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1 Indledning 

Den samlede danske harebestand er blevet markant mindre gennem de sene-

ste 50 år. Det kan bl.a. ses i vildtudbyttestatistikken, som viser, at det årlige 

jagtudbytte af hare efter at have ligget på et niveau omkring 400.000 i perioden 

1940-1960 har været jævnt aftagende, så det efter år 2000 har ligget mellem 

50.000 og 70.000. Faldet i udbytte afspejler ikke nødvendigvis et lige så stort fald 

i bestanden, men der er uden tvivl sket et meget markant fald i den gennemsnit-

lige tæthed på landsplan.  

Den voldsomme tilbagegang har sammen med en lav ynglesucces betydet, at 

bestandens teoretiske chance for overlevelse på længere sigt – i hvert fald i visse 

dele af Jylland – vurderes til at være så lav, at haren ifølge internationale rød-

listekriterier (IUCN) er vurderet som sårbar. Haren er dog stadig vidt udbredt og 

stedvis meget almindeligt forekommende, og arten har til og med jagtsæsonen 

2009/10 haft en generel jagttid i hele landet. I DMU-rapporten ”Vildtbestande og 

jagttider i Danmark: Det biologiske grundlag for jagttidsrevisionen 2010” (Noer 

m.fl. 2009) konkluderes det, at den jagtlige udnyttelse af harebestandene i hvert 

fald nogle steder i Jylland ikke er bæredygtig, og at der i det mindste lokalt kan 

være behov for at reducere jagtudbyttet. Det anbefales endvidere, at den mest 

hensigtsmæssige måde at gøre det på vil være at udarbejde en egentlig for-

valtningsplan baseret på registreringer af bestandstætheden i et større antal om-

råder med efterfølgende vurdering af, hvor stor en afskydning bestanden even-

tuelt vil kunne bære. Disse anbefalinger blev efterfølgende støttet af Vildt-

forvaltningsrådet og bragt videre til Naturstyrelsen (tidl. Skov- og Naturstyrelsen) 

og miljøministeren. Det er på denne baggrund, at Naturstyrelsen har bedt DMU 

om et fagligt notat, der kan bruges som grundlag for udarbejdelse af en egentlig 

forvaltningsplan for haren i Danmark. 

Netop det faktum, at haren er vidt udbredt og jagtbar, giver et udgangspunkt for 

udarbejdelse af en forvaltningsplan, som er meget forskelligt fra en række tidli-

gere forvaltningsplaner, der havde det primære mål at sikre overlevelsen af en 

dansk bestand, fx af odder og snæbel. En forvaltningsplan for hare har ikke ale-

ne det overordnede mål at sikre bestande, der er levedygtige på længere sigt, 

men også bestande, der er mere talrige, end tilfældet er nu. Men da talrighed 

kan gradbøjes efter ambitionsniveau, har vi valgt at udarbejde en generel model 

for forvaltningsplan, som skulle kunne fungere på lokalt plan ved at give be-

stands- og arealforvaltere 1) redskaber til at vurdere det aktuelle bestandsniveau 

og beregne et bæredygtigt afskydningsniveau, hvis der er ønske om at drive ha-

rejagt på det pågældende areal, og 2) redskaber til at justere (forbedre) be-

standsniveauet, hvis det ønskes, og hvis de biologisk-økologiske forudsætninger 

er til stede på det pågældende areal. Endelig foreslår vi at 3) forvaltningsplanen 

forsynes med en strategi for videns- og erfaringsopsamling vedrørende de be-

standsmæssige effekter af forskellige forvaltningstiltag, da der i øjeblikket ikke 

findes et samlet overblik over, hvor stor effekt forskellige typer af habitatforbed-

ringstiltag har på harebestandes størrelse. 

Det faktuelle grundlag for dette notat er baseret på en grundig gennemgang af 

den eksisterende litteratur vedrørende harens biologi, økologi og forvaltning. Det 

er rent praktisk sket ved at tage udgangspunkt to større review-artikler, som op-

summerer den relevante litteratur frem til 2006, henholdsvis en international arti-

kel (Smith m.fl. 2005a) og en dansk rapport (Olesen & Asferg 2006). Efterfølgen-

de er litteratursøgningen ført op til 2010 ved søgning i internationale databaser, 

bl.a. Web of Science. To nyere projekter har været af særlig betydning for opda-
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tering af vores viden om harens populationsdynamiske og landskabsøkologiske 

forhold i Danmark, dels et ph.d.-projekt (Wincentz 2009) og dels programpakken 

”Vildt & Landskab” (opsummeret i Kanstrup m.fl. 2009). 

Notatet omfatter 7 kapitler og 4 appendikser. Kapitel 2 indeholder en kort beskri-

velse af harens bestandsudvikling i Danmark og Europa, og kapitel 3 giver en 

overordnet beskrivelse af harens biologi og de vigtigste bestandsparametre. Ka-

pitel 4 og 5 omfatter en beskrivelse af henholdsvis bestandsbegrænsende fakto-

rer og bestandsfremmende tiltag. I kapitel 6 er der givet forslag til henholdsvis et 

koncept for forvaltning af harebestande, en praktisk anvendelig metode til op-

tælling af harer og endelig til opsamling af viden, der vil være relevant for ud-

bygning og forbedring af grundlaget for den fremtidige forvaltning af danske 

harebestande. I det afsluttende kapitel 7 fremlægges en overordnet tids- og ak-

tivitetsplan for en aktiv forvaltning af haren i Danmark. Indholdet i dette kapitel 

bør imidlertid efterfølgende udformes af Naturstyrelsen, under hensyntagen til de 

opsatte mål i en forvaltningsplan. I Appendiks 1-4 findes både en populær og en 

detaljeret gennemgang af den bestandsopgørelsesmetode, som foreslås an-

vendt i de forskellige bestandsforvaltningsområder, med eksempler på konkrete 

anvendelsesmuligheder. 
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2 Baggrund og bestandsudvikling 

2.1 Bestandsudvikling i Danmark 

Haren har uden tvivl været meget fåtallig i den første tid efter indvandringen til 

Danmark for ca. 5.500 år siden. Ældre skriftlige kilder om vildtforekomster og 

jagtudbytte (fx Weisman 1931) viser eksempler på, at der nogle steder var man-

ge harer, men både i 1700- og 1800-tallet synes bestanden generelt at have 

været lav. Det ser ud til at have ændret sig omkring år 1900. Jagtjournaler fra en 

række godser tyder samstemmende på stigende udbytter fra begyndelsen af 

1900-tallet, og det tages som udtryk for, at bestanden var i fremgang (Andersen 

1957). Stigningen varede tilsyneladende ved indtil omkring 1940.  

Den landsdækkende vildtudbyttestatistik, der er baseret på lovpligtig indberet-

ning fra alle jægere, blev indført i 1941. I perioden 1941-1960 svingede det årli-

ge udbytte mellem 360.000 og 480.000 (Fig. 1). Derefter er det faldet nogenlun-

de jævnt gennem hele perioden frem til i dag, hvor det i anden halvdel af 

1990’erne har ligget på et niveau omkring 60.000. Antalsmæssigt ligger udbyttet 

på næsten samme niveau på Øerne og i Jylland, og tilbagegangen fra 1960 og 

fremefter er forløbet meget parallelt (Fig. 1). Udbyttekurverne afspejler uden tvivl 

en markant tilbagegang i bestanden, men udbyttet er formentlig faldet relativt 

mere end bestanden i den seneste halve snes år, fordi mange jægere bevidst 

har undladt at nedlægge harer i denne periode, hvor der har været en stigende 

opmærksomhed omkring den vigende bestand. 

 

Det gennemsnitlige udbytteniveau på Øerne er mere end dobbelt så højt som i 

Jylland. Det er en klar indikation på, at den gennemsnitlige tæthed af harer ge-

nerelt er markant lavere i Jylland end på Øerne, men i øvrigt er tilbagegangen 

forløbet meget parallelt i de to områder (Fig. 2). De eneste markante undtagelser 

er hhv. Sønderjylland med midlertidigt forhøjede udbytter i perioderne med rabi-

esepidemier og Bornholm med forhøjede udbytter efter udbruddet af ræveskab 

(Noer m.fl. 2009).  

 

 

Figur 1. Jagtudbytte af hare i perioden 1941-2009. Der foreligger først geografisk opdelte 

data fra 1955 og fremefter. 
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I perioden 1941-1960 blev der nedlagt 8-11 harer pr. km
2
 landareal inkl. bebyg-

gede områder, veje og lign. I jagtsæsonen 2009/10 lå udbyttet på landsplan 

omkring 1,5 harer pr. km
2
, men set på kommuneplan var der stor variation både 

fra landsdel til landsdel og inden for de enkelte landsdele (0 - 16 harer pr. km
2
) 

(Fig. 3). De relative, geografiske forskelle i jagtudbyttet afspejler generelt relative 

forskelle i bestandstætheder, men der er ikke nogen entydig sammenhæng mel-

lem jagtudbytte og bestandstæthed, bl.a. fordi mange jægere på frivillig basis 

har indført hel eller delvis fredning af haren. 

 

2.2 Bestandsudvikling i Europa 

Haren er vidt udbredt fra Atlanterhavet i vest til de sibiriske lavlandsområder og 

Iran i øst. I Europa forekommer arten overalt med undtagelse af de nordligste de-

le af Skandinavien og Rusland samt det meste af Den Iberiske Halvø og de fleste 

Middelhavsøer (Homolka & Zima 1999). Bestandstætheden svinger mellem 0,2 
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Figur 2. Jagtudbytte pr. km
2
 af hare i perioden 1941-2009. Der foreligger først geografisk 

opdelte data fra 1955 og fremefter. 

 

Figur 3. Jagtudbytte af hare i sæsonen 2009/10 angivet som udbytte pr. km
2
 på kommu-

neplan. 
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og 0,7 individer pr. ha. Harebestandene i den sydlige del af Sverige og i Irland er 

introducerede. I de fleste lande i Vest- og Centraleuropa er der set en tilbage-

gang i bestanden inden for de seneste årtier (Homolka & Zima 1999). I Østeuro-

pa ser den negative bestandsudvikling ud til at være mere moderat, og den er 

sket senere end i den vestlige del af Europa (Olesen & Asferg 2006). Tilbage-

gangen i Europa er ikke et globalt fænomen, idet bestandsudviklingen i fx New 

Zealand og Argentina, hvor arten ligeledes er introduceret, har givet anledning 

til en kolonisering af tilgængelige landarealer med stabile eller stigende bestan-

de. 
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3 Biologi og bestandsparametre 

De følgende delafsnit er en kort gennemgang af de aspekter af harens biologi 

og bestandsparametre samt fødevalg, habitatkrav og spredningsmønster, som er 

relevante i forhold til de tiltag, der kan overvejes som led i en forvaltningsplan.  

3.1 Grundlæggende biologi og bestandsdynamik 

Der findes harer overalt i landet, men i meget varierende antal (Asferg & Madsen 

2007, Noer m.fl. 2009). Tætheden af harer i et område afspejler, hvor mange ha-

rer der kan få opfyldt de basale krav til levestedet i form af føde, læ for vejr og 

vind samt en vis beskyttelse mod prædatorer, især ræve men også krager, ska-

der og rovfugle. Opretholdelse af en fast harebestand kræver, at et antal harer – 

voksne såvel som killinger – det ene år efter det andet kan få kravene til leveste-

det opfyldt gennem alle årets måneder. Og netop kontinuiteten i denne såkaldte 

bæreevne kan være svær at opretholde i det nutidige landskab, som foruden 

det stadigt voksende areal med byer og infrastruktur er præget dels af forholds-

vis små og stærkt fragmenterede naturområder, dels af meget intensivt drevne 

landbrugsarealer med store sæsonmæssige og år-til-år forskelle med hensyn til 

muligheder for at søge føde og dækning og eksponering i forhold til prædatorer. 

Haren har et stort formeringspotentiale. Det betyder, at haren under gunstige ha-

bitatforhold hurtigt vil kunne opbygge talstærke bestande. De fleste hunharer får 

2-4 kuld á 3-5 killinger i løbet af sæsonen. De første kuld fødes i februar og de 

sidste i august, og der kan således træffes diegivende hunner helt ind i oktober 

måned. De allerfleste harer yngler som 1-årige, men i sjældne tilfælde kan en 

hare, der er født først på året nå at få killinger i samme år, som den selv er født.  

Nyere undersøgelser har vist, at det gennemsnitlige antal killinger per reproduk-

tionsaktiv hunhare var 10,4, men det kunne samtidig konstateres, at hver femte 

af de voksne hunharer ikke havde sat killinger i den seneste ynglesæson, så 

gennemsnittet for hele den voksne bestand blev på 8,3 killinger per hunhare 

(Wincentz 2009). Af de godt 8 killinger, der i gennemsnit bliver født per voksen 

hunhare, forsvinder de fleste i løbet af sommeren, så der i oktober måned kun 

ses 1 killing for hver hunhare i jagtudbyttet. Årsagen til det store frafald kendes 

ikke, men fødemangel og/eller prædation anses af de fleste for at være de mest 

sandsynlige bud på en forklaring.  Det gennemsnitlige antal killinger per hun, 

andelen af hunner som får killinger og andelen af ungharer i efterårsbestanden 

varierer meget fra bestand til bestand og er ikke indbyrdes koblede.  

Danske harer kan blive forholdsvis gamle. Blandt 370 harer indsamlet i jagtsæ-

sonen 2003/04 var den ældste hunhare 8 år og den ældste hanhare 5 år. Når en 

hare først er blevet voksen, ser den således ud til at have gode chancer for at 

overleve i yderligere 1 eller flere år. I det samlede materiale, hvor der var en kil-

lingeandel på 43 %, var der en lille overvægt af hunner. Hunnerne bliver i gen-

nemsnit lidt ældre end hannerne, men aldersfordelingen viste sig at variere no-

get fra sted til sted i landet.  

3.2 Fødevalg 

Haren har et meget varierende fødevalg, idet den æder et bredt udvalg af de 

planter, der er tilgængelige på en given lokalitet og på det givne tidspunkt af 

året. På landbrugsarealer lever haren overvejende af de dyrkede afgrøder, især 

forskellige kulturgræsser og kløver, mens den på naturarealer hovedsagelig 

æder vilde græsser, kløver og mælkebøtte. Den foretrækker unge og friske plan-
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tedele, fordi næringsindholdet heri er stort og let omsætteligt i modsætning til 

næringsindholdet i halm, halvvisne græsser og urter. I efterårs- og vintermåne-

derne fouragerer haren mest på vintersædsmarker, især vinterhvede, mens den i 

forårs- og forsommerperioden foretrækker vårbyg. I højsommerperioden tiltræk-

kes harerne mest af græsmarker, hvor der hele tiden kan findes kort, fremspiren-

de græs. Raps tages også, men kun i kortere perioder og helst i kimbladsstadiet. 

Sidst på sommeren tager haren endvidere korn og græsfrø samt roer, og om vin-

teren suppleres det, den kan finde på de vintergrønne marker, gerne med bark 

og knopper fra træer og buske.  

Det er vigtigt, at harerne kan finde grønne plantedele inden for deres normale 

aktivitetsradius hele året rundt, og de kan kun i et vist omfang kompensere ved 

at opsøge mere spredt forekommende fødekilder. Det gælder ikke mindst for kil-

linger i opvækstperioden og for drægtige og diegivende hunner. På store sam-

menhængende arealer med kornafgrøder og majs vil der ofte være mangel på 

grønne, næringsrige planter i en periode midt på sommeren. Nyere undersøgel-

ser tyder på, at landbrugsarealernes bæreevne i dag begrænses af forholdene i 

sommerperioden i modsætning til situationen for 30-40 år siden, hvor bestanden 

formentlig var begrænset af forholdene i vinterperioden. 

3.3 Habitatvalg 

Haren er forholdsvis stationær. Størrelsen af dens aktivitetsområde kan variere i 

forhold til landskabstypen; i landbrugslandskaber er der målt aktivitetsområder i 

størrelsesordenen 20-40 ha, men aktivitetsområder kan være både større og 

mindre end dette afhængigt af, hvor spredt forekommende de nødvendige res-

sourcer er i landskabet. Generelt vil store aktivitetsområder forårsaget af spredt 

forekommende ressourcer medføre væsentligt forøgede energetiske omkostnin-

ger for den enkelte hare på grund af et større bevægelsesbehov, hvilket igen re-

sulterer i en forringet kondition og dermed nedsat ressourcemængde, som kan 

investeres i fx mælkeproduktion til diegivning. Inden for aktivitetsområdet skal 

haren kunne finde føde i tilstrækkelig mængde og kvalitet på alle tider af året. 

Derudover skal området byde på muligheder for at skjule sig for prædatorer og 

finde læ for vejr og vind, gerne i form af læhegn, remiser eller skovkanter. Det er 

netop disse krav om variation og kontinuitet inden for forholdsvis små afstande, 

der har reduceret moderne landbrugslandskabers bæreevne i forhold til harer 

gennem den seneste årtier.  

Haren er oprindeligt tilknyttet åbne græsstepper i Centraleuropa og videre øst-

på. Den indvandrede relativt sent til Danmark efter sidste istid, fordi den først har 

kunnet finde egnede levesteder i takt med, at der blev ryddet større og større 

områder i det dengang næsten totalt skovdækkede land for at skaffe plads til 

det ekspanderende agerbrug. Derefter har haren været et af de mest karakteri-

stiske pattedyr på de dyrkede arealer i hele Vesteuropa. Især ser det dyrknings-

mønster, der her i landet var almindelig i første halvdel af 1900-tallet, ud til at 

have været optimalt for haren. I den tids karakteristiske ”mosaiklandskab” blev to 

tredjedele af landarealet benyttet til en ikke særlig intensiv landbrugsdrift med 

små marker med skiftende afgrøder fra år til år og mange ”lodne” markskel. Af-

grøderne var mere alsidige og ikke nær så tætte og kraftige som i dag, og der 

var et stort indhold af ukrudtsplanter, der fungerede som en værdifuld, supple-

rende fødekilde for haren. Det er tankevækkende, at måden at drive landbrug 

på omkring 1950 formentlig passede haren så godt, at datidens bestandstæthe-

der rent faktisk var højere end de nogensinde har været på de centralasiatiske 

græsstepper, som er harens ”naturlige” habitat, og her er tætheden typisk under 

5 dyr per 100 ha. 
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I løbet af anden halvdel af 1900-tallet skiftede billedet imidlertid drastisk, og en 

voldsom intensivering af landbrugsdriften har betydet en tiltagende naturmæs-

sig forarmning af landbrugsarealerne. En stigende mekanisering, sammenlæg-

ning af marker, sløjfning af markskel, stigende brug af planteværnsmidler og et 

stadigt mere ensidigt afgrødevalg har bevirket, at de dyrkede arealer i en stor 

del af året er blevet et betydeligt ringere levested for haren gennem de seneste 

50 år. 

