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Resumé 

Denne rapport præsenterer resultaterne af et litteraturstudie af agerhøne 
baseret på videnskabelig litteratur, rapporter og populærvidenskabelige 
artikler fra ind- og udland. Litteraturstudiet skal ses som et supplement 
til igangværende undersøgelser på agerhøne i forskningspakken "Vildt 
og Landskab". 

Rapporten behandler fire hovedemner: 1) udviklingstendenser i europæ-
iske agerhønebestande over de sidste 50-60 år, 2) generel biologi, 3) årsa-
ger til den observerede bestandsudvikling og 4) forvaltning af agerhøne i 
forskellige europæiske lande. Selvom rapporten i udgangspunktet an-
skuer problemstillingerne ud fra en overordnet bestandsmæssig, euro-
pæisk synsvinkel, er aspekter, der relaterer sig til danske agerhøns og 
deres levevilkår, vægtet forholdsvis meget. I den forbindelse er der fore-
taget nye analyser af eksisterende data fra vildtudbyttestatistikken og 
Dansk Ornitologisk Forenings punkttællingsprogram. 

En sammenstilling af fugleoptællingsprogrammer og opgørelser over 
jagtudbytte viser, at bestande af agerhøns har været i tilbagegang i det 
meste af Europa over de sidste 50-60 år. Tilbagegangen har alle steder 
været markant, og i Danmark udgør det aktuelle jagtudbytte under 10% 
af, hvad det var omkring 1940. Tilbagegangen synes mange steder at væ-
re foregået trinvis og har til en vis grad været synkroniseret i flere lande. 
I Danmark er der konstateret fem markante nedgangsperioder: 1) i star-
ten af 1950'erne, 2) i starten af 1960'erne, 3) omkring 1980, 4) i slutningen 
af 1990'erne samt 5) 2003-2006. Siden 1994 er jagtudbyttet (indirekte mål 
for bestandsændringer) faldet i 11 ud af 13 år. Der har været tilbagegang 
i alle landsdele, hvilket også understøttes af resultater fra punkttællin-
ger. I de senere år kan faldet i jagtudbyttet dog være større end den reel-
le bestandsnedgang på grund af en mildere afskydning. 

En gennemgang af agerhønens biologi viser nogle særlige karakteristika: 

• Agerhøne er en art med relativ kort gennemsnitlig levetid (under ét 
år), men lægger til gengæld mange æg (10-20). Arten er dermed rela-
tiv følsom overfor ændringer i reproduktionsforhold (æg og kyllin-
ger). Bestandsdynamikken giver dog et potentiale for hurtigt at vende 
tilbage til et givet bestandsniveau efter en nedgangsperiode, hvis den 
påvirkning, som var årsag til nedgangen, reduceres eller forsvinder. 

• Agerhøne er entydigt knyttet til landbrugsområder gennem hele dens 
årscyklus, dog udviser arten en præference for områder i landskabet, 
som ikke direkte indgår i landbrugsdriften: småbiotoper, hegn, mark-
skel, udyrkede arealer og vildtstriber. Disse habitattyper medvirker til 
at dække forskellige basale behov i form af tilgængelige og velegnede 
føderessourcer samt ly og prædationsbeskyttelse for reder, kyllinger 
og voksne fugle. 

• Voksne agerhøns lever næsten udelukkende af planteføde, herunder 
især frø fra ukrudtsplanter og grønne blade fra græs og små korn-
planter. Agerhønsekyllinger lever i de første uger af deres liv for-
trinsvis af insekter. 



 6 

• Agerhøne spreder sig relativt lidt i landskabet. I en sammenstilling af 
12 europæiske undersøgelser var den gennemsnitlige spredningsaf-
stand højst 3,5 km. 

Tilbagegangen hos de europæiske agerhøns er hovedsageligt kædet 
sammen med landbrugets udvikling efter 1950, hvor udbredelsen af de 
foretrukne områder, der ikke indgår direkte i landbrugsdriften (småbio-
toper), er blevet væsentligt indskrænket. Dermed er mange af de poten-
tielle rede- og fødesøgningshabitater forsvundet. Derudover har brugen 
af herbicider og insekticider reduceret fødegrundlaget markant for både 
voksne fugle og kyllinger. 

Nye analyser af danske data dokumenterer, at strenge vintre samt lave 
temperaturer og megen nedbør i kyllingeperioden forklarer en del af de 
årlige udsving, som jagtudbyttet af agerhøne har vist siden 1941. Be-
standsændringer hos ræv (her målt som ændringer i jagtudbyttet) har li-
geledes en vis betydning for agerhønsene, men effekten af ræv er ikke så 
stor som vejrforholdene. Udover ræv har agerhøne en lang række andre 
fjender, bl.a. visse rovfugle og mårdyr. 

Både danske og udenlandske undersøgelser tyder på, at der findes ter-
ræner, hvor jagten ikke er bæredygtig. Der er i rapporten givet eksem-
pler på, hvorledes man i forskellige europæiske lande har retningslinier 
for, hvad man anser for bæredygtig jagt. Disse retningslinier spænder fra 
officielle anbefalinger fra myndigheder til, hvad der blandt jægere anses 
for sund fornuft. 

Sygdomme og parasitter hos agerhøne synes ikke at have spillet nogen 
større rolle for bestandsudviklingen. Problemstillingen er dog ikke sær-
ligt godt belyst. 

Det kan ikke udelukkes, at tæthederne af agerhøns nogle steder (bl.a. i 
Danmark) efterhånden er blevet så lave, at det i sig selv øger risikoen for 
yderligere bestandstilbagegang. Artens relativt lave mobilitet bidrager 
hertil. 

I mange europæiske lande foretages udsætninger af agerhøns. Opdræt-
tede agerhøns har typisk en lavere overlevelseschance end vildtlevende 
fugle, når de sættes ud i naturen. Dette synes at være hovedårsagen til, at 
der ikke findes eksempler fra Europa, hvor udsætninger har medført, at 
bestande af agerhøns er blevet retableret over større geografiske områ-
der. 

Det vurderes, at agerhøne i kraft af artens store reproduktionspotentiale 
fortsat har en mulighed for at få en vedholdende fremgang. Hvis de nu-
værende prognoser for fremtidens klima holder stik, må det antages at 
vejrforholdene i fremtiden vil være gunstige for agerhøne i Danmark. 
Sammenstillinger af data i denne rapport viser dog, at det næppe er nok, 
at blot én af de vigtige underliggende betydningsfulde faktorer har en 
gunstig status, hvis man skal være sikker på, at det udmøntes i en frem-
gang i agerhønebestanden.  

Flere steder i Europa er der på lokalt plan fremvist positive effekter for 
agerhønsene i forbindelse med forskellige målrettede tiltag, der forbed-
rer levestederne i landbrugsområder. Der er i rapporten lavet en gen-
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nemgang af sådanne habitatforbedrende tiltag. Der er stor overens-
stemmelse i forskellige europæiske lande med hensyn til, hvad man an-
ser for habitatforbedringer for agerhøne, som bl.a. sigter mod at øge til-
gængeligheden af redesteder, øge ungeoverlevelse samt øge vinter- og 
forårsoverlevelse hos voksne fugle. Når det ikke har slået igennem i de 
nationale bestandstal for agerhøne, er det formentlig fordi, de områder, 
hvor sådanne tiltag finder sted, udgør en meget lille del af det samlede 
landbrugsareal. 
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English summary 

This report presents the results of a literature study on grey partridge 
based upon peer-reviewed papers, reports and popular articles from 
Denmark and abroad. The literature study should be considered as a 
supplement to on-going studies on grey partridge under the research 
programme "Wildlife and Landscape" 

The report considers four main issues: 1) changes in European partridge 
populations during the last 50-60 years, 2) general biology, 3) causes of 
the observed population trends and, 4) management of grey partridge in 
different European countries. Although the report considers the different 
issues from an overall European perspective, from the outset emphasis is 
placed on aspects that relate specifically to Danish partridges and their 
particular circumstances. New analyses of existing data are presented 
derived from the Danish hunting bag statistics and point counts organ-
ised by the Danish Ornithological Society. 

The collation of bird count survey data and the results of analysis of bag 
statistics showed that grey partridge has suffered from a significant de-
cline in numbers during the last 50-60 years, and in Denmark the num-
ber of shot partridge currently equates to less than 10% of those taken 
around 1940. In many countries, falling numbers seem to have shown a 
stepwise decline and to certain extent these patterns appear synchro-
nized between countries. In Denmark five periods of significant decline 
can be identified: 1) early 1950s, 2) early 1960s, 3) around 1980, 4) late 
1990s and finally from 2003 to 2006. Since 1994, the number of bagged 
partridges (a proxy for changes in population size) has fallen in 11 out of 
13 years. Declines were reported from all regions of Denmark, which 
were also confirmed by the national point count surveys. In recent years, 
the decline in the number of bagged partridges may overestimate the ac-
tual decline in numbers due to a reduced hunting effort on grey par-
tridge. 

A review of the biology of the grey partridge revealed certain character-
istics: 

• The grey partridge is relatively short-lived (on the average less than 
one year), but produces a large clutch (10-20 eggs). Accordingly, the 
species is relatively susceptible to changes in reproductive output 
(egg and chick production). However, these characteristics of par-
tridge population dynamics give the potential for relatively rapid res-
toration to abundance after a decline, as long as the factors responsi-
ble for the declines are reduced in magnitude or removed. 

• The grey partridge is consistently associated with farmland through-
out the annual life cycle; showing particular preferences for areas that 
are not directly associated with production: small uncultivated areas, 
hedgerows, field margins and uncropped wildlife strips. These habi-
tats contribute to provide various basics needs, including adequate 
available food resources; cover for nesting and predation avoidance 
for adults and chicks. 
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• Adults grey partridges feed almost exclusively on plant material, es-
pecially seeds from weed and green leaves from grasses and small ce-
real plants. During the first weeks after hatching, chicks primarily 
feed on insects. 

• Grey partridge shows little dispersal. Twelve studies within Europe 
have shown that the average dispersal remained at maximum 3.5 km. 

The decline amongst European partridges has mainly been linked to 
changes in agriculture since 1950. During this period, the size and distri-
bution of small uncultivated areas has reduced significantly. Hence, 
many potential nest and feeding habitats have disappeared. The use of 
herbicides and insecticides has also limited food resources considerably 
for both adults and chicks. 

New analyses of data from Denmark confirmed that severe winters to-
gether with low temperatures and heavy rainfall during the chick period 
explain a substantial proportion of the year to year change in the num-
bers of bagged partridges since 1941. Bag statistics on red fox (as an in-
dex of population change in this important predator) suggest its abun-
dance has some impact on grey partridge abundance, but to a lesser ex-
tent than weather conditions. In addition to red fox, grey partridge are 
predated by other species, including birds of prey and mustelids. 

Studies in Denmark and elsewhere indicate cases where locally grey par-
tridge hunting is clearly not sustainable, along side other examples pre-
sented in the report where the hunt is considered sustainable in different 
European countries. Guidance on how to attain a sustainable partridge 
hunt varied considerably between case studies, and is not necessarily 
based on scientific evidence. Advice ranges from official recommenda-
tions from authorities to what is considered as common sense amongst 
hunters. 

There are no indications that diseases and parasites amongst grey par-
tridge should have played a major role in the changes in numbers. The 
issue is, however, not supported by in-depth studies to the present time. 

It may be that grey partridge densities in some places (including areas in 
Denmark) have become so low that this in itself may increase the risk of 
further declines. The low dispersal rate of the species contributes to this 
fact. In many European countries, hand-raised grey partridges are re-
leased to supplement “wild” populations. Released partridges typical 
suffer from lower survival rate after release, the main reason why release 
projects have not restored partridge populations to previous levels on a 
larger geographical scale. 

It is concluded that the grey partridge still has the potential to maintain a 
dramatic increase in numbers, mainly because of their potential for very 
high annual reproductive output. If the present predictions for climate 
change are manifest, future weather conditions are likely to be beneficial 
to Danish partridges. However, the interaction of compounding factors 
that presently limit the grey partridge in contemporary Danish farmland, 
means that more than just one of the underlying factors important for 
population changes must prevail, if the grey partridge is to be success-
fully restored to previous population levels. 
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At a number of sites throughout Europe, positive effects on grey par-
tridge population densities have been demonstrated at the local level af-
ter the provision of targeted measures, which improve the habitat in ag-
ricultural areas. This report reviews these measures and presents a syn-
thesis of the generally good match across different European countries of 
what is considered as habitat improvement and enhancement for grey 
partridge. These recommendations include increasing the availability of 
nest sites and enhancing chick survival as well as winter and spring sur-
vival amongst adults. So far, these improvements have not had a signifi-
cant impact on partridge numbers on the national scale, most likely be-
cause they have been carried out on a relatively small part of the total 
farmland area. 
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1 Indledning 

Formålet med denne rapport er at tilvejebringe en aktuel status, der på 
baggrund af et litteraturstudie beskriver, hvorledes det står til med be-
stande af agerhøne i såvel Danmark som andre europæiske lande efter 
årtiers generel tilbagegang (Hagemeijer & Blair 1997). Endvidere gen-
nemgås aspekter af agerhønes biologi med henblik på at inddrage den 
nyeste viden om de faktorer, der har betydning for bestandenes størrel-
se. Herunder fremdrages mulige årsager til den generelle bestandstilba-
gegang. Desuden foretages også en gennemgang af de forvaltningstiltag 
og anbefalinger til ”best practice”, der er udviklet i forbindelse med for-
søg på genopretning af bestande i forskellige europæiske lande. 

I relation til danske forhold kan nærværende projekt ses som et supple-
ment til forskningspakken ”Vildt og Landskab”, der afsluttes i 2008. 
Denne forskningspakke har bl.a. til formål at give et bud på de tiltag, der 
er nødvendige for at vende tilbagegangen for agerhøne i Danmark. Dette 
gøres ved hjælp af metodeudvikling i relation til optællinger og karakte-
risering af levesteder, undersøgelser af forekomster og jagtlig udnyttelse, 
modellering af bestandsudvikling på landskabsniveau samt demonstra-
tion og formidling af bestandsgenoprettende driftstiltag. Denne rapport 
vil præsentere et samlet overblik over den basisviden, der ligger til 
grund for agerhøneprojekterne i ”Vildt og Landskab”, ligesom evt. pro-
blemstillinger, der ikke er dækket af forskningspakken, vil kunne identi-
ficeres. 

Arbejdet har taget udgangspunkt i et notat, som DMU tidligere har ud-
arbejdet om de aktuelle emner (Odderskær 2006), og rapporten kan der-
for ses som en videreudbygning af dette notat. Rapporten afviger lidt fra 
et litteraturstudie i traditionel forstand, idet der er lagt særlig vægt på 
danske forhold. I den forbindelse er der også foretaget nogle statistiske 
analyser med baggrund i data fra DMU's vildtudbyttestatistik og punkt-
optællinger organiseret af Dansk Ornitologisk Forening. 

Vi vil gerne takke den kreds af personer og institutioner, som har bidra-
get til dette projekt: Skov & Naturstyrelsen for økonomisk støtte og især 
til Sandor Hestbæk Markus, som har været vores kontaktperson i styrel-
sen, Annette Samuelsen Miljøstyrelsen takkes for historiske pesticiddata, 
Christian Andreasen Københavns Universitet takkes for at have stillet 
endnu ikke publiceret materiale om langtidsudviklingen hos markurter 
til rådighed. Henning Heldbjerg, Dansk Ornitologisk Forening, takkes 
for beregninger af nationale og regionale bestandsudviklinger i Dan-
mark. En række forskere har bidraget med oplysninger om udenlandske 
forhold. I den forbindelse takkes Jörg Tillmann, Veterinary University, 
Hannover, Tyskland, Marek Panek, Research Station PHA, Czempin, Po-
len, David Kleijn, Wageningen University, Holland, Elisabeth Bro, 
ONCFS, Frankrig, Eva Knop, Schweizerische Vogelwarte, Sempach samt 
Tony Fox, DMU. Endelig en tak til vores kolleger i Afdeling for Vildtbio-
logi og Biodiversitet for konstruktive diskussioner eller direkte indspil til 
rapporten, herunder især dem, som på forskellig vis er involveret i ar-
bejdet med agerhøne på Kalø: Liselotte W. Andersen, Jørn Pagh Berthel-
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sen, Chris Topping samt Toke Thomas Høye, som også har været intern 
referee på rapporten. 
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2 Udviklingstendenser i agerhøne- 
bestande 

2.1 Danmark 

Agerhøne er udbredt over det meste af landet og lever næsten udeluk-
kende i det åbne land – dyrket som udyrket. Grell (1998) nævner dog 
steder, hvor artens udbredelse tilsyneladende er blevet indskrænket. Det 
gælder dele af det sydøstlige Sønderjylland, Vestfyn og Nordøstsjælland. 
Som for andre relativt udbredte og almindeligt forekommende arter er 
det vanskeligt at opgøre bestanden på nationalt plan. Før 1960 antages 
bestanden at have ligget på over 100.000 par, mens man i perioden 1994-
1996 regnede med ca. 20.000-30.000 par på baggrund af en atlasundersø-
gelse (Grell 1998). I år 2000 er tallet nedjusteret igen, idet antallet anslås 
til 10.000-15.000 par (DOF 2007). Tallene er dog formentligt behæftet 
med nogen usikkerhed, og agerhøne kan fluktuere stærkt i antal mellem 
år. På potentielle agerhøneterræner har Asferg m.fl. (2006) estimeret tæt-
heden til at ligge mellem 1,63 og 2,62 par pr. km2. 

