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1 Indledning 

Her præsenterer vi resultaterne af pilotprojektet: ”Rågers habitatudnyttelse 
kortlagt ved hjælp af GPS-mærkning”. Projektet, der fik økonomisk støtte fra 
Miljøstyrelsens såkaldte ”Ekstra jagttegnsmidler” blev udført af DCE – Nati-
onalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet og Dansk Ornitologisk 
Forening (DOF) med henblik på 1) at undersøge om anvendelse af GPS-mærk-
ning er en anvendelig metode til at skabe viden om rågers (Corvus frugilegus) 
habitatudnyttelse og 2) at kortlægge rågekoloniernes fordeling imellem by og 
agerland i et værkstedsområde omkring Aarhus og på Djursland. Projektet 
skulle have været gennemført og afsluttet i 2019-2020, men grundet corona-
pandemien måtte det udskydes og er derfor først afsluttet i 2022. 

I notatet gives indledningsvis en beskrivelse af pilotprojektets brug af GPS-
mærkning til at skabe viden om rågernes habitatvalg og bevægelser i forhold 
til kolonien (afstand til kolonien), samt om loggernes anvendelighed på råger, 
med en præsentation af både de opnåede resultater og de problemer, der er 
erfaret gennem projektet. Desuden tilføjes viden om koloniernes fordeling og 
habitattilknytning i et værkstedsområde i Østjylland, idet frivillige fra DOF 
Østjylland kortlagde koloniernes fordeling og størrelser i 2019-2021. Sidst-
nævnte del blev koordineret af DOF i samarbejde med lokalafdelingen. Som 
en del af pilotprojektet udviklede et hold biologistuderende på kurset ”Fau-
naøkologi og Adaptiv Forvaltning” på Aarhus Universitet under vejledning 
af projektmedarbejderne en ”prototype” for en adaptiv forvaltningsplan for 
råge (Munk m.fl. 2018). 

Pilotprojektet danner grundlag for et par videnskabelige publikationer, der 
vil blive publiceret efterfølgende. Foreløbige resultater er præsenteret på en 
’Game and Wildlife’ konference i Ungarn (Therkildsen m.fl. 2021) og formid-
let, i danske aviser (Olsen 2021) og gennem DOF’s nyhedsbrev (Skriver 2021). 
Notatet vil kort præsentere de gennemførte aktiviteter og deres resultater, 
med referencer til de relevante artikler m.v. 

Medlemmer af DOF Østjylland takkes for at indsamle data på rågekolonier-
nes beliggenhed og størrelser i 2019-2021. De studerende på faget “Faunaøko-
logi og adaptiv forvaltning” i 2018 takkes for deres arbejde med den adaptive 
forvaltningsplan. 

Ligeledes takkes private lodsejere samt Følle Strands Vandværk, Viby Rense-
anlæg og Sølyst Naturskole for tilladelse til fangst af råger. 
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2 Baggrund 

2.1 Behovet for en undersøgelse 

 
Antallet af konflikter, der skyldes råger, er tilsyneladende øget både i byerne 
og på landet gennem de seneste år. Selvom vi mangler dokumentation for 
udviklingen, kan antallet af rågekolonier i byerne være steget, antageligt pga. 
en ændring i rågernes adfærd. Her har de bl.a. fundet fred for bekæmpelsen i 
det åbne land samtidig med, at de har tilpasset sig bymiljøets fouragerings-
muligheder og ynglesteder. Imidlertid giver deres tilstedeværelse i stigende 
omfang anledning til konflikter i form af fx støjgener, ødelagte bold- og golf-
baner, m.v. Dette ses også i mediernes indhold af artikler, der omhandler rå-
ger og støj (Figur 1). Det er derfor rimeligt at antage, at denne udvikling af-
spejler en reel øgning i konfliktniveauet. Da den danske rågebestand har væ-
ret forholdsvis stabil gennem de seneste årtier (Vikstrøm m.fl. 2022), må dette 
være foranlediget af, at der enten er tale om en adfærdsændring hos rågerne 
i form af øget indflytning, eller at danskernes tolerancetærskel er ændret over 
tid, så man i mindre grad end tidligere er villig til at acceptere gener fra fx 
rågekolonier i byerne. 

