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Baggrund  
 

I forbindelse med jagttidsforhandlingerne ved årsskiftet 2009/10 fremsatte 

Miljøministeriet ønske om en fredning af haren i 4 himmerlandske kommuner. 

Ønsket om lokalfredning af haren i Himmerland fremkom med basis i de 

punkttællinger som var foretaget af DMU i et mindre, men intensivt dyrket 

område af Himmerland. 

 

De himmerlandske jægere mente ikke, at de eksisterende tællinger var 

repræsentative for hele Himmerland, og ønskede at tælle harer i områder med 

mindre intensiv landbrugsproduktion til sammenligning.  

 

Danmarks Jægerforbund, Kalø organiserede derfor i maj 2010 en forårstælling af 

harerne i Himmerland. Alle regionens jægere og andre interesserede blev 

opfordret til at tælle harer i tidsrummet 10. til 20. maj, primært med fokus på 

den 16. maj, hvor mange alligevel var ude i forbindelse med premieren på årets 

bukkejagt.  

 

Al faglig international erfaring peger på, at det er biotopforandringer og ikke 

jagt, der er årsag til harens tilbagegang. Formålet med undersøgelsen har derfor 

været, at optælle harer i områder med mindre intensiv landbrugsproduktion 

samt, at belyse hvilke landskabstyper og afgrøder, der har betydning for harers 

tilstedeværelse i det åbne landskab.  

 

    

 METODER & MATERIALE 

 

Gennem Danmarks Jægerforbunds tillidsmandssystem – Jægernes Kommunale 

Fællesråd (JKF) er frivillige optællere over hele Himmerland blevet kontaktet jf. 

vejledning (Bilag 1). 

 

Haretællingen er foretaget i perioden 10.-20. maj 2010 i tidsrummet: 

 1time før til 1 time efter solopgang, eller 

 1 time før til 1 time efter solnedgang. 

 

Optællingerne er, i overvejende grad, foretaget i forbindelse med jagt på 

råbukke fra faste positioner, fx hochstande og skydestiger, hvor 

observationsarealerne kunne iagttages over en periode på mindst 10 min.  

 

Observatørerne blev bedt om at notere og angive følgende oplysninger på 

medbragte luftfoto (bilag 1): 

 sete harer (enkeltpositioner) 

 sete ræve (enkeltpositioner) 

 egen position 

 samlet observationsareal  

 afgrøde/vegetation inden for observationsarealet (enkelt mark angives).  
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Udgangspunktet for undersøgelsen var et ønske om at få observationer fra 

lokaliteter over hele Himmerland. På denne baggrund blev området inddelt i 32 

kvadrater hvorunder 6 kortudsnit af 1500 ha udgjorde grundlaget for de enkelte 

optællinger.  

 

 
Figur 1. Oversigtskort over Himmerland, hvor den enkelte optæller let kunne finde eget 

hovedområde blandt de 32 kvadrater. Under hvert kvadrat fandtes 6 flyfoto-kortudsnit 

dækkende 1500 ha hver især.  

 

 

Formålet med undersøgelsen har været at optælle harer i nogle af de områder af 

Himmerland, hvor der er mindre intensiv landbrugsproduktion. Det har således 

ikke været intentionen, at de optalte arealer skulle afspejle en landskabstype, 

der er repræsentativ for hele Himmerland. Observationerne er primært foretaget 

på landbrugsarealer, der ligger tæt på områder med skov, mose og krat. 

 

 

 RESULTATER OG DISKUSSION 

 

I alt blev der indsendt materiale fra 317 punkttællinger. Forudsat at hvert 

observationsareal har været af en gennemsnitlig størrelse på 20 ha (som er 

tilfældet for 76 tællinger med angivet observationsareal) har observationerne 

dækket et samlet areal på 6303 ha. Der blev i alt observeret 1065 harer 

svarende til en overordnet bestandstæthed på 16,9 harer pr. 100 ha.  

