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Sammendrag
Den lille buttede hønsefugl agerhønen har stor betydning for det åbne land. Ikke blot som
yndet jagtobjekt, men også som indikatorart for biodiversiteten i det åbne land. Bestanden
af agerhøns toppede i 1950’erne med 100.000 par, men er siden da gået tilbage. En af de
faktorer, som har haft størst indflydelse på agerhønens tilbagegang, er landbrugets
intensivering, som siden 1960’erne gradvist har forringet bestandens levevilkår.
I forbindelse med jagttidsforhandlingerne i Vildtforvaltningsrådet i 2009 var det en
betingelse for fortsat jagttid, at der blev udarbejdet en forvaltningsplan for agerhønen.
I løbet af 2011 har DCE-AU1 udarbejdet et udkast til den endelige forvaltningsplan.
Forvaltningsplanen indeholder en række forslag til målsætninger for lokale
bestandsstørrelser og til en graduering af jagten samt en række forslag til
habitatforbedrende tiltag, der kan forbedre livsbetingelserne for agerhønen.
Når den endelige plan foreligger, skal den implementeres igennem planer for lokale
forvaltningsområder, for at sikre den lokale forankring. I den forbindelse gennemgås
forvaltningslaug som en mulighed for at skabe lokalt engagement og medejerskab i den
fremtidige forvaltning af agerhønsebestanden. Forvaltningslaugene skal sammensættes af
lokale, frivillige kræfter, der selv skal være ansvarlige for de forskellige
forvaltningsopgaver.
Landbruget skal inddrages i den fremtidige forvaltning af agerhønsebestanden som en
aktiv medspiller. De habitatforbedrende tiltag skal indpasses i markdriften, så de bliver en
naturlig del af den fremtidige markplanlægning, bla. ved at tilbyde landmændene
såkaldte vildtplejetjek og ved, at der bliver mulighed for at udlægge efterafgrøder og
randzoner som markvildtstriber.
Derved sikres det at implementeringen af ”forvaltningsplan for agerhøns” bliver et bidrag til
en positiv bestandsudvikling hos agerhønen og dermed en øget biodiversitet i
landbrugslandet.

1

Nationalt center for Energi & Miljø, Århus Universitet, DCE-AU, tidl Danmarks Miljø Undersøgelser
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Sumary
The small plump hen bird the grey partridge, are one of the most important species in the
countryside. Not just as popular hunting object, but also as an indicator species for
biodiversity in the countryside. The population of partridges peaked in 1950 with 100,000
pairs, but has since declined. One of the factors that have had greatest impact on the
decline of the grey partridge is agricultural intensification, which since 1960 has gradually
deteriorated the population's living conditions.
In connection with negotiations in the Wildlife Management Council in 2009, it was a
condition for continued hunting-season, that there was prepared a management plan for
the partridge. During 2011, the DCE-AU drafted the final management plan. The
management plan contains a number of proposed objectives for the local population sizes
and for a modulation of the hunt and a number of proposals for habitat improvement
initiatives that will improve living conditions for the grey partridge.
When the final plan is ready, it must be implemented through plans for local conservation
areas to ensure local relation. In this context, local conservationgroups are reviewed as an
opportunity to generate local involvement and ownership in the future management of
the partridge population. The conservationgroups should be formed by local volunteers
who themselves are responsible for various conservationactivities.
Agriculture must be involved in the future management of the partridge population as an
active player. The habitat improvement initiatives must be integrated into field operations,
so they become a natural part of future field scheduling, by offering farmers so called
game management check-up and by being able to classify environmental crops and buffer
zones as wildlifestrips
This ensures that the implementation of "managementplan for partridges" becomes a
contribution to a positive development in the partridge-population and thus an increased
biodiversity in the countryside
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1. Indledning
1.2 Baggrund
Agerhønen er en lille, buttet hønsefugl, som formodentlig er kommet til Danmark sydfra i
vikingetiden og har bredt sig op igennem Jylland og Fyn og til resten af landet i takt med
skovrydningerne og udbredelsen af bondekulturen (Vildtforvaltningsrådet2, 2012).
Agerhønen er oprindeligt en steppefugl og har altid levet i tilknytning til de opdyrkede
områder og har derfor igennem tiderne været påvirket af landbrugets udvikling.
1950’erne, hvor bestanden af agerhøns toppede, var samtidig starten på
industrialiseringen af landbruget, som medførte omfattende strukturændringer og
intensivering af markdriften, hvilket medførte en væsentlig forringelse af agerhønens
livsbetingelser.
I 1950’erne blev den danske bestand af agerhøns anslået til over 100.000 parhøns (Kahlert
et al, 2011). I 1995 er den anslåede bestand faldet til 20-30.000 parhøns og i 2000
nedjusteres bestanden 10-15.000 par (udført af Dansk Ornitologisk Forening) (ibid).
En omfattende spørgebrevsundersøgelse i 2003 indikerer en noget større bestand, nemlig
minimum 47.000 par i 2003 (udført af jægere) (ibid.).
Ovenstående tal er en angivelse af mængden af ”avlsmateriale” i foråret og den endelige
bestand (parhøns + afkom) kan derfor svinge med vejrforholdene i ynglesæsonen. Selvom
tallene er behæftet med noget usikkerhed, giver de helt klart et billede af en kraftig
reduktion i den naturlige bestand af agerhøns.
Agerhønen har stor betydning for det åbne land. Ikke blot som yndet jagtobjekt, men også
som indikatorart for den øvrige fauna i det åbne land, da den stiller krav om et bredt
sortiment af fødeemner. Er disse tilstede, og agerhønen trives, betyder det, at en lang
række fugle-, insekt-, og plantearter også trives, hvilket sikrer biodiversiten i det åbne land