Vi har således identificeret et behov for en analyse af, om rågerne i stigende 
omfang placerer deres kolonier i bymæssig bebyggelse. 

Hypotesen er, at rågerne er flyttet nærmere bymæssig bebyggelse, som følge 
af at der er færre traditionelt afgræssede græsarealer i landbrugsdriften, men 
flere rekreative arealer, industriområder og parker med optimale kortklip-
pede græsplæner i bymæssig bebyggelse. Disse græsarealer udgør attraktive 
fourageringsområder gennem det meste af året, ikke mindst i vækstsæsonen, 
hvor tætte og relativt høje afgrøder umuliggør rågernes fouragering i dem. 

I det åbne land anses rågen fortsat for at være en skadevolder, idet arten på 
grund af sin opportunistiske fouragering kan gøre skade på en lang række 
afgrøder. Omfanget af dette er ikke kendt, og selvom der næppe er tvivl om, 
at fouragerende rågeflokke lokalt kan gøre skade på afgrøder og dermed for-
årsage økonomiske tab for landmanden, er det ikke kendt i hvilke afgrøder, 
rågerne fouragerer. 

Rågerne har dog i de senere år tilpasset sig nye fourageringsmuligheder på 
afgrøder inden for grøntsags- og planteavlen. Det er særligt højværdiafgrø-
der, som fx jordbær, der kan være udsatte (Johansen 2022). Desuden kan ska-
der på nyspiret, økologisk majs være omfattende. Den økologiske majs bejd-
ses ikke, som det er tilfældet med konventionel majs, og udgør derfor en at-
traktiv fødekilde for rågerne (Jørgensen 2019). Der er således eksempler på, at 
landmænd må opgive at dyrke økologisk majs på grund af skader forvoldt af 
råger (Ibfelt 2012). 

Formålet med pilotprojektet har derfor været at øge vores kendskab til råger-
nes anvendelse af de tilgængelige habitater og afgrøder og dermed identifi-
cere potentielle konfliktområder. 
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2.2 Råger i Danmark 
Rågen er en vidt udbredt og almindeligt forekommende ynglefugl i Danmark. 
Bestanden har ifølge DOF’s punkttællinger været stabil siden ca. 1990 
(Vikstrøm m.fl. 2022), men har i samme periode haft en markant stigning i 
udbredelse (Vikstrøm og Moshøj 2020).   

Ifølge vildtudbyttestatistikken bliver der årligt nedlagt ca. 75.000 råger i Dan-
mark (Madsen m.fl. 2021). Da råge ikke er opført på Annex II i Fuglebeskyt-
telsesdirektivet, kan der ikke åbnes for en egentlig jagttid, men i yngletiden 
gennemføres der, over det meste af landet, en regulering af især store, næsten 
flyvefærdige unger. Disse udgør langt hovedparten af udbyttet, men der gi-
ves også dispensation til regulering af voksne individer, hvor de gør skade på 
afgrøder. Fordelingen i landet af regulerede råger afspejler bestandens udbre-
delse (Madsen m.fl. 2021). 

 

Figur 1. Det årlige antal avisartik-

ler med omtale af støjgener fra 

råger i danske medier i årene 

1995- 2022. Søgningen er foreta-

get i Infomedias database i natio-

nale, regionale og lokale avisar-

tikler på søgeordene “råger” og 

“støj”. 
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3 Materiale og metoder 

3.1 Pilotprojekt om anvendelse af GPS-loggere på råger 
Fangst 

I ynglesæsonen 2019 forsøgtes fangst af ynglende råger på to lokaliteter på 
Djursland. Den ene, en lille lund mellem agerland og bebyggelse ved Følle 
Strand (ved Kalø Vig), var succesfuld med fangst af fem voksne fugle, der 
blev forsynet med GPS-loggere. Den anden, i det åbne land midt på Djurs-
land, var ikke succesfuld. De fem fugle med GPS-loggere var ynglefugle i en 
koloni med ca. 50 ynglepar, men vi har ikke kendskab til de enkelte fugles 
ynglesucces, da det ikke var muligt at knytte dem til specifikke reder. 