3.4 Spredningsmønster 

De fleste harer er meget stedfaste og forbliver hele livet i det område, hvor de er 

født. Spredningsmønsteret er imidlertid kun undersøgt i få tilfælde, så kendskabet 

til denne del af harens biologi er meget begrænset. Der findes dog en ældre 

dansk undersøgelse fra midten af forrige århundrede, hvor der i forbindelse med 

udsætning af et antal harer til ”blodfornyelse” på forskellige revirer i Jylland og 

på Fyn, Sjælland og Bornholm blev registreret spredningsafstande for i alt 57 ha-

rer (Andersen 1951). Knap 60% af harerne havde fra udsætningen i december 

1949 til jagtsæsonen i efteråret 1950 flyttet sig mindre end 1 km fra udsætnings-

stedet, og under 10 % af harerne havde bevæget sig mere end 3 km fra udsæt-

ningsstedet. Denne lille undersøgelse viste således det generelle billede, at de 

fleste harer kun flytter sig ganske lidt, i gennemsnit 1,4 km, men også at enkelte 

individer kan vandre langt, i dette tilfælde helt op til 12 km. 

Selvom den danske undersøgelse blev lavet på harer, der blev indfanget og flyt-

tet og derfor ikke nødvendigvis udviste ”normal” spredningsadfærd, stemmer re-

sultaterne dog godt overens med nye franske undersøgelser af spredningsmøn-

stret hos unge harer i et varieret landbrugslandskab (Bray m.fl. 2007, Avril m.fl. 

2011) .  Spredningen skete langt overvejende, da harerne var 4-6 måneder 

gamle, og relativt set udvandrede mere end dobbelt så mange hanner som 

hunner, hhv. 48% og 22%.  Den største spredningsafstand fra ”fødestedet” var 17 

km. Det var ikke helt entydigt, om der er forskel på den gennemsnitlige spred-

ningsafstand for de to køn; i den danske og i den ene af de franske undersøgel-

ser vandrede hunnerne længere end hannerne, mens de i den anden vandrede 

lige langt.  

De bagvedliggende årsager til spredningen er meget komplekse og ikke helt 

klarlagte, men bestandstætheden ser umiddelbart ud til at spille en større rolle 

end fx forstyrrelser i form af jagt og biltrafik. 
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4 Bestandsbegrænsende faktorer 

I det følgende gennemgås en række faktorer der har forskellige grader af do-

kumenteret effekt på harebestande i dyrkede landskaber. En oversigt over disse 

findes i Tabel 1. For en mere detaljeret gennemgang af faktorer, der potentielt 

kan påvirke harebestande, kan der især henvises til Smith m.fl. (2005), Olesen & 

Asferg (2006), Wincentz (2009), Kanstrup m.fl. (2009) og Noer m.fl. (2009), som 

ud over at være selvstændige oversigtsartikler og afrapporteringer indeholder lit-

teraturlister med et stort antal henvisninger til originale artikler og rapporter. 

4.1 Landbrug 

Der er mange ting, der tyder på, at det er den stigende intensivering i landbrugs-

driften og de dermed forbundne ændringer i landskabsstrukturen, der siden mid-

ten af det 20. århundrede har været den væsentligste årsag til harens tilbage-

gang i landbrugsområder. Fx konkluderer Smith m.fl. (2005a) på baggrund af en 

gennemgang af 77 undersøgelser fra 12 europæiske lande, at habitatændringer 

som følge af intensiveringen i landbrugsdriften er den egentlige årsag til tilbage-

gangen i bestandene, men pointerer samtidig, at negative effekter af klima og 

prædatorer forstærkes, fordi der ikke er adgang til føde og dækning af tilstræk-

kelig høj kvalitet hele året rundt. 

Intensiveringen af landbrugsdriften er især sket gennem anvendelse af stadig 

større og hurtigere maskiner og et stort forbrug af pesticider og gødning. Det har 

resulteret i stigende ejendomsstørrelser og store markenheder med et begrænset 

antal højtydende, ensartede afgrøder. De moderne planteværnsmidler har redu-

ceret tidligere tiders behov for vekslende afgrøder, så mange landmænd at spe-

cialisere sig i kornavl. I løbet af 1980’erne og 1990’erne blev der i stigende om-

fang dyrket vinterhvede og vinterbyg, bl.a. på bekostning af roer. Omkring 70 % 

af det dyrkede areal benyttes nu til vintersædsafgrøder (Schmidt m.fl. 2004).  

I forbindelse med intensiveringen blev der fjernet mange småbiotoper i det åbne 

land, fx markskel, levende hegn og remiser, som kun i begrænset omfang er er-

stattet af etablering af nye småbiotoper. Samtidig betød anvendelsen af 

ukrudtsmidler, at mængden og diversiteten af ukrudt på landbrugsarealer gene-

relt er blevet stærkt reduceret i løbet af de seneste 50 år (Hansen 1991). I en 

dansk undersøgelse viste det sig fx, at forekomsten af ukrudt på dyrkede marker 

er reduceret med en faktor 10 (Hald 1998).  

Ændringerne i landbrugsdriften har betydet en markant ændring af den sæson-

mæssige fødetilgængelighed for harer i landbrugsområder (se også delafsnit 3.2 

og 3.3 om hhv. fødevalg og habitatvalg). Hvor der tidligere var god fødetilgang i 

harernes ynglesæson, som især for hunharerne er meget energikrævende, så er 

fødeudbuddet nu stærkt begrænset fra midten af maj til midt i september. Den-

ne nedgang i landbrugsområdernes bæreevne for harer hen over sommerperi-

oden kan være en væsentlig del af forklaringen på harekillingernes generelt 

dårlige overlevelse frem til jagtsæsonens start, men det mangler at blive under-

søgt.   

Endnu et aspekt ved landbrugsdriften er den dødelighed, som de stadigt flere, 

større og hurtigere maskiner i landbruget påfører harebestandene. Konkrete un-

dersøgelser har vist, at høstmaskiner afhængig af afgrødetype kan tage fra 4 til 

45 % af årets tillæg af killinger (Olesen & Asferg 2006). 



 13 

4.2 Vejrforhold 

Vejret kan påvirke harens ynglesucces og dermed størrelsen af efterårs-

bestanden. En ældre dansk undersøgelse har fx påvist en statistisk sammen-

hæng mellem størrelsen af jagtudbyttet og mængden af nedbør om sommeren, 

temperaturen om foråret og antallet af frostdøgn om vinteren. Hyppige regnby-

ger og store regnmængder i ynglesæsonen i juni-juli, dvs. opvækstperioden for 

de kuld, der betyder mest for den samlede tilvækst i bestanden, vil medføre en 

høj dødelighed blandt killingerne. Potentielt kan vejret endvidere have en vis 

indflydelse på harens aktivitetsniveau og dermed på harens fødesøgning og 

kondition.  

4.3 Prædation 

Blandt de mange faktorer – bortset fra jagt – som kan være med til at begrænse 

størrelsen af en harebestand, er prædation den umiddelbart mest iøjnefaldende 

– og formentlig også den mest afgørende. Harer, såvel killinger som voksne, ef-

terstræbes af en lang række rovdyr og rovfugle. Det er dokumenteret gennem et 

stort antal fødeundersøgelser, som dog i bedste fald kun viser, hvor stor en del 

harerne udgør af det/de pågældende rovdyr og rovfugles samlede fødemæng-

de. Det er desværre de færreste undersøgelser, der også viser, hvor meget præ-

dationen betyder for haren. Der findes dog enkelte undtagelser. Fx tog ræv og 

andre prædatorer på et militært øvelsesterræn i Sverige, hvad der svarede til 

mindst 40 % af det årlige tillæg af harer (Erlinge m.fl.1984), mens rovdyrene i et 

landbrugsområde i Polen var skyld i 50 % af den årlige dødelighed blandt harer-

ne; ræven alene reducerede harebestanden med 16 % fra forår til efterår og 

yderligere 8 % om vinteren (Goszczynski & Wasilewski 1992). Et engelsk model-

studie – baseret på felt- og laboratorieundersøgelser samt litteratur – af rævens 

effekt på bestandsudviklingen hos hare understøtter resultaterne af de ovenfor 

nævnte feltundersøgelser, idet de viste, at ræven tog 76-100 % af det årlige til-

læg (Reynolds & Tapper 1995). Modelstudiet viste endvidere, at harebestanden 

næppe ville kunne tåle yderligere dødelighed uden at gå tilbage.  

En stor del af dokumentationen for effekten af prædation på harebestande 

stammer fra undersøgelser af effekten af prædatorkontrol, dvs. effekten af at 

fjerne et eller flere rovdyr fra et område (fx Reynolds m.fl. 2010). Konklusionerne 

fra disse undersøgelser har ret entydigt vist, at prædationen er en meget vigtig 

faktor i den årlige bestandsomsætning. Prædatorkontrollen har dog i mange til-

fælde omfattet en række forskellige potentielle hareprædatorer, og det har gjort 

det vanskeligt med sikkerhed at udtale sig om effekten af de enkelte rovdyrarter. 

Nogle undersøgelser har dokumenteret effekten af at fjerne rævene fra et om-

råde, fx Panek m.fl. 2006, som konstaterede en stigning i harebestanden med en 

faktor 1,7 efter en reduktion af rævebestanden med en faktor 2,8. Derimod 

mangler der dokumentation for den artsspecifikke effekt af at reducere antallet 

af fx krager, musvåger eller duehøge. Der er dog ingen tvivl om, at såvel krage-

fugle som rovfugle bidrager til det samlede prædationstryk på harebestandene 

(Hansen 1997, Erlinge m.fl. 1984, Reynolds m.fl. 2010).  

Ligesom en reduktion af rævebestanden vil formindske prædationstrykket på 

harebestanden, så vil en forøgelse af rævebestanden føre til en forøgelse i præ-

dationstrykket. Efter indførelse af oral vaccination i et område i Tyskland blev 

rævebestanden rabiesfri i løbet af 2 år og steg derefter markant; i løbet af 6 år 

faldt efterårstætheden af harer i samme område til 1/8 og forårstætheden næ-

sten til 1/3 (Ahrens m.fl.1995).   

Dokumentationen for effekten af ræveprædation på hare kommer således både 

fra kontrollerede eksperimenter og fra forløb, der bedst kan betegnes som natur-
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lige eksperimenter (fx Lindström m.fl. 1994, Panek m.fl. 2006, Reynolds m.fl. 

2010). Resultaterne fra disse eksperimenter peger entydigt på, at en markant re-

duktion af rævetætheden i et større sammenhængende område har en mærk-

bar positiv effekt på harebestanden, og det gælder uanset om reduktionen sker 

som følge af naturligt forekommende epidemier (ræveskab) eller målrettede 

kampagner, fx i form af deciderede udryddelsesprogrammer (rabies) eller eks-

traordinært intensiv rævejagt (vildtplejetiltag).  

Erfaringen viser dog også, at det er uhyre ressourcekrævende og teknisk vanske-

ligt at foretage en effektiv regulering af ræve, og at virkningen – i hvert fald hvis 

der er tale om områder på fastlandet – vil være kortvarig pga. nyindvandring 

udefra, med mindre der foretages en stor, årlig reguleringsindsats.  

I forhold til at reducere prædationstrykket på haren fokuseres der ofte ensidigt 

på regulering af ræve, men man skal være opmærksom på, at der ikke forelig-

ger tilstrækkelig viden om det indbyrdes samspil mellem forskellige arter af rov-

dyr og rovfugle. Man risikerer i værste fald, at prædationstrykket fra de ræve, der 

fjernes fra et område blot bliver afløst af et tilsvarende tryk fra andre rovdyr eller 

rovfugle. Der er veldokumenterede eksempler på, at forskellige rovdyr kan ”vika-

riere” for hinanden i givne situationer, fx ræv-skovmår (Lindström m.fl. 1995) og 

ræv-mink (Carlsson m.fl. 2010). 

4.4 Jagt 

Jagtens rolle i forhold til tilbagegangen i harebestandene og harens nuværende 

situation har været meget omdiskuteret. I forhold til at vurdere jagtens bæredyg-

tighed er det vigtigt at gøre sig klart, at der gennem de seneste årtier er sket en 

meget væsentlig ændring i harens populationsdynamiske årscyklus, idet største-

delen af killingedødeligheden er flyttet fra jagtsæsonen og den efterfølgende 

vinter til sommerperioden forud for jagtsæsonen. Den sæsonmæssige økologiske 

flaskehals er flyttet fra vinterperioden til sommerperioden, og det betyder, at be-

standen i mange områder allerede før jagttidens start er nede på et niveau, der 

kun tillader en meget beskeden – eller slet ingen – jagt, hvis der ikke skal ske 

yderligere tilbagegang i ynglebestanden det følgende forår. Franske under-

søgelser angiver, at der højst kan nedlægges 20 % af efterårsbestanden, hvis 

man vil undgå at reducere forårsbestanden, og det er endda under forudsæt-

ning af, at efterårsbestanden ikke bringes længere ned end 3 harer per km
2
 

(Marboutin & Peroux 1995, Marboutin m.fl. 2003). Såvel konkrete tællinger som 

Vildtudbyttestatistikken tyder på, at der findes områder i Jylland, hvor bestands-

tætheden om efteråret ligger under dette niveau (Noer m.fl. 2009). Mange dan-

ske jægere er opmærksomme på, at små bestande er sårbare, og derfor er ha-

rejagten stærkt begrænset eller helt indstillet på mange revirer. 

4.5 Sygdomme og parasitter 

Der er fundet en lang række sygdomme hos harer, men der er kun ganske få ek-

sempler på, at de har mere end lokal og midlertidig effekt på bestandene, og 

der er ikke noget der tyder på, at sygdom har spillet en rolle i harens tilbage-

gang, bl.a. fordi de fleste sygdomme er tæthedsafhængige (Olesen & Asferg 

2006).  

De fleste undersøgelser af sygdomme og parasitter hos harer er udført på død-

fundne individer og giver i de allerfleste tilfælde kun en viden om, hvilke syg-

domme og parasitter der forekommer hos haren, men ikke disses forekomst og 

betydning på bestandsniveau. Unge dyr og dyr med lav kropsvægt er som for-

venteligt overrepræsenteret blandt de dødfundne harer, og de fleste er fundet 

om efteråret og vinteren.  
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4.6 Herbicider 

Anvendelse af forskellige planteværnsmidler i landbruget er ikke påvist at have 

haft direkte indflydelse på harebestande, selvom der undertiden er fundet harer, 

som tilsyneladende er døde af forgiftning. Brugen af hormonbaserede herbicider 

har været foreslået som forklaring på forekomsten af ikke-ynglende hunharer, 

men denne sammenhæng har ikke kunnet eftervises.  

Derimod er der ingen tvivl om, at herbiciderne har haft en indirekte effekt på ha-

ren – og med stor sandsynlighed er en væsentlig del af forklaringen på tilbage-

gangen i bestandene – ved næsten at fjerne al ukrudt fra de dyrkede marker (se 

delafsnit 4.1) og dermed fjerne en vigtig, alternativ fødekilde, som harer i land-

brugsområder er afhængige af i sommerperioden.  



 16 

Tabel 1. Faktorer med dokumenteret eller formodet negativ indflydelse på harebestande. 

 
Faktor Virkning Bestandseffekt Kilder Effekter på øvrig  

natur 

Kommentar 

Prædation, især fra ræve, 

men også mårdyr, huskat, 

kragefugle og rovfugle 

Reducerer overlevelsen, især 

blandt killinger, men også blandt 

voksne harer.  

Rovdyrenes tilstedeværelse kan 

derudover reducere aktivitet og 

dermed fødesøgning hos harerne 

både i og uden for ynglesæsonen. 

Prædation kan fjerne 76-100 % af 

årets tillæg. Prædatortætheden ser 

generelt ud til at være meget afgø-

rende for haretætheden. 

Erlinge m.fl. 1984, 

Goszczynski & Wasi-

lewski 1992, Ahrens 

m.fl. 1995, Reynolds & 

Tapper 1995, Panek 

m.fl. 2006, Reynolds 

m.fl. 2010 

Høj tæthed af præ-

datorer kan have 

negativ effekt på en 

række andre vildtbe-

stande (rådyr,  ager-

høne, fasan, engfug-

le m.fl.). 

Prædation vil altid forekomme. Ved høje tæt-

heder af prædatorer gennem prædation og 

forstyrrelse potentielt kunne holde harebe-

stande under et områdes ressourcemæssige 

bæreevne. 

Habitatforringelse i land-

brugslandskaber 

Store markenheder uden egentli-

ge markskel, snævert afgrødevalg, 

tætte afgrøder uden ukrudt og 

færre levende hegn gør det svæ-

rere for haren at finde tilstrækkelig 

føde og dækning inden for et 

normalt aktivitetsområde. Der 

mangler arealer med brak og kre-

aturgræsning. Nogle arealer har 

tilstrækkelig føde, men mangler 

dækningsmuligheder. 

Lavere bestandstæthed og reduceret 

ynglesucces. 

Tapper & Barnes 

1986, Hansen 1991, 

Smith m.fl. 2004, Win-

centz 2009 

Generel reduceret 

biodiversitet. Lave 

bestandstætheder. 

 

Sygdomme og parasitter Ikke dokumenteret på bestands-

niveau. Øget dødelighed hos bå-

de killinger og voksne harer. 

Sandsynligvis kun af lokal og tids-

mæssig begrænset betydning på be-

standsniveau. 

Olesen & Asferg 2006 Ukendt samspil med 

andre vildtarter, men 

muligvis relevant for 

vildkanin. 

Parasitter er normalt ikke dødelig for deres 

værter, og mange er artsspecifikke. En negativ 

effekt af parasitter øges sandsynligvis, hvis 

andre stressfaktorer er til stede. 

Vejr/Klima Ifølge en ældre undersøgelse er 

efterårsbestanden negativt korre-

leret med koldt, fugtigt sommer-

vejr og vinteroverlevelse er nega-

tivt korreleret med antal døgn 

med frost. 