Vildtforvaltningsrådet er et råd som rådgiver Miljøministeren om Natur- og vildtforvaltning.
Vildtforvaltningsrådet er sammensat af repræsentanter fra land- og skovbruget samt de forskellige grønne
organisationer.
2
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1.3 Problemanalyse
Landbrugets intensivering er en af de faktorer, som har størst indflydelse på bestandens
negative udvikling. Før industrialiseringen startede i 1960’erne, udgjorde markerne et
mosaiklandskab med flere forskellige afgrøder. Det betød, at der var mange markskel med
lodne kanter, hvor agerhønen kunne finde redeskjul. Der var flere åbne og udyrkede
arealer (markveje, stier, markhjørner mm), hvor agerhønen og dens kyllinger kunne
komme ud at tørre efter regnskyl. Afgrøderne var mere ekstensivt dyrkede med en
udbredt ukrudtsflora og mere åbne afgrøder, hvor hønsefuglene kunne bevæge sig rundt
med deres kyllinger og søge insektføde, i modsætning til nutidens intensivt dyrkede
kornmarker, der ofte udgør en massiv grøn barriere for de små kyllinger, når de skal
bevæge sig ud terrænet.
I de senere år har der været udarbejdet forskellige vejledninger i pleje af agerhøns, og der
har været afviklet lokale projekter med henblik på at reetablere de lokale bestande af
agerhøns. Der har blandt flere landmænd ligeledes været et ønske om at bidrage med
habitatforbedrende tiltag. Ved Søvsø ved Viborg er der således 60+ landmænd, som har
dannet Søvsø Agerhønselaug med henblik på at skabe samarbejde omkring agerhønsforvaltningen (Rasmussen, 2012). Der har dog hidtil manglet en koordinerende indsats på
landsplan. Samtidig har EU’s regler om Enkeltbetalingsordning (landbrugets arealtilskud)
været en barriere for mange landmand for at lave agerhønevenlige tiltag på markfladen af
frygt for at komme i konflikt med regelsættet og deraf følgende træk i arealtilskuddet
(ibid).
Det kraftige fald i bestandene af agerhøns har medført en debat om en evt. fredning af
arten. Overfor forslaget om fredning står jægere og hundefolk, som mener, at en fredning
blot vil forværre den negative bestandsudvikling, da incitamentet for at pleje bestanden
mange steder vil forsvinde. Som et bidrag til denne debat har en arbejdsgruppe under
Vildtforvaltningsrådet udarbejde et udkast til en forvaltningsplan med en række forslag til
målsætninger for de lokale bestandsstørrelser, en række anbefalinger til graduering af
jagttrykket i forhold til den lokale bestandsudvikling samt en række forslag til
habitatforbedrende tiltag, der kan forbedre levevilkårene for agerhønsene.
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Når den endelige forvaltningsplan foreligger, skal den implementeres, så den bidrager til
og fastholder en positiv bestandsudvikling. Implementering skal ske gennem en lokal
forankring, så der i lokalområderne skabes et fællesskab omkring forvaltning af
bestandene af agerhøns, og man derved tilgodeser alle interessenter. Det er ligeledes lokalt
at målsætningen for den fremtidige bestandsudvikling skal fastsættes sammen med
niveauet for den jagtlige udnyttelse.

1.4 Problemformulering
Denne opgave tager udgangspunkt i en beskrivelse af bestandsudviklingen hos agerhøns
og en gennemgang af de faktorer, som har bidraget til den negative bestandsudvikling.
Forvaltningsplan for agerhøns gennemgås kort, og de anbefalede tiltag analyseres og
kommenteres. Opgaven vil endvidere se nærmere på lokale forvaltningslaug som en
mulighed for lokal forvaltning, herunder udvikling af bestandene af agerhøns og jagtlig
udnyttelse. Ligeledes beskrives de forskellige habitatforbedrende tiltag, og hvordan de
indpasses i landbrugsdriften.
Overordnet vil opgaven søge at besvare spørgsmålet:
Hvordan udmøntes ”Forvaltningsplan for agerhøns” så den bidrager til en positiv
bestandsudvikling hos agerhøns og dermed en øget biodiversitet i landbrugslandet.


Hvordan indpasses habitatforbedrende tiltag i den fremtidige landbrugsdrift?



Hvordan kan lokale forvaltningslaug bruges til implementering af forvaltningsplanen, så der
skabes lokalt engagement i den fremtidige forvaltning af agerhøns?



Hvilke opgaver skal der ligge i de lokale forvaltningslaug?



Hvilke kriterier skal gælde for det fremtidige jagttryk, eller skal agerhønen fredes?
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1.5 Metode
Til beskrivelse af bestandsudviklingen anvendes data indsamlet og bearbejdet af Nationalt
Center For Miljø og Energi (DCE tidl. Danmarks Miljø Undersøgelser), hvilket indikerer
en videnskabelig kvalitet.
Primær data indsamles gennem samtaler med fagpersoner hos danske natur- og
vildtforskningsinstitutioner.
Fagpersonerne udvælges ud fra forhåndskendskab, samt anbefaling fra øvrige kontakter.
Samtidig tilstræbes det at inddrage så mange holdninger som muligt i rapporten. Det vil
sige, at indsamling af primær data bliver en kombination af bekvemmeligheds- og mostdifferent sampling. I det tilfælde, der inddrages personer via anbefaling fra forfatters 1.
kontakt, indsamles data ved snowball-sampling
Sekundær data hentes fra diverse bøger, rapporter og tidsskrifter udgivet af ovenstående og
øvrige institutioner indenfor natur- og vildtforvaltning. Materialet vil blive suppleret med
bøger fra forfatters eget bibliotek samt offentlige biblioteker i det omfang, det bliver
nødvendigt.
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1.6 Afgrænsning


De økonomiske aspekter ved udmøntning af forvaltningsplanen er ikke inddraget i
opgaven, da det ikke er muligt indenfor projektets rammer at indsamle og behandle
økonomiske nøgletal af en passende kvalitet.



De forskellige habitatforbedrende tiltags funktion og betydning for agerhønen vil blive
beskrevet, men vil ikke omfatte en praktisk beskrivelse af anlæggelse og pleje



Den udgave af forvaltningsplanen, som indgår i opgaven, er kun et udkast. Da den
endelige udgave først foreligger efter opgavens afslutning, vil udkastet blive anvendt
som udgangspunkt.



Indenfor projektets tidsramme er det ikke lykkedes at få kontakt til Jørn Pagh
Berthelsen fra DCE-AU. Der har derfor kun været ført samtaler med ressourcepersoner
fra Danmarks Jægerforbund, primært Biolog Bent Rasmussen.

2. Agerhønens bestandsudvikling
2.1 Biologi
Agerhønen er en lille, buttet hønsefugl med grå og brunlige farvetegninger og et
orangebrunt hoved. Hanner og hunner er identiske, men hannen kan kendes på et mørkt
skjold på undersiden, som er mindre eller manglende hos hunnen. Agerhønen er
monogam og pardannelsen sker i januar-februar. Parret bliver sammen resten af året,
hvorunder hannen også deltager i yngelplejen. Under og efter pardannelsen hævder
hannen parrets territorier (Søndergård, 2008).
Agerhønen foretrækker at yngle i lodne markkanter, langs lave hegn og diger. Æggene
bliver lagt i en fordybning i jorden, foret med vissent græs. I reden lægges 10-20 æg som
udruges i løbet af 24-25 dage. Ødelægges reden af landbrugsmaskiner eller prædatorer,
lægger agerhønen et nyt hold æg. Få timer efter udrugning kan kyllingerne følge
forældrene ud på fødesøgning og efter ca. 2 uger er de flyvedygtige. Når kyllingerne er 3
mdr. kan de klare sig uden forældrene, men de holder alligevel sammen i familieflokken
indtil næste forår, når udparring på ny sker (Søndergård, 2008).
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Til forskel fra de voksne fugle lever agerhønens kyllinger i de første leveuger udelukkende
af insekter. De voksne fugle lever primært af frø fra en og to årige plantearter:
pileurtearter, hvidmelet gåsefod, fuglegræs, hønsetarm, markforglemmigej, enårig
rapgræs, alm. rajgræs, blade fra kløver og vintersæd samt spildkorn (VFR, 2012)
Agerhønen er oprindeligt en steppefugl og ynder derfor at leve i tilknytning til det åbne
land og dyrkningsfladen. I yngletiden foretrækker agerhønen at leve langs hegn med en
lodden kant, hvor agerhønen kan finde redeskjul, men med en lav forekomst af høje træer,
hvor flyvende prædatorer kan sidde på udkig (Søndergård, 2008).
I nærheden skal der være adgang til ukrudtsfrø og insektføde, samt åbne arealer
(markveje, barjordsstriber ol) hvor agerhønen og dens kyllinger kan støvbade og tørre
efter regnskyl (Kahlert et al, 2008). I vinterhalvåret foretrækker agerhønen stubmarker,
hvor der adgang til spildkerner og ukrudtsfrø samt mulighed for hurtigt at komme i
dækning for prædatorer.