Fangsten blev foretaget umiddelbart neden for kolonien med to pyramidefæl-
der, hvor fuglene blev lokket ind med udlagt toastbrød. Fælderne er konstru-
eret, så fuglene selv udløser fangstmekanismen i fælden, så den falder ned til 
jorden (Figur 2). Fælderne blev overvåget med vildtkameraer, der kontinuer-
ligt sendte billeder til ringmærkerne. Derved kunne fangsten gennemføres 
uden forstyrrelse fra ringmærkerne, der opholdt sig så nær fælderne, at de 
kunne være hurtigt fremme hos fuglene. 

 

 

GPS-loggere 

Vi anvendte Milsar Radio tag-14 loggere (Milsar Technologies S.R.L., Cluj, Ru-
mænien), der er forsynet med solceller og derfor løbende kan oplade batteri-
erne, og derfor har en potentiel meget lang levetid (https://milsar.com/pro-
ducts/radio-tag-14.html). Loggerne vejer 10 gram og blev placeret som en 

 

Figur 2. To pyramidefælder med 

selvudløser. Fotoet stammer fra 

et vildtkamera, der løbende 

sendte sms’er med fotos af fæl-

derne til ringmærkeren, så fæl-

derne kunne overvåges uden at 

skabe forstyrrelser på fangstloka-

liteten. Foto: Ole Roland Therkild-

sen. 
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rygsæk på fuglene med en teflonsnor, der var samlet med et gummirør på 
fuglens bryst. Knuderne blev efterfølgende limet med sekundlim. Denne 
fremgangsmåde er almindeligt anvendt til GPS-mærkning af fugle på denne 
størrelse. Data på fuglenes positioner, nøjagtigheden af disse samt fuglens ha-
stighed, m.v. blev løbende downloadet af en modtagestation, når fuglene var 
inden for signalafstand. Modtagestationen var placeret lige ved siden af kolo-
nien. 

Data, afstande og habitatfordeling 

Der blev indsamlet data fra fem fugle. Antallet af positioner er vist i tabel 1, 
hvoraf det fremgår, at datamængden varierede betydeligt mellem loggerne.  

Til en analyse af rågernes habitatvalg i forhold til de tilgængelige habitater i 
området anvendtes i alt 2.504 positioner. Inden anvendelse frasorteredes po-
sitioner på flyvende fugle, og for at sikre tilstrækkelig geografisk nøjagtighed 
anvendtes kun positioner, hvor GPS-loggerne havde kontakt til mindst tre sa-
tellitter.  

Forskelle mellem tilgængeligheden og anvendelsen af forskellige afstande fra 
fangststedet, samt forskellige habitater de enkelte måneder samt dag og nat 
blev testet med chi2-tests. 

 

Habitater 

Til brug for at undersøge rågernes valg af habitat i forhold til tilgængelige 
habitater i området anvendtes GIS-laget Basemap03, som beskriver arealfor-
delingen i 2018 (Levin 2019). Kortene samler alle kendte tematiske geografiske 
informationer i ét lag, der beskriver arealtypesammensætningen i Danmark. 
Basemap03 rummer 553 arealtyper, som vi efterfølgende grupperede i fem 
overordnede habitater.  

Informationer om afgrøderne på de enkelte marker stammer fra Landbrugs-
styrelsens markkort over afgrøder i 2019 (Landbrugsstyrelsen 2019). For GPS-
positioner, der ikke kunne tilskrives en kategori på baggrund af Basemap03 
og markkortet tildelte vi den nærmeste marks afgrødekode, hvis punktet faldt 
inden for 10 m af marken. 

Til at beskrive det tilgængelige habitat svarende til den maksimale fourage-
ringsafstand, udlagde vi et 100 m x 100 m grid af punkter i en radius af 10 km 
fra kolonien, hvor fuglene blev mærket. Proceduren for klassificering af habi-
tat fulgte samme metode som for GPS-positionerne beskrevet ovenfor, bortset 
fra, at der grupperedes i alle væsentlige tilgængelige habitater (Tabel 3).   

Tabel 1. Oversigt over antal positioner og periode for data modtaget fra de fem råger med 

GPS-loggere i 2019.   

Logger 

nr. 

