
Agerhønens fremtid
Oplæg til Dansk Pointer Klub



Disposition

! Agerhønen kort fortalt 

! Årets gang og habitatkrav 

! Hvordan finder man ud af hvad der skal prioriteres i forvaltningen 

! Livscyklusanalyse 

! Cap-reform og hvordan det kombineres/bruges mest fornuftigt. 

! Måske modellering.



Hvad skal i have med herfra

! Kendskab til agerhønens orverordnede livscyklus 

! Kendskab til agerhønens overordnede krav til biotopen over året 

! Et praksisnært og videnskabeligt grundlag at agere på i forvaltningsøjemed 

! En tro på at det kan lade sig gøre.



Agerhønen kort fortalt 
•Opstod i på steppen i Asien og udvandrede. 

•Kom til Danmark omkring vikingetiden. 

•I 2017 bestod Danmark af 72% åbne landskabstyper 

•Lever i, og findes ved ruderater eller arealer på et tidligt succesionsstadie – middelhøj 
og åben græsvegetation – urter. 

•Fri bevægelse.  

•Flytter sig efter periode i livscyklus.



Hvorfor snakker vi om agerhønen?

! Bestanden er faldet drastisk 

! Hvad er konsekvensen heraf?



Årets gang, og 
habitatkrav



Forår – amoriner i luften

! Udparring og valg af redebiotop. 

! Ca. 20% dødelighed 

! Hvad er en egnet redebiotop? 

- Lokker man dem i fordærv? 

- Dødt materiale der ikke forgår før skt. Hans. 

- Lave buske 

- Tør 

- Skjult (Gottschalk & Beeke)



Sommer:

! Hønen ligger i 25 dage og må IKKE 
forstyrres. 

! Kyllingerne klækker og skal føres til egnet 
biotop. 

! 50% af hønerne dør i redeperioden, og det 
antages at 50% af kyllingerne gør i de 
første 3 uger. 

! Kyllingebiotop: Lysåbne pletter med de 
rigtige insekter, i nærheden af skjul og 
nattesæde.



Efterår/vinter

! Alle lever plantebaseret 

! Vinterdødelighed kan 
være høj



Opsummering

1+1=4

Agerhøns har høje krav en god 
biotop. 

Kræver forskelligartethed i 
landskabet.



Hvor lægger man tid og 
penge i dyrtiden?



Analyse af 
livscyklus
! Deler op i faser  

! Kan bruges til forskellige 
beregninger 

! Modelleringer 

! Måske endda argumentation



En livscyklusanalyse

! En agerhønes år 

! ”overlevelsesrater” fremfor 
”dødsrater” – det skal man lige 
huske.



Det videre arbejde

! Bestandsmodel – Hvordan strømmer 
bestanden rundt 

! Er grundpillen til modellering 
! Bruges i analyser 

! Hver gang vi ”hiver i håndtaget” sker 
der en strøm i en af pilens retninger 

! Bestanden burde falde med 0.2 % om 
året. 

! Bør man have fasen ”Gammel” med?



Den store afsløring!..

! Størst indflydelse på  bestandstilvæksten har – kyllingeoverlevelsen. 

! Nætstørst: ynglesucces 

! Men hvad betyder det så? 

G1: S3, S5, S7, S8 

 
F1: R1, S1, S2, nk0



Allright – Hvad skal vi med det så?

! Hvor er de lavthængende frugter så? Hvad er lettest at ændre? 

! Vi kan gøre noget aktivt, men også noget passivt/strukturelt.



Det hele udsprang af…

! Cap-reformen 

! GLM 8 

4% ikke-produktive arealer må udgøres af: slåningsbrak, blomsterbrak, 
bestøverbrak…



Mit forslag, fordelt som fregner

Firkanter med forskellige succesionsstadier af brak. 

Alt i en, der ligger fast i markblokken. 

Såning og slåning inden 30/4 og efter 

Minimum af aktivitet, maks output på begge parametre.



Har man tid til scenarier?



1

! Vi lader overlevelsen under redeperioden 
stige markant, men er konservative omkring 
kyllingeoverlevelsen, og lader ”best case” 
være 50% overlevelse, som det før har været 
rapporteret i England.  

! ¨Ved en øgning af overlevelsen i 
redeperioden fra 48-67,5% (stigning på 40%) 
og en stigning i kyllingeoverlevelsen fra 
45-47,5% (5% stigning) ser vi at lambda stiger 
fra 0,998-1,22 (22%) men at 
aldersfordelingen ikke ændres markant. 

! Lambda 1,22



2

!  et proportionalt fald i mortaliteten på 
5 % på alle voksenfaser og 
flyvefærdige kyllinger. 
Redeprædationen ændres ikke, da 
best case er taget fra Potts’ HLS+ der 
indbefatter kraftig prædationskontrol. 
Her antages det at opdelingen udgør 
prædatorkontrol.  

!  Lambda stiger til 1,32 



3

! Spredningen af biotoperne i 
markfladen har ingen effekt på den 
generelle dødelighed. Til gengæld 
giver den en generel redeprædation 
der svarer til den set hos 
Rebhuhnschutzprojektet på 24%, og 
en kyllingeoverlevelse på 60% 
svarende til den set flere steder i 
undersøgelsen af (Panek, 1992) i 
1989. 

! Lambda 1,44



4

! Etableringen af biotoperne har stadig ingen 
effekt på den generelle dødelighed. 
Rovpattedyrene kan finde biotoperne, og 
naturlig vegetation fra succession giver ringe 
skjul. Derfor bliver mange præderet og 
virkemidlerne har kun ringe effekt på S2. 
kyllingedødeligheden ændres ikke fra 
scenarie 3. 

! Redeprædationen er sat til gennemsnittet af 
best og worst case fra 
Rebhuhnschutzprojektet på hhv. 62% og 24% 
altså en prædation på 43% og en overlevelse 
deraf på 57%.  

!  
lambda 1,24



5

! Der etableres udelukkende kyllingevenlige 
biotoper. Redeeksponeringen ændres ikke 
fra udgangspunktet, til gengæld sikres en 
rig abundans af kyllingeføde og 
kyllingedødeligheden falder til 40%. 

! Resultaterne af simuleringen viser en 
bestandstilvækst på 1,13 altså 13% højere 
end udgangspunktet, og viser at en rimelig 
bestandstilvækst er mulig at opnå 
udelukkende ved (meget) høje 
kyllingeoverlevelsesrater. 

! Lambda 1,13. 







https://www.dmu.dk/pub/fr666.pdf



• https://northsearegion.eu/media/14112/
vbn_partridge_booklet_english_final_lr.pdf