Generel effekt af forskellige klima-

faktorer er påvist gennem studier af 

bestandssvingninger. 

Andersen 1957  Øget global opvarmning med højere vinter-

temperatur og mere stabilt tørt vejr i sommer-

perioder vil potentielt have en positiv effekt 

på haren gennem forbedret killingeoverlevel-

se, men vil afhænge af øvrige dødeligheds-

faktorer. 

Jagt Forøger dødeligheden i efterårs-

bestanden. 

Med den store killingedødelighed i 

sommerperioden er der stor risiko 

for,at efterårsdødeligheden på grund 

af jagt i områder med lave bestand-

stætheder bliver additiv.  

Et jagtligt udtag bør højst være på 20 

% af efterårsbestanden – og det un-

der forudsætning af, at efterårsbe-

standen ikke bringes længere ned 

end 3 harer per km2.  

Marboutin & Peroux 

1995, Marboutin m.fl. 

2003  

 I områder med lav bestandstæthed vil det 

generelt være svært at bedømme 

muligheden for at drive en bæredygtig jagt 

på hare.  
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Sprøjtning med herbicider Reduceret fødeudbud for både kil-

linger og voksne harer, især kritisk i 

sommerperioden. 

Manglende fødeudbud i form af 

ukrudtsplanter formodes at være en 

af de vigtigste årsager til den forøge-

de killingedødelighed om sommeren.  

Hald 1998, Smith 

2005a, 2005b, Win-

centz 2009 

Generel reduceret 

biodiversitet. Lave 

individtætheder. 

 

Barriereeffekter af kornaf-

grøder om sommeren 

Afgrøder, især korn men sandsyn-

ligvis også majs, kan formentlig 

blive så tætte, at de rent fysisk 

hæmmer harernes bevægelser i 

landskabe. Dette kan påvirke 

overlevelse gennem fødemangel 

og prædation. 

Ingen dokumentation fra videnska-

beligt udførte feltundersøgelser. 

 

CJ Topping, upubl. 

data. 

Hvis der er en effekt 

vil den formentlig og-

så påvirke andre 

vildtarter, fx agerhø-

ne og fasan. 

Hypotesen mangler at blive efterprøvet ved 

felteksperimenter. 

Landbrugsmaskiner Et ukendt antal killinger dræbes 

hvert år af landbrugsmaskiner, 

især i forbindelse med kornhøst og 

græsslåning. 

Forøger killingedødeligheden. Hansen 1997, Olesen 

& Asferg 2006 

Samme problematik 

eksisterer for andre 

vildtarter, fx agerhø-

ne, fasan, rådyr. 

Problemets aktuelle omfang og bestands-

mæssige konsekvenser  mangler at blive un-

dersøgt ved felteksperimenter. 
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5 Bestandsfremmende tiltag 

På basis af videnskabelig dokumentation eller praktiske erfaringer med forvalt-

ning af harebestande kan der angives en række konkrete forvaltningstiltag, som 

under visse forudsætninger med en vis sandsynlighed kan forøge tætheden i en 

given harebestand. Det kan ske gennem forvaltningsmæssige tiltag, der mind-

sker dødeligheden i bestanden, eller gennem tiltag, der øger landskabets bære-

evne for harer. De forskellige tiltag varierer fra mindre justeringer inden for en gi-

ven driftsramme til omfattende indgreb, fordi de dækker et bredt spektrum med 

hensyn til areal, arbejdsindsats og økonomi. 

Den forventede bestandsmæssige effekt i forhold til omkostningerne vil naturlig-

vis være af afgørende betydning, når der skal tages endelig beslutning om at 

gennemføre et konkret tiltag. Herudover bør det pågældende tiltags øvrige na-

turmæssige konsekvenser inddrages i beslutningsgrundlaget. Gennemførelse af 

et tiltag bør ledsages af en systematisk registrering af effekterne af tiltaget, dels 

for at kunne afgøre om det pågældende tiltag evt. skal videreføres eller justeres, 

dels for at opbygge en generel viden om effekterne af forskellige tiltag. 

I det følgende gennemgås kort en række større og mindre tiltag med forskellig 

grad af dokumenteret bestandsmæssig effekt på harebestande i landbrugsland-

skaber. Disse er opsummeret i Tabel 2.  

5.1 Reduktion af dødeligheden 

Prædatorkontrol/prædationsbegrænsning benyttes ofte som et direkte tiltag 

med henblik på at mindske dødeligheden i bl.a. byttedyrbestande, hvor præda-

tion anses for at være en væsentlig dødelighedsfaktor. Med prædatorkontrol for-

stås normalt en direkte fjernelse ved fangst eller bortskydning af rovdyr fra de 

områder, hvor en byttedyrbestand ønskes beskyttet, evt. kombineret med heg-

ning. En indirekte form for prædatorkontrol vil være at gøre rovdyrenes fødesøg-

ning mindre effektiv gennem strukturelle ændringer i landskabet, fx ved at skabe 

flere og bedre muligheder for dækning for byttedyrene. Dette understøttes bl.a. 

af resultaterne af en række undersøgelser i engelske landbrugslandskaber, hvor 

prædatorkontrol viste sig i betydeligt omfang at være afgørende for udviklingen 

i harebestanden (Reynolds m.fl. 2010). I områder, hvor der sideløbende med 

prædatorkontrollen blev gennemført habitatforbedringer, blev der konstateret 

tætheder i efterårsbestanden, som var meget høje efter engelske forhold, og 

som gav mulighed for en betydelig jagt. Ved ophør af prædatorkontrollen faldt 

tæthederne igen, også i områder med habitatforbedringer. Den samlede konklu-

sion fra disse undersøgelser er, at selv hvor der sker omfattende habitatforbed-

ringer, vil prædation forhindre harerne i at udnytte landskabets ressourcemæssi-

ge bæreevne.  Ifølge Reynolds m.fl. (2010) er netop manglende prædatorkontrol 

forklaringen på de beskedne – eller ligefrem manglende – effekter af mange for-

søg rundt omkring i Europa på at forøge harebestandene ved hjælp af habitat-

forbedringer.  Det vil sige, at prædatorkontrollen får størst effekt, når der samtidig 

gennemføres habitatforbedringer og vice versa. 

Der foreligger i øvrigt en ret entydig og overbevisende dokumentation for, at en 

markant reduktion af rævetætheden i et større sammenhængende område har 

en mærkbar positiv effekt på harebestanden (fx Lindström m.fl. 1994, Panek m.fl. 

2006), uanset om reduktionen sker som følge af naturlige epidemier (ræveskab) 

eller målrettede kampagner, fx i form af deciderede udryddelsesprogrammer 

(rabies) eller ekstraordinært intensiv rævejagt (vildtplejetiltag). Erfaringen viser 
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dog også, at det er uhyre ressourcekrævende og teknisk vanskeligt at foretage 

en effektiv regulering af ræve, og at virkningen – i hvert fald hvis der er tale om 

områder på fastlandet – under alle omstændigheder er kortvarig pga. nyindvan-

dring udefra.  

Alle tiltag, som reducerer dødeligheden blandt killinger eller voksne, herunder 

jagt, vil have en umiddelbar bestandsmæssig effekt i form af flere dyr. Men den 

konkrete effekt afhænger af nogle vigtige bestandsøkologiske mekanismer, som 

bevirker, at den umiddelbart opnåede ”dividende” i form af flere overlevende 

individer i et eller andet omfang bliver modsvaret af en reduceret tilvækst i be-

standen. Det er fx meget afgørende, om dødeligheden som følge af en given år-

sag er additiv eller kompensatorisk, dvs. om en hare, der bliver ”reddet” fra at dø 

af én årsag, vil have større risiko for at dø af en anden årsag. Ligeledes er det 

meget afgørende, hvor meget tæthedsafhængige faktorer (ressourcer) begræn-

ser bestandens tæthed, dvs. hvor meget bedre de tilbageværende harer klarer 

sig, fordi de får bedre vilkår, når bestanden bliver tyndere og vice versa.  Jo mere 

en bestands overlevelses- og reproduktionsparametre er begrænset af tæt-

hedsafhængige faktorer, jo mindre positiv effekt må man forvente af tiltag, som 

forbedrer dyrenes overlevelse. Af samme grund kan man heller ikke uden videre 

forvente, at et givet tiltag vil have samme effekt på alle bestande og lokaliteter, 

så man kan ikke bare overføre resultaterne fra ét sted til et andet. 

En hares risiko for at falde som bytte for rovdyr – og den antiprædatoradfærd, 

den udviser for at undgå at blive taget af rovdyr – formodes at afhænge af mu-

lighederne for at gemme sig og flygte, hvis den bliver angrebet. Det er derfor 

sandsynligt, at rovdyrenes betydning vil kunne mindskes ved at etablere arealer 

med tilstrækkelig høj græs- og urtevegetation (fx Smith m.fl. 2004, Jennings m.fl. 

2006).  

Selvom biltrafik kan være en væsentlig dødsårsag for harer, er det næppe reali-

stisk at begrænse antallet af harer, der dræbes i vejtrafikken, dels fordi fx ”hare-

sikker” hegning langs vejene i nødvendigt omfang ikke er praktisk realisabel, 

dels fordi mange hegn vil forøge fragmenteringen i landskabet, som mange ste-

der allerede er et problem i sig selv for visse dele af faunaen. Derimod vil det 

sandsynligvis være muligt at mindske dødeligheden på grund af høst- og mark-

arbejde, som formentlig især rammer killingerne. Det kunne fx ske gennem ud-

vikling af praktiske tiltag, som gør det muligt i tide at opdage killinger på arealer, 

som skal slås eller på anden måde behandles, eller får killingerne til at fravælge 

eller bevæge sig væk fra sådanne arealer. Udvikling og afprøvning af simple 

metoder til at minimere dødeligheden på grund af høst- og markarbejde kunne 

overvejes som en del af en national forvaltningsstrategi. 

5.2 Habitatforbedring 

Harer har to hovedkrav til deres levested: Der skal være tilstrækkelig føde året 

rundt, og biotopen skal kunne yde en vis sikkerhed mod prædatorer. Habitatfor-

bedrende tiltag skal derfor i særlig høj grad have disse to behov for øje. Hvilket af 

behovene, der vejer tungest i forbindelse med design af harevenlige biotoper i 

et givet område, vil bero på, hvilke faktorer der er de primært bestandsbegræn-

sende på den pågældende lokalitet. Den videnskabelige litteratur er meget 

sparsom, når det drejer sig om at dokumentere konkrete effekter på harebestan-

de af de enkelte habitatforbedrende tiltag. Det har derfor været nødvendigt at 

anvise til upublicerede rapporter og personlig kommunikation med forskere, som 

arbejder inden for området. Hvad angår danske forhold, tilbyder adskillige 

kommercielle firmaer rådgivning inden for biotopplaner og vildtpleje, herunder 

også tiltag rettet mod harer. Intensiv søgning i den dansksprogede jagt- og vildt-
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plejelitteratur og direkte henvendelse til udbydere af rådgivning har imidlertid ik-

ke kunnet identificere nogen form for systematisk indsamlet dokumentation for 

de påståede bestandsmæssige effekter af de tiltag, der udbydes. Dermed er det 

ikke muligt at foretage en kritisk vurdering og evaluering af effekten af disse til-

tag, men det er ikke ensbetydende med, at biotoptiltag er uden bestandsmæs-

sig effekt.  

Britiske erfaringer fra landbrugsarealer omfattet af ordninger for naturvenlig drift 

(Agri EnvironmentalSchemes, AES) tyder indtil videre på, at etablering af hegn 

og udlægning af udyrkede bræmmer med tokimbladede urter har en mærkbar 

positiv effekt på harebestande. I et bestemt studieområde har disse tiltag med-

ført en 5-dobling af harebestanden og en 100-dobling i agerhønsebestanden 

på 5 år (Potts  2010). Habitattiltagene var ikke rettet specielt mod harer, og de er 

formentlig implementeret i kombination med en eller anden form for prædator-

kontrol.  

I mangel af empirisk dokumentation vil konklusionerne i det følgende til dels væ-

re funderet på forudsigelser fra individ-baserede simuleringsmodeller (Topping 

in press, Topping m.fl. 2010, se også  

http://www.dmu.dk/en/animalsplants/almass/applications/gamemanagemen

t/). Resultater herfra peger i samme retning som de britiske feltforsøg, idet kon-

vertering af arealer med kornafgrøder til arealer med græs (og afgræsning) iføl-

ge modellerne skulle øge bestandstætheden af hare såvel som ungeproduktio-

nen som følge af en øget fødetilgængelighed i vækstsæsonen (Fig. 4). Modelsi-

muleringerne tyder på en omtrent lineær sammenhæng mellem tætheden af 

harer og det areal, som tages ud af normal landbrugsdrift til gavn for harer og 

andet vildt. Da rene kornlandskaber, ifølge modelresultaterne, stort set ikke op-

pebærer harebestande overhovedet, vil konvertering af selv en lille del af korn-

arealet til græsning medføre en markant stigning i haretætheden i forhold til ud-

gangspunktet.  

Moderne kornafgrøder holdes stort set fri for urter, så de udgør en meget ringe 

føderessource for harer fra maj til august, men derudover virker (vinter-) kornaf-

grøderne pga. af deres tætte struktur efter alt at dømme også som fysiske barrie-

rer for harernes bevægelser i denne periode. For ikke at hindre harernes vekslen 

mellem vigtige fødekilder i landskabet må ikke alene arealet af de midtmark-

striber, som måtte blive udlagt som harebiotoper i sommerperioden, være af be-

tydning, men formodentligt også graden af sammenhæng mellem disse. Den 

præcise betydning for harernes bevægelser, energetik og prædationsrisiko af en 

sådan ”mikrohabitats-fragmentering” af de tilbageværende harebiotoper i korn-

landskaber mangler at blive undersøgt i feltstudier. 

 

 

http://www.dmu.dk/en/animalsplants/almass/applications/gamemanagement/
http://www.dmu.dk/en/animalsplants/almass/applications/gamemanagement/
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5.3 Bestandsfremmende tiltag 

Selv om mange forskelligartede bestandsfremmende tiltag er mulige (Tabel 2), 

er den konkrete virkning af de fleste af disse tiltag ikke dokumenteret af syste-

matisk indsamlede data. For indeværende strækker den feltbaserede dokumen-

tation sig til, at man generelt kan forvente målbare bestandsfremgange af harer 

i forbindelse med (i) en væsentlig reduktion af rævebestanden, (ii) ved anlæg-

gelse af permanente ”vildtvenlige” arealer i markernes randzoner og ”diversifi-

cering” af afgrødemosaikken, og ved en kombination af begge dele. Simule-

ringsmodeller forudsiger også, at anlæggelse af arealer med sommerafgrøder 

og generel ”diversificering” af afgrødemosaikken vil fremme harebestanden 

gennem en øget ungeproduktion, men at den rette kombination af landskabs-

parametre er vigtig for at opnå det optimale resultat. Det bedste bud på, hvorle-

des man indretter moderne, intensive landbrugslandslandskaber til også at kun-

ne tjene som levesteder for harer, må på det foreliggende grundlag være, at 

man skal sørge for en kombination af arealer med rigt sammensat fødegrundlag 

(grønne urter) og habitater med god sikring mod rovdyr og rovfugle igennem 

ynglesæsonen, dvs. halvhøj græs- og urtevegetation.  En mere præcis viden om, 

hvorledes landbrugslandskaber skal modificeres i forhold til den nuværende til-

stand for at opnå den bedste ungeproduktion og dermed den største bestands-

mæssige effekt i forhold til omkostningerne ved de pågældende tiltag, mangler 

dog fortsat. Grundet en meget ændret landbrugsdrift og infrastruktur i dag vil det 

formentlig ikke være muligt at nå samme bestandsstørrelse af harer som i 

1950’erne. 

 

Figur 4. Sammenhæng mellem andelen af et kornlandskab, som udlægges til græsning, 

og tætheden af harer og disses ynglesucces i form af det gennemsnitlige antal ungekuld 

som forudsagt af den individ-baserede computermodel ALMASS. 
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Tabel 2. Liste over konkrete tiltag som positivt vil påvirke bestandstætheden af hare. 

 

Tiltag Virkning Bestandseffekt Kilder Effekter på øvrig natur Kommentar 

Bekæmpelse af ræv Killinger og voks-

nes overlevelse  

Funktionel udryddelse af ræve 

(skab, bekæmpelse) medfører 2-3 

ganges forøgelse af harebestand i 

forhold til ”normal” rævetæthed 

Lindström m.fl. 1994, Smidt 

m.fl. 2004, Panek m.fl. 2006, 

Reynolds m.fl. 2010 

Negativ effekt på rævebe-

stand. Forventet positiv effekt 

på en række andre vildtbe-

stande (rådyr, agerhøne etc.) 

Effektiv rævebekæmpelse er tidskrævende og 

teknisk vanskelig. På grund af indvandring af 

nye dyr er effekten kortvarig. Etiske proble-

mer med prædatorbekæmpelse kan anføres. 

Bekæmpelse af kragefugle Killingers overle-

velse 

Ikke dokumenteret ingen undersøgelser Negativ effekt på bestand af 

kragefugle. 

På grund af indvandring af nye dyr er en mu-

lig effekt givetvist kortvarig. Etiske problemer 

med prædatorbekæmpelse kan anføres. 

Tiltag mod drab i høstma-

skiner 

Killingers overle-

velse 

Ikke dokumenteret ingen undersøgelser  Vil formentlig også kunne 

mindske drabsrater for andre 

vildtarter 

Forskellige metodiske og teknologiske tilgan-

ge er teoretisk mulige, men ingen konkrete 

metoder er pt. afprøvet i praksis. Dyreetiske 

og landbrugsøkonomiske (skader på afgrøde) 

argumenter kan også tale for iværksættelse af 

drabsreducerende tiltag. 

Oprettelse af forbundne 

markstriber og sommeraf-

grøder i landskaber med 

kornafgrøder (DK) 

Voksne hunners 

kondition og un-

geproduktion. Kil-

lingers overlevelse. 

Individbaserede simuleringsmodel-

ler forudsiger at en øgning af græs-

ningsarealet fra 0 til 5% i rene korn-

landskaber medfører en bestand-

stigning fra 1 til 5 hunner per km2. 

En yderligere øgning af arealet med 

sommerfoder medfører en yderlige-

re øgning af harebestanden (Fig. 3). 