Der findes to kilder til at beskrive bestandsændringer fra år til år: 1) æn-
dringer i jagtudbytte (vildtudbyttestatistikken), og 2) ændringer i fore-
komster baseret på standardoptællinger (punkttællinger organiseret af 
Dansk Ornitologisk Forening), hvor forekomsterne er beregnet efter en 
standardiseret metode (ynglefugleindeks). Begge kilder har deres fordele 
og begrænsninger. Jagtudbyttet er således kun et indirekte mål for be-
standsstørrelsen og kan over tid være påvirket af ændringer i jægernes 
adfærd. Styrken i denne metode ligger i, at en meget høj procentdel af 
jægerne indberetter (typisk mere end 60%), hvad de har nedlagt. Punkt-
tællingerne er ikke optimale som optællingsredskab for en art som ager-
høne, der lever relativt skjult i agerlandet og ikke særligt hyppigt gør 
brug af stemmeytringer. Styrken i metoden ligger i at år til år ændringer 
beregnes ud fra forekomster i områder, der er optalt samme sted og på 
samme måde. Opgørelser af det totale jagtudbytte for agerhøne går til-
bage til 1941, mens det nationale ynglefugleindeks for agerhøne kan be-
regnes fra 1976. Ingen af de to fremgangsmåder er i stand til at skelne 
mellem vildtlevende og udsatte bestande. 

Langtidsudviklingen i jagtudbyttet viser en meget markant nedgang ef-
ter 1940’erne, hvor der i gennemsnit årligt blev nedlagt 328.224 agerhøns 
(N=9). Herefter har der i hovedparten af årene (64%, N=56) været tilba-
gegang i antallet af nedlagte agerhøns til omkring 23.000 i 2006 (Fig. 1). 
Samlet set har agerhøne haft fem markante nedgangsperioder, hvor an-
tallet systematisk over en periode på mindst 3 år er blevet reduceret med 
mindst 25%: 1950-56, 1962-65, 1978-82, 1994-2000 og 2003-2006. Kun efter 
den første markante nedgangsperiode har en efterfølgende fremgangs-
periode været i stand til at bringe udbyttet tilbage på tidligere tiders høje 
niveau. Efter nedgangsperioden i slutningen af 70'erne var der efterføl-
gende en delvis kompenserende fremgang, som dog kun holdt frem til 
1993. Nærmere beskrivelse af mulige årsager til bestandsændringer fin-
des i afsnit 5.7. 
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Der er stor overensstemmelse mellem jagtudbyttet og ynglefugleindekset 
(Heldbjerg 2007). Samlet set har den årlige tilbagegang siden 1989 været 
på ca. 7% om året (Fig. 2). I en analyse af den regionale udvikling, som 
det er muligt at foretage for både ynglefugleindekset og jagtudbyttet fra 
1989 til 2006, kan det konstateres, at der har været tilbagegang over hele 
landet i denne periode (Fig. 2). Også på regionalt plan er der generelt 
god overensstemmelse mellem jagtudbytte og ynglefugleindeks (under 
2% forskel i gennemsnitlig årlig ændring, bortset fra i den nordvestlige 
del af landet). Selvom agerhønebestanden generelt er i tilbagegang, viste 
en spørgebrevsundersøgelse i jagtsæsonen 2003/2004, at der på lokalt 
plan er et betydeligt antal terræner, hvor agerhønebestanden vurderes til 
at være stabil eller i fremgang (Asferg m.fl. 2006). 

 
 
 

Figur 1. Jagtudbytte 1941-2006 
(korrigeret for manglende indbe-
retninger) og ynglefugleindeks for 
agerhøne i perioden 1976-2005 
(efter Asferg 2007 og Heldbjerg 
2007). 
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Figur 2. Gennemsnitlig årlig 
ændring (± SE) i bestandsindeks 
på nationalt og regionalt niveau 
1989-2006 baseret på jagtudbytte 
og ynglefugleindeks for agerhøne 
(data fra Dansk Ornitologisk 
Forening). DK: Danmark, Nord-
vest: Nordjyllands, Viborg og 
Ringkøbing Amter, Syd-Central: 
Århus, Vejle, Sønderjylland, Ribe 
og Fyns Amter, Øst: Sjælland. 
Den årlige ændring i jagtudbytte 
og forekomster ved punkttællin-
ger er begge beregnet ved en 
såkaldt TRIM-analyse, som er en 
beregningsmetode, der tager 
højde for, at fugle ikke er ensartet 
fordelt i landskabet, og at fore-
komster i et område i et givet år 
er afhængige af forekomsterne 
det foregående år (Pannekoek & 
van Strien 2001). 
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2.2 Europa 

Jagtudbyttet i forskellige europæiske lande har også undergået en mar-
kant nedgang, som allerede var en realitet i midten af 80'erne (Tabel 1). I 
gennemsnit udgør det aktuelle jagtudbytte i de otte nævnte europæiske 
lande 11% af udbyttet, som det var før den massive nedgang i antallet. 
Mest markant er faldet i Tyskland, mindst udtalt i Frankrig. Men i sidst-
nævnte tilfælde nærmer det aktuelle udbytte sig en størrelsesorden på 
ca. 1/3 af udbyttet omkring 1940. Der er i denne fremstilling ikke taget 
højde for, at der over tid kan være foregået jagtindskrænkninger i for-
skellige lande, og at der i nogle lande er en lav indberetningsprocent 
blandt jægere, fordi der ikke er indberetningspligt, hvilket bevirker at 
jagtstatistikken er behæftet med stor usikkerhed. Men at der er foregået 
en markant reduktion af jagtudbyttet, er der ikke tvivl om. 

 
Forskellige optællingsprogrammer bekræfter tendensen med markante 
nedgange i antallet (Tabel 2); dog synes bestandene i det østligste Europa 
at have været stabile eller ligefrem i fremgang i 1990'erne (BirdLife In-
ternational 2004). Markante bestandsnedgange synes til en vis grad at 
være synkroniseret i forskellige lande (Tabel 3). Således skete der en 
markant bestandsnedgang i starten af 50'erne, i starten af 60'erne, i slut-
ningen af 70'erne og i nogle lande ind i 80'erne. Tilbagegangen fra mid-
ten af 90'erne og århundredet ud er dog kun registreret i få lande. 

 

Tabel 1. Jagtudbytte af agerhøne i otte europæiske lande.  

Land Jagtudbytte
ca. 1940* 

Jagtudbytte
ca. 1984 i % af
udbyttet i 1940*

Aktuelt jagtudbytte 
i % af  

udbyttet i 1940** 

Kilde for 
Aktuelt jagtudbytte 

Tyskland 1,5 mill. 2 1  Face-Europe 2007 

Østrig 300.000 10 3  Austria Statistik 2007 

Polen 750.000 13 3  Panek 2006 

Ungarn 1,29 mill. 9 4  Baldi & Farago 2007 

Danmark 350.000 14 7  Asferg 2007 

Sverige 25.000 8 13  Face-Europe 2007 

Finland 18.000 18 14  Face-Europe 2007 

Frankrig 4 mill. 54 38  Reitz 2003 

*) Tal baseret på sammenstilling i Potts (1986).  
**) Aktuelt jagtudbytte er for 2005 eller seneste år med tilgængelige data. 

Tabel 2. Bestandsændring hos agerhøne i Danmark og fire andre europæiske lande 
baseret på optællinger. 

Land Bestandsstørrelse ved 
sluttidspunkt i forhold til 
starttidspunkt (%) 

Periode Kilde 

Storbritannien 13 1967-2005 Baillie m.fl. 2008 

Danmark ca. 10-15 1976-2005 Heldbjerg 2007 

Holland 40-50 1990-2003 van Dijk m.fl. 2005 

Polen 38 1991-2004 Panek 2006 

Frankrig Regionale områder: 
både frem- og tilbagegang

1994-2004 Bro m.fl. 2005 
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Tabel 3. Oversigt over perioder med markante bestandsnedgange (mindst 25% nedgang over mindst 3 år) observeret i langtidsstudier fra ni europæiske lande.  

Periode 1950’erne 1960’erne 1970’erne og 1980’erne 1990’erne og 2000’erne Kilde 

Østrig  
1970-2000 

- - 

1974-1975* 
(>50%) 

1982-1985 
(>50%) 

 

Ingen markant nedgang Klasek 2002 

Ungarn  
1961-2001 

- 
1963-1968 
(ca. -59%) 

1975-1981 
(-87%)  

herefter mindre tilbagegang
 

Ingen markant nedgang Baldi & Farago 2007 

Polen  
1967-1985  
1991-2004 
 

- - 
1976-1982 
(ca. -94%) 

1994-1999 
(ca. -73%) 

Chlewski& Panek 1986,  
Panek 2006 

Frankrig  
1968-1982  
1994-2004 
 

- - 
1977-1982 
(ca. -78%) 

Ikke entydig udvikling Birkan 1985, Bro m.fl. 2005 

Storbritannien  
1953-2006 
 

Ca. 1954-1956 
(ca. -34%) 

1961-1964 
(ca. -66%) 

1978-1979 
(ca. -55%) 

1995-2005 
(ca. -35**) 

Potts 1986, Baillie m.fl. 2008 

Sverige 
1950-1985 
 

Ca. 1951-1955 
(ca. -62%) 

1960-1965 
(ca. -76%) 

Ca. 1976-1980 
(ca. -63%) 

- Dahlgren 1987 

Danmark 
1941-2006 
 

1950-1956 
(-43%) 

1962-1965 
(-45%) 

1978-1982 
(-77%) 

1994-2000 
(-63%) 

2003-2006 
(-48%) 

 

Asferg 2007 

Vesttyskland 
1956-1981 
 

Få oplysninger 
1960-1962 

(-90%) 
1978-1979* 

(-90%) 
- Kugelschafter & Richarz 2001 

Østtyskland 
1976-1989 

- - 
1978-1982 

(-67%) 
- Nösel 1992 

* Tilbagegang kun over 2 år,. 
** Tilbagegang ikke nødvendigvis hvert år. 
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3 Bestandsparametre 

Hos agerhøne sker udparringen i senvinteren. Parrene lever i forårsperi-
oden i mindre territorielignende områder. Reden anlægges hen på for-
året efterfulgt af en æglægnings- og rugeperiode. Hen på sommeren 
klækker æggene, og i den efterfølgende periode færdes kyllingerne 
rundt i terrænet med forældrefuglene, mens de efterhånden bliver flyve-
færdige. Familieflokkene opretholdes gennem hele efteråret og en del af 
vinteren, hvor flere flokke evt. kan slå sig sammen. Herefter brydes flok-
kene atter op med efterfølgende pardannelse, og den årlige livscyklus 
gentager sig. 

Agerhøns bliver kønsmodne i deres første leveår. Reden anlægges som 
et skrab på jorden med en foring af visne plantedele. Påbegyndelse af 
yngleperioden varierer noget på tværs af Europa med de nordøstligste 
bestande startende senest (Cramp & Simmons 1980). Ældre danske un-
dersøgelser har vist, at æglægningen starter fra midten af april, og at 
halvdelen af alle fugle har påbegyndt æglægning i første uge af maj (Pa-
ludan 1954). Agerhøne er karakteriseret ved at have en høj reprodukti-
onsrate med en kuldstørrelse på typisk 10-20 æg. I udbredelsesområdet 
synes kuldstørrelsen at stige fra syd til nord (Cramp & Simmons 1980). I 
Danmark er den gennemsnitlige kuldstørrelse i en undersøgelse fra 
1950'erne bestemt til 15,9 (Paludan 1954). Æglægningen tager i gennem-
snit omkring 24 dage, og rugetiden er 23-25 dage. Hovedparten af ægge-
ne i danske agerhønereder klækker i juni (68%).  

Der er relativ stor risiko for, at reden præderes, ødelægges eller forlades, 
men der er stor lokal variation. I franske undersøgelsesområder variere-
de succesraten ved første kuld således mellem 31 og 73% (Bro m.fl. 
2000b). I tilfælde af redetab kan et nyt kuld anlægges, hvis det ikke er for 
langt henne i ynglesæsonen. Omlagte kuld er mindre og har lavere suc-
cesrate (Lack 1947, Blank & Ash 1960, Bro m.fl. 2000b). Kyllingerne for-
lader sammen med forældrefuglene reden inden for et døgn. Kyllinger-
nes overlevelse er relativ lav, idet typisk mellem halvdelen og to tredje-
dele af kyllingerne ikke når at blive flyvefærdige (Tabel 4). 

 
Agerhøne er relativt kortlivet, typisk med en årlig overlevelsesrate for 
voksne fugle på under 50%. For danske udsatte fugle var middelleveti-
den 5½ måned (Paludan 1963). Ældste kendte danske fugl var 5 år og 3 
måneder (Bønløkke m.fl. 2006). Selvom der i europæiske overlevelses-
studier for voksne agerhøns er anvendt forskellige metoder, og resulta-
terne derfor ikke kan sammenlignes direkte, er der en åbenlys tendens 
til, at udsatte fugle har en dårligere overlevelse end vildtlevende fugle 
(Tabel 5). Tendensen er også bekræftet i parallelstudier, hvor opdrættede 
og vildtlevende fugle følges samtidigt.  

Tabel 4. Overlevelsesrater hos agerhønsekyllinger. 

Land Overlevelse kyllinger Kilde 

Storbritannien 0,33-0,49 Potts & Aebischer 1995 

Europæisk kontinent 0,55 Potts 1986 

Polen 0,31-0,56 Panek 1992, Panek 2005 
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Den årlige dødelighed, som sammen med forhold omkring reproduktio-
nen kan bruges til at bestemme vækstraten hos bestande, udviser bety-
delig sæsonvariation. Udenlandske forskere har i den forbindelse især 
fokuseret på vinteroverlevelsen og overlevelsen hos hunner i rugetiden 
som mulige flaskehalse for bestandene. 

Kombinationen af relativ kort levetid og en høj årlig reproduktionsrate 
indikerer ud fra traditionelle populationsdynamiske betragtninger, at 
vækstraten påvirkes relativt meget af ændringer i reproduktionspara-
metrene (Sæther & Bakke 2000). Samtidig har arter med denne populati-
onsdynamik dog evnen til hurtigt at vende tilbage til et givet bestands-
niveau efter en nedgangsperiode, hvis den påvirkning, som var årsag til 
nedgangen, reduceres eller forsvinder. 

Engelske agerhønestudier har vist, at en nedgang i kyllingeoverlevelsen, 
mangel på redesteder samt øget prædation af reder, primært som følge 
af de markante ændringer i landbrugsdriften fra 1950 (se afsnit 5.1.1), er 
de faktorer, der har bidraget mest til den historiske nedgang i agerhøn-
sebestandene (Potts 1980, 1986, Potts & Aebischer 1995). Nedgangen til-
skrives således primært ændringer i reproduktionen. Det understøttes 
yderligere i en ungarsk undersøgelse, hvor ægtab og kyllingedødelighed 
var de faktorer, der numerisk set betød mest for bestandsændringer (Fa-
rago 2001). På grund af materialets beskaffenhed kunne forfatteren dog 
ikke udelukke, at resultaterne skyldtes tilfældige udsving, dvs. ingen af 
effekterne var statistisk signifikante. 