 

Materialet bør imidlertid inddeles i to grupper for yderligere analyser, idet en del 

observatører udelukkende har angivet positionen for de observerede dyr, men 

udeladt informationer om, hvor stort et areal, der blev observeret på, samt 

hvilke afgrøder, der var inden for observationsarealet. 
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Ud af det samlede materiale på 317 punkttællinger er der således kun 76, hvor 

materialet kan anvendes uden forbehold. Uden forbehold betyder, at der er 

mulighed for beregning af tætheder og fordeling i forhold til arealanvendelse. De 

76 punkttællinger udgør 24 % af det samlede materiale og repræsenterer et 

areal på 1483 ha, fordelt på 122 enkeltmarker. Gennemsnitlig bestandstæthed 

for dette område er 15,2 harer/100ha.  

 

Tre fjerdedele af alle observationer er desværre mangelfulde i forhold til 

indtegning af observationsareal og afgrødetyper og kan derfor kun anvendes i 

begrænset omfang. Uanset grundigt instruktionsmateriale (bilag 1) er der for 

disse punkttællinger udelukkende angivet positioner for observerede dyr.  

 

I det følgende er der udelukkende anvendt materiale fra de 76 punkttællinger 

som fordelte sig over Himmerland som vist i figur 1. 

 

 

 
Figur 2: Den geografiske fordeling af 76 punkttællinger af hare foretaget i perioden 10.-

20. maj 2010 i Himmerland. Tællingerne dækker et areal på knap 1500 ha. For dette 

areal blev der i alt observeret 225 harer og 18 ræve. 

 

 
Visse områder af Himmerland er præget af intensiv landbrugsdrift, hvor der 

næsten ingen harer findes. Dette har DMU dokumenteret ved at optælle harer på 
54 punkter inden for et mindre areal ved Flejsborg i Vesthimmerlands Kommune. 

Udgangspunktet for valg af dette optællingsområde var netop mistanken om, at 
eksistensgrundlaget for harer og dermed bestandstætheden var meget ringe i de 
intensivt drevne landbrugsområder. Resultatet af DMU’s optællinger viste en 

tæthed på 2-5 harer pr. 100 ha.  
 

Der findes imidlertid også områder i Himmerland med langt mere varieret natur, 
hvor en større tæthed af harer må forventes. Resultatet af optællingerne i maj 

måned 2010 viser også, at tætheden af harer i de skovnære områder er mindst 3 
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gange højere (15 harer/100ha) end i de centrale områder af Himmerland med 
intensiv landbrugsdrift.  

 
Metodemæssigt er DMU’s projektørtællinger i aften- og nattetimer forskellig fra 
Jægernes optællinger omkring daggry og skumring. Ingen af metoderne viser 

imidlertid det sande antal harer. Ved begge metoder vil nogle harer overses. 
DMU kompenserer for de oversete harer ved beregning af bestandstætheden. I 

jægernes optælling har vi anlagt den konservative strategi at anvende 
ukorrigerede tal, så der ikke kan være tvivl om, at den virkelige bestandstæthed 
som et minimum svarer til det observerede.  

 
 

 

Biotopkvalitet 

 

På en europæisk skala vil en bestand på 15 harer/100ha kaldes en ”pæn 
bestandstæthed”. Resultaterne fra DMU og Jægernes optællinger indikerer 

således, at biotopens kvalitet er afgørende for tætheden af harer. 
 

Hverken DMU’s eller Jægernes optællinger giver et retvisende billede af 
forekomsten af harer i Himmerland som helhed. Jægernes optællinger giver 
imidlertid mulighed for at analysere, hvordan arealanvendelsen i 

landbrugslandskabet påvirker tætheden af harer, eller med andre ord, hvilke 
landskabstyper og afgrøder, der foretrækkes af harerne.   