2.2 Bestandsudviklingen
Der findes 2 kilder, når udviklingen i en vildtbestand skal opgøres, dels
vildtudbyttestatistikken, hvortil danske jægere årligt indberetter deres vildtudbytte, dels
Dansk Ornitologisk Forening (DOF) punktoptællinger, hvormed man beregner
bestandene efter en standardiseret metode, det såkaldte ynglefugleindeks.
Vildtudbyttestatistikken er udarbejdet siden 1941 og ynglefugleindekset går tilbage til
1976.
Det er dog styrker og svagheder ved de to målinger. Op mod 60 % af danske jægere
indberetter til vildtudbyttestatistikken (Kahlert et al, 2008), hvilket giver et omfattende
talmateriale. Vildtudbyttet er dog kun et indirekte mål for bestandsstørrelsen, da der ikke
skelnes imellem udsatte og vilde agerhøns. Jægernes adfærd spiller også ind på
vildtudbyttestatistikken. Igennem de senere år er der flere steder indført frivillige, lokale
fredninger af agerhønen, ligesom andre jagtformer er blevet mere populære.
Ynglefugleindekset beregner de årlige udsving ud fra optællinger, der er udført de samme
steder fra år til år. Metoden er dog behæftet med en hvis usikkerhed, da agerhønen lever
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relativt skjult i landskabet og kun sjældent gør brug af sit kald, bortset fra udparringen i
januar/februar.
Bestanden af agerhøns toppede i løbet af 1950’erne med anslået 100.000 parhøns (Kahlert
et al, 2008). I takt med landbrugets intensivering i løbet af 1960’erne faldt bestanden,
hvilket afspejles i fig. 1, hvor de to målinger, bortset fra de første år hvor
ynglefugleindekset blev udarbejdet, samlet viser et jævnt fald i bestanden af agerhøns. Et
fald der siden 1989 har været på 7 % årligt (ibid). Agerhønen anses dog stadig for at være
relativt udbredt og lokalt hyppigt forekommende og ikke truet af udryddelse på nationalt
plan (VFR, 2012).

Fig. 1: Vildtudbytte 1941-2009 og ynglefugleindeks 1976-2010
Kilde: Forvaltningsplan for agerhøns, VFR 2012
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2.3 Faktorer der påvirker bestandsudvikling
Der er flere faktorer som har indflydelse på bestandsudviklingen hos agerhøns. Den
væsentligste faktor er udviklingen i landbrugets driftsformer og arealanvendelse (GWCT,
2009), der både har påvirket agerhønens reproduktion og overlevelse direkte, men også
indirekte ved at gøre den mere følsom overfor påvirkning fra andre faktorer som vejrlig
og prædatorer.
2.3.1 Landbrug
I 1950’erne, hvor bestanden af agerhøns var på sit højeste, var landbrugslandskabet
præget af en mosaik af mange små marker med flere forskellige afgrøder. Det betød
mange markkanter med mulighed for ynglehabitat til agerhønen. Driftsformen var mere
ekstensiv med afgrøder, der ikke blev gødet så kraftigt, og man kendte endnu ikke til
kemisk plantebeskyttelse. Det betød, at afgrøderne ikke var i så kraftig vækst og dermed
mere åbne. Der var en bred ukrudts- og insektflora og dermed en sikker fødekilde til
agerhønen og dens kyllinger (VFR, 2012). Markerne fik lov at ligge længere med
overvintrende stubmarker, som sikrede agerhønsene føde i vintermånederne.
En af de mest markante ændringer i landbrugslandskabet igennem de sidste 50 år er
markstørrelsen. I takt med mekaniseringen og med at maskinerne blev større, blev
markerne lagt sammen til større enheder, for at gøre dyrkningen mere rationel. Det betød
at der forsvandt mange markanter og levesteder for agerhønen (VFR, 2012). Samtidig
indskrænkedes afgrødevalget også til nogle få kornafgrøder, der betød at der opstod nogle
store markflader med ganske lidt variation og fødemulighed for agerhønen.
Op igennem 1960’erne skete der en markant stigning i anvendelse af pesticider i
markbruget. Særligt brugen af insekticider og herbicider har haft en effekt på
fødegrundlaget for agerhøns. Ifølge engelske undersøgelser (GWCT, 2009) skaber brugen
af pesticider en kæde af årsagssammenhænge. Insekticider og herbicider reducerer
fødegrundlaget for kyllingerne, ved at nedbringe mængden af insekter og de
ukrudtsplanter som insekterne lever på (GWCT, 2009). Derved falder kyllingernes
overlevelsesrate, og med færre kyllinger bliver der også færre voksne fugle til næste års
avl. Engelske forskere har i mange år betragtet den sammenhæng som den væsentligste
Kristian Kølln, PBJ Miljø & Natur
Studieretningsprojekt 2012