I de senere år er der kommet undersøgelser, der nuancerer reproduktio-
nens og især kyllingeoverlevelsens betydning. Det har således været 
fremført, at de senere års tilbagegang i bestandene ikke alene har kunnet 
forklares med de observerede ændringer i kyllingernes overlevelse 
(Green & Hirons 1991). I Polen tillægges både ændringer i kyllingeover-
levelsen og den årlige voksenoverlevelse betydning for bestandsudvik-
lingen (Panek 2005), og i et fransk studie var det hunnernes overlevelse i 
yngletiden, der havde størst betydning for bestandenes vækstrater (Bro 
m.fl. 2000c). Man kan ganske vist anføre, at denne effekt indirekte har 
betydning for reproduktionen, men undersøgelsen viste også, at for at 
genoprette en bestand i tilbagegang var det - udover at ændre flere re-
produktionsparametre - også nødvendigt at øge vinteroverlevelsen.  

Tabel 5. Årlig overlevelsesrate hos voksne agerhøns i forskellige europæiske undersøgelser. 

Land Status Årlig overlevelse voksne Reference 

Italien Opdræt 0,18 Toschi 1962 

Tjekkoslovakiet Opdræt 0,09-0,27 Palecek & Toufar 1957, Mottl & Krejci 1973, 
Bouchner & Temmlova 1974 

Storbritannien Opdræt 0,10-0,39 Potts 1986, Parish & Sotherton 2007 

Finland Opdræt/vildtlevende 0,07-0,42 / 0,36-0,46 Putaalaa m.fl. 2001 

Storbritannien Opdræt/vildtlevende 
Vildtlevende 4 gange højere 
end opdrættede 

Dowell 1990 

Danmark Udsætning af vildtlevende  0,16 Paludan 1963 

Polen Vildtlevende 0,22-0,44 Olech 1971 

Polen Vildtlevende 0,28 Panek 2005 

Frankrig Vildtlevende 0,42 Reitz 1992 

Frankrig Vildtlevende (0,25) 0,40-0,50 Bro m.fl. 2000c 
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Denne konklusion støttes af bestandsanalyser, som blev foretaget med 
anvendelse af data fra flere europæiske lande, dog ikke Danmark (de 
Leo m.fl. 2004). Ud over at studiet kunne påvise nogle tæthedsafhængige 
bestandsprocesser, kunne der ikke findes nogen bestemt faktor, som ud-
gjorde en hovedflaskehals for bestandene. Det blev således konkluderet, 
at de aktuelle niveauer for både overlevelse og reproduktionsrate på sigt 
kan true eksistensen af agerhønebestande på det europæiske kontinent.  
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4 Andre aspekter af biologien 

4.1 Habitatvalg 

Agerhøne er tilknyttet det dyrkede land, og i England har man kunnet 
konstatere, at tætheden af agerhøne overordnet set stiger med den rela-
tive arealandel af dyrkede marker (Robinson m.fl. 2001). I den forbindel-
se udgør kornmarker og andre afgrøder formentlig vigtige fouragerings-
habitater i landbrugsområder (f.eks. Carroll m.fl. 1995, Bro m.fl. 2000a).  

Målt på en finere skala kan man imidlertid se, at agerhøne har et mere 
differentieret habitatvalg, der også omfatter levesteder, der ikke umid-
delbart indgår i landbrugsdriften. I et område i Schweiz, hvor der var så-
et vildtstriber som et led i en tiltænkt habitatforbedring, var der en signi-
fikant præference for disse områder i en stor del af året (Buner m.fl. 
2005). Præferencen for udyrkede arealer bekræftedes også i en tjekkisk 
undersøgelse, hvor en positiv sammenhæng mellem forekomsten af 
udyrkede arealer (brak, ruderater mv.) og tætheden af ynglepar blev do-
kumenteret (Salek m.fl. 2004). Noget tyder også på, at tidlige successi-
onsstadier af udyrkede arealer er de mest foretrukne som fouragerings-
område (Tillmann 2006), hvilket synes logisk i forhold til den voksne 
agerhønes fødepræferencer for frø fra en- og toårige planter samt til-
gængeligheden af insekter for kyllinger på sådanne arealer (se afsnit 4.2). 

Det er således nærliggende at forklare præference for småbiotoper, 
udyrkede arealer og vildtstriber med, at disse habitattyper dækker for-
skellige basale behov i store dele af livscyklus i form af tilgængelige og 
velegnede føderessourcer samt ly og prædationsbeskyttelse for reder, 
kyllinger og voksne fugle. Der er dog risiko for, at disse habitater udgør 
en økologisk fælde, hvor den øgede forekomst af agerhøns og andre po-
tentielle byttedyr tiltrækker prædatorer og dermed øger dødeligheden 
(Bro m.fl. 2004). Det kan måske forklare, hvorfor der i nogle tilfælde ikke 
altid opnås de tiltænkte effekter med formodede habitatforbedrende til-
tag for agerhøns og andre agerlandsfugle (Kleijn & Sutherland 2003). 

Habitatvalget varierer afhængig af årstiden, hvor yngletiden har haft 
særlig opmærksomhed. I den schweiziske undersøgelse var der i yngle-
tiden en klar præference for områder med forekomster af hegn (Buner 
m.fl. 2005). Det svarer godt til, at agerhøne foretrækker at placere reden i 
forholdsvis høj vegetation, f.eks. op til hegn, og gerne med en bræmme 
med dødt plantemateriale (Potts 1986, Rands 1986, 1988, Panek 2002). 
Præferencen for sådanne redehabitater har bidraget til at forklare, hvor-
for der i flere studier er vist en positiv sammenhæng mellem tætheden af 
ynglepar og tilstedeværelsen af et dække af flerårige urter og buskvækst, 
hvor reden kan skjules (Szederjei m.fl. 1959, Rands 1986, Chiverton 
1999).  

Buner m.fl. (2005) har vist, at markspor var blandt agerhønses foretrukne 
habitater om sommeren, formodentlig fordi der her var adgang til en 
ukrudtsflora og en insektfauna, der giver fødesøgningsmuligheder. Sam-
tidig kan sporene fungere som transportkorridorer i kyllingeperioden, 
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idet stråene især på konventionelt dyrkede marker ofte står så tæt, at det 
i sig selv kan udgøre en barriere for fuglearter, der bevæger sig rundt på 
jorden (Odderskær m.fl. 1997). I efteråret og vinteren kan stubmarker 
være vigtige for mange frøspisende fuglearter herunder agerhøne (Wil-
son m.fl. 1996, Buckingham m.fl. 1999). Her vil kornspild ved høst eller 
evt. uhøstede arealer bidrage positivt til agerhønens fødesøgningsmu-
ligheder, idet agerhøne kun i mindre omfang anvender marker med 
mindre end 50 frø pr. m2 (Moorcroft m.fl. 2002). Det faktum, at puljen af 
ukrudtsfrø er blevet væsentligt reduceret (Jensen & Kjellson 1995), kom-
bineret med at moderne landbrugsmaskiner har en stor effektivitet mht. 
at opsamle korn, gør, at nogle stubmarker nu til dags muligvis ikke er så 
attraktive som de tidligere har været.  

4.2 Fødeøkologi 

Fødeundersøgelser har vist, at agerhønekyllinger har en føde, der den 
første måned af deres liv er væsentlig forskellig fra individer i andre al-
dersklasser, idet kyllinger her fortrinsvis lever af insekter (f.eks. Hammer 
m.fl. 1955, Southwood & Cross 1969, Serre & Birkan 1985). Fysiologiske 
undersøgelser af kråsen har bl.a. vist, at kyllinger har svært ved at for-
male plantefrø (Green m.fl. 1987).  

Mange forskellige grupper af insekter er at finde i kyllingernes føde. 
Potts (1986) angiver bladhvepselarver, græshopper (nymfestadie), for-
skellige biller samt myrepupper som de foretrukne fødeemner. Flere un-
dersøgelser tyder også på, at bladlus spiller en stor rolle (Hammer m.fl. 
1955, Itamies m.fl. 1996), og i England har bladlus udgjort en stigende 
andel af føden i perioden 1938-1984, formodentlig i takt med at andre in-
sekter er blevet mere fåtallige (Green 1984). Bladlus tilknyttet kornmar-
ker er dog ikke entydigt en god fødekilde. Laboratorieforsøg tyder såle-
des på, at en fødesammensætning, hvor bladlus forekommer i små 
mængder (5-10%), er optimalt (Borg & Toft 1999, 2000). Ved større og 
mindre andele hæmmes kyllingernes vækst. Det er foreslået, at det er til-
stedeværelsen af både toksiske stoffer og ernæringsmæssigt værdifulde 
stoffer, som skal forklare mønsteret (Toft 1995). 

Ligesom der på europæisk plan kan være geografiske forskelle i, hvilke 
insekter der findes i maven på agerhønekyllinger (se gennemgang i Potts 
1986), er der sandsynligvis også regionale forskelle inden for Danmarks 
grænser, hvor også mikroklima og forekomsten af den flora, som visse 
insekter er knyttet til, spiller en rolle (Hald & Reddersen 1990, Topping 
m.fl., upubl.). 

De voksne fugle lever derimod næsten udelukkende af planteføde og i 
stor udstrækning af frø fra én- og toårige planter. Blandt de foretrukne 
fødeemner er frø af pileurtarter, hvidmelet gåsefod, fuglegræs, hønse-
tarm, markforglemmigej, enårig rapgræs, alm. rajgræs (inklusiv blade) 
samt blade fra kløver og vinterafgrøder og kerner fra korn (se sammen-
stillinger i Hammer m.fl. 1955, Cramp & Simmons 1980, Potts 1986, 
Steenfeldt m.fl. 1991). Der er en vis sæsonvariation i, hvilke dele af plan-
terne fuglene spiser. Om vinteren og foråret spises især bladmateriale fra 
kornafgrøder, mens frø fra ukrudtsplanter og korn er de foretrukne fø-
deemner sommer og efterår (Steenfeldt m.fl. 1991). Yderligere specialise-
ring kan endda forekomme i sensommer og efterårsperioden, så spild-
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korn foretrækkes selvom ukrudtsfrø også er til stede i betydelig mængde 
(Berthelsen m.fl. 1997). Selvom insekter generelt udgør en lille del af fø-
den hos de voksne agerhøns kan disse fødeemner tidvis og lokalt udgøre 
en større andel af føden (Steenfeldt m.fl. 1991). 

4.3 Spredningsmønstre 

Agerhøne er en relativ stationær fugl, der med enkelte undtagelser ikke 
bevæger sig særligt langt væk fra dér, hvor den er klækket eller udsat. 
Spredningsmønstre er undersøgt dels ved ringmærkning, dels med ra-
diotelemetri. En sammenstilling af 12 europæiske undersøgelser viste, at 
agerhøne generelt ikke flytter sig mere end ca. 1 km væk fra et mærk-
nings- eller udsætningssted. Spredningen stiger dog markant ved lave 
tætheder (< 5 hunner pr. km2) (Potts 2005). I forhold til andre fuglearter 
er spredningsafstanden lille, og i den nævnte sammenstilling var den 
gennemsnitlige spredningsafstand højst 3,5 km. Finske undersøgelser 
tyder ikke på, at der er forskel i spredningsmønsteret mellem vilde og 
udsatte fugle (Putaala & Hissa 1998). Der kan være sæsonmæssige 
svingninger i, hvor store home-ranges agerhøne har på forskellige tids-
punkter af året. Schweiziske undersøgelser har vist, at home-range vok-
sede fra ca. 7 ha forår og sommer til ca. 15 ha efterår og vinter (Buner 
m.fl. 2005). 

Aktuelt i Danmark er tætheden af agerhøns formentlig mange steder 
under 5 hunner pr. km2 (Asferg m.fl. 2006). Derfor kan det tænkes, at 
spredningsafstanden i dag er længere, end det er vist i danske undersø-
gelser af ældre dato (Paludan 1963). En længere spredningsafstand kan 
være med til at modvirke indavl ved lave tætheder og giver samtidigt et 
større potentiale for rekolonisering af nye områder. Men den generelt 
store stedtrofasthed reducerer alt andet lige den hastighed, hvormed 
agerhøns kan rekolonisere et område igen efter en lokal uddøen. Det kan 
heller ikke udelukkes, at der i dag findes områder i Danmark, hvor 
grupper af fugle er kommet så langt fra hinanden, at afstanden i sig selv 
er blevet en barriere for udveksling af genetisk materiale mellem dem. 
Der er dog en risiko ved at sprede sig, idet fugle der spredte sig langt ud 
fra det sted, hvor de var blevet opfostret havde en større dødelighed end 
dem, der ikke spredte sig så langt (Potts 2005). 
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5 Betydende faktorer for agerhøne-
bestande 

I de følgende afsnit er de vigtigste faktorer, som potentielt kan påvirke 
agerhønsenes reproduktion og overlevelse gennemgået. Afslutningsvis 
gennemgås også eksisterende danske data for at undersøge, hvorledes 
den danske bestandsudvikling evt. kan forklares. 

5.1 Landbrug 

Mange anser landbrugets driftsformer og arealanvendelse efter 1950 som 
den væsentligste årsag til, at agerhøne og andre fuglearter i det dyrkede 
land har vist markante tilbagegange i store dele af Europa (f.eks. Krebs 
m.fl. 1999, Chamberlain m.fl. 2000, Donald m.fl. 2001, Newton 2004). 

5.1.1 Landbrugsudviklingens påvirkning af landskabet 

Det åbne land i 1950'ernes Europa var karakteriseret af relativt små mar-
ker på nogle få hektar. Deraf følger, at der var mange markskel og hegn. 
Den enkelte landmand var ikke særligt specialiseret, markerne havde 
skiftende afgrøder fra år til år, og i sædskiftet indgik braklægning som et 
væsentligt element. Da pesticiderne kun lige var på vej ind i landbruget, 
har ukrudtsfloraen været et markant indslag på marker såvel som i 
randzoner. Ukrudtsfloraen har også været hjulpet af, at dræningsforhol-
dene og markbehandlingen mange steder var mindre effektiv, således at 
der har været mange pletter med dårlig vækst i afgrøden. Samlet set har 
landskabet haft en mosaikstruktur af relativt små enheder med stor di-
versitet (Lipsky 1992, Robinson & Sutherland 2002, Brandt 2004). Udvik-
lingen i landbruget over de næste årtier ændrede landskabet radikalt. 

En af de markante ændringer var, at markerne blev større, bl.a. fordi 
mekaniseringen af landbruget bevirkede, at det var muligt at have større 
markenheder. Småbiotoper blev samtidigt reduceret i både antal og areal 
(Agger & Brandt 1988, Brandt 2004). Dermed forsvandt også mange af de 
potentielle rede- og fødesøgningshabitater (se afsnit 4.1). En af de mere 
upåagtede landskabelige ændringer, som sjældent er nævnt i forbindelse 
med agerhøns, er reduktionen i deres kernehabitat - det dyrkede land – 
som i Danmark blev reduceret med ca. 13% fra begyndelse af 1950'erne 
og indtil i dag især som følge af byudvikling og udbygning af infrastruk-
turen (Miljøministeriet 1996, Danmarks Statistik 2007). En lignende ud-
vikling findes formentlig også i de fleste andre europæiske lande, hvor 
det dyrkede areal nogle steder også er indskrænket pga. affolkning af 
landdistrikterne (Weis 2001, Ottvall & Smith 2006). For agerhøne har de 
fysiske effekter af denne udvikling været et permanent habitattab og 
fragmentering af potentielle levesteder. Sidstnævnte effekt kender man 
dog ikke konsekvensen af. 

Rundt omkring i Europa skete der imidlertid også store ændringer i af-
grødevalget, i Vesteuropa bl.a. styret af den førte landbrugspolitik med 
tilhørende tilskud fra EF/EU. Én af de mere generelle ændringer er om-
lægningen til vinterafgrøder - f.eks. i England i 1970'erne og i Danmark i 
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1980'erne (Robinson & Sutherland 2002, Danmarks Statistik 2007). På den 
ene side betød det, at der er en potentiel føderessource til stede i vinter-
halvåret. Omvendt betyder omlægning til vinterafgrøder færre stubmar-
ker i efteråret og generelt større forbrug af pesticider (Newton 2004). 
Sideløbende med dette skete der også en generel specialisering i land-
bruget, således at landbrugsområder har fået en større ensartethed. Det 
må formodes, at dette for agerhøne, med dens relativt lille aktionsradius, 
men alligevel forskellige krav til habitaten gennem året, har betydet, at 
der er større risiko for, at der på et eller andet tidspunkt i artens årlige 
livscyklus ikke er egnede forhold til stede, eller at egnede forhold ikke 
findes inden for en realistisk afstand. Sådanne sæsonmæssige habitat-
tabsproblemer er givetvis ikke knyttet til de samme dele af årscyklus alle 
steder, og problemerne er sandsynligvis også af varierende omfang. Ef-
fekterne af denne type habitatfragmentering er svære at kvantificere, 
bl.a. fordi mange faktorer har kombinerede virkninger, og fordi effekter-
ne af en bestemt udvikling i nogle tilfælde ikke er entydigt positive eller 
negative, eller at der forekommer forsinkelseseffekter på responsen af 
forskellige ændringer i landbrugsdriften (Chamberlain m.fl. 2000). Pro-
blemstillingen søges dog behandlet i det aktuelle danske projekt "Vildt 
og Landskab" (se afsnit 7). 