 

Af tabel 1fremgår det, at punkttællingerne fra maj 2010 er foretaget i områder, 

hvor arealanvendelsen, på nogle punkter, adskiller sig fra det, der er typisk i 

region Nordjylland. I det samlede punkttællingsområde er der således en højere 

andel af græsarealer samt vårsædsmarker, men omvendt lavere andel af arealer 

med vinterafgrøder og skov.  

 

Ser man på antallet af observerede harer i forhold til arealanvendelsen, så 

fremgår det tydeligt, at der er observeret langt flere harer på græsarealer end 

man kunne forvente, såfremt harerne havde fordelt sig tilfældigt i landskabet 

(tabel 1). Tætheden af harer er således særlig høj (>20 dyr/100ha) på arealer 

med permanent græs, frøgræs eller andre græsarealer i omdrift. På de 

observerede skovarealer er den relative tætheden af harer også klart højere end 

forventet.  
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Tabel 1: Oversigt over arealanvendelsen for arealer med landbrug og skovbrug i Region 

Nordjylland (Danmarks Statistik), samt for det samlede observationsareal ved 

punkttællingerne. Tabellen angiver desuden fordelingen af de observerede harer og ræve 

i forhold til afgrøder og anden bevoksning. 

 

 

Arealanvendelse (%) 
Region Nordjylland 

Arealanvendelse (%) 
Punktælling maj 2010 

Andel  
observerede 
harer (%). 

Andel  
observerede 
ræve (%) 

Græsarealer 22,8 29,9 40,4 38,9 

Vårkorn 12,9 28,7 21,8 22,2 

Vinterkorn 31,9 19,4 16,0 22,2 

Raps 4,6 6,4 0,4 5,6 

Skov 17,6 5,9 11,6 0,0 

Majs 6,0 4,6 4,9 5,6 

Andet 2,6 3,0 2,7 5,6 

Bælgsæd 0,1 1,3 1,8 0,0 

Brak 0,2 0,8 0,4 0,0 

Rodfrugter 1,3 0,0 0,0 0,0 

 
100,0 100,0 100,0 100,0 

Ha/stk 584.910 1.483 225 18 

 

 

Tilsyneladende er tætheden af harer reduceret markant på de åbne 

landbrugsarealer med korn, mens arealer med mere permanente 

vegetationstyper stadig giver grundlag for høje bestandstætheder.  

 

 

Tæthed af harer i forhold til jagtudbyttet 

 

I jagtsæsonen 2009/10 blev der nedlagt ca. 1000 harer, svarende til under 0,5 

hare per 100 ha i de fire himmerlandske kommuner (T. Asferg, pers. komm.). I 

forhold til, at der blev observeret 1065 harer i et område svarende til mindre end 

to procent af Himmerlands samlede areal, må det konkluderes, at den jagtlige 

dødelighed kun har udgjort en yderst beskeden andel af bestanden. 

 

Udenlandske modelberegninger angiver, at der også kan drives bæredygtig jagt 

på ”fåtallige” bestande med tætheder mellem 4 og 9 harer per 100 ha. For 

sådanne bestande, hvor tætheden ønskes øget i takt med biotopforbedring, 

anbefales, ud fra en konservativ betragtning, en afskydning på maksimalt 10 % 

af efterårsbestanden svarende til 0,4 til 0,8 hare per 100 ha. Det gennemsnitlige 

jagttryk for harer i Himmerland syntes således ikke, at have overskredet de 

teoretisk opstillede grænser for bæredygtig forvaltning.  

 

Tællingerne viser tydeligt, at harerne ikke er jævnt fordelt over hele 

Himmerland, men forekommer særdeles klumpet med lokale tætheder mellem 

15 og 20 harer per 100 ha for de bedste områder og 5 dyr eller mindre per 100 

ha i de dårligste områder. Samlet set underbygger resultaterne, at man bør 
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fremme initiativer, der forbedrer harens levesteder, hvis man virkelig ønsker at 

hjælpe bestanden af harer i Himmerland. 
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BILAG: Vejledning haretælling Himmerland 
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