Implementering af forvaltningsplan for agerhøns

Side 13

årsag til agerhønens tilbagegang. Da udviklingen i engelsk og dansk landbrug er foregået
parallelt, må det også formodes at gælde for reduktionen i den danske bestand af
agerhøns (Kahlert et al, 2008).
Det er også tydeligt, at intensiveringen af landbruget har betydet, at der er færre
overvintrende stubmarker til agerhønen at søge føde på i vinterhalvåret (VFR, 2012). Efter
høst i august får markerne måske lov at ligge indtil vinterpløjningen i november, hvorefter
der ikke er ret meget føde for agerhønen at finde i den sorte pløjejord. De fleste marker
bliver i nutidens landbrug, umiddelbart efter høst, tilsået med vintersæd i løbet af augustseptember. Det efterlader ganske vist nogle vintergrønne marker med grønne skud, men
engelske undersøgelser viser, at agerhønen skal pirke langt flere grønne skud for at få den
samme fødeværdi som i spildkerner og ukrudtsfrø (GWCT, 2008), hvilket betyder, at
agerhønen skal bruge mere tid og energi på fødesøgning, hvor den også vil være
eksponeret for prædatorer.
2.3.2 Prædatorer
Agerhønen er særligt udsat for prædation i yngletiden. Under æglægningen er der risiko
for, at æggene bliver taget af husskader og krager, og under udrugningen er agerhønen
selv udsat for at blive taget af ræven (Asferg, 1999). Flere undersøgelser viser, at angreb
fra prædatorer i yngletiden kan betyde tab på 60 % af alle rugende høner (Asferg, 1999).
Voksne fugle er udsat for prædation hele året, men særligt i vinterhalvåret er de voksne
agerhøns udsat for angreb fra luftbårne prædatorer, når de søger føde på de åbne marker.
I forbindelse med forskning i forvaltning af agerhøns bestanden har man i England i
særlig grad fokuseret på prædatorenes betydning for bestandens udvikling. Engelske
undersøgelser viser, at efterårsbestanden steg med 75 %, og tætheden af agerhøns var 3,5
gange så stor i et område med regulering af prædatorene som i et tilsvarende område,
hvor der ikke blev reguleret rovvildt (Asferg, 1999).
Da reguleringen af prædatorer i England er langt mere intensiv end i Danmark, kan
tallene ikke umiddelbart overføres til danske forhold. Det giver dog alligevel en indikation
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af, at prædatorer har stor betydning for udvikling af bestanden af agerhøns, så
prædatorkontrol bør helt klart indgå i den fremtidige forvaltning af agerhøns.
2.3.3 Vejrlig
Det fremgår tydeligt af udsvingene i de årlige vildtudbyttestatistikker og optællinger, at
ugunstige vejrforhold har stor indflydelse på bestandsudviklingen hos agerhøns. Voksne
fugle er særligt udsatte i vintre med et tykt snedække, som gør det svært for de voksne
fugle at søge føde på markerne. Snedækket gør dem ligeledes mere eksponerede for
rovvildt (VFR, 2012).
Kulde og nedbør i ynglesæsonen er kritisk for kyllingeoverlevelsen, da kyllingerne i de
første leveuger har et stort fødebehov. Hvis perioden er præget af kulde og nedbør, vil
kyllingerne bruge mere tid på at blive varmet hos hønen end på fødesøgning. Både
engelske og danske undersøgelser har vist en tydelig sammenhæng mellem temperaturen
i juni og kyllingeoverlevelsen (VFR, 2012)
Landbrugets strukturudvikling har derfor indirekte indflydelse på agerhønens og dens
kyllingers følsomhed overfor vejrliget. De store markflader med en ensartet, tæt afgrøde
udgør en grøn barriere med ringe mulighed for agerhønens og dens kyllinger for at
komme ud på åbne arealer og få sol og varme efter perioder med regn og kulde (Kanstrup
et al, 2009).
2.3.4 Jagt
Det har længe været den almindelige opfattelse, at jagt blot træder i stedet for andre
dødsårsager i en vildtbestand, altså en kompensatorisk dødelighed (Kalchreuter, 2005).
Nu viser flere undersøgelser imidlertid, at jagt lokalt kan have en negativ indflydelse på
bestanden af agerhøns, dvs. at jagten påfører bestanden en dødelighed, der overstiger den
normale dødelighed, altså en additiv dødelighed (ibid).
Det har ført til en debat om en fredning af agerhønen. Hvorvidt en fredning vil redde
bestanden er tvivlsomt, da jagten kun er en af flere faktorer, som påvirker bestanden (VFR,
2012). F.eks. løser en fredning ikke problemerne med den høje kyllingedødelighed eller
det manglende fødegrundlag. Desuden er forbedring eller bevarelse af jagtmuligheder, et
Kristian Kølln, PBJ Miljø & Natur
Studieretningsprojekt 2012

Implementering af forvaltningsplan for agerhøns

Side 15

incitament til at udføre habitatforbedrende tiltag til gavn for agerhønsene i et område
(VFR, 2012).
2.3.5 Udsætning
Flere steder har man forsøgt at kompensere for den negative bestandsudvikling ved at
udsætte opdrættede agerhøns. Denne udsætning kan i mange tilfælde forstyrre den vilde
bestand af agerhøns, da de opdrættede fugle mangler den naturlige adfærd, pga. den
manglende prægning fra forældrefuglene. Deres fordøjelsessystem er heller ikke altid
tilpasset de naturlige fødeemner, hvilket kan medføre en lavere overlevelsesrate (VFR,
2012).
Som et led i planlægningen af den fremtidige forvaltning af agerhønsebestanden er det
vigtigt at kende de begrænsende faktorer for at kunne planlægge nogle
bestandsfremmende tiltag, som begrænser de forskellige faktorers negative effekt på
bestandens udvikling. Det er helt tydeligt, at det er landbrugets udvikling, som har haft
den største negative effekt. Det er dog ikke realistisk at ”af-intensivere” landbrugsdriften.
I stedet findes der en række tiltag, som kan gennemføres på dyrkningsfladen og
kompensere eller genskabe agerhønens manglende habitater (se kapitel 4.2).

3. Forvaltningsplan for agerhøns
I forbindelse med Vildtforvaltningsrådets forhandlinger om jagttider i 2009 var det en
betingelse for fortsat jagttid på agerhønen, at der blev udarbejdet en forvaltningsplan med
forslag til den fremtidige forvaltning af agerhønsebestanden. Forvaltningsplanen er
udarbejdet af DCE-AU og tager udgangspunkt i en beskrivelse af agerhønens biologi og
bestandsudvikling gennem de sidste 50 år. Fra bestanden toppede i 1950’erne med 100.000
par til i dag, hvor bestanden formodes at være reduceret til 10-15.000 par.
For at give et billede af hvor der skal sættes ind, beskrives de forskellige faktorer, som
påvirker bestanden, og som har været medvirkende til reduktionen igennem de sidste 50
år. I forvaltningsplanen angives en række bestandsudviklende forvaltningstiltag, der kan
medvirke til at vende udviklingen og øge agerhønsebestandens tæthed, herunder
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begrænsning af dødelighed i bestanden og supplerende udsætning. De
habitatforbedrende tiltag tilgodeser agerhønens krav til egnet ynglehabitat og
fødesøgningsmulighed for både voksne fugle og i særdeleshed kyllingerne samt
dækningsmulighed året rundt.
Da det ifølge ”Forvaltningsplan for agerhøns” er svært at definere en naturlig
bestandstørrelse for den danske bestand af agerhøns, anbefales det, at den overordnede
forvaltningsplan udmøntes i lokale forvaltningsplaner, hvor man ud fra lokalitetens
bæreevne fastsætter lokale målsætninger for bestandstørrelsen, alt efter om man blot
ønsker en levedygtig bestand eller en bestand, der hvert år producerer et overskud som
kan bære et vist jagttryk. Forvaltningsplanen definerer en nedre grænse for bestanden til
et par pr 100 ha, da prædation eller hårde vintre kan betyde, at agerhønen forsvinder fra
området, hvis der ikke er en bestand af en hvis størrelse til at udligne, når et par udsættes
for prædation eller uddør (VFR, 2012).

Fig.2: forslag til graduerede forvaltningsmål for lokale bestande af agerhøns
med kriterier for bestandstæthed og anbefalinger til jagtlig forvaltningspraksis
og iværksættelse af bestandsfremmende tiltag
(Kilde: Forvaltningsplan for agerhøns, VFR 2012)
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I forbindelse med fastsættelse af lokale målsætninger foreslår forvaltningsplanen en
inddeling i forvaltningsområder på min. 1000 ha, ud fra engelske undersøgelser som viser,
at udveksling mellem lokale bestande af agerhøns er lille, når afstanden kommer over 10
km (VFR 2012). Derfor vil en størrelse på 1000 ha sikre, at der kan ske en udveksling
mellem lokale bestande ved prædation og anden reduktion i bestandene. Størrelsen af
forvaltningsområdet afhænger naturligvis også af antallet af gode agerhøne habitater.
Samlet set giver ”Forvaltningsplan for agerhøns” et godt overblik over bestandens
udvikling igennem de sidste 50 år og over hvilke faktorer, der har haft indflydelse på
bestandsudviklingen. Forvaltningsplanen giver også et godt bud på hvilke
forvaltningstiltag, der kan bruges, samt forslag til opstilling af målsætninger for
genopretning af lokale bestande. Der mangler dog nogle konkrete eksempler på, hvordan
forvaltningsplanen skal implementeres og ansvarsfordelingen ved implementeringen.
Forvaltningstiltagene, som anbefales i forvaltningsplanen, er allerede kendte, der har
hidtil bare manglet en plan for, hvordan de indpasses i landmandens driftsplanlægning og
i den praktiske landbrugsdrift.