Dokumentation fra feltforsøg mang-

ler. 

C.J. Topping (upubl.) Generel positiv effekt på bio-

diversitet og øvrige vildtbe-

stande 

Modelforudsigelser tyder på at harers mulig-

heder for at bevæge sig mellem forskellige 

habitater er af afgørende betydning for hare-

res fouragering og mulighed for at undslippe 

prædatorer  (kornmarker fungerer som barri-

erer om sommeren) 

Agri Environmental 

Schemes (AES): Diversifi-

cering af agerlandskab 

gennem skabelse af mosa-

ikstruktur. Udlægning af 

markstriber langs læhegn 

mv. (UK) 

 

 

Ikke meddelt 

 

 

I kombination med prædatorkon-

trol, en 5-dobling af harebestand på 

5 år (Norfolk, UK) 

 

 

G.R. Potts (upubl. rapport 

2010) 

 

 

Generel positiv effekt på bio-

diversitet og øvrige vildtbe-

stande  

 

 

Habitattiltag var især rettet mod at forbedre 

levevilkår for agerhøne og andre fuglearter, 

samt biodiversitet generelt 
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Forskellige tiltag rettet 

mod højere naturindhold 

på en lang række bedrifter 

(UK). 

 

Ikke meddelt 35% bestandsfremgang over 5 år på 

bedrifter med AES sammenlignet 

med 18% nedgang på bedrifter 

uden AES (East Anglia, UK). Ingen 

forskel over 5 år i West Midland, 

UK 

S.J. Browne & N.J. Aebischer 

(upubl. rapport 2002) 

Generel positiv effekt på bio-

diversitet og øvrige vildtbe-

stande 

Habitattiltag var navnlig rettet mod at forbed-

re levevilkår for agerhøne. 

Udlægning af ikke-

afgræssede felter i græs-

ningslandskaber  

Forventet forbedret 

kondition for 

voksne og killin-

ger. Lavere præda-

tionsrater på kil-

linger 

Ikke dokumenteret Jennings m. fl. 2006 Ikke-afgræssede felter vil også 

gavne biodiversitet og øvrige 

vildtbestande 

Argument går på at harer i græsningsland-

skaber har relativt dårligere kondition og fo-

rekommer på lavere tætheder end i dyrkede 

landskaber pga. øgede energetiske udgifter og 

forhøjet prædationsrater pga. mangel på ve-

getationsdække. 

Anlæggelse af vildtafgrø-

der (DK) 

 

Forbedret fødesi-

tuation 

Ikke dokumenteret DLF:http://www.dlf.dk/uplo

ad/tff_2009-

10_5_vildtafgroeder.pdf  

LG Hibirds Vildtafgrøder 

http://www.lgseads.dk/filer/f

orum/vildtbrochure_1_lav.p

df  

Angives at have positiv effekt 

på andre vildtarter 

Kommercielt udbudt løsning af DLF 

Anlæggelse af markvildt-

striber og græsstriber med 

kort vegetativ vækst (DK) 

Forbedret fødesi-

tuation og dæk-

ning 

Ikke dokumenteret HedeDanmark 

(http://www.hededanmark.d

k/Markvildtstribe.3849.aspx 

); http://www.askovmalt-

jagt.dk/bladet/2010/natur_vil

dtpleje.html  

Ikke angivet Kommercielt udbudt løsning af HedeDan-

mark 

Varieret sammensætning 

af afgrøder. Øget land-

skabsmæssig diversitet 

(DK) 

Forbedret fødesi-

tuation og lavere 

energiforbrug. 

Ikke dokumenteret med feltdata. 

Individbaserede simuleringsmodel-

ler tyder på markant positiv effekt  

HedeDanmark: 

http://www.askovmalt-

jagt.dk/bladet/2010/natur_vil

dtpleje.html 

Topping m.fl. 2010  

Angives at have generel posi-

tiv effekt på vildtbestande 

Kommercielt udbudt løsning af HedeDan-

mark 

 

http://www.dlf.dk/upload/tff_2009-10_5_vildtafgroeder.pdf
http://www.dlf.dk/upload/tff_2009-10_5_vildtafgroeder.pdf
http://www.dlf.dk/upload/tff_2009-10_5_vildtafgroeder.pdf
http://www.lgseads.dk/filer/forum/vildtbrochure_1_lav.pdf
http://www.lgseads.dk/filer/forum/vildtbrochure_1_lav.pdf
http://www.lgseads.dk/filer/forum/vildtbrochure_1_lav.pdf
http://www.hededanmark.dk/Markvildtstribe.3849.aspx
http://www.hededanmark.dk/Markvildtstribe.3849.aspx
http://www.askovmalt-jagt.dk/bladet/2010/natur_vildtpleje.html
http://www.askovmalt-jagt.dk/bladet/2010/natur_vildtpleje.html
http://www.askovmalt-jagt.dk/bladet/2010/natur_vildtpleje.html
http://www.askovmalt-jagt.dk/bladet/2010/natur_vildtpleje.html
http://www.askovmalt-jagt.dk/bladet/2010/natur_vildtpleje.html
http://www.askovmalt-jagt.dk/bladet/2010/natur_vildtpleje.html
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6 Forslag til praktisk forvaltning 

6.1 Forvaltningsmodel 

Enhver praktisk bestandsforvaltning må tage udgangspunkt i en klart defineret 

målsætning, hvis opfyldelse efterfølgende kan evalueres (Sinclair m.fl. 2006). 

Dette kræver nødvendigvis, at man har data på bestandens status og ændringer 

i denne. Af samme grund er det nødvendigt dels at have en gængs og pålidelig 

metode til at monitere en bestands status, dels at foretage en løbende monite-

ring af den bestand, der skal forvaltes.  

Ifald en målsætning skulle vise sig ikke at være opfyldt, vil man som forvaltende 

organ vurdere, om man skal agere derpå, dvs. ændre forvaltningspraksis eller 

nedjustere den oprindelige målsætning, så den kommer i overensstemmelse 

med den virkelige situation (Fig. 5). 

Hvis man vælger at agere på en manglende målopfyldelse ved at ændre på 

forvaltningspraksis, vil det for at kunne vurdere, om tiltaget har været effektivt, 

være nødvendigt efterfølgende at evaluere, i hvilken grad dette medfører den 

ønskede ændring i bestandens status (Fig. 5). Da en adaptiv forvaltningsproces 

er defineret ved at være udstyret med ”feedback-loops”,vil forvaltningsindsatsen 

til enhver tid kunne justeres i forhold til ændringer i bestandens status.   

Da valget af forvaltningsindsats ikke bare gælder omfanget, men også typen af 

tiltag, vil en bestandsforvaltning i det lange løb blive mere effektiv, hvis den sam-

tidig  ledsages af en vidensopsamlingsstrategi for løbende evaluering af effekten 

af forskellige tiltag i forskellige situationer (Fig. 5).   

For at virke optimalt bør en handlingsplan for hare af ovennævnte grunde om-

fatte både forvaltningsmål, bestandsopgørelser og evaluering af målopfyldelse 

og effektivitet af tiltag (Fig. 5).  

I de følgende afsnit gives forslag til (i) at graduerede målsætninger, som forval-

tende aktører (statslige, kommunale eller private) vil kunne tage udgangspunkt i 

forbindelse med den indsats, der ønskes iværksat, (ii) praktisk anvendelige me-

toder til vurdering af den lokale bestandsstørrelse samt (iii) en oversigt over vir-

kemidler, der kan bringes i anvendelse. Da der mangler viden om de fleste vir-

kemidlers konkrete effekt på harebestande under forskellige landskabs- og be-

standsforhold, foreslås afslutningsvis (iv) en målrettet forskningsindsats mod at til-

vejebringe kvantificeret viden om de bestandsmæssige effekter af forvaltnings-

mæssige tiltag, hvor en sådan viden mangler.  
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6.2 Forvaltningsområders geografiske udstrækning 

Da bestande skal forvaltes på bestandsniveau, må et forvaltningsområde være 

tilstrækkeligt stort til at kunne oppebære tilstrækkeligt mange individer til at ud-

gøre en helt eller næsten uafhængig bestandsforekomst. Heraf følger, at det kun 

vil give mening at forvalte harer på ejendomsniveau i det omfang, en ejendom 

har som målsætning at oppebære ”sin egen” bestand. 

For såkaldt åbne bestande, dvs. i terræner som tillader fri ud- og indvandring af 

dyr, foreslås en forårsbestand på ca. 50 dyr som værende det vejledende mini-

mumsantal for en levedygtig bestandsenhed som kan gøres til genstand for selv-

stændig forvaltning. Med ”levedygtig” skal forstås at bestanden ud fra bestands-

dynamiske tommelfingerregler skulle være rimeligt robust over for demografiske 

udsving grundet tilfældigheder (dødsfald og kønssammensætning) og omgivel-

sesbetingede begivenheder (hårde vintre, våde somre, sygdomsudbrud mv.).   

I fald man som bestandsforvalter er villig til at løbe en lidt større risiko for at be-

standsforekomsten bryder sammen pga.  naturlige bestandsudsving, kan man 

Fastsæt målsætning

Monitér bestandsstatus

Er målsætning opfyldt?

JA NEJ

bibehold

praksis

Skal praksis

ændres?

NEJ

JA

juster

målsætning

Praksis-ændring

(tiltag)

Afprøvning

evalueringtilpasning

 

Figur 5. Forslag til princip for forvaltning af lokale harebestande. Bestandsforvaltningen ta-

ger udgangspunkt i en målsætning om, hvilket bestandsniveau der ønskes. En lokalt for-

ankret bestandsopgørelse godtgør, om bestanden har den ønskede tilstand (typisk be-

standstæthed). Er målsætningen opfyldt, er der ingen grund til at ændre forvaltningsprak-

sis (bestandens størrelse moniteres løbende, fx hvert år inden jagtens start). Hvis monitering 

af bestanden godtgør, at bestanden har en mindre størrelse end ønsket, må man overveje, 

om man kan eller vil ændre forvaltningspraksis, fx ved at reducere jagttrykket eller iværk-

sætte bestandsfremmende tiltag (se Fig. 6). Ifald man ikke er villig til at ændre forvalt-

ningspraksis, bør målsætningen for bestandens størrelse bringes i overensstemmelse her-

med. Hvis man derimod ønsker at foretage en ændring i sin forvaltningspraksis for at op-

fylde forvaltningsmålsætningen, må man vurdere effekten af disse tiltag ud fra, om be-

standen ændrer status i ønsket retning. Hvis tiltaget lykkes i det ønskede omfang, kan man 

blot bibeholde den nye forvaltningspraksis. Hvis tiltaget ikke ændrer bestandens status i 

ønsket retning, må man overveje at gøre noget andet eller noget mere eller erkende, at 

målet ikke lader sig opfylde med den indsats, man er villig til at investere, og målsætnin-

gen bør derfor nedjusteres i overensstemmelse med virkeligheden. I forbindelse med val-

get af tiltag, vil en strategi for løbende evaluering af, hvor god effekt givne tiltag har (ge-

nerel forskning såvel som lokalt forankrede erfaringer), føre til, at man over tid vil finde 

frem til de mest effektive tiltag for at opnå en given målsætning (metodeoptimering). 
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godt operere med forvaltningsenheder bestående af færre end 50 dyr.  Man skal 

dog også være opmærksom på at meget små bestandsenheder i højere grad vil 

udveksle individer med omkringliggende områder således at lokale bestandsef-

fekter af lokale forvaltningsinitiativer vil kunne svækkes (”man forvalter for nabo-

en”).  

”Lukkede” bestande (fx på småøer) som pga. deres isolation vil være mere ud-

satte for indavl og demografisk ubalance, skal helst bestå af minimum 100-200 

dyr for at være bestandsmæssigt robuste over en årrække.  Hvis en fuldstændigt 

isoleret pattedyrbestand skal betragtes som levedygtig over et tidsrum af flere 

hundrede eller tusind år, bør den bestå af mindst 4000-5000 individer (Traill m.fl. 

2007).    

Uanset hvilket minimumsantal man beslutter sig for at forvaltningen skal omfatte, 

gælder dog, at den minimale forvaltningsmæssige arealenhed vil være om-

vendt proportional med bestandens tæthed.  

6.3 Forslag til graduerede målsætninger 

Iværksættelse eller ophør af forvaltningstiltag må nødvendigvis tage udgangs-

punkt i, hvorvidt en konkret målsætning for bestandens størrelse er opfyldt. Den 

voldsomme tilbagegang har sammen med en lav ynglesucces betydet, at hare 

bestandens teoretiske chance for overlevelse på længere sigt – i hvert fald i visse 

dele af Jylland – vurderes til at være så lav, at haren ifølge internationale rød-

listekriterier (IUCN) er vurderet som sårbar. Et kriterium for valg af forvaltningsstra-

tegi må derfor være det bestandsniveau, der ønskes i det geografiske område, 

som en bestand ønskes forvaltet indenfor. Hermed kan der tages hensyn til, at en 

lokal målsætning (fx på ejendomsniveau) godt kan være mere ambitiøs end en 

regional eller national målsætning. Dermed vil man fx på lokalt niveau også 

kunne være nødt til at tage flere virkemidler i brug for at opnå dette mål. I det 

omfang at flere forskellige aktører skal samarbejde om at forvalte en given be-

stand, vil en afstemning af ambitionsniveau under alle omstændigheder være 

konstruktivt for at undgå forvirring eller uenighed om valg af mål og midler. 

Der kan ikke objektivt defineres en ”naturlig” bestandsstørrelse for den danske 

harebestand, idet bæreevnen vil være meget forskellig fra et område til et an-

det, afhængig af arealanvendelse, topografi og forekomst af prædatorer. Af 

samme grund vil der heller ikke kunne angives en fælles national bestandstæt-

hed som mål for forvaltningen af arten og dens habitat. I stedet foreslås lokale 

forvaltningsplaner, som skal tage udgangspunkt i lokale mål for det ønskede be-

standsniveau samt i landskabelige, strukturelle og økonomiske muligheder for til-

tag i et givet område. Valg af forvaltningstiltag i den konkrete situation vil derfor 

lokalt skulle tilpasses det valgte mål. Et sådan lokalt ophæng giver ligeledes mu-

lighed for, at de forvaltende aktører kan vurdere, hvorvidt de iværksatte tiltag har 

en effekt på bestanden, og dermed, om konkrete forvaltningstiltag rent faktisk 

virker efter hensigten. Hermed ændres succeskriteriet for en god bestandsfor-

valtning fra at iværksætte et tiltag til at opnå en effekt af tiltaget. 

Som udgangspunkt for valg af bestandstætheder bør det grundlæggende mål 

for en aktiv forvaltning af hare være, at der i et givet område som minimum op-

retholdes en levedygtig harebestand, hvor haren vil være sjælden, men ikke tru-

et. Afhængig af ambitioner og evt. ønsker om jagt vil det højeste mål for en aktiv 

forvaltning være, at der skal være en ”tæt” bestand, hvor haren vil være almin-

delig.  
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I det følgende præsenteres eksempler på målsætninger, der kan bruges som 

retningslinjer i forvaltningen af harebestande. Overordnet skelnes der mellem, 

om målet med forvaltningen skal være at opretholde en ”levedygtig bestand” 

eller en ”overskudsbestand”, som vil kunne tåle en jagtlig udnyttelse.   

Definitionen på en levedygtig bestand vil være, at den skal være selvoprethol-

dende, dvs. at over en årrække skal antallet af killinger, der fødes, balancere 

med den naturlige dødelighed. I denne minimumsmålsætning ligger ikke noget 

krav til, hvor stor eller tæt en harebestand skal være ud over, hvad der er nød-

vendigt for at bestanden ikke risikerer at uddø.  

Definitionen på en overskudsbestand vil være, at bestandstætheden er over det, 

der kræves for blot at sikre bestandens overlevelse. Heri ligger også, at der vil 

være et bestandsmæssigt overskud, som vil kunne høstes, uden at bestanden 

bringes ned under det, der kræves, for at bestanden skal forblive levedygtig. 

Hvor højt en ”overskudsbestand” skal ligge over tætheden for en levedygtig be-

stand, vil være en skønssag, da danske harebestande (i hvert fald før i tiden) lo-

kalt har været op mod 100 gange tættere end det, der vurderes som nødvendig, 

for at en bestand er levedygtig. Tilsvarende vil det jagttryk, som må skønnes for-

svarligt, for at bestanden ikke skal gå tilbage både totalt og relativt, afhænge af 

bestandens tæthed. I det følgende opereres med tre vejledende bestandsni-

veauer for ”overskudsbestande”. 

For at undgå nogen form for værdiladning ved brug af superlativer til beskrivelse 

af disse vejledende bestandsniveauer vil disse i det følgende blot blive benævnt 

som bestandsniveau A (højeste tæthedskategori), B (mellemste jagtbare tæt-

hedskategori) og C (laveste jagtbare tæthedskategori). I forlængelse heraf kan 

en ”levedygtig bestand” betegnes som en kategori D-tæthed. En tæthed, som 

ligger under det, der må antages at være nødvendigt, for at en bestand vil kun-

ne være levedygtig, vil blive benævnt som en kategori E-tæthed.  

I : Kriterier for en ”levedygtig” harebestand (kategori D).  

Som vejledende minimumskriterium for, at man i et givet forvaltningsområde kan 

tale om en levedygtig bestand, foreslås en gennemsnitlig tæthed på 1-3 harer 

per 100 ha. Ved så lave tætheder vil harer sjældent blive observeret i landskabet 

om dagen. Ved natlige punkttællinger i åbent landskab vil man ved hjælp af 

projektør i gennemsnit observere 3-9 (2-12) harer for hver 100 tællepunkter 

(App. 2, Tabel A2-2).  Et forvaltningsområde skal have en udstrækning på mel-

lem 17 og 50 km
2
 for at rumme mindst 50 individer.  

II : Kriterier for en jagtbar harebestand (kategori A-C). 

En kategori C-bestand defineres ved en tæthed på 4-9 harer per 100 ha. Ved 

disse tætheder vil man af og til observere harer i landskabet om dagen. Ved nat-

lige punkttællinger i åbent landskab vil man ved hjælp af projektør observere 

12-26 (7-37) harer for hver 100 tællepunkter (App. 2, Tabel A2-2). Et forvalt-

ningsområde skal dermed have en udstrækning på mellem ca. 6 og 12 km
2
 for 

at rumme 50 individer. 

En kategori B-bestand defineres her ved en tæthed på 10-19 harer per 100 ha. 

