fundet 

redemateriale, samt fundet ekskrementer ved kassen. 

  

Et fif fra Hans Baagøe: Er man ude og gå tur i skoven/tæt på skoven tidligt om morgenen i 

foråret/sommeren, kan man nogle gange høre kragerne skræppe meget op og flyve op fra træerne. 

Dette kan være et tegn på, at der er en mår på jagt i deres reder. Hvis man kan se, at kragernes 

skræppen op flytter sig rundt i skoven, kan man være heldig at se skovmåren på rov efter æg. 

 

 

 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 
Skovmårkassernes fordeling i Danmark 
 
Rød cirkel= jævnlige indberetninger. 
 
Blå cirkel= indberetninger men mangler GPS koordinater. 
 
Grøn cirkel= Skovmår i ugle- 
kasser, ikke med i projektet. 

 