Samlet set er effekterne af habitattab forårsaget af forskellige ændringer i 
landbrugsdriften eller i landskabet tillagt stor betydning i forhold til den 
markante nedgang for de europæiske agerhøns, især manglen på egnede 
redehabitater og mindre dække i forhold til prædatorer (Potts 1986). Ef-
fekterne af habitatændringer i forhold til fødesøgningsområder uden for 
ynglesæsonen har været vanskeligere at kvantificere, men specielt re-
duktionen i ukrudtsfloraen med tilhørende frøpulje i jorden (Jensen & 
Kjellsson 1995, Robinson 1997) må tillægges stor betydning ud fra al-
mindelige biologiske betragtninger om, at når fødegrundlaget generelt 
reduceres for en art, er der stor sandsynlighed for, at det påvirker over-
levelsen og dermed hvor mange individer, der kan være i et givet områ-
de. 

5.1.2 Pesticider 

Brugen af herbicider og insekticider efter 2. verdenskrig har tiltrukket sig 
særlig opmærksomhed i forhold til agerhønens bestandsnedgang. I 
Danmark såvel som i resten af Europa skete der en markant stigning i 
brugen af disse bekæmpelsesmidler især i 1960'erne (Fig. 3, Potts 1986, 
Ewald & Aebischer 2000). Nogle af midlerne var i starten overordentligt 
giftige for pattedyr og fugle, og i England er der dokumenterede forgift-
ningstilfælde af vildtet (Ash 1965). Det har i den forbindelse også været 
diskuteret om sub-lethale effekter f.eks. i form af dårligere reprodukti-
onsevne og misdannelse af kyllingefostre i ægget kunne have betydning. 
Emnet var kontroversielt i 1960'erne og 1970'erne, men der synes ikke at 
være kommet entydige svar ud af de mange undersøgelser (Potts 1986). 
Nogle af de mest giftige midler blev udfaset i 1970'erne og 1980'erne i 
mange europæiske lande (bl.a. Miljøstyrelsen, in litt). Senere begyndte 
de såkaldte minimidler at komme på markedet. I disse midler er mæng-
den af virksomt stof reduceret, men de har samme virkning på det, som 
midlerne er målrettet mod at bekæmpe (Jensen & Løkke 1998). Som al-
ternativ til mængden af virksomt stof kan man derfor bruge den såkaldte 
behandlingshyppighed som mål for den biologiske påvirkning (Fig. 3, 
Ewald & Aebischer 2000), men også dette mål er blevet kritiseret (Kjær 
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m.fl. 2007). Disse metodiske problemer vanskeliggør direkte sammenlig-
ninger af bestandsudvikling hos agerhøne og pesticidforbrug over tid. 

I England har forskningen været koncentreret om at udrede årsagssam-
menhængene i forbindelse med indirekte effekter, hvor pesticider påvir-
ker fødegrundlaget for agerhøns (Potts 1986, Campbell m.fl. 1997). Den-
ne prioritering er bl.a. foretaget ud fra en vurdering af, at direkte forgift-
ningseffekter på agerhøne i dag må antages at være af mindre betydning. 

 
De indirekte effekter omfatter nogle af de mest velundersøgte problem-
stillinger vedrørende agerhønens biologi og har ført til, at der kan opstil-
les en kæde af årsagssammenhænge: 1) herbicider og insekticider redu-
cerer fødegrundlaget for kyllinger ved at reducere insektmængden og 
udbredelsen af insekternes levesteder (ukrudtsplanter) (Potts 1970, 
Green 1984, Aebischer & Potts 1990), 2) når mængden af de foretrukne 
insekter reduceres, går kyllingernes overlevelse ned (Rands 1985, Potts 
1986) og 3) en lav overlevelse hos kyllinger reducerer rekrutteringen til 
næste års ynglebestand (Potts 1986). Netop denne årsagssammenhæng 
har i mange år været anset for hovedårsagen til agerhønens tilbagegang i 
Europa. I Danmark er det kun første led af årsagssammenhængen, der er 
sandsynliggjort (Haas & Streibig 1982, Hald & Reddersen 1990, Andrea-
sen m.fl. 1996, Hald 1998). Men da ændringerne i landbruget i Danmark 
og England har haft et nogenlunde parallelt forløb (Potts 1986, Fox 2004, 
denne rapport), er der ingen grund til at tro, at konsekvenserne for ager-
høne har været anderledes i Danmark. 

Hvis man ser på de voksne fugles vigtige fødeemner, som bl.a. omfatter 
frø og plantedele fra den vilde flora (se afsnit 4.2), må det forventes, at 
brugen af herbicider også kan påvirke fødegrundlaget for voksne fugle 
negativt og dermed deres overlevelse. En sådan årsagssammenhæng har 
imidlertid været vanskelig at udrede fra andre faktorer og samtidig rela-
tere til fuglenes overlevelse, bl.a. fordi de voksne fugle har en alternativ 
fødekilde i form af de afgrøder, der står på marken (især frø og nyspire-
de planter). 

5.1.3 Mekaniseringen af landbruget  

I dette afsnit er udelukkende behandlet den direkte dødelighed som ma-
skiner, der anvendes i forbindelse med markarbejde, påfører agerhøne. 
Allerede i 1950'erne nævnes problemer med, at et betydeligt antal ager-

Figur 3. Salget af bekæmpel-
sesmidler (virksomt stof) i Dan-
mark 1956-2005 samt behand-
lingshyppigheden af disse stoffer 
(indeks), 1981-2005. Kilder: 
Miljøstyrelsen (1956-1980) og 
Danmarks Statistik (1981-2006). 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

V
irk

so
m

t s
to

f (
t)

0

0,5

1

1,5

2

In
de

ks

Salg af herbicid Salg af insekticid
Herbicid behandlingshyppighed Insekticid behandlingshyppighed



 26 

hønereder ødelægges, især i forbindelse med slæt (Paludan 1954). I en 
opgørelse af et stort antal reder i England (17.684) angives, at 48% af alle 
redetab skyldtes slæt, og der var desuden en overrepræsentation af rede-
tab i de områder, hvor forekomsten af hegn var mindre (Cramp & Sim-
mons 1980). Arealet af græs i omdrift har i Danmark været jævnt falden-
de siden 1960'erne (Danmarks Statistik 2007), og der foretages forment-
ligt slæt på et langt mindre areal i dag sammenlignet med tidligere. Pro-
blemet med redetab som følge af slæt er derfor højst sandsynlig af min-
dre omfang end iagttagelserne i de oven for nævnte studier, som er af 
ældre dato, viser.  

I Frankrig har nyere undersøgelser i områder, hvor også kornavl fore-
kommer, vist, at landbrugsaktiviteter var årsagen i ca. 30% af alle tilfæl-
de, hvor reden var ødelagt. Ved omlagte kuld steg procentdelen til 50 
(Bro m.fl. 2000b). Tallet i Danmark er formentlig generelt lavere, idet 
landbrugsstrukturen, afgrøder og timing af landbrugsaktiviteter i for-
hold til redeperioden er anderledes. Der kan dog være et mindre overlap 
mellem tidspunktet for høst af vinterafgrøder og perioden, hvor omlagte 
reder og kyllinger forekommer. Samlet vurderes det imidlertid, at direk-
te dødelighed forårsaget af landbrugsredskaber næppe har været den 
drivende kraft i tilbagegangen for agerhøne i Danmark, men det har 
sandsynligvis allerede siden 1950'erne været en baggrundsfaktor, der har 
påvirket reproduktionen negativt. 

5.2 Prædatorer 

Med reference til udenlandske studier har Asferg (1999) tidligere foreta-
get en gennemgang af den aktuelle viden om prædationens betydning 
for agerhøne. Med udgangspunkt i denne gennemgang er der nedenfor 
foretaget en opdatering af den aktuelle viden, hvor nyere kildemateriale 
er inddraget. 

I forbindelse med reproduktionen forekommer prædation på æg, kyllin-
ger og rugende høner. Derudover kan voksne fugle generelt blive udsat 
for prædation over hele året. Der er ofte metodiske problemer forbundet 
med at bestemme betydningen af prædation, især hvis man også ønsker 
at bestemme arten af det dyr eller den fugl, der er årsag til prædationen 
(Asferg 1999). Derfor er der i flere tilfælde anvendt indirekte metoder til 
at bestemme prædationens betydning, f.eks. ved optælling, kortlægning, 
regulering af mulige prædatorer samt simuleringer. 

Ægprædation og prædation af rugende høner har stor betydning for det 
redetab, der ofte sker i rugetiden, og udgør i flere studier årsagen i mere 
end 50% af alle tilfælde med redetab (Potts 1986, Bro m.fl. 2000b). Det 
kan have den konsekvens, at prædation i nogle tilfælde er den primære 
dødsårsag (73%) for høner i yngletiden (Bro m.fl. 2001). I andre studier er 
andelen af præderede høner dog noget mindre (20-30%) (Potts 1986). 
Den store variation skyldes formentlig, at prædationsregimet og tæthe-
den af forskellige byttedyr kan variere betragteligt mellem forskellige 
områder (Bro m.fl. 2001). Kyllinger har en lav overlevelse, og prædation 
bidrager givetvis hertil, selvom det i nogle tilfælde har vist sig vanskeligt 
at isolere effekten af prædation fra andre faktorer (f.eks. kulde, føde-
mangel). Simuleringer af bestandsudvikling under forskellige påvirk-
ninger fra omgivelsesfaktorer har imidlertid vist sig at være et nyttigt 
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redskab til at demonstrere effekten af prædation på kyllinger (Potts & 
Aebischer 1995). 

Engelske undersøgelser har vist, at ræv, kragefugle, mårdyr og huskat er 
blandt de mest betydningsfulde ægprædatorer (Middleton 1967, Cramp 
& Simmons 1980, Potts 1986). De nævnte prædatorer har dog ikke lige 
stor betydning i alle områder. Der kan også være variation over tid. I 
franske undersøgelser havde mårdyr størst betydning ved det første 
kuld, mens kragernes betydning steg markant ved andet kuld og omfat-
tede ca. 25% af den samlede ægprædation. (Bro m.fl. 2000b). 

I andre dele af agerhønes livscyklus er det ofte svært at bestemme, hvil-
ken art der er årsag til prædation. Ud over de ovenfor nævnte ægpræda-
torer er det også enten sandsynliggjort, eller der er indikationer på, at 
lækat, rotter, grævling, pindsvin, muldvarp samt forskellige rovfugle 
som musvåge, spurvehøg, duehøg og kærhøge kan have betydning som 
prædatorer for kyllinger og voksbe fugele (Blank & Ash 1960, Middleton 
1967, Potts 1986, Putaala m.fl. 2001, Bro m.fl. 2001, Bro m.fl. 2006a).  

Studier med indirekte metoder, hvor betydningen af prædation for ager-
høne er forsøgt kortlagt, er især udført i England (Tapper m.fl. 1996). Her 
blev der bl.a. udført et flerårigt eksperiment, hvor ræv, lækat, krage og 
husskade blev systematisk reduceret i antal inden for den gældende lov-
givning, herunder jagt i yngletiden. Tiltaget øgede procentdelen af suc-
cesfuldt rugende fugle, den gennemsnitlige kuldstørrelse og dermed den 
årlige ungeproduktion. Derudover var efterårsbestanden 3½ gange stør-
re i områder med prædatorkontrol sammenlignet med områder uden. 
Efter 3 år var ynglebestanden 2,6 gange større. 

Prædationens betydning er også vist indirekte ved at sammenligne en-
gelske godser med og uden de såkaldte "gamekeepers", som i deres ar-
bejde har til opgave at reducere antallet af mulige prædatorer i forhold 
til vildtet (Potts 1986). I områder uden gamekeepere var redetabet hos 
agerhøne markant højere end der, hvor der var gamekeepere til stede. 
Kigger man nærmere på materialet, synes der dog ikke at være effekter 
af gamekeepere, når tætheden af reder er lav. Dette aspekt har forfatte-
ren dog ikke undersøgt nærmere. Netop pga. de ovenfor nævnte studier 
er betydningen af prædation tillagt relativ stor betydning i England. 

Opmærksomheden skal dog henledes på, at relationen mellem prædato-
rer og deres potentielle byttedyr kan udvise en vis kompleksitet. I en ny-
ere undersøgelse af vadefugle er det vist, at prædatorkontrol ikke ube-
tinget forbedrede ynglesuccessen, men fortrinsvis havde en effekt der, 
hvor tætheden af prædatorer var høj (Bolton m.fl. 2007). Disse resultater 
viser, at det ikke nødvendigvis er entydigt, at prædatorer påvirker deres 
byttedyrbestande, og at der muligvis eksisterer nogle tærskelværdier 
både for prædator- og byttedyrtætheder, som skal overskrides, før præ-
dationen har en effekt på byttedyrbestandene. 

Der har ikke været udført målrettede undersøgelser af prædationens be-
tydning i Danmark. Det er dog en almindelig opfattelse, at udbrud af 
skab og rabies i Sønderjylland fra midten af 1960'erne og senere (1985-
1993) ræveskab i store dele af Jylland og på Bornholm med deraf følgen-
de nedgang i rævebestanden lokalt har været årsag til fremgang i ager-
hønebestanden (f.eks. Strandgaard & Asferg 1980, Østergaard 1987, As-
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ferg 2002). Det er klart, at når der forekommer store fluktuationer i ræ-
vebestanden på en større geografisk skala, f.eks. forårsaget af sygdom 
hos rævene, er der potentiale for, at det også kan aflæses i de nationale 
jagtudbytter for agerhøne og ræv (se nedenfor og afsnit 5.7). 

I en simpel tidsserieanalyse af ændringen i det nationale jagtudbytte på 
agerhøne og ræv, hvor klimaforhold også indgik, var der ingen effekt på 
ændringen i agerhøneudbyttet som følge af ændringer i jagtudbytte på 
ræv (Appendiks 1). Der var dog en signifikant negativ effekt på agerhø-
ne med stigende jagtudbytte på ræv, hvis man inddrog ét års tidsforsin-
kelse af ændringen i jagtudbyttet på ræv (Figur 4). En lignende effekt er 
konstateret på hare, der i høj grad har samme levesteder som agerhøne 
(Schmidt m.fl. 2004). Hos agerhøne forklarer ændringerne i rævenes til-
stedeværelse dog kun en mindre procentdel af variationen - isoleret set 
ca. 10%, men når andre faktorer blev inddraget typisk under 5%. Jagtud-
byttet på ræv og agerhøne er imidlertid et indirekte mål for bestands-
størrelsen, og det kan muligvis være med til at svække påvisningen af en 
evt. sammenhæng. 

 
Flere af de mulige fugleprædatorer (krage- og rovfugle) har vist langsig-
tede fremgange over de sidste årtier i Danmark (Heldbjerg 2007). Dette 
har muligvis medvirket til en øget prædation på agerhøne, men det er 
ikke undersøgt. 

5.3 Vejrforhold 

For voksne fugle kan vinteren udgøre en flaskehals. På forhånd vil man 
forvente, at perioder med tykt snedække eller, endnu værre, længereva-
rende isslag forhindrer fuglene i at søge føde i en periode af året, hvor 
energibalancen i forvejen er mest negativ som følge af begrænset føde-
mængde og øget energibehov for at opretholde kropstemperaturen (se 
gennemgang i Potts 1986). Det er desuden vist, at overlevelsen falder 
med stigende snedække (Potts 1986). Her kan både besværlighederne 
med at komme ned til føden og den øgede synlighed i forhold til præda-
torer være de mekanismer, der får dødeligheden til at stige. 