3.1 Implementering af anbefalinger
I løbet af 2012 vil Naturstyrelsen iværksætte et demonstrationsprojekt, der skal afprøve og
demonstrere de forskellige forvaltningstiltag, som forvaltningsplanen anbefaler (VFR,
2012). Det vil være et godt udgangspunkt for samtidig at demonstrere og formidle,
hvorledes de lokale forvaltningsplaner implementeres. Erfaringerne fra dette projektbør
bredes ud til regionale projekter, der kan virke som inspiration til at sætte lokale
forvaltningsprojekter i gang. Ved implementering af de lokale forvaltningsplaner for
agerhøns bør det ske med lokal forankring, så man sikrer, at lokale kræfter inddrages til at
starte forvaltningsprojektet og til at holde det i gang.
Lokal viden bør også inddrages ved fastsættelse af målsætninger for forvaltning af den
lokale bestand af agerhøns. Hvilket niveau er realistisk? Skal man arbejde på at opretholde
en levedygtig bestand, eller er der grundlag for en mere ambitiøs målsætning om at
oparbejde en bestand, der kan tåle et vist jagttryk?
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Det vil helt klart være vigtigt med lokale forvaltningsområder med lokalt fastsatte
målsætninger, som følges op med optællinger, da det kan være en motivationsfaktor for
det forvaltningsarbejde, man skal have i gang i de lokale forvaltningsområder. Hvis de
efterfølgende tællinger viser en positiv bestandsudvikling, vil det være en ”gulerod” til at
fortsætte forvaltningsarbejdet. Hvis optællingerne derimod fortsat viser en negativ
bestandsudvikling, vil det være en indikation af, at der skal justeres på de
bestandsudviklende tiltag
En lokalt forankret forvaltningsplan vil også give en sikkerhed for, at de forskellige habitat
forbedringer bliver inddraget i den fremtidige forvaltning, og at tiltagene bliver placeret
de optimale steder, så de bidrager mest muligt til en positiv bestandsudvikling. I
forlængelse af udførelsen af habitatforbedringer vurderes det over et par sæsoner, om de
har ført til en positiv bestandsudvikling, eller der skal suppleres med udsætning af
agerhønsefamilier (se kap. 4.4) I områder hvor den oprindelige bestand er sporadisk,
iværksættes udsætningen, når de forskellige tiltag er placeret og i funktion.
I forbindelse med udsætning af agerhøns er det vigtigt, at de fugle, som udsættes, genetisk
er så tæt på de vilde fugle som muligt og er naturligt prægede. I den forbindelse bør
Naturstyrelsen give tilladelse til, at der indfanges parhøns i områder med tætte bestande
og omplaceres til tyndt besatte områder, eller at professionelle jagtvæsener og
vildtopdrættere får tilladelse til at indfange vilde agerhøns med henblik på indsamling af
deres æg til udrugning.

