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Læs i maj: hvilke prædatorer 
dræber agerhønsene.

Ny viden fra radiomærkede agerhøns

gen regulering af 
rovdyr, falder suc-
cesraten til om-
kring 50 %. Til 
sammenligning 
gennemfører 48 % 
af høner med etab-
lerede reder ruge-
perioden i Dan-
mark. De danske 
agerhøns vilkår i 
rugeperioden ligner 
således umiddel-
bart de engelske for 
områder, hvor rov-
dyr ikke reguleres. 
Imidlertid udgør 
prædation en væ-
sentlig større del af redetabet i Dan-
mark (ca. 80 %) end i England (om-
kring 50 %). I de engelske studier med 
rovdyrregulering dør flere af andre 
årsager, f.eks. græsslæt.

lykkes ikke altid. Vores resultater vi-
ser, at 15 % af den samlede prædation 
falder i perioden efter udklækningen. 
Det svarer til, at knap en tredjedel af 
de fugle, der kommer gennem ruge-
periodens nåleøje, alligevel bliver of-
fer for prædation.

Andre lande
I England og Frankrig har agerhøns 
været genstand for en del undersøgel-
ser. Almindeligvis er undersøgelserne 
foretaget ved, at man har fundet og 
overvåget agerhønsereder. I disse un-
dersøgelser udtrykkes ynglesucces 
som andelen af fundne reder, hvor 
rugningen gennemføres til klækning. 
I England er ynglesucces stærkt af-
hængig af, om der gøres en indsats for 
at regulere rovdyr eller ej. I områder 
med intensiv regulering af rovdyr gen-
nemfører omkring 70 % af hønerne 
rugeperioden med succes. Er der in-

Figuren viser ynglesucces for 78 radiomærkede agerhøns, som har 
været fulgt fra mærkning i februar måned til først i august, hvor kyl-
lingerne selv kan værge sig mod de fleste prædatorer.

Agerhøne forsynes med den lille radio-
sender i et halsbånd, som placeres under 
brystfjerene med den tynde antenne bag-
udrettet. Under mærkningen er fuglene 
usædvanligt rolige, men fuglens vinger 
og ben skal holdes i et fast greb under 
processen.  

Hvorfor har agerhønsene så ringe en yng-
lesucces? Det spørgsmål ønskede Dan-
marks Jægerforbund et grundigt svar på, 
og derfor igangsatte vi en undersøgelse.

Siden 1960’erne, hvor det årlige jagtud-
bytte af agerhøns toppede med over 
400.000, er udbyttet faldet støt, uanset at 
der sker en vis udsætning. Det foreløbigt 
laveste udbytte var godt 20.000 i 2007. 
Agerhønsenes tilbagegang ses i hele 
Europa, og de fleste forskere er enige om, 
at årsagerne primært er intensiveringer i 
den landbrugsmæssige drift. Gødning, 
sprøjtemidler og avlsarbejde har mange-
doblet udbyttet på bekostning af ukrudt, 
insekter og værdifulde randarealer. 

Udenlandske erfaringer: Ved nutidens 
ringe bestandstæthed peger udenlandske 
undersøgelser på, at agerhønsenes yngle-
succes er problematisk lav. Det kan der 
være en række årsager til, heriblandt at 
de jordrugende fugle er sårbare over for 
en lang række prædatorer. Ud over på-
virkningen fra rovdyr ved vi meget lidt 
om, hvordan fuglene bevæger sig i kultur-
landskabet. Vi henter ofte vores viden fra 
England, hvor de har en lang tradition for 
forskning i de jagtbare hønsefugle. Imid-
lertid har det vist sig, at de danske for-
hold, på en række områder, adskiller sig 
fra de engelske.

Ny viden: For at få ny viden som basis for den 
bedst mulige rådgivning besluttede Dan-
marks Jægerforbund i 2013 at starte et prak-
sisnært forskningsprojekt, hvor vi – for første 
gang i Danmark – fangede vildtlevende ager-
høns og udstyrede dem med radiosendere for 
at følge deres bevægelser og overlevelse. Pro-
jektet har givet overraskende ny viden om re-
delokalitet, overlevelse, prædatorer og spred-
ning, som vil blive formidlet gennem en 
række artikler i Jæger. Arbejdet har været fi-
nansieret af Jægernes Naturfond.

Fangst & mærkning: Nøglen til ny indsigt i ager-
hønsenes liv er at mærke dem, så første udfor-
dring var at fange fuglene. Forsøget er gennem-
ført på Djursland, hvor tætheden af agerhøns 
ofte er beskeden. Alligevel er det lykkedes at 
fange i alt 161 fugle, hvoraf vi fik udstyret i alt  
93 med radiosendere – primært høner. 

Kok eller høne?: Det er ikke nødvendigvis let 
at kende forskel på høne og kok. Som regel er 
kokken mere gylden i farverne og har et 
større brunt felt på brystet (hesteskoen), men 
der er store variationer, og det eneste sikre 
kendetegn er, at hønen har hvide tværgående 
bånd på skulderfjerene (se foto side 57).

Radiosenderne: VHF-radiosenderne vejer lidt 
over 10 gram og har batteri nok til at leve i 
otte til ni måneder. GPS-udstyr vil veje for 
meget for montering på en agerhøne, så de 

anvendte sendere pejles med en alminde-
lig antenne. Rækkevidden af signalet påvir-
kes af bakker, men ofte høres det på et par 
kilometers afstand. Står man højt i terræ-
net, øges afstanden væsentligt. 
 
Udsætning og pejling: Efter påsætning af 
radiosendere slippes agerhønsene ud i 
samme område, som de blev fanget, og 
fuglene kan nu følges gennem den reste-
rende flokperiode over udparringen om-
kring 1. marts, i yngleperioden med æg-
lægning fra først i maj, i rugeperioden og 
klækningen fra sankthans til efterårets nye 
flokdannelse.