Kyllingeperioden kan ligeledes være kritisk i forhold til vejret, idet kyl-
lingerne i de første uger har et stort behov for at fouragere både for at få 
energi til at producere varme og for at kunne vokse. Det er vist, at ager-

Figur 4. Relationen mellem år til 
år ændringer i jagtudbyttet af ræv 
og agerhøne, (ændringen i jagt-
udbyttet af de to arter er angivet 
på en logaritmisk skala). 
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høns er mindre aktive i perioder med lave temperaturer og fugtig vege-
tation (Green 1984), formodentlig fordi kyllingerne i sådanne perioder 
har behov for at blive varmet og holdt tørre af forældrefuglene. Kyllin-
geoverlevelsen viste i et andet studie en stærk negativ sammenhæng 
med dårligt vejr (Montana & Merrigi 1991), og i Østrig var der vist en 
signifikant negativ sammenhæng mellem nedbøren i juni (kyllingeperi-
oden) og det efterfølgende jagtudbytte i efteråret (Schwenk 1992). Potts 
(1970) har endvidere fundet en positiv sammenhæng mellem forårstem-
peraturen og ændringen i jagtudbyttet om efteråret. Sammenhængen 
blev forklaret med en stigende afhængighed af bladlus som føderessour-
ce for agerhøne. Forekomster af bladlus stiger netop med forårstempera-
turen. 

Der findes en enkelt undersøgelse, hvor der er anvendt statistiske analy-
ser til at beskrive vejrets indflydelse på jagtudbyttet af agerhøne i et om-
råde i Danmark (Strandgaard 1981). Denne analyse viste, at de vigtigste 
faktorer var den positive sammenhæng med temperaturen i juni og en 
negativ effekt af nedbørsmængden, henholdsvis antallet af nedbørsdage, 
i juni. 

Resultaterne herfra bekræftes af aktuelle analyser af jagtudbyttet på 
landsplan (Appendiks 1, Fig. 5). Derudover havde lave vintertemperatu-
rer en signifikant negativ effekt på det efterfølgende års jagtudbytte 
(Appendiks 1, Fig. 5). Vejrforhold om vinteren og i kyllingeperioden har 
en høj forklaringsgrad for år til år variationen i jagtudbyttet af agerhøne 
(op til 39%). Da de nævnte vejrforhold påvirker overlevelsen hos både de 
voksne fugle og kyllingerne, er der således et stort potentiale for, at det 
kan få en effekt på bestandsniveau. 

 
Klimaprognoserne for opvarmning forudsiger en temperaturstigning i 
Danmark på 0,7-4,6° C i perioden 1990-2100 uden nævneværdig forskel 
på sommer og vinter (DMI 2007a). Sommernedbøren forventes at blive 
mindre (75-90% af den nuværende nedbør) med øget tørkerisiko. Man 
kan derfor forvente at de forudsagte klimaændringer medfører en min-
dre risiko for problematiske vejrforhold for agerhøne både om vinteren 
og i kyllingeperioden. 

Spørgsmålet er, om klimaændringer kan "forære" os en fremtidig be-
standsfremgang. En overslagsberegning på sandsynligheden for en be-
standsfremgang i et fremtidigt temperaturscenario tyder imidlertid på, 

Figur 5. Gennemsnitstemperatu-
rens indflydelse om vinteren 
(dec., jan. og feb.) og i kyllinge-
perioden (juni) på ændringen i 
jagtudbyttet af agerhøne 1941-
2005. Ændringen er beregnet på 
en logaritmisk skala som 
Log10(N)t - Log(N)t-1. 
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at der skal mere end klimaændringer til for at være rimelig sikker på en 
bestandsfremgang. Således vil der være en risiko på ca. 15-40% for be-
standstilbagegang et givet år selv med et varmere klima i vinter- og kyl-
lingeperioden (Fig. 6). Beregningen bygger på den eksisterende tidsserie 
af jagtudbyttedata (1941-2005) og forudsætter derfor, at agerhønsene og 
deres levesteder også i fremtiden påvirkes af andre faktorer som præda-
tion, pesticider, arealanvendelse mv. i samme omfang som i denne peri-
ode. 

 
Ud over de direkte klimatiske påvirkninger kan der være indirekte effek-
ter på agerhønens bestandssvingninger. Det forudsiges således, at tem-
peraturstigningen vil ændre afgrødevalget, samt at pesticidforbruget vil 
stige pga. øgede problemer for afgrøder med sygdomme og skadedyr 
(Olesen 2007). Mens konsekvenserne for agerhøne af et ændret afgrøde-
valg er svære at forudsige, vil et øget pesticidforbrug alt andet lige have 
negative følger for agerhøns (se afsnit 5.1.2). 

5.4 Jagt 

I takt med de faldende agerhønebestande i Europa har der været en sti-
gende interesse for jagtens rolle for bestandsudviklingen. Tidligere var 
der jagttid på agerhøns over det meste af Europa, men flere steder, hvor 
agerhøne er fåtallig, er der nu indført jagtfredninger eller indskrænknin-
ger i jagtudøvelsen (se afsnit 6). Jagtindskrænkninger er dog ingen ga-
ranti for at stoppe tilbagegangen i en bestand (Reitz & Mayot 2000). I det 
hele taget kan agerhøne udvise stor variation i tætheden over tid og over 
korte afstande, selvom der ikke nødvendigvis er stor variation i omgivel-
sesfaktorer, herunder jagt (Bro m.fl. 2005). Men flere undersøgelser har 
også vist, at jagten lokalt kan have en negativ indflydelse på den vilde 
bestand af agerhøns (Bro m.fl. 2000c, Aebischer & Ewald 2004).  

Nye engelske undersøgelser har forsøgt at udrede konsekvenserne af en 
afskydning ved hjælp af modelberegninger og et "naturligt" eksperiment 
med varierende jagtpraksis over tid (Watson m.fl. 2007). Her viste både 
modelberegninger og eksperimenter, at en afskydning på 50% af efter-
årsbestanden medførte, at agerhønsene forsvandt fra området. Modelbe-

Figur 6. Sandsynlighed for at 
agerhøne går tilbage i et givet år 
under forskellige gennemsnitlige 
temperaturforhold om vinteren 
(dec., jan. og feb.), hvor en tem-
peraturstigning i kyllingeperioden 
(juni) allerede er indbygget. Be-
regninger er baseret på logistiske 
regressionsmodeller på eksiste-
rende jagtudbyttedata. Stiplede 
linier angiver, at her findes der 
ikke eksisterende måledata, og at 
forudsigelserne bygger på en 
ekstrapolation af regressionslini-
en. Firkant angiver temperatur-
område i et sandsynligt tempera-
turscenario i fremtiden for både 
vinter og kyllingeperiode (juni), jf. 
DMI (2007a). 
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regningerne tydede også på, at jagtudbyttet blev optimeret ved en be-
skydning på omkring 20%, men at agerhønebestanden under visse for-
hold først stabiliserede sig ved en afskydning på under 20%. Forekom-
sten af rovfugle bidrog også i studiet til at sænke den tæthed, hvor be-
standen var stabil, hvilket yderligere komplicerer problemstillingen. 

I Danmark er vidensgrundlaget i forhold til jagtens betydning for be-
standene meget begrænset. Selvom danske jægere på mange terræner 
har indført en hel eller delvis fredning af agerhønen, og selvom det for-
mentligt fortsat er en udbredt praksis, at der ikke skydes på flokke med 
under 7 individer (Strandgaard 1981), så viser nye danske undersøgelser, 
at der er grund til at tro, at der findes en del terræner, hvor jagten på 
agerhøns ikke er bæredygtig (Asferg m.fl. 2006). Med udgangspunkt i 
forholdene i 1980'erne er det tidligere vurderet, at de vildtlevende fugle 
udgør 18% af jagtudbyttet på agerhøne i Danmark (Fog 1987). I en spør-
gebrevsundersøgelse fra 2004 angives andelen af vildtlevende fugle til at 
ligge mellem 24 og 54% (Asferg m.fl. 2006). 

5.5 Sygdomme og parasitter 

Sygdomme har næppe haft afgørende betydning for bestandsudviklin-
gen i forskellige lande i Europa. Meriggi m.fl. (2002) noterede sig dog, at 
26% af dødeligheden blandt agerhøns i en italiensk delbestand kunne 
henføres til sygdom. Forfatterne forklarede den høje sygdomsrate med, 
at fuglene oprindeligt stammede fra udsatte fugle, der angiveligt skulle 
være mere modtagelige for sygdom. 

Det er højst tænkeligt, at en ikke ubetydelig del af nutidens agerhøns 
bærer rundt på parasitter, der ikke slår dem ihjel, men blot svækker dem 
i større eller mindre grad. Ældre studier har vist, at mellem 25 og 83% af 
alle agerhøns bærer rundt på orme (hovedsageligt nematoder) (Madsen 
1952, Potts 1986). Derudover kan man ofte finde fjerlus og lopper på 
agerhøns. Et nyere engelsk studie tyder dog på, at parasitbelastninger i 
dag er noget lavere end tidligere (Browne m.fl. 2006). 

Én af disse parasitter medfører strongylose, som med stor sandsynlighed 
var ansvarlig for en stærkt forhøjet kyllingedødelighed i nogle engelske 
områder både i 1930'erne og 1950'erne (Potts 1986). I de senere år har for-
skere arbejdet med hypotesen om, at fugle- og dyrearter kan have for-
skellig dødelighed forårsaget af den samme parasit, således at den mest 
robuste art fungerer som et reservoir for parasitter, der kan spredes til 
mindre robuste arter, hvor det kan have en bestandsmæssig betydning 
(Bonsall & Hassell 1997, Tompkins m.fl. 2000a). Meget tyder på, at fasa-
ner kan fungere som reservoir for den parasit (nematode), der bl.a. kan 
forårsage den for hønsefugle farlige sygdom "blackhead". Denne sygdom 
reducerer fuglenes kondition, hvor effekterne er større hos agerhøne, 
end de er hos fasan (Tompkins m.fl. 1999, 2000b). Det har ført til en hy-
potese om, at i de områder, hvor der er et stort overlap i udbredelsen af 
agerhøne og fasan, kan agerhøns indirekte blive udkonkurreret af fasan 
gennem deres fælles parasitter (Tompkins m.fl. 2000a). Hypotesen er dog 
ikke entydigt sandsynliggjort, og andre undersøgelser tyder ikke på, at 
der f.eks. er sammenhæng mellem tilstedeværelsen af fasanudsætninger 
og tætheden af agerhøns (Ewald & Touyeras 2002). 
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5.6 Udsætning 

Der er i de fleste lande en tradition for udsætning af agerhøns. I Dan-
mark har der således været sat agerhøns ud i mere end 450 år (Løp-
penthin 1967). Med de markante bestandsnedgange i de fleste europæi-
ske lande har der været gjort flere forsøg på at stoppe og vende denne 
udvikling ved udsætninger enten af opdrættede fugle eller af vilde fugle, 
der er blevet indfanget andetsteds. Undersøgelser har vist, at udsætnin-
ger ikke er en effektiv metode til at opretholde eller genindføre selvre-
producerende bestande over større områder i Europa, hvor agerhøne er 
forsvundet eller er i tilbagegang (Paludan 1957, Dowell 1992, Putalaa & 
Hissa 1998, Putaala m.fl. 2001, Buner m.fl. 2005, Parish & Sotherton 
2007). I USA har den ikke hjemmehørende bestand i den centrale del af 
landet dog været i stand til at ekspandere sin udbredelse også i nyere tid 
(Traylor m.fl. 2001), hvorimod udsætninger i andre dele af landet ikke 
har haft den ønskede succes (Church 1993). Vildtlevende fugle, der ind-
fanges og genudsættes klarer sig dog sandsynligvis bedre end opdrætte-
de fugle (se gennemgang i Dyrenes beskyttelse 2003). 

I Danmark gennemførte man allerede i 1940’erne fra statslig side gen-
nem det daværende Jagtråd koordinerede udsætninger af agerhøns for at 
ophjælpe den vilde bestand (Fog 1987). Ordningen stoppede imidlertid i 
slutningen af 1950’erne blandt andet som følge af, at danske ringmærk-
ningsundersøgelser kunne vise, at udsætningerne kun havde en meget 
begrænset værdi i relation til at ophjælpe den vilde ynglebestand (Palu-
dan 1957). Hovedårsagen til den begrænsede effekt var, ligesom senere 
studier har vist, en markant dårlig overlevelse hos de udsatte fugle (se 
afsnit 3). De underliggende faktorer, der betinger den ringere overlevel-
se, synes at være adfærdsmæssige forhold, samt at de opdrættede fugles 
fordøjelsessystem ikke er tilpasset fødeemnerne i naturen (Dowell 1990, 
Putaala & Hissa 1995, Liukkonen-Anttila m.fl. 1999).  

I dag foregår udsætning kun i privat regi i Danmark. Der er typisk tre 
hovedformål. Udsætninger kan foregå med henblik på at få et jagtudbyt-
te i samme sæson. Alternativt foregår udsætning for på længere sigt at 
etablere en bestand, der kan drives jagt på, eller således at der kan afhol-
des markprøver for hundesportsfolk. En undersøgelse, som er baseret på 
stikprøver, viste, at udsætning er spredt ud over det meste af landet (Fig. 
7, data fra Asferg m.fl. 2006). Der findes ikke nogen samlet opgørelse 
over, hvor mange agerhøns der årligt udsættes i Danmark. Vurderinger-
ne ligger mellem 20.000 og 70.000 individer (Dyrenes Beskyttelse 2003, 
Vildtforvaltningsrådet 2006). 

Der er lavet få undersøgelser af arvematerialet hos vildtlevende og ud-
satte fugle. Men f.eks. hos finske fugle er det trods en udsætningstraditi-
on fortsat muligt at skelne mellem vildtlevende og udsatte fugle rent ge-
netisk (Liukkonen-Antilla 2001). Nye undersøgelser skal i perioden 2007-
2010 belyse arvematerialet og slægtsskabsforholdene mellem vildtleven-
de og opdrættede agerhøns i Danmark (DMU 2007). 
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5.7 Samlet vurdering af betydende faktorer i Danmark 

I det følgende afsnit er der foretaget en gennemgang af de fem markante 
nedgangsperioder i Danmark (se afsnit 2.1) samt de mellemliggende pe-
rioder for at vurdere årsagerne til bestandsnedgangen. Vildtudbyttestati-
stikken for agerhøne og ræv er brugt som indeks for bestandsændringer 
for de to arter. Det har ikke været muligt at vurdere indflydelsen fra 
sygdomme, jagt og udsætninger. 

1942-1949. Perioden var præget af store fluktuationer i agerhøneudbyttet 
(Fig. 8, se også Fig. 1). Der var ugunstige vejrhændelser i både vinter- og 
kyllingeperioden i 1942 samt i kyllingeperioderne i 1944 og 1946 (se Ap-
pendiks 2 for definition af gunstige og ugunstige vejrhændelser). Sidst-
nævnte år var den vådeste kyllingeperiode nogensinde registreret (123 
mm, Appendiks 2). De ugunstige vejrhændelser følges af en reduktion i 
jagtudbyttet (se Fig. 1). Fra og med 1947 er vejret om sommeren meget 
gunstigt især i kyllingeperioden (temperatur 0,5-2,2 grader over normal, 
nedbør 18-45% under normal, Appendiks 2). Agerhøneudbyttet går ind-
til 1949 frem med 71% (se Fig. 1). Der synes ikke at være nogen sammen-
hæng med ræveudbyttet, som er relativ lille i perioden (Fig. 8). Udbyt-
terne i årene 1941-1945 er dog behæftet med stor usikkerhed, fordi vildt-
udbyttestatistikken lige er indført og pga. krigen med tilhørende pro-
blemer med at erhverve sig ammunition. 

 

Figur 7. Udsætninger af agerhø-
ne i Danmark 1993-2004 opdelt 
på kommuneniveau (jf. kommu-
nal struktur 1970-2006). Stikprø-
vedata fra Asferg m.fl. 2006. 
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1950-1956 (markant nedgangsperiode). Ligesom den foregående periode 
er der få omgivelsesfaktorer, hvor den årlige ændring kendes (Tabel 6). 
Rævebestanden er den eneste faktor, som med en rimelig sikkerhed kan 
siges at have haft en negativ indvirkning på agerhønebestanden (Fig. 8), 
da stigningen i ræveudbyttet var historisk høj i denne periode (samlet 
stigning 44%, se Fig. 1). Det er mere usikkert, hvor stor indflydelse land-
brugsmæssige forhold har haft. Intensiveringen af landbrugsdriften star-
ter i 1950'erne. Selvom brugen af pesticider i starten var lav, vurderes 
det, at over halvdelen af alle landets kornmarker sprøjtes med ukrudts-
dræbende hormonmidler (Paludan 1953). Flere af de første insektmidler 
var direkte toksiske for fugle og pattedyr. Brugen af pesticider har derfor 
øjensynligt haft en negativ betydning i perioden. Antallet af ugunstige 
vejrhændelser ligger tæt på normalen (0,32 pr. år) og har sandsynligvis 
ikke haft væsentlig betydning for bestandsudvikling i denne periode. 