Ved disse tætheder vil man jævnligt kunne observere harer i landskabet om da-

gen. Ved natlige punkttællinger i åbent landskab vil man ved hjælp af projektør 

observere 29-55 (19-78) harer for hver 100 tællepunkter (App. 2, Tabel A2-2). Et 
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forvaltningsområde skal dermed have en udstrækning på mellem ca. 263 og 

500 ha for at rumme 50 individer. 

En kategori A-bestand defineres ved, at der vil være 20 harer eller mere per 100 

ha. Ved disse tætheder vil man ofte kunne observere harer i landskabet om da-

gen. Ved natlige punkttællinger i åbent landskab vil man ved hjælp af projektør 

observere mindst 58 (37-82) harer for hver 100 tællepunkter (App. 2, Tabel A2-

2). Et forvaltningsområde kan dermed bestå af et areal på under 250 ha. Særligt 

tætte bestandsforekomster (>50 dyr per 100 ha) vil principielt kunne forvaltes in-

den for et område på under 100 ha. 

6.4 Metoder til monitering af bestandsstatus 

Viden om bestandes status og udvikling er af afgørende betydning for valg af 

forvaltningspraksis og evaluering af, om en ændring af forvaltningspraksis har 

haft den ønskede virkning. Helt overordnet skal en monitering af en bestands 

status opfylde to hovedkrav for at kunne være anvendelig: (1) metoden skal væ-

re simpel og pålidelig over en stor spændvidde af landskabstyper, og (2) data-

mængden, som indsamles i konkrete tilfælde, skal være tilstrækkelig til i rimeligt 

omfang at eliminere den statistiske usikkerhed, som denne type stikprøvemålin-

ger altid vil være behæftet med. For at finde anvendelse gælder endvidere, at 

(3) metoden skal være praktisk anvendelig og arbejdsmæssigt overkommelig. I 

det følgende beskrives nogle simple og anvendelige metoder til overvågning af 

bestandes status med eksempler på, hvorledes de vil kunne anvendes i forbin-

delse med praktisk bestandsforvaltning. 

6.4.1 Metoder til registrering af bestandstæthed 

Harebestandes tæthed og udvikling vil være den afgørende bestandsparameter 

at forvalte ud fra, idet en forvaltningsmålsætning typisk vil tage udgangspunkt i 

en ønsket bestandstæthed.  

Der findes mange metoder til at estimere bestandstætheder (Langbein m.fl. 

1999). Tællinger af harer i åbent landskab fra faste punkter i mørke vha. af pro-

jektør fra bil er den simpleste og mest tidsøkonomiske af disse. 

I sin simpleste udgave, estimeres bestanden ud fra et indeks bestående af det 

antal harer, der tælles per tællepunkt (Appendiks 1-4). Dette indeks kan omreg-

nes til en omtrentlig bestandstæthed ved hjælp af en omregningsfaktor, som 

pga. af forskelle i topografiske forhold og de enkelte observatørers metode og 

dygtighed vil kunne variere fra område til område. Ved at benytte faste tælle-

punkter sikres det bedst mulige sammenligningsgrundlag fra én tælleperiode til 

den næste. Som hovedregel vil man kunne gå ud fra, at der i gennemsnit vil bli-

ve observeret mellem 2 og 4 harer per 100 tællepunkter for hver hare, der reelt 

findes per 100 ha (Appendiks 2). Den statistiske sikkerhed omkring et givet esti-

mat (tæthed  omregningsfaktor x indeks [antal harer per tællepunkt]) vil let 

kunne beregnes ud fra, hvor mange uafhængige hareobservationer, der gøres i 

løbet af en tællerunde (jo flere observationer, jo sikrere estimat). Formler til be-

regning af bestandsindeks (med statistisk usikkerhed) ud fra tælledata kan gøres 

tilgængelige for brugere i form af et regneark eller en web-baseret bestandsbe-

regner (Appendiks 2). 
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Eksperimentelle forsøg foretaget på 86 testpersoner med forskellig baggrund (fx 

jægere vs. ikke-jægere samt graden af tidligere felterfaring med natlysninger, 

dvs. observation ved projektørlys) har vist, at antallet af harelignende testskiver, 

der blev observeret i et kontrolleret eksperiment, i høj grad afhang af testperso-

nernes erfaring med natlysninger (L. Jessen & P. Sunde, upubl.). For at sikre så 

ensartede tælleestimater som muligt bør det derfor overvejes at tilbyde (korte) 

uddannelsesprogrammer til personer, der måtte ønske at starte egne monite-

ringsprogrammer,. 

På opdrag fra Naturstyrelsen har Danmarks Miljøundersøger, Aarhus Universitet i 

2011 udviklet og afprøvet et punktællingssystem, som er møntet på at blive 

brugt af personer uden specielle forkundskaber eller med adgang til særligt tek-

nisk udstyr end en håndholdt projektør. Ud over udvikling og beskrivelse af en 

protokol for hvorledes punkttællingsruter udlægges og tællinger foretages, be-

står systemet også af en web-platform (www.hare.dmu.dk), hvor alle med inter-

netadgang kan oprette sig som bruger, nemt og simpelt oprette egne punkttæl-

lingsruter og derefter indtaste observationer i sin egen brugerdel af en database, 

som kan håndtere data fra hele landet.  Systemet er udviklet med henblik på at 

samle bestandsdata fra mange lokalområder i og omkring Himmerland i forbin-

delse med en fremtidig analyse af eventuelle forskelle i bestandsudvikling i de 

kommuner, hvor haren er særfredet i perioden 2010-12, og de kommuner, hvor 

arten har bibeholdt sin jagttid. Systemet vil med få justeringer kunne udbygges til 

også at kunne tjene som et generelt værktøj for dataopsamling og bestandsbe-

regning for de respektive forvaltningsenheder samtidig med, at man på nationalt 

niveau også vil få adgang til geo-refererede bestandsdata baseret på tællinger.  

 

Det skal afslutningsvist anføres, at natlige punkttællinger ud over information om 

harers bestandsstatus som sidegevinst også giver bestandstal på andre pattedyr-

arter, herunder ikke mindst ræv.  

I Appendiks 1 gives en kort introduktion til punktællingsmetoden generelt, mens 

Appendiks 2 giver en udfyldende beskrivelse af metodens matematiske grund-

lag og analytiske anvendelse. Appendiks 3 beskriver hvorledes tællepunkter bør 

udpeges og Appendiks 4 giver en instruktion til, hvorledes punktællinger med 

kunstigt lys udføres i praksis.  

6.5 Metoder til registrering af ungeproduktion 

Da ungeproduktionen, målt som andelen af ungdyr i efterårsbestanden, varierer 

meget mellem bestande og mellem år, vil bestandes reproduktionspotentiale 

(og dermed også det bestandsmæssige overskud, som man vil kunne forsvare at 

høste) også variere (Hansen & Hartmann 1994, Wincentz 2009). Andelen af 

ungdyr i efterårsbestanden kan også bruges som målestok for, om bestandes 

ungeproduktion bliver bedre eller dårligere. Dette vil være relevant at vide, fx for 

at evaluere effekten af et tiltag møntet på at øge ungeproduktionen. 

For harebestande, der jages, vil andelen af ungdyr ret let kunne bestemmes ud 

fra andelen af dyr med mærkbare vækstzoner på forbenenes underarmsknog-

ler. Der kræves et relativt højt antal dyr (> 100), for at andelen af ungharer kan 

estimeres nogenlunde præcist, men hvis tal fra flere bestande/revirer lægges 

sammen, vil man kunne opnå ret præcise estimater for forskelle og ændringer i 

ungeproduktion mellem landsdele og mellem år. 

http://www.hare.dmu.dk/
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Hvis en sådan overvågning skal kunne varetages på ”revirbasis”, skal der offent-

liggøres en teknisk anvisning på, hvorledes alder diagnosticeres på de enkelte 

harer, samt en web-baseret database, hvor jægere kan indtaste oplysninger og 

samtidig få beregnet deres egne bestandstal.  

6.6 Metoder til registrering af generel sundhedstilstand 

Videnskabelige undersøgelser har påvist, at harers gennemsnitsvægt varierer 

meget fra bestand til bestand og fra landskabstype til landskabstype (Jennings 

m.fl. 2006, Wincentz 2009). Da harers kropsvægt (som hovedsageligt er udtryk 

for deres kropsstørrelse, Wincentz 2009), alt andet lige er en indikator for føde-

grundlaget i opvækstperioden, kan man overveje, om man tillige med en syste-

matisk registrering af nedlagte harers alder (6.4.2) skal opmuntre jægere til også 

at rapportere nedlagte dyrs kropsvægte. Ud over at jægere vil kunne få en 

strømpil på foderstanden af deres bestande, vil en landsdækkende registrering 

af disse oplysninger også kunne være nyttig for den nationalt baserede vildtfor-

valtningsindsats. Andre parametre end kropsvægte vil også kunne overvejes 

inddraget, fx let diagnosticérbare sygdomme.  

6.7 Forslag til virkemidler 

De forvaltningstiltag, der vil være nødvendige for at nå en bestemt målsætning 

for en given bestand, vil afhænge af bestandens aktuelle status, hvor langt mål-

sætningen er fra at blive realiseret samt specifikke lokale forhold.  I det følgende 

gives et forslag til valg af virkemidler. Generelt kan det siges, at den negative be-

standspåvirkning i form af jagtlig udnyttelse i udgangspunktet anbefales diffe-

rentieret i forhold til en bestands aktuelle tæthed. Indsatsen med henblik på at 

opnå positive bestandseffekter gennem habitatforbedring bør derimod tilpasses 

den ønskede forøgelse af den aktuelle bestand. Et forslag til en operativ forvalt-

ning af harebestande er givet i Fig. 6. De nærmere detaljer uddybes i de følgen-

de afsnit. 
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Figur 6. Forslag til graduerede forvaltningsmål for lokale bestande af harer med kriterier for 

bestandstæthed og anbefalinger for jagtlig forvaltningspraksis for stabile bestande. Ifald 
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6.8 Jagtlig udnyttelse 

Selv om jagtlig udnyttelse, biologisk set, er en bestandsbegrænsende faktor på 

linje med andre faktorer, der øger dødeligheden, adskiller jagt sig fra de øvrige, 

”naturlige” bestandsbegrænsende faktorer på en række punkter, der kan beret-

tige, at jagtlig udnyttelse bliver behandlet for sig i forbindelse med bestandsfor-

valtning. Dette har dels rod i den danske jagtlov, som fordrer, at jagt skal være 

”bæredygtig”, dvs. ikke bringe en bestand i fare (Noer m.fl. 2009), dels det simple 

faktum, at jagt er den potentielt bestandsbegrænsende enkeltfaktor, som man 

fra forvaltningsmæssig side har mest kontrol over. Jagt er også det eneste for-

valtningstiltag, som virker positivt ved, at man mindsker indsatsen.   

I det omfang man måtte ønske at høste af en harebestand, bør det derfor ske 

med det formål for øje, at afskydningen er bæredygtig, dvs. ikke medfører en 

uforholdsmæssig stor bestandsreduktion eller risiko for lokal uddøen. Med ud-

gangspunkt i bestandsmodelleringer af franske harebestande(Marboutin m.fl. 

2003) og de seneste danske gennemsnitstal for voksne harers overlevelse og re-

aliserede ungeproduktion (Wincentz 2009) kan der opstilles simple, vejledende 

retningslinjer for afskydning af danske harebestande, afhængig af hvilke be-

standsstatuskriterier (A-D) bestanden opfylder. Den vejledende maksimale af-

skydningsrate tager hensyn til, at tynde bestande generelt vil være mere sårbare 

over for afskydning end tætte bestande (Marboutin m.fl. 2003).  

Som vejledende udgangspunkt foreslås derfor at: 

 kategori A-bestande (mindst 20 dyr per 100 ha) kan udsættes for en afskyd-

ning på op til 20 % af efterårsbestanden (dvs. 4 dyr eller mere per 100 ha). 

 kategori B-bestande (10-19 harer per 100 ha) kan afskydes med op til 15 % 

af efterårsbestanden (1,5-2,9 harer per 100 ha). 

 kategori C-bestande (4-9 harer per 100 ha) kan udsættes for en afskydning 

på op til 10 % af bestanden (0,4-0,9 harer per 100 ha).  

 Ved bestandstætheder på 3 harer per 100 ha eller derunder (bestandsniveau 

C eller D) frarådes harejagt for at undgå, at den lokale bestands overlevelse 

bringes i fare.  

Da det anbefalede antal harer, der kan tages ud ved jagt i et givet område er 

produktet af arealets størrelse, bestandstætheden og den anbefalede afskyd-

ningsprocent, er det reelt meget få harer, der kan høstes per km
2
 i de tyndeste, 

jagtbare bestande (kategori C) uden at bringe bestanden i fare.  

Et eksempel på beregning af det vejledende antal harer, der kan nedlægges i et 

forvaltningsområde ud fra den opgjorte bestandsstørrelse, er angivet i App. 2, Fi-

gur A2-3. En beregningsfunktion for det anbefalede antal harer, der kan ned-

lægges i et forvaltningsområde, vil kunne indbygges i en web-baseret database, 

hvor den enkelte bruger kan indtaste sine punkttællingsdata. 

Da ungeproduktion (andelen af ungharer i efterårsbestanden) vides at variere 

fra år til år og generelt er højere i de sydøstlige dele af landet end i de nordvest-

en bestand ikke opfylder den ønskede målsætning, vil bestanden kunne forsøges bragt til 

at vokse ved iværksættelse af bestandsfremmende tiltag og/eller reduktion af jagttrykket. 

Ifald intet af dette er muligt, må målsætningen justeres ned til at være i overensstemmelse 

med de faktiske bestandsforhold. 
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lige dele, er den ovenfor angivne maksimale høstrate kun at betragte som vejle-

dende. Det anbefales derfor, at den lokale afskydning også justeres op eller ned i 

forhold til bestandens udvikling, således at jagttrykket lettes for bestande, der vi-

ger i antal, mens jagttrykket omvendt kan sættes i vejret for bestande, der over-

stiger det tilstræbte bestandsniveau. Jo tættere en bestand er, jo mindre stramt 

vil man generelt kunne tillade sig at styre den lokale afskydning i et givet år.  

6.8.1 Bestandsfremmende tiltag 

Som angivet i Tabel 2 kan der iværksættes mange konkrete tiltag, der kan for-

bedre levevilkårene for harer. Hvilke tiltag, der skal bringes i anvendelse i hvilke 

situationer, må bero på en afvejning af, hvad der forventes at være mest effek-

tivt, og om omkostningerne ved et givent tiltag er acceptable. Derudover bør det 

vurderes, hvilke andre positive eller negative sidegevinster et givet tiltag forven-

tes at medføre, fx i forhold til den øvrige natur. Tiltag rettet mod at forbedre ha-

rers habitat (udlægning af markstriber mv.) må således forventes at have en stør-

re gavnlig effekt på et agerbrugslandskabs generelle biodiversitetsindhold (plan-

ter, insekter) end tiltag rettet mod at begrænse prædatorers antal.  

6.9 Strategi for vidensopsamling 

For at kunne evaluere effekten af handlingsplanen generelt, såvel som effekter 

af forskellige tiltag, foreslås etableret en strategi for systematisk vidensopsamling. 

Dette vil ikke mindst være vigtigt, fordi der fortsat mangler detaljeret viden om 

harens bestandssituation og bestandsudvikling i forskellige landsdele, og fordi de 

bestandsmæssige effekter af konkrete vildtplejetiltag i vid udstrækning ikke er 

tilstrækkeligt dokumenteret. En systematisk vidensopsamling og evaluering af 

opnåede resultater vil være den bedste strategi mhp. at sikre optimal brug af de 

ressourcer, der måtte blive investeret i bestandsfremmende tiltag, det være sig 

på privat basis eller på myndighedsniveau.  

6.9.1 Monitering og evaluering af bestandsparametre 

Som det fremgår af Fig. 5, må enhver forvaltningsmæssig disposition tage ud-

gangspunkt i en given bestands status og ændring i denne. Som beskrevet i af-

snit 6.4 foreslås udviklet simple metoder til målinger af bestandsparametre, der 

vil kunne anvendes af enhver, som måtte have lyst til at kende ”sin egen” be-

standsstatus. Ved at stille web-baserede database- og beregningsværktøjer til 

rådighed for alle interesserede vil man fra statslig side samtidigt kunne få ad-

gang til lokalt baserede bestandsdata og dermed forhåbentligt skaffe sig et 

endnu bedre nationalt overblik over de danske harebestandes status og udvik-

ling.  

På nationalt niveau, vil en bestandsovervågning baseret på indrapporterede 

punktællinger fra alle landsdele udgøre et tiltrængt supplement til vildtudbytte-

statistikken, som dels kan kritiseres for ikke at give et retvisende billede af be-

standes niveau og udvikling ved lave bestandstætheder (da jægere efter man-

ge forlydender mindsker jagttrykket på harer, når bestandene er lave), dels ikke 

vil modtage data fra områder, hvor harebestandene fredes. 

6.9.2 Monitering og evaluering af effekter af bestandsfremmende tiltag  

I betragtning af de mange biotopplejetiltag, som allerede nu gennemføres på 

privat initiativ for at forbedre levevilkår for blandt andet harer, men hvis be-

standsmæssige effekter p.t. ikke bliver evalueret, vil det være oplagt at forsøge 
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at samle og evaluere de erfaringer, der gøres på ejendoms- eller revirniveau 

landet over.  

Det foreslås derfor, at man (evt. i samarbejde med relevante, frivillige organisati-

oner og kommercielle udbydere af biotoplejeløsninger) søger at få de arealfor-

valtere, som iværksætter bestandsplejende tiltag, til at medvirke til at lade deres 

forvaltningsmæssige dispositioner registrere sammen med en årlig tælling af 

tætheden af harer (og evt. andet vildt). Naturstyrelsen og/eller relevante vildt-

forskningsmiljøer vil kunne understøtte denne proces ved at stille webbaserede 

databaser til rådighed for de bestandsforvaltere, som måtte ønske at deltage, 

samt udarbejde relevante tekniske anvisninger, som fx beskriver standardiserede 

tiltag, som siden kan evalueres på basis af et stort statistisk materiale. Hvis en sy-

stematisk registreringsindsats for effekter af tiltag iværksættes, skal denne natur-

ligvis også følges op af løbende analyser, hvis resultater kan formidles tilbage til 

brugerne. 