3.2 Lokale forvaltningslaug
Ved implementering af de lokale forvaltningsplaner er det som tidligere nævnt vigtigt, at
det sker med lokal forankring. Denne forankring kan skabes ved oprettelse af lokale
forvaltningslaug, som skal stå for implementering af den lokale forvaltningsplan. I første
omgang er det vigtigt, at lodsejere og landmænd motiveres, da det er dem, som skal lægge
areal til de forskellige forvaltningstiltag. Dernæst skal man se på hvilke interessenter, der
er i lokalområdet, f.eks. jægere, hundesportsfolk og øvrige grønne organisationer, da det
er blandt disse, at man skal finde de såkaldte ”ildsjæle”, som skal være drivkraften i
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opstarten af et lokalt forvaltningslaug for agerhøns. Det er dog vigtigt, at disse ildsjæle
bakkes op af faglige rådgivere fra Naturstyrelsen, DCE-AU eller Danmarks Jægerforbund,
så de ikke ”brænder ud” i løbet af projektet.
3.2.1 Organisation
Ved organisering af et lokalt agerhønselaug kan der hentes inspiration i de lokale
hjortelaug, som har eksisteret siden 2005 og hvis formål det er at sikre det fritstående
hjortevildt en bæredygtig udvikling med udgangspunkt i lokalområdet, bla. ved at indføre
frivillige, lokale fredninger. Det sker med udgangspunkt i en lokal forvaltningsplan, som
hjortelauget selv udarbejder. Forvaltningsplanen tager hensyn til jagtinteresser, land- og
skovbrugsinteresser samt sikrer øvrige naturbrugere oplevelser med hjortevildtet i
naturen. Hjortelaugene sammensættes af lodsejere, jagtlejere repræsentanter fra
jagtforeninger, land- og skovbrug samt øvrige med interesse i hjortevildt
(www.jagerne.dk, 14/6 2012).
Agerhønselauget sammensættes af lodsejere, landmænd, jægere og øvrige med interesse i
forvaltning af agerhønsebestanden. Agerhønselauget ledes af en styregruppe, som sørger
for, at de forskellige forvaltningsaktiviteter bliver sat i gang. Styregruppen er desuden
ansvarlig for et højt informationsniveau, så forvaltningslaugets medlemmer bliver
informeret om de forskellige aktiviteter, herunder resultater af de løbende optællinger. Alt
efter størrelsen på det samlede forvaltningsområde inddeles det i mindre delområder,
hvortil der udpeges en områdeansvarlig, som indgår i styregruppen. Når
forvaltningsområdets arealer er identificeret, udpeges plejeansvarlige for de enkelte
delområder, som koordinerer de maskiner og øvrige ressourcer (frø, planter,
arbejdskraft)som bliver stillet til rådighed samt sørger for at de forskellige plejetiltag bliver
udført. Ved regulering af prædatorer og udsætning udpeges der også ansvarlige for disse
aktiviteter.
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3.2.2 Driften af et forvaltningslaug
Opstart og drift af et forvaltningslaug kan inddeles i 5 faser:
1. Opstart
Lokale ”ildsjæle” som er interesserede i at medvirke til opstart af et agerhønselaug,
tager kontakt til en konsulent fra Naturstyrelsen, DCE-AU eller Danmarks
Jægerforbund, som kan være facilitator i opstartsfasen og resten af projektforløbet.
Konsulenten kan også bistå forvaltningslauget med fundraising, udfyldelse af
ansøgninger, udarbejdelse af naturplaner mm. Dernæst tages der kontakt til
lodsejere og landmænd i lokalområdet for at fastslå hvem der ønsker at lade arealer
indgå i et forvaltningslaug. Samtidig får man også identificeret ressourcepersoner,
som kan bidrage med maskiner, arbejdskraft, hønsehunde til optælling mm.
2. Monitering
Når forvaltningsområdet er identificeret, udarbejdes Naturplaner, der senere
danner grundlag for udførelse af de forskellige habitatforbedringer. Som grundlag
for fastsættelse af en målsætning for den lokale bestandsudvikling af agerhøns,
udføres optællinger med hønsehunde i de tidlige forårsmåneder, når agerhønsene
er udparret og igen i sensommeren for at vurdere tillægget. DCE-AU har udviklet
metoder til optælling af agerhøns (VFR, 2012). I forbindelse med moniteringen
vurderes bestanden af prædatorer, og niveauet for regulering bestemmes
3. Drift
På basis af de udarbejdede naturplaner, fordeles opgaverne og de forskellige
habitatforbedrende tiltag igangsættes. Der følges op på udførelsen af tiltagene og
de øvrige deltager holdes orienteret. For at fastholde den lokale forankring ledes
arbejdet af styregruppen, og konsulenten fungere fortsat kun som facilitator, uden
at indgå i den daglige drift
4. Status
Efter hver sæson gøres der status. Ud fra optællinger forår og efterår justeres
målsætningen og mængden af habitatforbedrende tiltag. Optællingerne danner
ligeledes grundlag for en fastsættelse af et evt. jagttryk. Som afslutning på sæsonen,
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udarbejdes en årsrapport, som gør status over årets gang i forvaltningslauget og
lister op, hvad der skal justeres til næste år
5. formidling
Som nævnt flere gange er formidling til forvaltningslaugets medlemmer en vigtig
opgave for styregruppen. Den løbende formidling skal sikre, at interessen for
deltagelse i forvaltningslaugets arbejde bliver holdt i gang. Særligt resultatet af de
halvårlige optællinger, ved man fra igangværende forvaltningsprojekter, er en stor
motivationsfaktor (Rasmussen, 2012) og måske kan der ligefrem skabes en positiv
konkurrence imellem de deltagende ejendomme, om hvem der får flest agerhøns på
sin ejendom.
3.2.3 Søvsø agerhønselaug
I Søvsø ved Viborg, har man siden 2008 haft et forvaltningslaug med fokus på forbedring
af agerhønsebestanden. Forvaltningsområdet dækker 3000 ha og er beliggende vest for
Viborg. Der indgår ca 60 lodsejere i projektet (Rasmussen, 2012), som siden starten har haft
fokus på at skabe samarbejde imellem jægere og landmand omkring forvaltningsarbejdet.
Forvaltningslauget ledes af en styregruppe bestående af beboere fra området samt en
konsulent fra Danmarks Jægerforbund. Siden starten i 2008 har man udført optællinger og
tilstræber hvert år at anlægge 10 km markvildtstriber med redeskjul, dækning og
fødesøgningsmuligheder. Allerede nu er der flere steder registreret en positiv
bestandsudvikling (ibid).
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4. Bestandsfremmende tiltag
For at stimulere en positiv bestandsudvikling hos agerhønen kræves det, at den har
adgang til redeskjul og fødesøgning med et udvalg af insekt- og planteføde, samt at
prædatorer og jagttrykket ikke bidrager til en additiv dødelighed. For at honorere disse
krav, kan der udføres en række praktiske forvaltningstiltag, som kan inddeles i 3(VFR,
2012).:
1. Habitatforbedrende tiltag som forbedrer agerhønens yngle- og fødegrundlag,
2. Tiltag som reducerer bestandens dødelighed
3. Naturnær udsætning som supplement til den lokale bestand

4.1 Habitatforbedringer
På dyrkningsfladen er der mulighed for at anlægge en række tiltag som kan kompensere
for de habitater, som landbrugets udvikling har reduceret igennem de sidste 50 år. Det er
vigtigt at kombinere de habitatforbedrende tiltag således, at agerhønen tilgodeses i hele
sin livscyklus med adgang til ynglehabitat, mulighed for fødesøgning for både kyllinger
og voksne agerhøns, adgang til åbne arealer, hvor der kan støvbades og tørres efter
regnskyl og endelig adgang til dækning i både sommer- og vinterhalvår (VFR, 2012). Det
er ligeledes vigtigt at tænke på agerhønens livscyklus ved planlægning af de
habitatforbedrende tiltag, for at undgå at tiltagene kommer til at skabe en ”økologisk
fælde” hvor et tiltag anlægges uden at tilgodese hele livscyklussen. F.eks. hvis der
anlægges en græsbræmme, hvor agerhønen søger redeskjul og udruger sine kyllinger,
uden at der efterfølgende er mulighed for at søge føde. Det kan i værste fald betyde at
tiltagene kommer til at påvirke bestandsudviklingen negativt (Kanstrup et al, 2009).
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4.2 Oversigt habitatforbedrende tiltag
Tiltag:

Opbygning:

Betydning for agerhønen

Effekt på den øvrige natur

Bemærkninger

Insektvold

Sammenpløjet jordvold, der

Redeskjul i græstæppet.

Småfugle søger insektføde

Rovinsekter vandrer fra

tilsås med tuegræsser

Tuegræsserne er værts-planter

insektvolden, ind i

for mange af de insekter som

kornafgrøden, hvor de tager

kyllingerne søger

bladlus og andre skadegøre.

Barjordstribe

Ubevokset stribe i kanten af

Giver mulighed for støvbad og

Adgang til småukrudt og jordboende

marken som holdes sort

tørring efter fugtige perioder

smådyr. Den eksponerede

ved jordbehandling

jordoverflade opvarmes af solens
stråler og tiltrækker jordboende
insekter og smådyr

Vildstribe

Striber der tilsås med en

Agerhønen får adgang til frø-

afgrødeblanding

og insektføde samt dækning

Fødekilde for mange småfugle

året rundt
Sprøjtefri randzone

Stribe i kanten af marken,

En åben afgrøde med en

hvor sprøjtning og

ukrudtsflora, der samtidig er

gødskning undlades

værtsplanter for mange

Fødekilde for mange småfugle

insekter
markvildtstribe

læhegn

En kombination af

Tilgodeser agerhønens

Kan bruges til at opdele store

ovenstående tiltag

livscyklus mht redeskjul, føde

markflader og derved genskabe

og dækning

mosaikstrukturen

Levende hegn med høj

Dækning og redeskjul i kanten

Ledelinie for mange dyr og fugle.

Begræns antallet af høje træer,

andel af buske.

af hegnet.

