Vejledning: Agerhønsetælling i markvildtlav
Baggrund
Traditionelt set tælles agerhøns med hjælp fra stående hunde. Det sker ved en forårstælling, hvor formålet er at
få et billede af den ynglende bestand. Det er ensbetydende med, at tællingen skal ske i de to sidste uger i marts
inden afgrøderne på markerne bliver for høje og parhønsene går på reden. Der registreres observationer af
agerhøns, fasan, hare og vagtel. Det er ikke nødvendigt med en efterårstælling, men hvis den udføres, skal det
være med samme metode og indberetning som forårstællinger.
Markvildtet tælles fra en på forhånd udpeget takseringslinje.
Markvildtrådgiveren udlægger takseringslinjerne for det enkelte markvildtslav, i tæt samarbejde med lavets
deltagere. Der lægges en takseringslinje af en længde på ca. 3 km pr. 500 ha. Optælling af et område vil på den
måde typisk kunne udføres på under 4-6 timer.
Takseringsholdet består af 2-3 personer, gerne flere, som går med mindst 2-4 hunde, afhængig af hvor langt der
skal tælles. Hundene slippes parvis, og udskiftes med passende mellemrum. Det er vigtigt, at en person i
teamet er udpeget som ansvarlig, og skal sørge for, at den udlagte takseringslinje holdes. Kun herved sikres
ensartethed i optællingerne, og derved får man nogle brugbare data.
Efter endt tælling indtastes data i en elektronisk database. Markvildtrådgiveren er behjælpelig med at få
oprettet den ansvarlige som bruger, og kan give en instruktion i hvordan systemet bruges.
Det originale kort skal derudover altid videregives til markvildtrådgiveren.
Når data er indberettet gives der besked herom til markvildtrådgiveren, så Danmarks Jægerforbund kan følge op
på, om data er modtaget, og gøre klar til videre behandling.

Sådan foretager du din optælling af agerhøns
1.	Markvildtrådgiveren udarbejder et kortmateriale med en indtegnet takseringslinje. På kortet er der
indtegnet afstandslinjer, som går parallelt med takseringslinjen med 30 meters intervaller – det vil
sige i henholdsvis 30, 60, 90, 120 og 150 meter.
2.	Der udpeges en ansvarlig for tællingen. Vedkommende har ansvaret for, at linjen følges og nedskriver observationerne. For selve tællingen noteres følgende:
•

Hvem har foretaget tællingen, samt kontaktoplysninger på vedkommende

•

Dato for tælling

•

Tidspunkt på dagen

•

Vejrforhold (vind, temperatur, nedbør)
Vend

3.	Hundeførerne slipper hundene skiftevis, så der konstant er en eller to hunde i søg. Hundenes
udslag – typisk på 150 meter på hver side af takseringslinjen, bestemmer det optalte areal. De
eventuelle deltagere, der ikke har sine hunde i aktion, hjælper med at observere vildtet fra takseringslinjen.
4.	Når der spottes et stykke vildt noteres følgende på kortet. Det er vigtigt for datakvaliteten, at det
observerede stykke vildt indtegnes præcist. Der skal her tages udgangspunkt i afstandslinjer og
landskabselementer:
•

Position

•

Art (agerhøns, fasan, hare etc.)

•

Antal

5.	Ved afslutning af tællingen gennemgår
takseringsholdet det, der er blevet noteret, for
at kvalitetssikre data.
Der skal anvendes følgende forkortelser til angivelse
af observationerne, og ved flokke noteres antallet
som en bemærkning:

Art
Agerhøne
Agerhøns i par
Agerhøns i flok med
eks. 10 fugle

Symbol på feltkortet
Cirkel
Cirkel - 2
Cirkel - Antal

Vagtel

Trekant - Vagtel

Fasan

Trekant

Hare

Kryds

Løbende observationer
Udover optællinger via takseringslinjerne, er det vigtigt at den enkelte deltager i markvildtlavet gør sig
observationer igennem året. Disse observationer giver lavet vigtig viden omkring vildtets brug af biotoper, der
allerede findes i landskabet, og vil være et vigtigt udgangspunkt for planlægning af lavets plejeindsats.