6.9.3 Videnskabelige undersøgelser af bestandsbegrænsende  

mekanismer 

Da der fortsat mangler viden om de bestandsbiologiske mekanismer, som be-

grænser antallet af killinger, der fødes, og hvor mange af disse, der overlever 

under forskellige vilkår, bør det overvejes at iværksætte undersøgelser til belys-

ning af disse forhold. Specifikt bør betydningen af forskellige typer småbiot-

per/vildtagre for diegivende hunners bevægelses- og forurageringsadfærd samt 

effekten på killingernes kondition og overlevelse, herunder prædationsrisiko, be-

lyses. 

Den viden, som vil kunne opnås herved, vil siden kunne bruges til at foreslå land-

skabsmæssige justeringer af forskellige typer agerland med henblik på at for-

bedre levevilkårene for harer og anden agerlandstilknyttet fauna og flora. En 

forskningsindsats rettet mod at belyse de bestandsbegrænsende mekanismer i 

moderne landskaber vil med fordel kunne samordnes med effektorienterede 

undersøgelser af bestandsmæssige virkninger af konkrete biotoptiltag (6.5.1). Li-

geledes vil det være oplagt at designe empiriske undersøgelser af harers ad-

færd og populationsdynamik i specifikke landskabstyper, herunder udlagte ha-

rebiotoper, således at de eksisterende individbaserede simuleringsmodeller kan 

valideres mod rigtige feltdata. Hermed efterprøves den generelle validitet af de 

eksisterende modelværktøjers forudsigelser. 
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7 Tidsplan, aktivitets- og rollefordeling 

Dette afsnit kan vanskeligt skrives af andre end styrelsen selv, og måske først ef-

ter samråd med de relevante NGOer og forskningsmiljøer som man måtte ønske 

inddraget i planen (Fig. 7). Følgende udkast til tekst er angivet som inspiration. 

Den ovenfor skitserede forvaltningsmodel er generel og kan sættes i værk på et-

hvert areal med tilpas stor udstrækning til at understøtte en bestandsforekomst 

(50 dyr eller mere). Som sådan vil den allerede nu kunne tages i brug af private 

eller offentlige arealforvaltere. I det omfang man måtte beslutte en mere sam-

ordnet hareforvaltning på et mere overordnet (nationalt?) plan, burde den skitse-

rede grundmodel kunne anvendes på den skala som måtte blive besluttet.  

I det omfang den nationale forvaltningsplan skal indeholde nationale målsæt-

ninger, bør disse målsætninger forsynes med en tidsplan for hvornår resultatet 

skal evalueres. På samme måde vil eventuelle aftaler om rolle- og ansvarsforde-

linger kunne skrives ind her, for at sikre en så høj sikkerhed som mulig for at pla-

nerne bliver fulgt op. 

Hvis man skulle beslutte/forhandle sig frem til at forvaltningsplanen skal inde-

holde konkrete, nationale målsætninger som vil kræve iværksættelse af syste-

matiske tiltag for at kunne opfyldes, vil en tidsramme på ca. 5 år sikkert være 

passende at evaluere resultaterne efter. Efter hver 5-års-periode kan en ny for-

valtningsplan træde i kraft, baseret på den aktuelle bestandssituation, fornyet 

indsigt om ”hvad der virker” og en evt. opdateret målsætning. 

Myndigheder

(Naturstyrelsen)

Brugere/forvaltere

ForskningsmiljøerInteresseorganisationer

• Moniterer bestande

• Iværksætter tiltag

• rapporterer deres data

• Beslutter og fastlægger overordnet strategi

• Fører tilsyn med og koordinerer aktiviteter

• Foreslår/designer undersøgelsesdesigns

• Udarbejder tekniske anvisninger

• Administrerer og analyser data  

• Producerer og formidler viden (resultater)

• Varetager medlemsinteresser

• Organiserer netværk og aktiviteter

• Formidler viden til medlemmer

 

Figur 7. Forslag til rollefordeling mellem de involverede aktører i en dynamisk forvaltnings-

plan for harer. De centrale myndigheder udstikker de overordnede retningslinjer for pla-

nens form og indhold. NGO’er varetager dels brugergruppers interesser og ønsker, men 

bruger også deres organisatoriske netværk til at informere brugere/forvaltere af harebe-

stande om forvaltningsmuligheder for deres bestande og organisere lokale tællingsprog-

rammer mv. Brugerne/forvalterne af de forskellige bestande varetager hver deres årlige 
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bestandsmonitering hvis resultater de kan uploade til centrale databaser sammen med in-

formationer om deres forvaltningsmæssige dispositioner. Forskningsmiljøer varetager det 

faglige overblik: rådgiver om løsningsmodeller, udvikler tekniske vejledninger, administre-

rer og analyserer indkomne data, udfører målrettede forskningsprojekter og syntetiserer og 

formidler ny viden. 
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Appendiks 1: Bestandsopgørelse af harer og 
andre pattedyr ved hjælp af punkttællinger 

For at kunne opgøre om harebestandes tæthed og ændringer i disse, er det 

nødvendigt at have en standardiseret optællingsmåde. Da det normalt er umu-

ligt at tælle samtlige harer i et område, må man som regel nøjes med at tælle i 

mindre områder og basere sine analyser på disse stikprøver.  

Punkttællingsmetoden er en sådan stikprøvemetode, hvor man ud fra observati-

oner fra de samme faste observationspunkter foretaget af den samme person 

med den samme fremgangsmåde på den samme årstid, vil kunne analysere om 

antallet af harer (og andre dyr for den sags skyld) som observeres med en given 

indsats, ændrer sig fra år til år.  

Da harer hovedsageligt er nataktive, er der udviklet en punkttællingsmetode 

som er baseret på, at man efter mørkets frembrud fra et køretøj belyser de om-

kringliggende marker og enge med en kraftig lygte eller projektør, og registrerer 

de harer (og evt. andre pattedyr) som typisk afsløres ved at projektørens lys re-

flekteres i dyrenes øjne (Fig. A1-1).  

Metoden anvendes allerede i forbindelse med Naturstyrelsens haretællingspro-

jekt i Nordjylland, hvortil der også er udviklet en web-baseret database, hvor alle 

kan oprette sin egen brugerkonto med tælleruter, og siden indtaste sine tælleda-

ta. På haretællingsprojektets hjemmeside (www.hare.dmu.dk) kan man finde 

flere oplysninger. 

Punkttællingsindekset kan også regnes om til en omtrentlig bestandstæthed. I 

App. 2 er der redegjort for metodens analytiske aspekter og praktiske anvendel-

se til beregning af bestandstæthed i forbindelse med forvaltningstiltag. I App. 3 

og 4 er angivet hvorledes tællepunkter oprettes og tællinger udføres.  

http://www.hare.dmu.dk/
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0 harer er også en observation!  

Da punktællingsdata er baseret på antal dyr per observationspunkt, er de obser-

vationer hvor der ikke observeres dyr på et tællepunkt præcis lige så vigtige som 

de observationer, hvor der bliver observeret dyr. Det er derfor af yderste vigtig-

hed at også de observationsposter, hvor der ved et besøg ikke observeres nogle 

dyr, tælles med. På de fleste tælleposter vil man ikke se nogen dyr overhovedet 

når der tælles – og det er også et resultat! Selv om man på en hel tællerute ikke 

skulle have set et eneste dyr i løbet af sin tælleaften (nok mere usædvanligt, 

men teoretisk fuldt muligt), skal turen alligevel tælles med på fuldstændig lige 

fod med alle andre tælleture. Hvis det derimod af den ene eller den anden 

grund, ikke er muligt at foretage en tælling på et bestemt punkt på ruten (f.eks. 

pga. af for høje afgrøder), skal man registrere punktet som ”punkt ikke belyst” – 

for så skal det naturligvis ikke tælles med i statistikken.  

 

Figur A1-1. Punkttællinger af harer vha. kunstig lys fra bil (foroven til venstre). Harer vil typisk blive opdaget ud fra refleksen i øj-

nene (foroven til højre). Selv med et fuldstændigt åbent synsfelt vil man sjældent kunne opdage harer i mørke på større afstand 

end ca. 200 m fra observatøren. I et dansk landskab vil der endvidere kun undtagelsesvist være muligt at have et fuldstændigt 

frit synsfelt pga. bygninger, hegn og terrænforskelle som spærrer for udsynet. I ”åbne” landskaber vil man derfor alt andet lige 

observere flere harer per tællepunkt end i landskaber med mere begrænsede udsigtsforhold. Man bør derfor tage hensyn til de 

gennemsnitlige sigtforhold hvis man ønsker at omregne antal harer set per tællepunkt til antal harer per arealenhed (se tekst). 
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Punkttællingstal er indekstal  

Antallet af harer og andre pattedyr som registreres per punkt er et såkaldt in-

dekstal, da det ikke umiddelbart siger noget om hvor mange dyr der forekom-

mer per arealenhed (tæthed). For at påvise om bestande går frem eller tilbage i 

antal, er det imidlertid ikke nødvendigt at vide præcist hvor mange dyr der er, så 

længe man kan regne med at forholdet mellem indekstallet og den ”rigtige” be-

standstæthed er den samme. Dvs. at hvis indekstallet falder med 20 % over en 

tidsperiode, kan man regne med at der er blevet 20 % færre dyr i løbet af den 

samme periode. Af samme grund beregnes udvikling i punkttællingstal ofte ud 

fra en udgangsværdi på 100 % som repræsenterer bestandsniveauet i det første 

tælleår. Eksempel på lokale forskelle i forekomst af harer i Himmerland er vist i 

figur A1-2. 

Fra indekstal til bestandstæthed  

Under forudsætning af at tællepunkterne i et forvaltningsområde er nogenlunde 

repræsentative for det samlede areal, kan man omregne sit indekstal til en om-

trentlig bestandstæthed ud fra en omregningsfaktor.  

Beregninger foretaget af DMU (App. 2), viser at der i typiske, åbne danske land-

skaber vil være 1 hare per 100 ha for hver 3 hare man tæller per 100 tællepunkt 

(dvs. at hvis man på 50 tællepunkter ser 12 harer, vil der formentlig være ca. 8 

harer per 100 ha.). Omregningsfaktorens størrelse afhænger dog både af hvor 

vidt udsyn der har været på tællepunkterne (hvor stort område der kan tælles 

harer på), og observatørens dygtighed til at observere de harer som findes på 

tællefladerne. Hvis man betragter sig selv som god til at observere harer på af-

stande over 75-100 m og landskabet er meget åbent, bør man bruge en omreg-

ningsfaktor på 4 harer per 100 tællepunkt for hver hare per 100 ha. Hvis man 

derimod vurderer at man kun ser få harer på over 75 m afstand og udsynet fra 

tællepunkterne er begrænset pga. bakker, læhegn mv. er en omregningsfaktor 

på 2 harer per 100 tællepunkt for hver hare per 100 ha mere realistisk.  

I App. 2 er der givet eksempler på hvorledes omtrentlige bestandstætheder vil 

kunne beregnes ud fra indekstal.  
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Figur A1-2. Eksempel på lokale forskelle i forekomst af harer, angivet som andelen af 

gange der på hvert lysningspunkt blev observeret harer. Fluebenene mellem cirklerne an-

giver observationer af harer mellem lysningspunkterne. Som det fremgår af figuren er an-

tallet af harer ujævnt fordelt inden for tælleområdet. 
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Appendiks 2. Uddybning af teknisk og nume-
risk metode til opgørelse af bestandstæthed  
baseret på natlige punkttællinger 

I dette Appendiks leveres den grundlæggende teori bag, empiriske dokumenta-

tion for og eksempler på praktiske anvendelse af den punkttællingsmetode som 

foreslås liggende til grund for bestandsopgørelser af harer i forbindelse med 

praktisk bestandsforvaltning. Læsere uden særlig interesse for metodens mate-

matiske forudsætninger kan med fordel starte læsningen ved afsnittet ”Praktisk 

Anvendelse”. 

Princip 

I princippet kan bestandstætheden af harer og andre dyr estimeres ved at man 

tæller antallet af dyr på et kendt areal og beregner ratioen mellem antal talte 

dyr og det talte areal. Dette estimat tager dog ikke højde for at ikke alle dyr ob-

serveres, hvorfor man for at få et retvisende tæthedsestimat også er nødt til at di-

videre den observerede tæthed med andelen af dyr som observeres, også kal-

det detektionsraten. Typisk angivet som sandsynligheden for at et givet dyr bliver 

observeret). Hvis kun halvdelen af dyrene i et optællingsområde rent faktisk ob-

serveres (detektionsraten er 0,5), er den estimerede, reelle bestandstæthed altså 

dobbelt så høj som den faktisk observerede.  

Rent matematisk kan det skrives således: 

A

N

p
D

ˆ

1ˆ   

hvor D̂ er den estimerede tæthed (Eng. ”Density”), N er antallet af talte harer 

(”Number”) ,A er det areal som der optalt (”Area”) og p̂ er den estimerede de-

tektionsrate (”probability”. ”^”-tegnet angiver at en størrelse er et estimat forbun-

det med en bestemmelsesusikkerhed: Fordi p er forbundet med bestemmelsesu-

sikkerhed, vil D som er p indgår i, også være forbundet med bestemmelsesusik-

kerhed) 

Da detektionsraten i udgangspunktet er ukendt (og i givet fald skal estimeres ud 

fra en analyse baseret på data) og i øvrigt varierer som funktion af bl.a. observa-

tørens dygtighed, terrænets beskaffenhed og afstanden til observatøren (Fig. A2-

1), er det meget vanskeligt og teknisk krævende i praksis at beregne en rimelig 

eksakt bestandstæthed. Hertil kommer at det i praksis er vanskeligt og tidskræ-

vende præcist at opgøre hvor stort et areal man reelt kan overse under en op-

tælling, uanset om man benytter sig af linjetransekter eller punkttransekter.  
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For haretællingers vedkommende, hvor en observatør nødvendigvis må foreta-

ge sine optællinger fra et landpunkt, er det især af afgørende betydning at de-

tektionsraten aftager dramatisk for afstande over ca. 100 m, hvilket betyder at 

størstedelen af de harer som vil befinde sig inden for et observationsområde på 

0-200 m reelt ikke vil blive opdaget. Selv hvis detektionsraten som funktion af 

observationsafstanden er kendt, kræver det komplekse analyser for at kunne 

håndtere det forhold at det observerbare areal øger med afstanden til observa-

tøren mens detektionsraten aftager.  

Af alle disse årsager er en præcis bestandstæthedsbestemmelse praktisk uop-

nåelig uden en meget stor og indviklet feltindsats og analytisk bistand fra fagfolk.  

En mere pragmatisk tilgang vil være at benytte sig af et simplere udtryk for be-

standstæthed, som dels er lettere at beregne, dels ikke stiller de samme krav til 

dataindsamlingsmetode. Hvis et sådant, mindre rigoristisk bestandsudtryk eller 

bestandsindeks (I) er et rimeligt konsistent udtryk for den ”sande” bestandstæt-

hed, vil det kunne omregnes til en omtrentlig bestandstæthed ved hjælp af en 

omregningsfaktor: 

I

D
faktoromregningsfaktoromregningsID

ˆ
ˆ   

Under alle omstændigheder, vil et bestandsindeks som er fremkommet med 

præcis den samme metode være sammenligneligt fx fra et år til et andet. For et 

Sandsynlighed for at opdage en hare ved en given 

afstand

0
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1

1 11 21 31
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Figur A2-1. Sandsynlighederne for at en hare på åben mark overhovedet bliver observeret af trænede haretællere med det 

bedst tænkelige lygteudstyr som funktion af stigende afstand fra observatøren. Beregningerne er baseret på en antagelse om at 

der er lige mange harer per fladeareal uanset afstanden til observatøren, og når man kender det areal som kan belyses på for-

skellig afstand fra tællepunktet, kan man beregne hvor mange harer som ”mangler” at blive talt hvis man går ud fra at alle harer 

på afstanden 0 vil blive registreret. Kurverne viser at selv trænede observatører i gennemsnit kun vil opdage halvdelen af alle de 

harer som befinder sig 120 m borte og kun under hver femte hare på 200 m afstand. Dertil kommer at der forskelle i mellem 

landsdele idet harer i Vesthimmerland (Vhl) er nemmere at observere end harer på Lolland. (Fra Wincentz 2009). 
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givet forvaltningsområde vil man derved kunne bruge det lokale bestandsindeks 

som udtryk for om den lokale bestand går frem eller tilbage: 

1

2

),( 11
21

år

år

årår
I

I
2 år til 1 år fra thedbestandstæ i Ændring    

Hvis et indekstal det ene år er 2 og det følgende år er 2,5 kan man (med forbe-

hold for statistisk usikkerhed) konkludere at bestanden er gået frem med 25% (1-

 = 1- 2,5/2 = 0,25).  

En praktisk anvendelig punktællingsmetode til monitering af 
bestande i forvaltningsområder 

Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet har udviklet og afprøvet en 

praktisk anvendelig metode til bestandsopgørelser af harer og andre nataktive 

pattedyr, baseret på tællinger foretaget vha. projektørlys fra faste terrænpunkter 

i åbent terræn. Metoden er udviklet og afprøvet som et punktællingssystem møn-

tet på at blive brugt af personer uden specielle forkundskaber eller med adgang 

til særligt teknisk udstyr.   

Metoden består i al sin simpelhed i at frivillige borgere ved at følge tekniske an-

visninger og eventuelt efter at have gennemgået et kort kursus, selv kan oprette 

en tællerute bestående af op til 20 tællepunkter hvor harer og andre nataktive 

dyr registreres efter mørkets frembrud. Observationerne foretages af 1-2 perso-

ner fra bil eller lign. køretøj hvorfra omgivelserne i op til ca. 200 meters afstand 

belyses med en kraftig lygte. Alle harer og andre pattedyr som observeres (typisk 

ved at deres øjne reflekterer projektørlyset) registreres. I udgangspunktet opnås 

et lokalt baseret bestandsindeks defineret ved antallet af dyr observeret per 100 

tællepunkter. Ved at benytte faste tællepunkter sikres det bedst mulige sam-

menligneligningsgrundlag fra én tælleperiode til den næste. Dette vil dels være 

af relevans for det enkelte tælleområde, dels er det den mest hensigtsmæssige 

måde at opnå estimater for tidsmæssig variation i bestandstætheder over større 

områder, idet man statistisk vil kunne korrigere for lokale forskelle i bestandsin-

dekstal.   