1957-1961. Der er en generel fremgang i perioden, som bringer agerhø-
neudbyttet tilbage til niveauet fra 1940'erne (se Fig. 1). Perioden var 
præget af en stabilisering i ræveudbyttet og meget gunstige vejrforhold 
(Appendiks 2). Både vinter- og junitemperaturen lå 0,5 grader over mid-
deltemperaturen for hele perioden 1941-2005. Derudover var juni måned 
meget tør i hele perioden (35% under middel). 

1962-1965 (markant nedgangsperiode). I perioden var der et årligt fald i 
agerhøneudbyttet, som var næsten dobbelt så stor som i nedgangsperio-
den i 1950'erne (Tabel 6). Det mest markante i perioden er en markant 
stigning i brugen af herbicider og insekticider, som flerdobles i løbet af få 
år og formentlig reducerer fødemængden markant for agerhøne i denne 
periode (se Fig. 3). Yderligere reduktion i fødemængden sker sandsyn-
ligvis gennem indskrænkninger i småbiotoper (Tabel 6). Desuden var 
ræveudbyttet fortsat i stigning og indvirkede sandsynligvis på agerhøn-
sene (Tabel 6, Fig. 1, Fig. 8). Vejret har højst sandsynlig også spillet en 
rolle. Den største årlige nedgang i agerhøneudbyttet sker i 1962. Samlet 
set er sommeren 1962 den næstkoldeste i hele perioden 1941-2005 (DMI 
2007b), herunder var kyllingeperioden ganske kold (1,1 grad under nor-
mal). Det følges i 1962/63 af den koldeste vinter (3,4 grader under nor-
mal) målt i hele perioden. 

Figur 8. Sammenhæng mellem 
jagtudbyttet af agerhøne og ræv 
delt op i perioder (punkter) samt 
tendensen for perioderne 1950-
1965, 1983-1993 og 1994-2000 
(linier). 
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1966-1977. I denne periode er agerhøneudbyttet nogenlunde konstant 
med i gennemsnit ca. 207.000 nedlagte individer. Rævene holder et højt 
niveau med omkring 60.000 nedlagte indtil 1968, men synes generelt ik-
ke at være en hovedfaktor for agerhønsenes bestandsudvikling i denne 
periode (Fig. 8). Herbicidforbruget stiger fortsat markant indtil kulmina-
tionen i 1973 (se Fig. 3). Ud fra det skulle man forvente en fortsat ned-
gang i agerhønebestanden, i hvert fald i de første år i perioden. Når det 
ikke tilfældet, kan det være fordi, der er andre forhold, der begunstiger 
arten. Generelt er vejrforholdene meget gunstige i perioden (0,5 hændel-
se pr. år imod normal 0,34, beregnet fra Appendiks 2). Kyllingeperioder-
ne i 1966, 1968, 1970, 1975 og 1976 er enten meget varme eller meget tørre 
(Appendiks 2). Desuden falder ræveudbyttet med 20% fra 1969 til 1977, 
bl.a. efter rabiesbekæmpelse i Sønderjylland (se Fig. 1) - en effekt som 
kan være skjult i Fig. 8 af andre faktorers indvirkning på agerhønsene. 

1978-1982 (markant nedgangsperiode). Ser man bort fra enkelte år, er 
denne periode den eneste, hvor man med stor sandsynlighed kan sige, at 
dårlige vejrforhold har spillet en væsentlig rolle i at bestemme omfanget 
af reduktionen i agerhønebestanden. I perioden 1978-1982, som havde 2 
isvintre samt flere hændelser af dårligt vejr i juni, havde næsten hvert år 
en ugunstig vejrhændelse (0,8 hændelse pr. år; Tabel 6). Gennemsnittet 

Tabel 6. Beskrivelse af udviklingen i nogle omgivelsesparametre i fem markante nedgangsperioder for agerhønebestanden i 
Danmark, 1941-2005. Kilder: vejrforhold (DMI's månedsberetninger), pesticidforbrug, virksomt stof (Miljøstyrelsen og Danmarks 
Statistik), småbiotoper (Brandt 2004) samt jagtudbytte for agerhøne og ræv (DMU). Lineære småbiotoper: primært hegn, mark-
skel og grøfter. Areelle småbiotoper: primært vandhuller, vildtremiser, småbevoksninger og andre permanent udyrkede arealer 
(dog ikke vedvarende græs). 

Periode Jagtudbytte af agerhøne 
Ændring pr. år 

Faktor Antal pr. år (vejrhændelser) el.  
ændring i % pr. år (øvrige faktorer) 

1950-1956 -6,1%  Ugunstige vejrhændelser 
Herbicid 
Insekticid 
Lineære småbiotoper 
Areelle småbiotoper 
Ræv 

0,29 
Formentlig stigende 
Formentlig stigende 

Ukendt 
Ukendt 
+6,3% 

1962-1965 -11,3%  Ugunstige vejrhændelser 
Herbicid 
Insekticid 
Lineære småbiotoper 
Areelle småbiotoper 
Ræv 

0,25
+53%
+30%
-0,6%
-0,5%
+1,6%

 
 
 
 
 

 

1978-1982 -15,4%  Ugunstige vejrhændelser 
Herbicid 
Insekticid 
Lineære småbiotoper 
Areelle småbiotoper 
Ræv 

0,80
+3%
+1%

-2,3%
-0,8%
-2,5%

 
 
 
 
 

 

1994-2000 -9,0%  Ugunstige vejrhændelser 
Herbicid 
Insekticid 
Lineære småbiotoper 
Areelle småbiotoper 
Ræv 

0,29
-4%
-9%

+0,9%
+0,3%
+2,6%

 
 
 
 
 

 

2003-2006 -12,2%  Ugunstige vejrhændelser 
Herbicid 
Insekticid 
Lineære småbiotoper 
Areelle småbiotoper 
Ræv 

0,00
+4%
+8%

-
-

-1,9%
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for perioden 1941-2005 var 0,32 hændelser pr. år. Derudover kulminerer 
herbicidforbruget i disse år, og småbiotopernes udbredelse kommer ud 
for deres største kendte reduktion. Selvom de negative effekter i denne 
periode modvirkes af en faldende rævebestand, er den årlige tilbagegang 
over 15% på agerhøne. 

1983-1993. Der er en generel fremgang i perioden efter 1987. Efter tre is-
vintre i starten af perioden blev vejret overordentlig gunstigt i denne pe-
riode. Bortset fra 1991 var vintertemperaturen over 2,9 grader, og i 1988, 
1989 og i 1992 var vejret lunt og tørt i kyllingeperioden (0,5-3,0 grader 
over normal og 22-98% mindre nedbør end normalt, Appendiks 2). Des-
uden var der et større udbrud af ræveskab (1985-1993), som bredte sig til 
det meste af Jylland, og som påvirkede agerhønsene i nogen grad (del af 
effekt på nationalt plan for perioden 1983-1993 i Fig. 8). Et faldende pe-
sticidforbrug i landbruget i nogle af årene både i form af mængden af 
virksomt stof og behandlingshyppigheden kan have haft en positiv ef-
fekt (se Fig. 3). 

1994-2000 (markant nedgangsperiode). Umiddelbart skulle man ikke 
forvente en negativ udvikling i denne periode ud fra hypoteserne om, 
hvorledes landbruget påvirker agerhønsene (Tabel 6). Der sker dog et re-
lativt stort fald i arealet af agerhønsenes kernehabitat - det dyrkede land. 
En stor del af dette fald er imidlertid betinget af en omfattende braklæg-
ningsordning, der sættes i værk i 1993, og som sandsynligvis har haft en 
positiv effekt. Især i Jylland begynder rævenes antal at stige, efter at ud-
brud af ræveskab fortager sig (+36% fra 1994-1999), samtidig med at 
agerhønsenes antal falder. En væsentlig del af de danske agerhøns synes 
derfor at være negativt påvirket af en høj rævebestand i perioden. Ten-
densen kan også ses i det landsdækkende materiale for jagtudbytter i 
Fig. 8. I modsætning til den foregående periode er vejrforholdene ikke 
specielt gunstige og kan derfor ikke modvirke evt. negative påvirknin-
ger.  

2001-2002. Periode med kortvarig stabilisering i jagtudbytte for agerhø-
ne. 

2003-2006 (markant nedgangsperiode). Tilbagegangen i bestanden fort-
sætter. Nedgangen i antallet af nedlagte agerhøns kan dog være over-
vurderet pga. frivillige fredninger. Desuden er der foretaget en markant 
ændring i korrektionen af vildtudbyttestatistikken fra 2000 og fremefter, 
pga. manglende indberetning af jagtudbytte fra jægere (Asferg & Lind-
hard 2003). Pesticidforbruget ser ud til at stige i perioden, mens hverken 
vejrforhold eller udviklingen i ræveudbyttet kan forklare tilbagegangen 
(Tabel 6). Med en gennemsnitlig tæthed af agerhøns på ca. 2 par pr. km2 
om foråret og mellem 2 og 3 flokke pr. km2 om efteråret kan det ikke 
udelukkes, at der i nogle områder kan være så langt mellem individerne, 
når flokkene opløses sidst på vinteren, at dette i sig selv kan være en be-
grænsning for bestanden. Samlet set er perioden 1994-2006 den længst 
kendte periode, hvor der har været tilbagegang (11 ud af 13 år). 
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6 Forvaltning af agerhøne  

Agerhøne er beskyttet under Bern Konventionen. Konventionen forplig-
ter landene til at foretage lovmæssige og administrative tiltag for at be-
skytte arten og sørge for, at den ikke er udryddelsestruet. Derudover op-
træder agerhøne på Fuglebeskyttelsesdirektivets anneks III/1 over be-
skyttelsesværdige arter, der kan sælges og drives jagt på. I det følgende 
afsnit er forvaltningsmæssige tiltag i forhold til agerhønebestande i 
Danmark og landene omkring sammenfattet. Sammenstillingen er lavet 
på baggrund af en rundspørge til forskere i de pågældende lande. For-
valtningen omfatter administrative tiltag (rødlistning, jagtfredning mv.), 
nationale handlingsplaner og anbefalinger til ”best practice” mht. prak-
tisk forvaltning, som enten kan være officiel politik eller en tradition for 
nogle generelle retningslinier.  

Danmark 
Arten er ikke rødlistet i Danmark ud fra de kriterier, der er opstillet. Der 
er 1½ måneds jagttid på arten. Der findes ikke en national handlingsplan 
hos de danske miljømyndigheder, der har til formål specifikt at beskytte 
og/eller stimulere en positiv bestandsudvikling for agerhøne. Nogle af 
de miljøvenlige tiltag i det åbne land, som for eksempel sprøjtefri rand-
zoner, braklægning, MVJ-ordninger samt biotop- og naturplaner, må 
dog antages at have en vis positiv indvirkning, men de forskellige ord-
ninger har oftest et mere generelt sigte i form af levestedsforbedringer 
for større grupper af fugle og dyr, forbedring af vandmiljøet eller blot 
generel produktionsbegrænsning. "Projekt Agerhøne" (Stauning og Tim-
ring) var dog et eksempel på et agerhønespecifikt projekt, der havde sit 
udspring i MVJ-ordningerne (Hedens Agro Rådgivning in litt.). Derud-
over, findes der aktuelt demonstrationsprojekter i både offentligt og pri-
vat regi, der sigter mod at vise, hvilke positive effekter habitatforbedrin-
ger kan have for dyr og fugle i agerlandet (f.eks. Års, Køng og Kalø). Der 
er i den forbindelse udarbejdet anbefalinger til "best practice" for land-
mænd og jægere, som i et vist omfang er gjort tilgængelig på internettet 
og/eller i form af andet materiale. Der er stort sammenfald mellem, 
hvad der i de danske demonstrationsprojekter anses for vildtvenlige ha-
bitater, og hvad der anbefales i udlandet specifikt for agerhøne (se ne-
denfor).  

Storbritannien 
Arten er relativt vidt udbredt i det meste af landet med en estimeret be-
stand på 70.000-75.000 par, men agerhøne er rødlistet i Storbritannien, 
fordi der over en årrække er sket mere end en halvering af bestanden. 
Der er jagttid på arten fra 1. september til 1. februar. Der er udarbejdet en 
national handlingsplan under den såkaldte ”Government Biodiversity 
Action Plan”. Målene i planen er: 1) at have stoppet tilbagegangen i antal 
i 2005, 2) at bestanden er over 150.000 par i 2010 og 3) at opretholde den 
nuværende udbredelse og - hvis biologisk muligt - at forøge udbredel-
sen. Der er ikke fundet oplysninger, der angiver, om planens første mål 
er opfyldt, sikkert fordi det er vanskeligt at bedømme på nuværende 
tidspunkt. Midlerne, der tages i brug, er at tage højde for artens behov i 
forbindelse med implementering af landbrugsstøtteordninger og at ud-
brede kendskabet til målrettet marksprøjtning. Derudover findes der lo-
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kale biodiversitetshandlingsplaner over hele landet, hvor agerhøne er én 
af fokusarterne. Den private forsknings- og forvaltningsorganisation 
Game & Wildlife Conservancy Trust, som også har domineret den euro-
pæiske forskning i agerhøns i flere årtier, har derudover udarbejdet en 
række retningslinier til ”best practice” for landmænd og jægere (se 
http://www.gct.org.uk/greypartridge/index2.html). Essensen af disse 
anbefalinger omfatter i habitatmæssig henseende tre aspekter i agerhø-
nens livscyklus: 1) redebiotopen, 2) kyllingeoverlevelse og 3) vinter- og 
forårsoverlevelse hos voksne fugle. Anbefalinger på redebiotopen omfat-
ter f.eks. etablering af de såkaldte "billediger" (lineære forhøjninger med 
græs og flerårige urter) på marker eller i markskel, som skaber rededæk-
ning og generel dækning mod prædatorer. Derudover anbefales de så-
kaldte fodposer ved hegn bestående af græs (også gerne dødt) samt fler-
årige urter. For at stimulere kyllingeoverlevelsen anbefales 6-12 m sprøj-
tefrie randzoner, brakstriber, barjordsstriber i markkanter samt etable-
ring af vegetation, der giver dækning. Mulighed for dækning understre-
ges også i forbindelse med tiltag, der sigter mod at forbedre vinter- og 
forårsoverlevelse. Derudover anbefales det at lade stubmarker stå så 
længe som muligt, evt. med en undersåning, der bliver stående ind i for-
året. Derfor foretrækker man også forårsafgrøder frem for efter-
års/vinterafgrøder. Det anbefales desuden at vinterfodre. I jagtmæssig 
henseende anbefales det bl.a., at jagten i et område indstilles, når efter-
årsbestanden kommer ned under 20 fugle pr. km2, og at der kun drives 
jagt, hvis der samtidig foretages habitatforbedringer og/eller præda-
tionskontrol. For alle aspekter er der desuden konkrete anbefalinger til 
sammensætningen af planter og urter i forbindelse med udsåning til 
vildtet. Anbefalingerne er let tilgængelige i form af papirfoldere, der og-
så kan downloades fra internettet. Hertil hører også illustrationer af, 
hvordan tiltag kan kædes sammen. 

Tyskland 
Arten er fortsat relativt udbredt, men er ved at være fåtallig nogle steder. 
Rødlistning af arter foregår på delstatsniveau. Agerhøne ligger i de tre 
mest beskyttelseskrævende kategorier, som omfatter arter, der er udryd-
delsestruet til truet. Der er ikke en ensartet jagtlovgivning i Tyskland. I 
de tre delstater, der er tættest på Danmark er agerhøne fredet i Mecklen-
burg-Vorpommern, mens der i Slesvig-Holsten og Niedersachsen er 2½ 
måneds jagttid. I Niedersachsen er der en officiel anbefaling om ikke at 
nedlægge agerhøne i områder med mindre end 3 ynglepar pr. km2. Der 
findes ingen nationalt udbredte anbefalinger til "best practice", men me-
get tyder på, at man i regional/lokal forvaltningsøjemed tænker i de 
samme principper som i f.eks. England og Frankrig for så vidt angår ha-
bitatforbedringer (se f.eks. Tillmann 2006). 