Fangst 

dato 

Køn Periode Antal

positioner

812006 21. juni Hun 23. juni – 9. september 132

812012 24. juni Han 2. juli - 21. juli 33

812021 13. juni Han 14. juni -19. juni 374

812023 13. juni Han 14. juni – 2. september 588

812024 13. juni Hun 14. juni - 27. august 1.377
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3.2 Kortlægning af ynglekolonier 
Rågekolonier i værkstedsområderne omkring Aarhus og på Djursland (se Re-
sultater) blev i 2019-2021 optalt af medlemmer af DOF Østjylland og rappor-
teret til DOFbasen. Vi har her sammenlignet resultaterne af kortlægningen i 
2021 med en tilsvarende, der blev foretaget i 1991. Hver enkelt koloni blev 
georefereret og antallet af aktive reder optalt. Antallet af ynglepar blev opgjort 
ved at optælle rederne kort før løvspring, hvor der er stor aktivitet i koloni-
erne, og oftest vil æggene i en væsentlig del af rederne være klækket på dette 
tidspunkt., så de er lette at finde og optælle (Heldbjerg m.fl. Indsendt). Visse 
kolonier har en forholdsvis løs struktur, typisk fordi fuglene har manglet eg-
nede, nærtstående redetræer. I forbindelse med opgørelserne har tilstedevæ-
rende reder været defineret som hørende til samme koloni, hvis den indbyr-
des redeafstand har været mindre end 100 m. 

Habitatfordelingen er beregnet i forskellige afstande til kolonierne og sam-
menlignet med tilsvarende indenfor 500 tilfældigt udvalgte punkter i værk-
stedsområdet. Dette er ikke vist i nærværende notat, men indgår i Heldbjerg 
m.fl. (Indsendt).  
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4 Resultater  

Rågernes anvendelse af landskabet i og efter ynglesæsonen blev undersøgt 
med henblik på at beskrive habitatudnyttelsen og afstanden til kolonien, hvor 
de blev mærket. Alle positioner fra henholdsvis ynglesæsonen (juni) og efter 
ynglesæsonen (juli-september) er vist i figur 3 og 4. 

 

 

 

  

Figur 3. Kort over samtlige an-

vendte positioner af råger med 

GPS i juni 2019. Kolonien er mar-

keret med blå cirkel.   

Figur 4. Kort over samtlige an-

vendte positioner af råger med 

GPS i juli-september 2019. Kolo-

nien er markeret med blå cirkel.  
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4.1 Habitatudnyttelse 
 

For at kunne sammenligne fordelingen af rågernes færden opdeltes positio-
nerne i ynglesæsonen (juni) og efter ynglesæsonen (juli-september; Tabel 2). 

 

Rågerne anvender deres syn ved fouragering, og derfor fouragerer de kun om 
dagen og bruger natten til at raste i træer, gerne i kolonien. Det er derfor for-
venteligt, at rågernes adfærd og habitatudnyttelse er betinget af, om der er lys 
eller ej. Af denne årsag opdeltes data på henholdsvis dag og nat, hvorfor disse 
to perioder vises særskilt. For at definere og adskille de to perioder anvendtes 
solopgang og solnedgang på de specifikke datoer (Tabel 3). 

For at kunne sammenligne anvendelsen af de forskellige habitater, er der be-
regnet en selektionsratio i hvert habitat og hver periode/del af døgnet. Denne 
er beregnet som ratioen mellem andelen af positioner og andelen af tilgænge-
lighed i hvert habitat. Som eksempel er selektionsratioen for korn i dagslys i 
juni beregnet således (35/1362)/(8729/24933) = 0,07 (Tabel 3). En værdi på 1 
betyder, at et habitat bruges i det omfang, det er forventeligt ud fra tilgænge-
ligheden. En værdi på fx 2 viser, at habitatet anvendes dobbelt så meget som 
dets tilgængelighed kan forklare og en værdi på 0,5, at det anvendes halvt så 
meget. Således anvendes korn meget mindre om dagen i juni end dets tilgæn-
gelighed kan forklare. 

  

Tabel 2. Oversigt over positioner per GPS-logger og per måned. Juni repræsenterer yng-

lesæsonen.   

