
Opsætning af muldvarpefælden 

 

• Pres de to lange arme sammen for at aktivere fælden. 

• Skub udløseren mod åbningen og hægt tappen på knækket i den nederste arm. 

• Juster følsomheden i fælden ved at trække udløseren tilbage, så stiften er halvvejs over knækket. 

• Skub en fælde ned i hver gang med den store åbning forrest. Husk at fastgøre den ved hjælp af en pind/stang 

gennem midten af fjederen. 

• Sørg for at hullet er mørklagt ved at skubbe jorden tilbage i huldet 

 

Vejledning: Opsætning af muldvarpefælden

 

1 Vær hurtig ud når du ser det første skud. Så snart du ser et nyt muldvarpeskud starter jagten. Hvis 

muldvarpen har været igang i en længrer periode, så start med at fordel jorden på muldvarpeskudne. Mange 

gange kan du se på jorden om den er nyopgavet eller ej, hvis skudet er nyopgravet kan du opsætte fælden her. 

Ellers vendt en dag og sæt fælden op i det skud der er kommet i løbet af natten. 
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2 Ny opgravet muldvarpeskud. Her kan du se lyst jord og mørkt jord, det lyse jord er udtøret jord mens det 

mørke er nuopgravet, dette sted er det ideelle sted at opsætte vores fælden. 

 

  

3 
Find muldvarpe gangen. For ikke at ødelægge græsplænen bruges muldvarpeskuddet til opsætningen af 

fælden. Her finder vi muldvarpegangen med en pind. 
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4 Klargøring af huldet. Her udvider vi gangne i begge retninger, så der er plads til fælderne, prøv evt. at 

placere en ikke aktiveret fælde i huldet for at kontrolere om der er plads nok. Husk der er altid 2 gange til et 

muldvarpeskudet nogen gange flere. men fælles for dem er at de er udformet som et T hvor bunden at T'et er 

skudet som føre ned til gangne. 

 

  

5 Gang udvildelse. Her ser du en muldvarpegangen, gangen er udvidet ved håndkræft, skrabe og hivet lidt op 

i græsset. 
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6 Gang udvidelse. Det gør ikke noget at man kommer til at skubbe lidt jord ind i gangen, man kan næsten ikke 

undgå det. 

 

  

7 Aftrækket. (Normal opsætning) Aftrækket kan justeres, så der skal mindrer til at udløse fælden. 
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8 Aftrækket. (Justeret aftræk) dette kan lade sig gøre fordi fælden er rustet med tiden 

 

  

9 Opsættning af fælderne. skal placeres nogenlunde som dette billede, hvis det er muligt nede i gangen. 
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10 Opsætningen set oppefra. 

 

  

11 Opsætningen set i gangen. 
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12 Luk muldvarpeskudet til. så kun snoren stikker op, snoren er praktisk når vi skal have fælderne op igen. 

 

  

13 48 timer efter. opsætning hiver vi fælderne op igen ved hjælp af snoren, vi har bundet fast til fælderne. 
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14 Billig og effektive muldvarpefælde. håber denne vejledning vil hjælpe dig til gode fangst resultater. 
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