Holland 
Agerhøne er rødlistet i Holland, men er principielt en jagtbar art, der dog 
p.t. er fredet pga. lavt antal og tilbagegang i bestanden. En beskyttelses-
plan for arten blev udarbejdet allerede i 1990'erne (LNV 1991). Formålet 
med planen er at opretholde artssamfundene, som er typiske i det dyr-
kede land med agerhøne som indikatorart. Det har ikke været muligt at 
fremskaffe oplysninger om virkemidler i beskyttelsesplanen, men de hol-
landske myndigheder har konstateret, at planen ikke har stoppet tilba-
gegangen i bestanden (D. Kleijn in litt.). 
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Frankrig 
Agerhøns er på den såkaldte orangeliste, der omfatter arter, som fore-
kommer på et niveau, hvor de anses for sårbare. Jagt er tilladt over hele 
landet i efteråret med regionale forskelle i jagttiden. I Nordfrankrig, hvor 
arten er mest almindelig, er jagttiden typisk 1-2 måneder. Jagttiden er 
typisk længst der, hvor der samtidig foretages forvaltning af arten. Jagt 
er forbudt, når jorden er snedækket. Nogle steder er der indført kvoter, 
f.eks. på godser, hvor kvoten beregnes ud fra forårsbestanden samt den 
efterfølgende reproduktionssucces. Andre steder er der begrænsninger 
på antallet af jagtdage (færre end 10 og oftest 2, 4 eller 6), eller der er be-
grænsninger på antallet af nedlagte fugle pr. dag pr. jæger. Det er uklart, 
om de sidstnævnte forordninger er frivillige eller udstedt af myndighe-
derne. På nogle godser er der defineret jagtfrie områder (10% af arealet), 
som dog ikke er specielt udpeget under hensyntagen til agerhøne. Der 
udsættes ca. 2 millioner agerhøns i Frankrig, men der er departementer 
(regionale administrative enheder), hvor udsætning er forbudt. 

Der er ingen national handlingsplan for agerhøne i Frankrig. I mange 
departementer prøver jagtorganisationer dog at promovere praktisk for-
valtning af agerhøne i form af jagtregulering, habitatforbedring, fodring 
og prædationskontrol. 

Den statslige organisation "Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage", som i mange år har forsket i agerhønens biologi, har udsendt 
en række anbefalinger, som delvis ligner de engelske bl.a. mht. at øge 
tilgængeligheden af egnede redehabitater og fourageringshabitater ved 
at lave mindre marker med forskellige afgrøder. Overlevelse hos kyllin-
ger er også et tema i Frankrig, hvor det anbefales at reducere pesticid-
brug i randzoner og at bruge målrettede pesticider. Derudover anbefales 
det at sørge for generel dækning bl.a. ved at regulere slåning af mark-
kanter, dels tidsmæssigt, dels at undlade at slå helt ned til jorden samt at 
undgå vanding af markkanter. Der er også udfærdiget retningslinier for 
god praksis omkring markarbejde, f.eks. at arbejde fra midten af marken 
og udefter og at undgå at arbejde om natten. Endelig er der et råd om 
(vinter-)fodring og om at sørge for prædationskontrol. De samlede anbe-
falinger er distribueret i et hæfte til 20.000 jægere og/eller landmænd. 

Polen 
Den seneste opgørelse fra prøvefelter i Polen angiver en tæthed på 0,4-
8,3 par pr. km2 (Panek 2005). Arten optræder ikke på nogen af de natio-
nale beskyttelseslister. Arten er jagtbar i efteråret i ca. 1½ måned - dog 
kan den fanges levende i yderligere 3½ måned indtil 31. januar. I Polen 
"ejer" staten de jagtbare arter. Jagtretten i de polske jagtdistrikter udlici-
teres hovedsageligt (90%) til lokale jagtforeninger under det nationale 
jægerforbund. Hvert år foreslår jagtforeninger en jagtkvote, som derefter 
vurderes og enten stadfæstes eller ændres af de regionale "skovdistrik-
ter". 

Der findes ingen nationale handlingsplaner udarbejdet af myndigheder, 
men det nationale jægerforbund lancerede i 2001 "programmet til for-
bedring af levevilkårene hos agerhøne". Dette program indeholder nogle 
generelle anbefalinger om habitatforbedringer (formentlig i stil med an-
befalinger i de øvrige lande), prædationskontrol (hovedsageligt ræve) og 
udsætninger i områder med lave tætheder. På den baggrund er der lavet 
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lokale handlingsplaner af enkelte jagtforeninger eller sammenslutninger 
af disse. 

Schweiz 
Agerhøne er næsten forsvundet, og arten er derfor både rødlistet og jagt-
fredet i Schweiz. Derudover er arten sat på en liste for arter, hvor speciel-
le beskyttelsestiltag er påkrævet. Der er ingen national handlingsplan, 
men der kører et udsætningsprogram i to regioner, hvor målet er at ska-
be en selvreproducerende bestand, der kan sprede sig til andre områder. 
Udsætningerne er kombineret med habitatforbedringer under den 
schweiziske pendant til MVJ-ordningen, som generelt er det, man sætter 
sin lid til i forhold til at forbedre levevilkårene for agerlandets flora og 
fauna. Desuden foregår der lokal prædationskontrol. Der er ikke nogen 
officielle anbefalinger til "best practice" for agerhøne, men udsætnings-
projektet har givet nogle erfaringer, som er ledetråden i det, man formid-
ler videre fra den forskning, der er en del af udsætningsprojektet. Her 
anbefaler man især at lave småbiotoper, træløse hegn, permanente vildt-
striber og/eller med flerårige urter (Buner m.fl. 2005). Endvidere forven-
ter man, at der kun kan opnås positive effekter på fuglefaunaen i land-
brugsområder, hvis de ovennævnte såkaldte økologisk værdifulde habi-
tater udgør mindst 5% af det samlede areal (Jenny m.fl. 2002) 
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7 Diskussion 

I Danmark er agerhøne ikke en akut truet art. Den er således relativt ud-
bredt i det meste af landet. Den aktuelle tæthed på omkring 2 par pr. 
km2 i foråret og 2-3 flokke pr. km2 om efteråret er lav i forhold til tidlige-
re, men dog ikke usædvanlig i forhold til andre europæiske lande (Bro 
m.fl. 2006b). Det faktum, at agerhøne er en relativ stationær art, der ikke 
bevæger sig langt, kombineret med, at dødeligheden stiger med spred-
ningsafstanden, er muligvis allerede et problem i de egne, hvor arten fo-
rekommer i tætheder, der ligger under gennemsnittet. 

Det må forventes, at udsætninger af opdrættede fugle fortsat vil foregå i 
mange europæiske lande i fremtiden. Der er dog ingen eksempler på, at 
en bestand er blevet genoprettet over et større geografisk område i Eu-
ropa ved hjælp af udsætninger. Samtidig kan det muligvis med de nu-
værende bestandsforhold være vanskeligt at opretholde en vildtlevende 
og selvreproducerende bestand på lang sigt (se eksempler i de Leo m.fl. 
2004). Schweiz er et eksempel på, hvorledes en bestand, der skulle tælles 
i tusinder for få årtier siden, nu stort set er forsvundet (E. Knop in litt.). 

Generelt ved vi meget lidt om de aktuelle bestandsparametre hos vildt-
levende agerhøns i Danmark, som kan give nogle sikre prognoser om 
den fremtidige udvikling. Samtidigt har nærværende studie vist, at eksi-
sterende data og publicerede resultater enten er af ældre dato eller har 
en indirekte eller overordnet karakter (f.eks. vildtudbyttestatistik og data 
for arealanvendelse). Dette vanskeliggør årsagsudredningen. 

Det store sammenfald mellem udviklingen i agerhønebestanden i for-
skellige lande i Europa giver dog grund til at tro, at årsagerne til den 
markante nedgang over de sidste 50 år ikke er forskellig i Danmark i 
forhold til, hvad man har diagnosticeret som årsagerne i udlandet. For-
holdene i Danmark og andre steder i Europa kan have været særligt go-
de for agerhøns i 1930’erne og 1940’erne med en ekstraordinær høj be-
stand til følge pga. den ekstensivering af landbruget, der fandt sted pga. 
økonomisk tilbagegang og verdenskrig. Det kan man i hvert fald ikke 
udelukke set ud fra både danske og visse udenlandske data (Strand-
gaard 1981, Potts 1986). 

Særligt iøjnefaldende er imidlertid de markante ændringer i landbrugs-
driften, der er sket siden 1940'erne, og at disse ændringer er sket i et højt 
tempo (se Fig. 3 og Tabel 6). Før den tid har agerhøne ligesom andre ar-
ter i det åbne land i århundreder tilpasset sig en landbrugsform, der set 
med nutidens øjne var meget ekstensiv, og som i højere grad har lignet 
agerhønens oprindelige steppehabitat. Der er flere eksempler på, at fug-
learter henover tid udvikler en tilpasning til menneskelig aktivitet. Men 
netop det, at ændringerne i landbrugsdriften er sket over så kort tid, gi-
ver en stor risiko for, at arterne ikke kan nå at tilpasse sig. Når moderne 
driftsformer i tilgift rammer fødegrundlaget for både afkom og forældre-
fugle samt deres mulighed for at anlægge en prædationssikker rede 
(Potts 1986), får en art som agerhøne svært ved at tilpasse sig vilkårene i 
det åbne land, og mulighederne for at opretholde selvreproducerende 
bestande forringes.  
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Med det in mente er der klare indicier på, at ændringerne i landbrugs-
driften, især pesticidforbrugets eksplosive stigning i 1960'erne, har spillet 
en central rolle for den markante nedgang hos de europæiske agerhøns i 
starten af 1960'erne, især gennem en reduktion i kyllingernes overlevel-
se. Siden hen er der meget, der tyder på, at netop pesticiderne, areal-
mæssige, dyrkningsmæssige og landskabelige ændringer i Danmark har 
været med til at modvirke en bestandsfremgang på tidspunkter, hvor 
vejr- og prædationsforhold ellers har været gunstige (især i slutningen af 
1960’erne og ind i 1970'erne), og hvor en forventet fremgang i bestanden 
udeblev.  

Danmark ligger tæt på agerhønens nordgrænse for udbredelse. Dette er i 
udgangspunktet altid et forhold, som kan give store svingninger i fugle-
bestande ikke mindst i relation til vejret (Potts 1986). Gennemgangen af 
den danske vildtudbyttestatistik på agerhøne viste da også, at vejrfor-
holdene om vinteren og i kyllingeperioden er de faktorer, der synes at 
kunne udløse de største år til år svingninger. Trods det synes vejrfakto-
rernes betydning rent analysemæssigt at være en smule undervurderet i 
litteraturen, selvom der findes mange beskrivelser af vejrets indflydelse 
fra store dele af agerhønens udbredelsesområde (Strandgaard 1981, refe-
rencer i Potts 1986). I hvert fald i Danmark og Tyskland er der meget der 
tyder på, at den markante nedgangsperiode i slutningen af 1970'erne og 
starten af 1980'erne i stor udstrækning var drevet af vejrmæssige forhold 
og muligvis også i andre perioder (Kalchreuter 1991, dette studie). 

Man kan selvfølgelig anføre, at forekomsten af dårlige og gunstige vejr-
forhold udjævner effekterne på en agerhønebestand over tid. Problemet 
opstår imidlertid, når gunstige vejrforhold, som under normale omstæn-
digheder skulle medvirke til at tilvejebringe et bestandsoverskud, ikke 
bidrager nok til at modvirke negative effekter fra andre faktorer. Så bli-
ver det tilbagegangene, man kommer til at se på bestandskurverne og i 
bedste fald nogle perioder med en stabil bestand. Dette aspekt kan mu-
ligvis være med til at forklare den type bestandskurve med trinvis ned-
gang, som ses i forskellige europæiske lande.  

Prædation er om muligt en endnu mere kompleks problemstilling, der 
kan påvirke agerhønsene. Virkningen af målrettet regulering af prædato-
rer er bedst dokumenteret i England, hvor der i sådanne studier oftest 
har været foretaget en kraftig reduktion på et bredt spektrum af præda-
torer (f.eks. Tapper m.fl. 1996). En sådan bredspektret prædatorregule-
ring foregår givetvis mange steder i Europa i privat regi, herunder også i 
Danmark (Asferg m.fl. 2006). Ofte har der vist sig stor variation i den ef-
fekt, som prædationen har på agerhønsene. På nationalt plan i Danmark 
har dette studie vist en svag negativ, men dog signifikant effekt af ræv, 
forudsat at der i effekten indregnes en forsinkelse på responsen på et år. 
Ud over nogle metodiske aspekter kan noget, der svækker effektens ty-
delighed være, at der er andre faktorer, som i nogle tidsperioder virker 
stærkere og evt. er modsatrettet prædationseffekten (eks. fra perioden 
1966-1977). At effekten af prædation går ind i en vekselvirkning med an-
dre faktorer, er også vist andre steder (Watson m.fl. 2007). Derudover 
synes lokale forhold i høj grad også at bidrage til variationen, hvor en-
kelte prædatorarter kan spille en større eller mindre rolle i forskellige 
områder og have skiftende indvirkning på forskellige tidspunkter i 
agerhønes årlige livscyklus (se afsnit 5.2). I flere europæiske lande har 
der i de senere år været eksempler på, at nogle fugleprædatorer, f.eks. 



 43

kragefugle, har været i fremgang, men det er ikke nødvendigvis en gene-
rel tendens (van Dijk m.fl. 2005, Lindström & Svensson 2007, Heldbjerg 
2007, Baillie m.fl. 2008). Det er desuden vanskeligt at sige, om prædatio-
nen skal tillægges samme betydning på det europæiske kontinent som i 
England, hvor den er udpeget som en af hovedårsagerne til bestandstil-
bagegangen (Potts 1986). 

Spørgsmålet er, om udviklingen kan vendes. Agerhøne har et stort re-
produktionspotentiale og har derfor mulighed for, hvis levevilkårene i 
øvrigt er egnede, hurtigt at generere en bestandsstigning. Det er også 
konstateret, at der trods generel nedgang i agerhønebestanden var et be-
tydeligt antal lokale terræner, hvor bestanden i de senere år er vurderet 
til at have været i fremgang (Asferg m.fl. 2006). 

Det faktum, at der inden for de seneste 15-20 år har været en fremgang i 
agerhønebestanden i Danmark (1988-1993) indikerer også, at der fortsat 
er et potentiale for fremgang i den danske agerhønebestand. Dog skal 
det anføres, at noget af fremgangen var betinget af en markant nedgang i 
rævebestanden pga. sygdom, hvor nedgangen var større, end man vil 
forvente under mere "naturlige" forhold. 

Sammenstillingerne af data i denne rapport viser imidlertid, at det næp-
pe er nok, at blot én af de vigtige underliggende faktorer har en gunstig 
status, hvis der skal udmøntes en fremgang i agerhønebestanden. Selv-
om prognoserne indikerer, at der vil være hjælp at hente i fremtidens 
klima, skal der således yderligere assistance til fra andre faktorer, for at 
man kan være nogenlunde sikker på at kunne vende udviklingen. Desu-
den må man ikke undervurdere effekten af ugunstige enkeltstående 
vejrhændelser, som stadigt vil finde sted, og som muligvis i fremtiden vil 
blive mere ekstreme (f.eks. hændelser med kraftig sommerregn). Flere 
forskere er da også nået frem til, at der er flere bestandsfaktorer, der skal 
forbedres, hvis en agerhønebestand i tilbagegang skal få en positiv 
vækstrate (Bro m.fl 2000c, Aebischer & Ewald 2004, de Leo m.fl. 2004). 

Det vil være urealistisk at vende tilbage til den type landbrug, man drev 
i 1940’erne. Endvidere er det heller ikke muligt at nå op på 1940’ernes 
bestandstal på landsplan alene af den årsag, at agerhønsenes kernehabi-
tat - det dyrkede land - har undergået en markant indskrænkning. I 
Danmark er der med pesticidhandlingsplanen, fremgangen i småbioto-
pernes udbredelse og stigningen i økologisk jordbrug (8-dobling af areal, 
1995-2006, Danmarks Statistik 2007) aktuelle tiltag i gang, der med den 
nuværende viden må antages at kunne forbedre forholdene for agerhø-
ne. Nogle af disse tiltag ligger således i tråd med de tiltag, der på euro-
pæisk plan menes at føre til en mere agerhønevenlig landbrugsdrift. Dis-
se tiltag praktiseres da også over det meste af artens udbredelsesområde, 
og i Danmark er der måske de første tegn på, at biodiversiteten i ager-
landet ikke påvirkes så negativt længere (Fox 2004, Andreasen & Stryhn 
2008). Derudover kan der på lokalt plan rundt omkring i Europa fremvi-
ses positive effekter på agerhønsene af forskellige målrettede tiltag. Når 
det ikke har slået igennem i de nationale bestandstal for agerhøne, er det 
formentlig fordi, sådanne tiltag trods alle gode intentioner har en grad af 
tilfældighed og sjældent foretages i større sammenhængende områder. 