ID Jun Jul Aug Sep SUM 

812006 84 28  20 132 

812012  33   33 

812021 374    374 

812023 490 47 40 11 588 

812024 929 434 14  1.377 

SUM 1.877 542 54 31 2.504 
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Habitatudnyttelse i juni 

Vi har fokuseret på rågernes anvendelse af habitaterne i juni måned, dels fordi 
vi har flest positioner fra denne måned (75% af alle), dels fordi denne måned 
indgår i yngleperioden, hvor rågerne formodes at være mere knyttet til yng-
lelokaliteten end senere på året.  

Resultaterne viser, at habitatudnyttelsen om dagen er forskellig fra det tilgæn-
gelige habitat i området. Rågerne selekterer især for habitaterne ’Græs’ og 
’By’. ’Græs’, der rummer både afgrødetyperne ’Permanent græs’ og ’Græs i 
omdrift’, har en selektionsratio på 2,37 i forhold til tilgængeligheden (χ21 = 
26,2, P < 0,001). Selektionsratioen for ’By’ er størst af alle med 2,95 (χ21 = 30,5, 
P < 0,001). En meget stor del af dette var i områder med lav bebyggelse om-
kranset af store græsplæner såsom industriområder. Brugen af ’Andre afgrø-
der’ var også overrepræsenteret (selektionsratio = 1,49), især som følge af rå-
gernes mange besøg på ’Ikke-klassificeret agerland’. 

Derimod fravælger råger tydeligvis arealer med ’Korn’ (selektionsratio 0,07) 
(χ21 = 30,1, P < 0,001). Desuden fravælges ’Raps’, ’Brak’ og ’Naturarealer’ (Ta-
bel 3¸ Figur 5). 

Habitatudnyttelsen om natten er ikke overraskende forskellig fra det tilgæn-
gelige habitat i området, men også forskellig fra fordelingen i dagtimerne. Rå-
gerne foretrækker således at overnatte i ’Skov’ (selektionsratio = 3,20; χ21 = 
94,1, P < 0,001). ’Naturarealer’ (selektionsratio = 3,94; χ21 = 27,7, P < 0,001)) og 
’Andet’ (selektionsratio = 4,00; χ21 = 25,3, P < 0,001)) er ligeledes markant over-
repræsenterede.  

Om natten fravælges alle arealer uden høj vegetation, hvilket ganske givet har 
den simple forklaring, at rågen ikke fouragerer om natten (Tabel 3, Figur 5). 

Tabel 3. Selektionsratio for råger omkring kolonien, dels dag og nat og dels i juni måned 

(måned 6) og månederne juli-september (7-9). Med udgangspunkt i de tilgængelige habi-

tater (antal positioner og (pct af total)) vises antallet af datapunkter (samt selektionsratio) i 

de overordnede habitater omkring fangstområdet. De tilgængelige habitater er baseret på 

et 100 m x 100 m grid af punkter i en radius af 10 km fra kolonien, hvor fuglene blev mær-

ket. 

Habitater Tilgængeligt

N (% af

total)

Dag

(6)

Nat

(6)

Dag

(7-9)

Nat

(7-9)

Korn 8.729 (35) 35 (0,07) 3 (0,02) 106 (0,51) 0 (0,00)

Skov 4.861 (19) 306 (1,15) 321 (3,20) 21 (0,18) 13 (1,85)

Græs 3.472 (14) 450 (2,37) 3 (0,04) 160 (1,94) 0(0,00)

By 2.005 (8) 323 (2,95) 47 (1,13) 139 (2,92) 16 (5,53)

Veje 1.354 (5) 83 (1,12) 20 (0,72) 53 (1,65) 3 (1,53)

Andre afgrøder 1.155 (5) 94 (1,49) 12 (0,50) 60 (2,19) 1 (0,60)

Raps 1.035 (4) 13 (0,23) 12 (0,56) 1 (0,04) 1 (0,67)

Natur-arealer 799 (3) 4 (0,09) 65 (3,94) 1 (0,05) 0 (0,00)

Brak 794 (3) 11 (0,25) 0 (0,00) 3 (0,16) 1 (0,87)

Ferskvand 366 (1) 7 (0,35) 2 (0,26) 28 (3,23) 0 (0,00)

Andet 363 (1) 36 (1,82) 30 (4,00) 19 (2,21) 1 (1,91)

SUM 24.933 (100) 1.362 515 591 36
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Habitatudnyttelse i juli-september 

Antallet af GPS-positioner efter juni er begrænset, hvorfor der her kun skal 
beskrives enkelte overordnede mønstre i rågernes habitatvalg. I forhold til 
juni måned er de samme habitater overrepræsenterede i juli-september, men 
der ses også en markant stigning i andelen af positioner i habitatet ’Fersk-
vand’, hvilket formentlig blot skyldes, at rågerne har fourageret nær vandhul-
ler, m.v. Samtidigt ses en markant nedgang i andelen af anvendelse af ’Skov’, 
når rågerne har afsluttet ynglesæsonen. 