På opdrag fra Naturstyrelsen er denne metode i 2011 blevet praktisk implemen-

teret i forbindelse med undersøgelsen af en evt. bestandsmæssig effekt af indfø-

ring af jagtfredning på harer i Himmerland 2011-13.  Ud over udvikling og be-

skrivelse af en protokol for hvorledes punkttællingsruter udlægges og tællinger 

foretages, består systemet også af en web-platform (www.hare.dmu.dk) hvor al-

le med internetadgang kan oprette sig som bruger og derefter nemt og simpelt 

oprette egne punkttællingsruter og derefter indtaste observationer i sin egen 

brugerdel af den punkttællingsdatabase som kan håndtere data fra hele landet.   

Da hovedfokus i denne undersøgelse ikke er en beskrivelse af lokale bestand-

stætheder som sådan, men en undersøgelse af før-efter variation i bestandstæt-

heder relateret til indførelse af en lokal fredningsbestemmelse, er den primære 

observationsvariabel antal harer observeret per tællepunkt. Da alle tællepunkter 

og tælleruter er identificerede og geo-referede vil de registrerede data imidlertid 

også kunne adressere spørgsmål vedrørende  

Da det gennemsnitligt aflyste areal per punkt i udgangspunktet ikke kendes, er 

det ikke umiddelbart muligt at omsætte et bestandsindeks bestående af antal 

observationer per tællepunkt til et tæthedsestimat uden på anden vis at have 

udviklet en troværdig omregningsfaktor. 

 

http://www.hare.dmu.dk/
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Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet foretog i perioden 2005-7 me-

get grundige bestandsopgørelser af harer i fem forskellige områder spredt over 

hele landet (Tabel A2-1), ud fra hvilke tilsvarende punkttællingsestimater også 

kunne beregnes. Ved at sammenholde disse to typer indekstal, står det klart at 

disse er kraftigt korrelerede med en meget stor forklaringsgrad i variationen i be-

standsestimaterne ud fra den tilsvarende variation i punktællingsindeksværdier 

(Figur A2-2), hvilket berettiger beregning af en generel omregningsfaktor fra 

punkttællingsindekstal til en (omtrentlig) bestandstæthed (Tabel A2-1). Heraf 

fremgår at der for hver hare som tælles per 100 tællepunkt vil være ca. 2,9 og 

med 95 % sikkerhed mellem 2,1 og 3,7 hare per 100 ha. Det skal dog betones at 

den ”korrekte” omregningsfaktor vil variere fra landskabstype til landskabstype 

idet man i åbne landskaber med god oversigt vil observere flere harer per tælle-

punkt end i landskaber med mange markskel o. lign. som hindrer udsynet.  

Det kan derfor anbefales at man i forvaltningsområder med vid oversigt på tæl-

lepunkterne vælger en lav korrektionsfaktor, mens man i områder med generelt 

dårlig oversigt baserer sig på en høj omregningsfaktor for at omsætte indekstal til 

en omtrentlig bestandstæthed. Valg af korrektionsfaktor vil kunne få betydning 

for hvilken statuskategori estimeres til at have (Tabel A2-2). 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

0 0.5 1 1.5 2 2.5

log (I) (harer per 100 tællepunkt)

lo
g

(D
) 

(h
a

re
r 

p
e

r 
1

0
0

 h
a

)

 

Figur A2-2. Sammenhængen mellem bestandstæthed af harer (D, log10-transformerede 

tal) plottet mod antal harer observeret per 100 tællepunkter (I, log10-transformerede tal) i 

fem forskellige danske studieområder. Den tykke linje angiver den statistiske sammen-

hæng mellem de to bestandsudtryk, de tynde linjer 95% konfidenszoner omkring dette 

estimat. De punkterede linier indikerer 95% konfidenszoner omkring et punktestimat, dvs. 

grænserne inden for hvilke en ny observation med 95% sikkerhed vil befinde sig. Sam-

menhængen (log[D] = 0,65 + 0.84log[I]) har en forklaret variation (r
2

4) på 97% med en 

hældning på linjen som er statistisk signifikant forskellig fra 0 (p = 0,002), men ikke fra 1 (p 

= 0.15). 
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Praktisk anvendelse 

I forbindelse med opstarten af Naturstyrelsens haretællingsprojekt i Nordjylland 

har DMU, Aarhus Universitet udarbejdet tekniske anvisninger for hvorledes man 

på eget initiativ kan oprette tælleruter og foretage tællinger. Disse er tilgængeli-

ge på projektets hjemmeside,www.hare.dmu.dk, hvor der også kan findes yder-

ligere baggrundsinformation om metoden i almindelighed og Naturstyrelsen ha-

reforvaltningsprojekt i Nordjylland i særdeleshed.  

Der henvises derfor til denne hjemmeside for yderligere tekniske og praktiske 

anvisninger. Hjemmesiden understøtter endvidere en digital oprettelse af tælle-

ruter i hele landet (med produktion af skræddersyede skemaer og kortudsnit) og 

tillader indtastning af tælledata.  

Det er derfor allerede nu og teknisk muligt og praktisk overkommeligt for alle 

som måtte ønske det, at oprette sit eget bestandsmoniteringsprogram som sam-

tidigt bliver tilgængelig for en evt. fremtidig national bestandsovervågning. 

I det omfang man måtte ønske at benytte denne bestandsopgørelsesmetode 

aktivt i forbindelse med en lokalt forankret bestandsforvaltning, er det vigtigt at 

sørge for at de udlagte tællepunkter så vidt muligt er repræsentative for det om-

råde som gøres til genstand for forvaltningstiltag.  

Som tidligere nævnt (6.2) bør et forvaltningsområde på bestandsniveau som mi-

nimum omfatte 50 dyr, hvilket også vil sige, at den polygon, som tællepunkterne 

dækker, også bør have en udstrækning, der tilsiger, at det totale antal harer in-

den for det område, der dækkes, er mindst 50. I et område med ca. 3 harer per 

km
2
 bør det område, som tællepunkterne omkredser, derfor være på mindst 17 

km
2
 (50 harer/3 harer per km

2
 = 17 km

2
), hvorimod man i et område med ca. 20 

harer per km
2
 vil kunne nøjes med at tælle inden for et 2,5 km

2
 stort område. Det 

areal, som efter tællinger at dømme kan rumme mindst 50 harer, bør også være 

Tabel A2-2. Punkttællingsestimater for bestandstæthed af harer i fem forskellige områder af Danmark givet som egentlige tæt-

hedsestimater (tællinger foretaget af DMU i forårsmåneder, hvor antal harer relateres til det aflyste areal, korrigeret for betydning 

af afstand fra observatør for observationssandsynlighed) og som simple punktællingsindeks-værdier (I = antal harer talt per 100 

punkter). Forskelle i omregningsfaktorer fra lokalitet til lokalitet skyldes dels almindelig statistisk usikkerhed, dels forskelle i lokale 

topografiske forhold som influerer hvor store markflader som kan aflyses (mængde af læhegn mv. som bremser for udsyn) og 

dels lokale forskelle i hvor let det er at observere harer på 100-300 m afstand. I/ D̂  angiver omregningsfaktoren fra bestands-

tæthed til Indekstal, D̂ /I omregningsfaktoren fra indekstal til bestandstæthed. 

    

Bestandstæthed 

( D̂ )  

Antal punkter 

talt Antal harer talt 

Harer pr. 100 

punkter (I) I/ D̂  D̂ /I 

Vesthimmerland 3.1   324 41 13 4,08 0,24 

Kalø  6.0  162 34 21 3,52 0,28 

Lolland 1  65  24 47 196 3,00 0,33 

Lolland 2  111  16 33 206 1,85 0,54 

Tøndermarsken   13   675 186 28 2,14 0,47 

   Gennemsnit 2,92 0,37 

   SD  0,93 0,12 

   SE 0,42 0,06 

      

   95%-konf. Grænse 2,11 0,48 

   95%-konf. Grænse 3,74 0,26 

      

http://www.hare.dmu.dk/
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det minimumsreal, inden for hvilket forvaltningsmæssige dispositioner (jagttryk, 

habitatpleje) bør koordineres. 

  

Tabel A2-2. Omregningstabel mellem den reelle bestandstæthed af harer og det gennemsnitlige antal harer som vil blive talt 

per punkt i åbent landskab vha. projektørlys om natten.  Antallet af harer som forventes talt per 100 tællepunkter og antallet 

af tællepunkter som forventes inddraget for at tælle 10 harer (det statistiske grundlag ud fra hvilket man vil kunne beregne 

harehyppigheden med en statistisk sikkerhed på ca. 100%, se tabel A2-3) er angivet ud fra tre forskellige omregningsfakto-

rer mellem Indekstal og reel tæthed, hvor I/D=2.92 angiver det landsgennemsnittet , og I/D=1.85 og 4.08 de hidtil lavest og 

højest kendte omregningskoefficienter ud fra 5 forskellige tællinger (tabel A2-12). Den lokale I/D-faktor vil kun kunne bereg-

nes ved meget præcise tællinger udført på et større antal harer (> 50) med præcis angivelse af observationsafstand og afly-

ste arealer med forskellig afstandsinterval fra observatøren. Generelt kan det dog siges at I/D-faktoren vil være relativ høj (3-

4) i landskabstyper med vidt udsyn (store, flade åbne arealer) og ved brug af kraftige projektører, hvorimod den vil være rela-

tivt lav (1.8-2.5) i landskabstyper med hvor mindre flader kan aflyses og/eller hvor det er vanskeligt at observere harer mere 

end 100-150 m fra observatøren. 

Bestandskatego-

ri Tæthed (D)  Antal harer talt per 100 punkter  Antal punkter besøgt for at tælle 10 harer 

 Harer per km
2
  I/D= 2.92 I/D=1.85 I/D=4.08  I/D=2.92 I/D=1.85 I/D=4.08 

D  

“Levedyg-

tig”bestand 

1  3 2 4  342 541 245 

2  6 4 8  171 270 123 

3  9 6 12  114 180 82 

C  

“jagtbar” be-

stand 

4  12 7 16  86 135 61 

5  15 9 20  68 108 49 

6  18 11 24  57 90 41 

7  20 13 29  49 77 35 

 8  23 15 33  43 68 31 

 9  26 17 37  38 60 27 

B 

“jagtbar” be-

stand 

10  29 19 41  34 54 25 

11  32 20 45  31 49 22 

12  35 22 49  29 45 20 

13  38 24 53  26 42 19 

14  41 26 57  24 39 18 

15  44 28 61  23 36 16 

16  47 30 65  21 34 15 

17  50 31 69  20 32 14 

18  53 33 73  19 30 14 

 19  55 35 78  18 28 13 

A 

“jagtbar” be-

stand 

20  58 37 82  17 27 12 

25  73 46 102  14 22 10 

30  88 56 122  11 18 8 

35  102 65 143  10 15 7 

40  117 74 163  9 14 6 

45  131 83 184  8 12 5 

50  146 93 204  7 11 5 

55  161 102 224  6 10 4 

60  175 111 245  6 9 4 

65  190 120 265  5 8 4 

70  204 130 286  5 8 4 

75  219 139 306  5 7 3 

80  234 148 326  4 7 3 
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Tællepunkter bør ligge med mindst 500 m indbyrdes afstand og tælle mindst 10 

i antal, selv i områder med tætte harebestande, da harer ofte forekommer 

”klumpet” i terrænet.  I områder med lave bestandstætheder bør antallet af tæl-

lepunkter være højere. Der er intet til hinder for, at man inden for den samme 

sæson tæller de samme punkter 2-3 gange eller oftere. Man skal blot være op-

mærksom på, at gentagne tællinger på de samme punkter i nogen grad vil be-

tyde, at antallet af harer, der tælles, ikke kan betragtes som fuldstændigt uaf-

hængige observationer, hvilket er en forudsætning for at bestandsestimater er 

troværdige. 

Hvor stor en tælleindsats er nødvendig? 

Uanset om man som bestandsforvalter ønsker sig bestandsinformation i form af 

et (omtrentligt) estimat over bestandstætheden eller stiller sig tilfreds med et 

punkttællingsindeks, er det nødvendigt at forholde sig til at estimaterne er be-

hæftet med statistisk usikkerhed. Da der er en snæver (og matematisk velbe-

skrevet) sammenhæng mellem et estimats statistiske usikkerhed og det antal ob-

servationer som det er beregnet ud fra, vil man ud fra antallet af statistisk uaf-

hængige observationer kunne beregne denne usikkerhed – og omvendt (Tabel 

A2-2, A2-3).   

I en forvaltningsmæssig sammenhæng vil omfanget af statistisk usikkerhed være 

af relevans i forbindelse med vurdering af hvorvidt et givet forvaltningsmål er op-

fyldt, hvorvidt bestandens størrelse har ændret sig i positiv eller negativ retning, 

eller hvis man ønsker at undgå at overbeskatte bestanden i forhold til dens stør-

relse. 

Afhængigt af en bestands tæthed vil en bestands omtrentlige størrelse kunne 

opgøres på basis af 20 til 200 punkttællinger, svarende til 3-30 timers feltindsats 

(med en smule øvelse er det er muligt at tælle 8-10 punkter i timen hvis de ikke 

ligger for spredt). Som hovedregel kan siges, at der (uanset bestandstæthed) skal 

tælles ca. 10 harer uafhængigt af hinanden, for at man med 95% sikkerhed kan 

vide, at den reelle bestandstæthed ligger på mellem 48% og 184% af det, man 

har estimeret den til, mens man ved at tælle 40 harer med den samme sandsyn-

lighed kan vide, at den reelle tæthed ligger inden for 71% til 136% af estimatet 

(Tabel A2-3).  

På tilsvarende måde kan man på forhånd beregne hvor mange harer man i en 

baseline-optælling skal have registreret for at man ved den samme efterfølgen-

de optællingsindsats (i form af talte punkter) vil kunne påvise en bestandsæn-

dring af given størrelse som værende statistisk reel. 

Da præcisionen af bestandsestimater er bestemt af antal harer som observeres 

uafhængigt af hinanden og ikke antallet af punkter som besøges, giver det sig 

selv at tynde bestande vil være uforholdsmæssigt arbejdskrævende at opnå 

præcise bestandsestimater fra sammenlignet med tætte bestande (Tabel A2-3).  
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Tabel A2-3. Den statistiske usikkerhed som vil være forbundet med beregning af hyppig-

hedsindeks for harer afhængigt af hvor mange (uafhængigt observerede) harer som i alt er 

blevet optalt. Tabellen skal læses sådan, at hvis man fx efter at have talt 10 harer på x 

punkter (I = 10 harer/x punkter), vil det sande indekstal for det talte område med 95% sik-

kerhed være på mellem 4.8 og 18 harer per x punkter, svarende til at den reelle tætheden 

af harer med 95% sikkerhed ligger mellem 48% og 184% af det antal man rent faktisk har 

observeret. Jo flere harer man har talt, jo mere præcist vil ens estimat af bestandstætheden 

være. 

 95% sikkerhedsinterval  95% sikkerhedsinterval 

Estimat: Antal harer  

Procent af antal harer talt (antal talt = 

100%) 

Antal harer talt nedre grænse øvre grænse  Nedre grænse øvre grænse 

0 0.0 3.7  - -  
1 0.0 5.6  3% 557%  

2 0.2 7.2  12% 361%  

3 0.6 8.8  21% 292%  

4 1.1 10  27% 256%  

5 1.6 12  32% 233%  

6 2.2 13  37% 218%  

7 2.8 14  40% 206%  

8 3.5 16  43% 197%  

9 4.1 17  46% 190%  

10 4.8 18  48% 184%  

11 5.5 20  50% 179%  

12 6.2 21  52% 175%  

13 6.9 22  53% 171%  

14 7.7 23  55% 168%  

15 8.4 25  56% 165%  

16 9.2 26  57% 162%  

17 9.9 27  58% 160%  

18 11 28  59% 158%  

19 11 30  60% 156%  

20 12 31  61% 154%  

21 13 32  62% 153%  

22 14 33  63% 151%  

23 15 35  63% 150%  

24 15 36  64% 149%  

25 16 37  65% 148%  

26 17 38  65% 147%  

27 18 39  66% 145%  

28 19 40  66% 145%  

29 19 42  67% 144%  

30 20 43  67% 143%  

35 24 49  70% 139%  

40 29 54  71% 136%  

45 33 60  73% 134%  

50 37 66  74% 132%  

60 45 75  75% 125%  

70 54 86  77% 123%  

80 62 98  78% 122%  

90 71 109  79% 121%  

100 80 120  80% 120%  

110 89 131  81% 119%  

120 99 141  82% 118%  

130 108 152  83% 117%  

140 117 163  83% 117%  

150 126 174  84% 116%  

200 172 228  86% 114%  

300 266 334  89% 111%  

400 361 439  90% 110%  
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Eksempler på praktiske anvendelser af lokale bestandsopgø-
relser 

I det følgende gives nogle praktiske eksempler på hvorledes en lokal bestands-

monitering vil kunne bruges aktivt i den lokale bestandsforvaltning. Alle bereg-

ninger vil kunne baseres på opslag i Tabel A2-2 og A2-3, men beregninger vil 

kunne automatiseres fuldstændigt ved indtastning af tælleværdier i et dertil ind-

rettet regneark eller web-baseret IT-system.  Den viste grafik (Figur A2-3, A2-45) 

er baseret på en beta-version af en sådan ”bestandsberegner” i regnearksfor-

mat. 

Eksempel 1: Vurdering af om forvaltningsmålsætning er opfyldt 

Området har en samlet udstrækning på 800 ha. Der ønskes en kategori B-

bestand (10-19 harer per 100 ha), hvilket vil svare til en samlet bestand på mel-

lem 80 og 152 dyr (dvs. området kan betragtes som stort nok til at understøtte en 

selvstændig bestandsforekomst på 50 dyr). 

Observationer på 25 punkter over to gange (i alt 50 punkttællinger) resulterer i, 

at der er blevet talt 20 harer (alle observeret uafhængigt af hinanden), hvilket 

svarer til et punkttællingsindeks på 40 harer per 100 tællepunkter.  Med en kon-

servativ omregningsfaktor ([D/I] = 0.25; Tabel A2-1) kan bestandsindekset om-

regnes til en omtrentlig bestandstæthed på 10 harer per 100 ha. Målsætningen 

for en kategori B-bestand er dermed akkurat opnået.  