I England har man som en del af den nationale handlingsplan for ager-
høne sat sin lid til de såkaldte "agri-environment schemes", som kan 
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sammenlignes med de danske MVJ-ordninger. I Danmark findes der og-
så en række forskellige MVJ-ordninger, men generelt har disse ordninger 
et meget bredt sigte og er derfor i mange tilfælde ikke direkte hægtet op 
på ophjælpning af specifikke arter eller artsgrupper. Danmarks Miljøun-
dersøgelser skal i denne rapport ikke komme med konkrete anbefalinger 
til tiltag, men blot henlede opmærksomheden på udenlandske forsøg 
med mere artsorienterede ordninger, som i sin yderste konsekvens f.eks. 
kan omfatte betaling for hver fuglerede landmanden beskytter mod at 
blive ødelagt af maskiner og kreaturer (Verhulst m.fl. 2007). Selvom det 
nævnte eksempel næppe er velegnet til agerhøne, skal det illustrere, at 
spændvidden i miljø- og naturvenlige landbrugsordninger i Europa er 
meget stor og kan omfatte meget specialiserede tiltag.  

MVJ-ordningerne er koblet op på EU’s landbrugspolitik, som til stadig-
hed undergår ændringer. Aktuelle tiltag med at lade brakjord gå i om-
drift må forventes at have en negativ effekt på agerhøne, fordi der på 
brakmarker findes et reservoir af ukrudtsfrø og insekter. Nogle af de 
flerårige brakmarker, hvor vegetationen går i retning af en lang og tæt 
græsvækst, synes dog ikke optimale i forhold til agerhønens præference 
for lysåbne habitater med urtevegetation - se Mogensen m.fl. (1997) for 
gennemgang af betydningen for fugle, herunder agerhøne, i forhold til 
udviklingen i floraen, jordbundstype, placeringen af brak i forhold til 
andre arealer samt betydningen af, om det er rotationsbrak eller flerårig 
brak. 

Selvom der er høj grad af konsensus i Europa i forhold til, hvad der an-
ses for agerhønevenlig landbrugsdrift, er den overordnede forvaltning af 
agerhøne i forskellige europæiske lande ikke særlig ensartet. Således er 
det meget forskelligt, hvor højt agerhøne prioriteres af myndighederne, 
samt hvilken jagtpraksis der udøves. Forskellene i forvaltning kan dog i 
mange tilfælde forklares med bestandsstørrelsen, f.eks. er meget små na-
tionale eller regionale bestande typisk rødlistede og jagtfredede. En rød-
listning af en art er dog i mange tilfælde ikke noget, der har stor praktisk 
betydning, med mindre det følges op af konkrete handlinger der, hvor 
fuglene lever. Med hensyn til jagttid er det meget forskelligt, hvorledes 
dette administreres. Især i store lande som Tyskland og Frankrig er der 
en vis differentiering i relation til regionale/lokale forhold. 

På europæisk plan og især i England og Frankrig er der udført omfat-
tende studier af agerhøne dækkende en stor del af artens livscyklus. I 
Danmark blev der især lavet studier i 1950’erne. Aktuelt er agerhønestu-
dier indeholdt i programmet ”Vildt og Landskab” samt i et nyligt startet 
projekt om bestande af vildtlevende agerhøns (arvemateriale, forekomst 
og levesteder). 

Aktuelle projekter kan naturligvis ikke dække alle aspekter af agerhø-
nens meget komplekse biologi, og projekter kan i sig selv også rejse nye 
spørgsmål. I ”Vildt og Landskab” er der foreløbig tilvejebragt nyttig og 
aktuel information om jægernes terræner, adfærd, udsætninger og ud-
bytte (Asferg m.fl. 2006). Desuden har demonstrationsprojektet på Kalø 
vist, at der med konkrete forbedringer af levestedet kan opnås en ager-
hønebestand, som ligger betydeligt over middel for danske forhold (Od-
derskær & Berthelsen 2007). Derudover indgår levestedsvurderinger på 
en noget større skala også i det aktuelle projekt med de vildtlevende 
agerhøns. 
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Endelig foretages der omfattende modelstudier af agerhøne, som har til 
formål at udrede forskellige faktorers betydning for agerhønebestanden. 
Dette arbejde bygger på en såkaldt individbaseret model, som simulerer 
enkeltindividers bevægelser og skæbne i et agerlandsområde. Herfra kan 
man simulere ændringer i forskellige omgivelsesfaktorer (f.eks. land-
brugsmæssige, landskabelige og prædationsmæssige) for at se, hvorledes 
det påvirker overlevelse og reproduktion og dermed i sidste ende be-
standen. Dermed søger man at give svar på nogle af de aktuelle spørgs-
mål omkring betydningen af landskabsændringer, som er beskrevet i af-
snit 5.1.1. Hvor det har været muligt, er der anvendt tal til modellen fra 
danske undersøgelser, men mange steder bygger modellen på udenland-
ske data. Resultater fra især vesteuropæiske undersøgelser kan forment-
ligt i mange tilfælde overføres til danske forhold. Selv om vi på den må-
de kan få bestemt nogle niveauer for overlevelse, reproduktion og be-
standsstørrelser under forskellige forhold i landskabet og i landbrugs-
driften, belyses det imidlertid ikke, hvordan det konkret står til med dis-
se parametre i Danmark anno 2008.  

Jagtlige og udsætningsmæssige spørgsmål er til en vis grad belyst i As-
ferg m.fl. (2006). Derudover søges evt. forskelle i arvematerialet hos 
vildtlevende og opdrættede fugle undersøgt i det aktuelle DMU-projekt 
med de vildtlevende agerhøns. Resultaterne fra disse undersøgelser an-
ses for at være en forudsætning for i fremtiden i evt. nye projekter at 
kunne give et mere præcist svar på, hvor stor en andel af de vildtlevende 
fugle, der nedlægges i forbindelse med jagt.  
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Appendiks 1 

En analyse af kurven over jagtudbytte på agerhøne i perioden 1941-2005 
(et mål for bestandsudviklingen; Fig. 1) kan anskues på to måder, hvor 
man enten fokuserer på: år til år svingninger eller den langsigtede udvik-
ling i de absolutte udbyttetal. 

Hvad angår år til år svingninger, vil man på forhånd forvente, med den 
viden vi i øvrigt har, at disse især skal forklares ud fra nogle klimatiske 
forhold, der også svinger meget fra år til år. Arbejdshypoteserne vil væ-
re, at jagtudbyttet (bestanden) påvirkes negativt af: 1a) hårde vintre 
(temperatur december til februar), 1b) lave temperaturer i kyllingeperio-
den (juni måned) og 1c) megen nedbør i kyllingeperioden (se afsnit 5.3).  

På forhånd kan man også spekulere på, om agerhønes relation til udbyt-
tet på ræv (mål for bestand hos en vigtig prædator) bedst kan forklares 
ved år til år svingninger eller ved at sammenligne med det totale jagtud-
bytte hvert år for henholdsvis agerhøne og ræv. Indledende analyser vi-
ste, at de mest robuste beregninger opnås ved at sammenligne den årlige 
ændring i agerhønseudbyttet med den årlige ændring i ræveudbyttet (se 
definitioner nedenfor). Arbejdshypotesen er derfor, at 2a) fremgang i 
udbyttet for ræv vil afstedkomme en tilbagegang i udbyttet for agerhø-
ne. Det er velkendt, at der kan være forsinkelse på responsen hos en byt-
tedyrbestand i forhold til en prædatorbestand. Derfor er der også en al-
ternativ hypotese, 2b) at den negative sammenhæng mellem udbyttet på 
ræv og på agerhøne sker med et års forsinkelse. 

Indledningsvist var det også intentionen evt. at inddrage forskellige mål 
for arealanvendelsen i det åbne land samt salget af pesticider i Danmark 
og disse faktorers relation til agerhønsene. Der opstod dog hurtigt tvivl 
om, hvor gode de enkelte faktorer egentlig var til at beskrive deres på-
virkning af agerhøns. For eksempel kan man ikke være sikker på, at en 
given mængde solgt pesticid har haft den samme økologiske virkning 
over hele tidsperioden (se afsnit 5.1.2), og metoder, der prøver at tage 
højde for disse forhold (f.eks. behandlingshyppighed), har kun været 
anvendt i så kort en årrække, at den statistiske prøvestørrelse er relativ 
lille i forhold til antallet af faktorer, der ønskes undersøgt, hvilket gene-
relt svækker analysens følsomhed. Det sidste gælder også delvist for 
nogle af arealanvendelsesfaktorerne. Det er muligt, at en statistisk mo-
dellering af datasættet, hvor der inddrages regionale arealanvendelses-
data, således som det er gjort for hare (Schmidt m.fl. 2004), evt. kan løse 
nogle af de regnetekniske problemer. Et sådan fremgangsmåde ligger 
dog uden for rammerne af nærværende studie. Endelig kan der være det 
generelle problem, at arealanvendelsesdata kun indirekte beskriver de 
biologiske sammenhænge, hvilket også kan svække analyserne. 

I det følgende er der således kun foretaget en analyse af sammenhængen 
mellem jagtudbytte på agerhøne og vejrforhold samt prædation i hen-
hold til de ovennævnte hypoteser. Analysen er foretaget som en samlet 
tidsserieanalyse af år til år svingninger med alle faktorer, hvor der er ta-
get højde for, at antallet af nedlagte agerhøns i et givet år er afhængig af, 
hvor mange der var de foregående år (autokorrelation). År til år variati-
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onen i jagtudbyttet for agerhøne er defineret som: X’t = log10(Xt) - 
log10(Xt-1), hvor X er antallet af agerhøns et givet år (t). Denne definition 
svarer i øvrigt til at "filtrere" evt. effekter henover tid ud af materialet 
(såkaldt "detrending"), således som man normalt vil gøre i en tidsserie-
analyse for at isolere effekterne af de enkelte faktorer (klima og præda-
tion), som ønskes undersøgt. Den logaritmiske transformation er foreta-
get for at sikre den bedst mulige statistiske beskrivelse af sammenhæn-
gen mellem jagtudbyttet for agerhøne og de øvrige faktorer. Ændringen i 
jagtudbyttet på ræv er håndteret på samme vis som agerhøne. Endelig er 
de såkaldte regressionskoefficienter standardiserede. Dermed bliver 
estimaterne på effekterne af de enkelte faktorer sammenlignelige. 

 
Analysen viser, at der er en signifikant positiv sammenhæng mellem 
ændringen i jagtudbyttet på agerhøne og temperaturen den foregående 
vinter og temperaturen i juni (kyllingeperioden). Desuden er der en sig-
nifikant negativ sammenhæng i forhold til nedbøren i juni samt ændrin-
gen i jagtudbyttet på ræv det foregående år. Derimod er der ingen sam-
menhæng mellem ændringen i jagtudbyttet på agerhøne og ræv i det 
samme år (P>0,05). Sammenhængene er afbildet grafisk i Fig. 4 og 5. Der 
er desuden nogle indbyrdes sammenhænge mellem de forklarende fak-
torer. Det gælder især den negative relation mellem nedbøren og tempe-
raturen i juni. Teoretisk set kan sådanne indbyrdes relationer svække be-
regningsmodellens troværdighed. Det vurderes dog ikke at være et stør-
re problem her. Således var estimaterne af effekternes størrelse og signi-
fikans stabile, selvom antallet af faktorer i modellen blev varieret.  

Tabel 7. Beregningsmodel der forudsiger ændringen i jagtudbyttet på agerhøne i et givet 
år i perioden 1941-2005 som funktion af vintertemperatur (dec., jan., feb.), nedbør og 
temperatur i juni samt ændring i jagtudbyttet på ræv i samme år og det foregående år. 
Modellen forklarer 44% af variationen. Durbin-Watson autokorrelationskoefficient 1,97. 

Faktor Estimat 
(hældning)

Variation 
(SE) 

t P 

Vintertemperatur 0,0258 0,008599 3,00 0,0040 

Nedbør i juni -0,0245 0,008146 3,01 0,0039 

Temperatur i juni 0,0182 0,007919 2,30 0,0255 

Ændring i jagtudbytte på ræv (Xt-Xt-1) 0,0109 0,008421 1,29 0,2022 

Ændring i jagtudbytte på ræv det  
foregående år (Xt-1-Xt-2) 

-0,0158 0,007812 2,02 0,0481 
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Appendiks 2 

Afvigelser i vejrforholdene i vinter- og kyllingeperioden for agerhøne 
1941-2006 i forhold til gennemsnit for perioden. Isvintre er fremhævet 
med 'fed'. 'G' angiver henholdsvis gunstige (øvre decentil) og 'U' ugun-
stige vejrforhold (nedre decentil). Kilde: DMI's månedsberetninger.  

År Afvigelse fra  
vintertemperatur (ºC) 

Afvigelse fra  
temperatur i juni (ºC) 

Afvigelse fra  
nedbør i juni (mm) 

1941 -3,80 U 0,3 -29 G

1942 -4,10 U -1,7 U -24

1943 1,47 0,5 4

1944 1,44 -1,1 24

1945 0,27 0,1 15

1946 0,47 -1,0 68 U

1947 -3,76 U 2,2 G -13

1948 0,20 0,5 -10

1949 2,27 G -0,3 -25

1950 1,07 1,1 -12

1951 -0,26 0,4 -22

1952 1,60 -1,5 U 2

1953 -0,26 2,2 G 15

1954 -0,83 0,6 5

1955 -0,73 -1,2 U -15

1956 -2,10 -0,9 -2

1957 1,94 0,3 -7

1958 -0,80 -0,3 -24

1959 0,34 0,8 -26

1960 -0,23 0,8 -20

1961 1,20 0,9 -18

1962 0,34 -1,1 -6

1963 -4,13 U 0,7 -3

1964 -0,63 -0,3 29

1965 0,14 -0,1 -11

1966 -1,86 1,4 G 12

1967 0,70 -0,5 -24

1968 -0,7 1,5 G 26

1969 -1,6 0,9 -15

1970 -3,53 U 2,6 G -24

1971 1,00 -1,0 8

1972 0,60 -0,8 29

1973 1,64 0,3 -21

1974 1,70 -0,5 -16

1975 2,77 G -0,5 -37 G

1976 0,70 0,1 -42 G

1977 -0,90 0,4 -8

1978 0,10 0,5 13

1979 -3,30 U -0,3 -8
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1980 -1,13 0,4 64 U

1981 -0,10 -1,0 37 U

1982 -3,63 U -0,2 15

1983 1,24 -0,2 -28 G

1984 0,10 -1,0 22

1985 -3,06 -1,1 -2

1986 -2,10 0,0 -28 G

1987 -1,76 -2,7 U 47 U

1988 2,20 G 1,3 -12

1989 3,64 G 0,5 -17

1990 3,30 G 0,4 18

1991 0,57 -2,5 U 38 U

1992 2,50 G 3,0 G -54 G

1993 1,40 -0,7 -26

1994 0,47 -1,2 U 13

1995 2,00 -0,4 3

1996 -3,13 -1,0 -33 G

1997 -0,36 0,5 3

1998 2,50 G -0,4 21

1999 0,74 -0,8 64 U

2000 2,20 G -0,6 -2

2001 1,24 -1,5 U 7

2002 0,97 1,3 45 U

2003 -1,06 1,5 G 24

2004 1,10 -0,8 19

2005 1,87 -0,4 -2

2006 0,07 0,8 -29
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Denne rapport er sammenstilling af den faglige viden om agerhøns 
med særlig vægt på danske forhold. Agerhønen er generelt en vel-
undersøgt art i europæisk sammenhæng, idet arten er genstand for 
nogle beskyttelsesmæssige, jagtlige og udsætningsmæssige interesser. 
Agerhønen har undergået en markant tilbagegang i mange europæi-
ske lande herunder Danmark i løbet af de sidste 50-60 år. Tilbagegan-
gen tilskrives primært ændringer i landbrugsdriften siden 1950'erne, 
men det er også veldokumenteret, at især prædation og vejrforhold 
spiller en markant rolle i agerhønens bestandsregulering. Rapporten 
vurderer, at udviklingen i agerhønebestanden kan vendes, men at det 
kræver, at fl ere af de betydende faktorer har en gunstig status. Det 
konstateres, at selvom fokuserede tiltag på levestederne har en gavn-
lig effekt på lokale bestande, er det ikke slået igennem i de nationale 
bestandstal. Årsagen er formentlig, at sådanne tiltag har et relativt 
begrænset omfang.
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