Redeskjul og fødekilde for småfugle

hvor rovfugle kan sidde på
udkig
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Insektvold med kortslået græsstribe

Barjordsstribe

Vildtstribe med insekt- og frøføde

Sprøjtefri randzone

Markvildtsribe med vildvildtstribe og græsbræmme
Lavt buskhegn med græsbræmme
Foto: Kristian Kølln, AgroNaturFoto (undtagen vildtstribe og sprøjtefri randzone: Niels Søndergård, DJ)
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4.3 Reduktion af dødelighed
Prædatorer og jagttrykket er to faktorer som har indflydelse på en bestands dødelighed og
som kan reguleres. Prædatorene: ræv, krage og husskade kan reguleres ved jagt eller
fældefangst. Da det er i yngleperioden at agerhønen er mest udsat for prædatorer, er det
vigtigt at reguleringen af prædatorer sker så tæt på yngletiden, som muligt. Naturligvis
indenfor lovens rammer. Ved anlæggelse af de habitatforbedrende tiltag, kan man også
gøre det sværer for prædatorene at finde agerhønsene ved at fordele tiltagene i flere
mindre tiltag, så de skal afsøge et større område
Jagttrykket bør tilpasses efter bestandens størrelse. En egentlig fredning vil virke
demotiverende, da jagtmuligheden, som tidligere nævnt, er incitamentet bag mange
bestandsfremmende tiltag, men der kan i stedet indføres nogle retningslinjer som i
England (GWCT 2009):
-

Ingen jagt på agerhøns uden forudgående habitatforbedringer

-

Ingen jagt på efterårsbestande mindre end 20 fugle pr 100 ha

-

Beskyd ikke flokke på 7 fugle eller derunder

-

Stop jagten når bestanden anslås at være nede på 20 fugle pr 100 ha

4.4 Udsætning
Ved udsætning af agerhøns, skelnes der imellem to former: udsætning af opdrættede
kyllinger om sommeren, med henblik på jagt i den efterfølgende jagtsæson og den
bestandsopbyggende udsætning. Ved udsætning af opdrættede agerhøns til jagt, udsættes
de ofte i store flokke uden forældrefugle til at præge dem. Ynglesuccesen den
efterfølgende ynglesæson er udokumenteret, men noget usikker og den generelle
overlevelsesrate er også noget usikker (Søndergård, 2011). Ved den bestandsopbyggende
udsætning tilstræber man at opdræt og udsætning af agerhønsene, sker så naturnært som
muligt, for at sikre at fuglene får et naturligt præg, der gør dem i stand til at overleve og
yngle i den fri natur.
Forud for udsætning af agerhøns, skal man vurdere den eksisterende bestand i området.
Hvis der er mere end 2 parhøns/100 ha i et område på mindst 400 ha er der ifølge
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engelske erfaringer en bestand at bygge på, og supplerende udsætning bør undgås
(GWCT, 2008). Hvis der er mindre end 2 parhøns/100 ha, så kan en naturnær udsætning
udføres som et bestandsfremmende tiltag. Udsætningen bør dog ikke foretages, før end
habitatforbedrende tiltag, supplerende fodring og regulering af prædatorer har været
afprøvet.
Den engelske vildtforskning Game and Wildlife Conservation Trust har forsket i nogle
naturnære udsætningsmetoder, med gode muligheder for udsætning af naturligt prægede
agerhøns, som er i stand til at bidrage til en positiv bestandsudvikling. Metoden er
udviklet efter ”retningslinjer for reetablering af bestande” fra den Internationale Union for
naturbevarelse (IUCN)
Metoden går ud på at man udruger agerhønseæg i rugemaskine eller under dværghøns,
som efterfølgende præger de udrugede kyllinger. Når kyllingerne når en hvis alder, sættes
de ud i terrænet til golde parhøns (parhøns som har mistet deres egne kyllinger ved
prædation eller ved at reden er ødelagt af landbrugsmaskiner). Disse parhøns er fortsat
territoriehævdende og stationære. Erfaringerne viser at disse golde parhøns, ret hurtigt
adopterer de udsatte kyllinger og opfostrer dem som deres egne kyllinger og dermed
giver dem et naturligt præg, så deres overlevelseschancer øges (GWCT, 2008). Metoden
har været afprøvet sammen med traditionel udsætning af agerhønskyllinger uden
forældrefugle til prægning og her viste tællinger efter 6 måneder en overlevelsesrate på
20% hos de adopterede kyllinger mod 7% hos kyllingerne der var udsat uden
forældrefugle. Ynglesuccesen den efterfølgende sommer var 49 % hos de adopterede
kyllinger og 0 % hos de kyllinger der var udsat uden forældrefugle (GWCT, 2008)
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Naturnært opdræt af agerhøns til udsætning, England 2011 (Foto: Kristian Kølln, AgroNaturFoto)

Inden udførelse af bestandsfremmende tiltag er det vigtigt med en grundig planlægning
af de forskellige tiltag, da det ellers kan risikere at have en negativ effekt på
bestandsudviklingen. Ved etablering af habitatforbedrende tiltag skal man være
opmærksom på risikoen for ”økologiske fælder” ligesom lineære tiltag kan bruges som
korridorer af prædatorer. Derfor er en rimelig regulering af prædatorer også nødvendig
for at sikre, at den positive effekt af de forbedrede habitater ikke bliver udnyttet af
prædatorer, specielt hvis bestanden af agerhøns er lav og mere følsom for prædation.
Jagttrykket er en anden begrænsende faktor, som man skal have taget stilling til. Her
kunne danske jægere følge de engelske retningslinjer, hvor jagttrykket tilpasses
bestandens størrelse.
Naturnær udsætning er et bestandsfremmende tiltag, der kan anvendes når
habitatforbedringer, regulering af prædatorer og supplerende fodring har været anvendt,
også for at sikre at agerhønsene udsættes i en velegnet habitat.