Hvis man som forvalter ønsker at tage den statistiske usikkerhed omkring be-

stemmelsen af bestandens størrelse med i betragtning, kan man ved opslag i 

Tabel A2-3 se at den ”sande” bestandstæthed med 95% sikkerhed er højere end 

61% og lavere end 154% af estimatet på 40 harer per 100 tællepunkter. Ved be-

nyttelse af den samme omregningsfaktor som før (D/I = 0,25), findes altså at be-

standen med 95% sandsynlighed har en tæthed på mellem 6,1 og 15,4 dyr per 

100 ha eller 49-123 totalt. På dette datagrundlag kan det konkluderes at be-

standen formentlig er på kategori B-niveau, men at det ikke kan udelukkes at 

den er på kategori C-niveau. En beslutning om hvorvidt man ønsker at ændre 

forvaltningspraksis for at opnå B-status (et mål som formentlig er opnået) vil bero 

på om man vil basere sig på det mest sandsynlige bestandsestimat (kat. B) eller 

det mest pessimistiske bestandsestimat (kat. C).  

Eksempel 2: Vurdering af bestandsmæssig effekt af ændret forvalt-

ningspraksis.  

På basis af talmaterialet og beregningerne i eksempel 1, besluttes det at iværk-

sætte bestandsfremmende tiltag i forvaltningsområdet, ikke mindst fordi man alt 

andet lige, gerne vil have en større harebestand end de ca. 10 harer per 100 ha 

som tællingerne tydede på der var. Man vælger derfor at udlægge X meter med 

græsbræmmer.  

I de følgende året efter foretages en nye optællinger med samme indsats som 

det første året før (dvs. 25 punkter talt 2 gange hver). I år 2 tælles der 28 harer 

som 26 uafhængige observationer (dvs. to gange blev der observeret 2 harer 

sammen), og i år 3 31 harer som 30 uafhængige observationer (29 observatio-

ner af enlige harer, 1 observation af to harer sammen). 

I forhold til udgangsåret, er der i år 1 og 2 henholdsvis 40% og 55% flere harer, 

hvilket (med en bestandsomregninsgsfaktor på 0,25) bringer bestandsestimatet 
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op på henholdsvis 14 (95% konfidensinterval: 9-21) og 15,5 (10-22) harer per 

100 ha i de to efterfølgende år (Figur A2-3, A2-4). Hermed er det så godt som 

sikkert at bestanden har opnået B-status, og der er endog en lille chance for at 

den har opnået A-status (mindst 20 dyr per 100 ha). Forvaltningsmålsætningen 

er dermed til fulde opnået. 

Rent statistisk er bestandsændringen fra år 1 (udgangsåret) til år 2 ikke ”statistisk 

signifikant” idet et bestandsudsving af mindst tilsvarende størrelse vil forventes i 

18 % af alle år pga. tilfældige, statistiske udsving alene (Figur A2-3). Derimod vil 

en forskel i bestandstal fra år 1 til år 3 kun opstå pga. tilfældigheder i 4 % af alle 

tilfælde, hvilket gør der usandsynligt at bestanden ikke reelt er gået frem. Hvis 

man sammenligner de samlede bestandstal for år 2 og 3 med år 1, kan det 

godtgøres at der kun er knap 2 % sandsynlighed for at den tilsyneladende be-

standsfremgang ville opstå som følge af tilfældigheder i forbindelse med be-

standsoptællingerne. Der er hermed godt belæg for at konkludere at bestanden 

er gået mærkbart frem efter år 1.  

 

(reference)

A: Category name (year, zone, species, etc): -> år 1 (reference) år 2 år 3 år 2+3

B: Number of independent observations: -> 20 26 29 55
(adjusted number of observations from C(a)/C(b) 20 26 29 55 #DIV/0! #DIV/0!

C (a): Total number of animals counted: --> 20 28 31 59

   (b) - and/or animals registered per observation

(values used for calculations) 1.00 1.08 1.07 1.07 #DIV/0! #DIV/0!

D: number of points counted:  -> 50 50 50 100
P (test against reference value (ignoring uncertainty about estimation of reference value))0.1797 0.0442 0.0177 exp n < 3 exp n < 3

Index value

Point count index (observations) 40.00 52.00 58.00 55.00 #DIV/0! #DIV/0! observations per 100 points

 1.00 1.30 1.45 1.38 #DIV/0! #DIV/0!

Point count index (animals) 40.00 56.00 62.00 59.00 #DIV/0! #DIV/0! animals per 100 points

 1.00 1.40 1.55 1.48 #DIV/0! #DIV/0!

Derivation of density estimates from point count index 

F: Enter Conversion factor (D/I) if known: 0.25 0.25 0.25 0.25 (individuals estimated per km
2
/indivials observed per 100 points)

Individuals per square-km: 10.00 14.00 15.50 14.75 #DIV/0! #DIV/0!

 1.00 1.40 1.55 1.48 #DIV/0! #DIV/0!

Confidence limits:

2.5% 24.433 33.968 38.844 41.434 #DIV/0! #DIV/0!

5.0% 26.509 36.437 41.492 43.396 #DIV/0! #DIV/0! observations per 100 points

10.0% 29.051 39.433 44.696 45.736 #DIV/0! #DIV/0! observations per 100 points

90.0% 54.090 67.673 74.397 65.779 #DIV/0! #DIV/0! observations per 100 points

95.0% 58.124 72.153 79.082 68.851 #DIV/0! #DIV/0! observations per 100 points

97.5% 61.777 76.192 83.298 71.590 #DIV/0! #DIV/0! observations per 100 points

2.5% 24.43 36.58 41.52 44.45 #DIV/0! #DIV/0! individuals per 100 points

5.0% 26.51 39.24 44.35 46.55 #DIV/0! #DIV/0! individuals per 100 points

10.0% 29.05 42.47 47.78 49.06 #DIV/0! #DIV/0! individuals per 100 points

90.0% 54.09 72.88 79.53 70.56 #DIV/0! #DIV/0! individuals per 100 points

95.0% 58.12 77.70 84.54 73.86 #DIV/0! #DIV/0! individuals per 100 points

97.5% 61.78 82.05 89.04 76.80 #DIV/0! #DIV/0! individuals per 100 points

2.5% 6.11 9.15 10.38 11.11 #DIV/0! #DIV/0! Individuals per square-km

5.0% 6.63 9.81 11.09 11.64 #DIV/0! #DIV/0! Individuals per square-km

10.0% 7.26 10.62 11.94 12.27 #DIV/0! #DIV/0! Individuals per square-km

90.0% 13.52 18.22 19.88 17.64 #DIV/0! #DIV/0! Individuals per square-km

95.0% 14.53 19.43 21.13 18.46 #DIV/0! #DIV/0! Individuals per square-km

97.5% 15.44 20.51 22.26 19.20 #DIV/0! #DIV/0! Individuals per square-km
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Figur A2-3. Et “screen dump” af indtastnings-brugerfladen på et regneark som automatisk foretager beregninger af bestandsin-

deks og bestandstætheder af harer (eller andet vildt) ud fra indtastede oplysninger (lysegule felter) om antal observationspunk-

ter, antal dyr talt og antal observationer. De indtastede værdier tilsvarer de bestandstal som er angivet i eksempel 1 og 2. Ud fra 

disse oplysninger beregnes automatisk bestandstal og ændringer i bestandstal fra periode til periode. Denne type automatise-

rede bestandsberegnere vil (i en mere brugervenlig version) kunne udvikles og stilles til rådighed som moniterings- og evalue-

ringsredskab for bestandsforvaltere. 
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Eksempel 3: Beregning af det antal harer, der ”bæredygtigt” kan ned-

lægges inden for et forvaltningsområde. 

Området har en samlet udstrækning på 800 ha.  

Observationer på 25 punkter over to gange (i alt 50 punkttællinger) resulterer i, 

at der er blevet talt 20 harer, hvilket svarer til et punkttællingsindeks på 40 harer 

per 100 tællepunkter.  Med en konservativ omregningsfaktor ([D/I] = 0.25; Tabel 

A2-1) kan bestandsindekset omregnes til en omtrentlig bestandstæthed på 10 

harer per 100 ha (kategori B-bestand).  

Med en anbefalet maksimal beskatningsrate på 15% for kategori B-bestande, vil 

man kunne bortskyde 1,5 hare per 100 ha, eller  12 harer inden for de 800 ha 

som udgør forvaltningsenheden (som i alt vil huse en bestand på ca. 80 harer).  
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Figur A2-4. Grafisk fremstilling af de bestandstal indtastet i en “bestandsberegner” som vist 

i figur A2-3 og gennemgået i eksempel 1 og 2. I den øverste figur angives bestandsindeks 

i form af antal hareobservationer per 100 observationspunkt i de tre forskellige år (samt de 

to sidste år tilsammen), I den mellemste figur er indekset angivet i antal dyr (i det omfang 

der undertiden observeres dyr i grupper vil denne figur angive højere værdier end det re-

ne antal uafhængige observationer). I den nederste figur er punktællingsindekset i den 

mellemste figur omregnet til et egentligt bestandsestimat ud fra en nærmere defineret 

omregningsfaktor. 
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Hvis man som forvalter ønsker at lade usikkerheden omkring bestemmelsen af 

bestandens størrelse falde ud til bestandens fordel, tages udgangspunkt i den 

nedre grænse for bestemmelsen af bestandens tæthed, som for 20 observatio-

ner er på 61 % af den estimerede middelværdi (Tabel A2-3). Dette resulterer i en 

estimeret bestandsstørrelse på 6,1 harer per 100 ha (ca. 49 harer i alt), hvilket 

bringer bestanden en status-kategori ned til C (4-9 harer per 100 ha) og et an-

befalet jagttryk på maksimalt 10 %, dvs. 0,61 harer per 100 ha, eller 4,88  5 ha-

rer for det samlede område.  

Ovennævnte retningslinjer er naturligvis at betragte som en vejledende streg i 

sandet. En adaptiv tilpasning af det jagttryk en bestand kan bære inden for den 

forvaltningsmålsætning man har defineret, vil være at eksperimentere med jagt-

trykket fra år til år, og nedjustere jagttrykket hvis/når bestanden viser tegn på til-

bagegang (se eksempel 2). 

Afsluttende bemærkninger 

Da bestandsopgørelser af vilde dyrebestande er omfattet af mange fejlkilder og 

er underlagt statistisk usikkerhed, vil det i realiteten aldrig være muligt helt præ-

cist at vide hvor stor/tæt en harebestand måtte være eller hvor meget den går 

frem eller tilbage.  Det er derfor vigtigt at man forholder sig pragmatisk til de be-

standstal som denne her skitserede metode kan nå frem til. Alt andet lige, vil be-

standsestimater under hensyntagen til de statistiske usikkerheder (som også kan 

kvantificeres) give et sikrere og mere objektivt grundlag at foretage forvalt-

ningsmæssige dispositioner. 

For at udbrede den praksis at bestande løbende moniteres med henblik på for-

valtning, kræves først og fremmest at der findes en metode som er tilgængelig 

og praktisk overkommelig at anvende. Ud over at selve metoden skal udvikles, 

afprøves og kvalitetstestes (hvilket i det store hele nu er tilendebragt), skal den 

også gøres praktisk anvendelig for den enkelte bruger. I så henseende vil det 

sikkert være nødvendigt at (1) arrangere uddannelses- og instruktionsarrange-

menter for nye brugere, samt at (2) sørge for at stille den fornødne databaseplat-

form og/eller software til automatisk beregning af bestandstal.  

Førstnævnte forhold vil også kunne bidrage til den overordnede konsistens af de 

data som registreres i forskellige forvaltningsområder, da testforsøg viser at ob-

servatørers personbaggrund (alder, jægererfaring) og specifikke erfaring med 

punktællinger med brug af kunstig lys har stor betydning for hvor meget de ob-

serverer. 

Sidstnævnte forhold vil med fordel kunne indarbejdes som ”add-on” funktioner i 

det Web-baserede punkttællingssystem som Naturstyrelsen allerede har etable-

ret i forbindelse med evalueringen af virkningen af harefredningen i Himmerland 

2011-13 (se www.hare.dmu.dk). 

http://www.hare.dmu.dk/
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Appendiks 3. Instruks for udvælgelse af tælle-
punkter til punkttællinger af nataktive pattedyr  

Denne instruktion er udviklet til Naturstyrelsens haretællingsprojekt i Nordjylland 

(www.hare.dmu.dk) hvor en lignende version findes i elektronisk form. Tælle-

punkterne registreres efterfølgende i online-databasen på www.hare.dmu.dk.    

Inden du/I går i gang. 

Afgør med dig/jer selv hvor stor en indsats du/I er indstillet på at yde i forbindel-

se med varetagelse af en tællerute. Som hovedregel vil man med lidt rutine 

kunne nå at tælle 8-10 punkter i timen ud over den tid, det vil tage at køre til og 

fra tælleruten. Rutens geografiske placering og antallet af tællepunkter bør der-

for tilpasses den tid og den kørsel, man med rimelighed mener at kunne over-

komme. Den samme rute kan med fordel tælles 2-3 gange inden for den sam-

me tællesæson (marts-april, evt. også en ny sæson i løbet af september). Det er 

muligt at oprette flere tælleruter på det samme brugernavn. Da hele ruten skal 

nås igennem på en tælleaften, kan det være en fordel at have to korte frem for 

én lang rute, da man så har mulighed for kun at tage den ene rute hvis man en 

aften vil tidligere hjem.  

Udlægning af tælleområder bør ske under hensyn til lodsejere, jagtlejere, lokale 

beboere og andre som måske kan føle sig forstyrret eller foruroliget af natlige 

lysninger.  

1. En tællerute bør bestå af mindst 10 tællepunkter, men gerne 15 eller flere, dog 

højst 20. Tællepunkterne bør ligge mindst 500 m fra hinanden for at undgå over-

lap, og helst ikke ligge mere end 1 km fra hinanden (med mindre oversigtsfor-

holdene nødvendiggør en længere afstand). For at undgå dit tælleområde over-

lapper med andre tælleområder, bør du sikre dig at det område du gerne vil 

tælle i, ikke allerede er dækket af andre. En opdateret oversigt over registrerede 

tælleområder kan findes på www.hare.dmu.dk.  

2. Tællepunkterne placeres på punkter i terrænet hvortil man skal kunne køre til i 

bil. Punktet bør have uhindret udsyn ud til 150-200 m afstand i mindst halvdelen 

af det samlede synsfelt (Fig. A3-1). Vær opmærksom på at udsynet ikke bare 

hindres af bygninger og hegn, men også af små hævninger eller sænkninger i 

terrænet. I registreringsskemaet (Fig. A3-2) kan man angive hvor stor en del af 

det samlede synsfelt som er ”lysbart”, angivet som den omtrentlige sigtafstand i 

de 8 ”lagkagestykker” omkring tællepunktet. Disse oplysninger skal bruges, når 

tællepunkterne oprettes i databasen.    

3. Sørg for at du (eller andre) vil kunne genfinde det præcise tællepunkt fra gang 

til gang (< 5 meter). Brug f.eks. et kendetegn som en nummereret kilometersten. 

Ud over det enkelte punkts løbenummer (1, 2, 3 …) er det muligt i registrerings-

skemaet at angive sit eget stednavn eller stedbeskrivelse. Disse informationer vil 

blive udskrevet med det færdige registreringsskema, som anvendes når tællin-

gerne skal udføres.   

4. Placér gerne de forskellige punkter i forskellige landskabstyper (nær skov – 

langt fra skov, dyrkede marker – afgræssede enge osv.) og opsøg ikke kun de 

punkter hvor du regner med at der er flest dyr.  

http://www.hare.dmu.dk/
http://www.hare.dmu.dk/
http://www.hare.dmu.dk/
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5. Tag højde for trafiksikkerhed og hensyn til beboelse ved placering af dine tæl-

lepunkter.  

 

 

 

Fig. A3-1 Et godt tællepunkt har frit udsyn ud til 200m og en lav vegetation. 
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Fig. A3-2. Første side af feltregistreringsskema af tællepunkter. Informationen om tælle-

punkter lægges sidenhed ind i on-line-database på www.hare.dmu.dk. 

http://www.hare.dmu.dk/
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Appendiks 4. Punkttællinger af nataktive pat-
tedyr – metode 

Denne feltinstruktion er udviklet til Naturstyrelsens haretællingsprojekt i Nordjyl-

land fra hvis hjemmeside (www.hare.dmu.dk) en tilsvarende version kan hentes. 

Observationerne registreres efterfølgende i online-databasen på 

www.hare.dmu.dk (der henvises til denne hjemmeside for yderligere information 

om hvorledes man som privatperson opretter en brugerkonto og i øvrigt benytter 

IT-systemet) 

Udstyr: bil, projektør (kan købes for ca. 100 kr.) og kikkert. Som anført andetsteds, 

foretages optællingerne efter mørkets frembrud under rimeligt gode vejrforhold. 

1. Udfyld starttidspunkt, vejroplysninger og dine initialer øverst på dataskemaet.  

2. Kør til første tællingspunkt og stop motoren.  

• For at minimere dyrenes flugtrespons: Tæl fra bilen, eller forbliv så 

tæt på bilen som muligt. Undgå stemmer.  

3. Belys hele søgefeltet omkring tællepunktet ved roligt at føre lyskilden over de 

åbne flader (ca. 1 minut) ud til ca. 150 meters afstand.  

• Ideelt set lyser én person, mens en anden afsøger fladerne (brug 

gerne kikkert), men hele proceduren kan varetages af én person. 

Hvis det er vanskeligt at overskue den samlede afstand på én gang, 

så lys først de nærmeste 75 m, derefter 75-150 m afstand.  

4. Efter første afsøgningsrunde, gentages proceduren én gang mere.  

5. Alle dyr (antal, afstand) registreres i skemafeltet.  

• Benyt kikkert til at bestemme objekter du er i tvivl om. Ikke alle dyr 

kan artsbestemmes: brug da koder for ikke-artsbestemte dyr (f.eks. ” 

mårdyr”).  

• Grupper af dyr angives som én observation, men antallet angives. 

• Blev ingen dyr set, noteres dette også i skemaet.  

6. Undersøg om alle felter til det pågældende tællepunkt er udfyldt i dataske-

maet.  

7. Kør videre til næste tællingspunkt (Det tager ca. 2-3 minutter at afsøge et 

punkt). 

 

 

http://www.hare.dmu.dk/
http://www.hare.dmu.dk/