4.5 Indpasning i den fremtidige landbrugsdrift
Uanset om forvaltningsplanens anbefalinger gennemføres med pisk (betingelse for jagt
eller arealtilskud) eller gulerod (tilskud til forvaltningstiltag) så bør implementering af
forvaltningsplanen hvile på et praktisk grundlag og med landmanden eller lodsejeren som
medspiller, da det sikrer landmandens medejerskab og engagement i de
habitatforbedrende tiltag (Landbrug & Fødevarer-L&F, 2011). Der er allerede mange
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landmænd som gerne vil bidrage til forvaltning af markvildtet, herunder agerhøns, men
inden da er der flere barriere som skal nedbrydes.
Den største barriere for mange landmænd er gennemskueligheden af de regelsæt som
dyrkningsfladen er omfattet af. Brydes de og der opstår fejl i forhold til reglerne om
krydsoverensstemmelse, kan landmanden blive trukket i EU-tilskuddet. Det betyder at
landmanden ofte vælger den sikre løsning og undgår ekstra tiltag på dyrkningsfladen.
Igennem de senere år er der efterhånden sket en forenkling i reglerne, så der nu er
mulighed for at anlægge en række habitatforbedrende tiltag uden at det skal oplyses i
markplanen og uden at der sker reducering i arealtilskuddet.
Landmanden har mulighed for at anlægge 10 m markvildtstriber, der kan sammensættes
af 2 m barjordstribe, 2 m insektvold samt 6 m vildtstribe med vildtafgrøder isået. Denne
markvildtstribe kan anlægges enten i kanten af marken eller som opdeling af større
markflader. Det betyder at der nu er gode muligheder for at indpasse tiltag med redeskjul,
dækning og fødemulighed i markdriften uden administrativt bøvl. Størrelseskravene er så
tilpas fleksible at landmanden kan indpasse dem i sin markdrift, så de passer med
arbejdsbredden på hans maskiner. F.eks. hvis en landmand kører med 24 m sprøjtebom og
hans mark er 245 m bred, kan han anlægge markvildtstribe i de 5 m og dermed rette
marken til, så han kun skal køre med hele bombredder.
Landbrugsarealer som kommer til at indgå i lokale forvaltningslaug, vil helt naturligt få
indarbejdet habitatforbedrende tiltag i deres markplaner. Generelt bør forvaltningstiltag
være en del af den fremtidige markplanlægning. F.eks. ved at en hvis procentdel af
ejendommens dyrkede areal skal udlægges med naturvenlige tiltag eller ved at en del af
det obligatoriske areal med efterafgrøder kan udlægges som vildtstriber.
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5. Diskussion
I forbindelse med implementering af forvaltningsplan for agerhøns er der flere
problemstillinger, der skal overvejes. Den første og mest nærliggende problemstilling, er
hvorvidt at agerhønen bør fredes for at vende den negative bestandsudvikling. I visse
områder, hvor bestanden af agerhøns er sporadisk, vil en fredning være på plads indtil at
bestanden er bygget op igen. Det bør dog overlades til de lokale forvaltningslaug at
fastlægge en evt. fredning ud fra de optællinger, som de foretager. Fredningen kan
fastlægges ud fra de engelske retningslinjer, som siger at en efterårsbestand med mindre
end 20 fugle pr 100 ha ikke bør beskydes, ligesom at man heller ikke beskyder flokke på 7
fugle og derunder. Under alle omstændigheder bør habitatforbedrende tiltag være en
forudsætning for jagt.
Hvorvidt en målsætning skal være en ”levedygtig bestand” eller en ”overskudsgivende
bestand” er noget der skal afklares i de enkelte lokale forvaltningsområder. Umiddelbart
kan det kun være jægere, der har interesse i en bestand der kan tåle et vist jagttryk, men
da agerhønen betragtes som en af indikatorarterne i det åbne land, vil en kvantitativ
forøgelse af bestanden være ensbetydende med en kvalitativ forbedring af biodiversiteten
i det åbne land
Udsætning har mange steder været forsøgt som bestandsudviklende tiltag, men med
svingende resultat. Mange vil stille spørgsmålstegn ved om det er løsningen, at det er et
kunstigt bidrag til en positiv bestandsudvikling. Kvaliteten af de udsatte fugle har også
været svingende, hvilket har betydet forringet overlevelsesevne og ynglesucces den
efterfølgende ynglesæson. Med de nye naturnære udsætningsmetoder, er der skabt
mulighed for en naturlig reetablering af en bestand i områder, hvor agerhønsebestanden
kun er sporadisk og tæt på at forsvinde.
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6. Konklusion
I den fremtidige forvaltning af agerhønen, er det afgørende at landbruget som
jordbesidder, inddrages som en aktiv medspiller. Mange landmænd har længe haft et
ønske om at inddrage tiltag for markvildtet i deres drift, men har hidtil været bremset af
de mange og ofte uigennemskuelige regler, som aktiviteter på markfladen i dag er
omfattet af. Derfor har mange hidtil valgt den sikre løsning og undladt ekstra tiltag.
Igennem de senere år er reglerne dog blevet lempet, så der nu er mulighed for at anlægge
markvildtsstriber med insektvolde, barjordstriber, græsbræmmer og vildtstriber som alle
tilgodeser agerhønens behov for redeskjul, føde og tørremulighed. Da der er fleksible krav
til udformningen, giver det landmanden gode muligheder for at indpasse tiltagene i sin
markdrift. Hvis landmændene fremadrettet fik mulighed for at udlægge efterafgrøder,
randzoner mm i forbindelse med markvildtsstriber, vil det yderligere øge mulighederne
for at indpasse habitatforbedrende tiltag i driften.
Flere landmand er gået i gang, men der har hidtil manglet en sammenhæng i tiltagene,
hvilket har betydet at tiltagene er udført spredt på nogle enkelte ejendomme i
lokalområdet. Det har medført at der er opstået nogle isolerede agerhønehabitater, uden
mulighed for at bestanden kan udvikle sig over et større område. Oprettelse af lokale
forvaltningsområder, vil sikre at forvaltningsplanens anbefalinger udmøntes med lokal
forankring, således at der skabes sammenhæng i de bestandsudviklende tiltag, så
agerhønsebestanden får mulighed for at udvikle sig over større områder. Netop den lokale
forankring er vigtig for at interessenterne (lodsejere, landmænd, jægere og øvrige
naturbrugere) kommer til at føle medejerskab og engagement i forvaltningen af den lokale
agerhønsebestand. Et medejerskab og engagement der bla. betyder at de enkelte
forvaltningslaug, selv bliver i stand til at regulere et evt. jagttryk som alternativ til en
national fredning.
Så ved at fokusere på handling, inddragelse af landbruget samt lokalt engagement, vil
”Forvaltningsplan for agerhøns” bidrage til en positiv bestandsudvikling hos agerhøns og
dermed sikre en øget biodiversitet i landbrugslandet.
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7. Perspektivering
”Forvaltningsplanen for agerhøns” er endnu kun et udkast, men forventes færdiggjort i løbet
af 2012 (Rasmussen, 2012). Planen giver et godt overblik over bestandsudviklingen for
agerhøns og hvilke tiltag, der kan bidrage til at vende udviklingen. Forvaltningsplanen
indeholder dog ikke konkrete forslag til implementering og heller ikke hvem der skal
være ansvarlig for implementeringen. Derfor kommer det fremtidige arbejde med
forvaltningsplanen til at dreje sig om udvikling af en forvaltningsmodel som nemt kan
implementeres ude i lokalområderne ved opstart af forvaltningslaug.
INTERREG er et inter regionalt projekt imellem de tyske og danske regioner omkring
Fehmern bælt. Projektet skal dels udvikle forskellige metoder til monitering af
agerhønsebestanden, dels skal projektet udvikle forskellige koncepter til forbedringer af
agerhønens livsbetingelser (www.vildtforvaltning.eu, 18/6 2012). I Danmark indgår der 4
forskellige lokaliteter i projektet, og bortset fra èt projekt indgår der flere ejendomme i de
enkelte forvaltningsområder. Det giver god mulighed for at undersøge forskellige former
for samarbejde i et lokalt forvaltningsområde mhb. at udarbejde en vejledning i oprettelse
og drift af et lokalt forvaltningslaug.
Der skal fortsat holdes fokus på indpasning af forskellige forvaltningstiltag i den
fremtidige landbrugsdrift. Det skal gøres på en måde, så habitatsforbedrende tiltag, bliver
en naturlig del af den fremtidige markdrift. Det gøres bla. ved inddragelse af
rådgivningssektoren, så landmanden ved den årlige udarbejdelse af markplan og EUansøgning bliver orienteret om de forskellige muligheder for tiltag i markdriften. Det
kunne gøres ved, at der sammen med den øvrige driftsplanlægning, bliver udført et
”Natur- og vildtplejetjek” som klarlægger hvilke habitatforbedrende tiltag, der kan
indpasses i den enkelte markdrift.
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