  

Figur 5. Selektionsratioer for rå-

gernes habitatudnyttelse i juni 

måned henholdsvis dag (1.362 

punkter) og nat (515 punkter), ba-

seret på tilgængelige habitater 

(24.933 punkter) omkring kolo-

nien. Habitaterne er sorteret efter 

tilgængelighed og værdier for 

både juni og juli-september er vist 

i tabel 3.    
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4.2 Afstande fra kolonien 
De 2.504 GPS-positioner lå hovedsagelig inden for få kilometers afstand fra 
kolonien med maksimal afstand på 9,8 km (se figur 3-4). 

 

 

Rågernes positioner viser, at andelen i kolonien er signifikant forskellig mel-
lem dag og nat i juni (χ21 = 19,9 P < 0,001). Det forklares ganske enkelt af, at 
fuglene fouragerer om dagen og overnatter i kolonien om natten (59% af po-
sitionerne i kolonien (vist som ’<50’ meter fra denne)). Efter ynglesæsonen er 
22 % af positionerne om natten fortsat i kolonien, mens der stort set ikke er 
positioner fra dagtimerne, hvilket illustrerer, at rågerne tilsyneladende ikke 
benytter kolonien om dagen i disse måneder (Figur 6).  

Der ses endvidere signifikante forskelle i andelen af positioner, der ligger 
mere end 1 km fra kolonien mellem yngletiden (måned 6) og efter yngletiden 
(måned 7-9). Dette gælder både om dagen (χ21 = 22,6, P < 0,001) og om natten 
(χ21 = 39,4, P < 0,001). Positionerne viser således, at rågerne både dag og nat 
tilbringer en større andel af tiden i en afstand på over 1 km fra kolonien efter 
yngletiden end i yngletiden (Figur 6). 

  

Figur 6. Fordelingen af afstande 

mellem kolonien og rågernes po-

sitioner, opdelt på dag og nat 

samt i ynglesæsonen (juni (må-

ned 6)) og efter ynglesæsonen 

(juli-september (månederne 7-9)). 

Se tabel 2 og 3 for antallet af po-

sitioner. 
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4.3 Kortlægning af rågekolonier i Østjylland. 
Medlemmerne af DOF Østjyllands kortlægning af rågekolonier i 2021 resul-
terede i registrering af 133 kolonier med i alt 10.887 reder (Figur 7). Halvdelen 
af kolonierne var små (≤25 reder), 17 % rummede 26-50 reder og 8 % 51-100 
reder, mens 25 % var store med >100 reder. Den største koloni, beliggende 
ved Grenå, rummede 905 reder. Koloniernes størrelsesfordeling og habitat-
fordeling blev sammenlignet med en tilsvarende undersøgelse fra 1991 for at 
kunne undersøge udviklingen (Tabel 4). Her præsenteres blot de overordnede 
resultater, men data på bestandsudvikling og fordeling af kolonier i land og 
by indgår i mere detaljerede, endnu ikke publicerede analyser (Heldbjerg 
m.fl. indsendt og under udarbejdelse). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaterne viser, at selvom antallet af kolonier steg markant (40 %) steg den 
samlede bestand kun marginalt (6 %) som en følge af, at median-kolonistør-
relsen var blevet meget mindre (Tabel 4).  

Figur 7. Fordelingen af rågekolo-

nier i Østjylland i henholdsvis 

1991 (øverst) og 2021 (nederst).   

 

Tabel 4. Resultater af undersøgelsen af rågekolonier i Østjylland i 1991 og 2021. 

Parameter 2021 1991 

Antal reder 10.887 10.299 

Antal kolonier 133 95 

Median af kolonistørrelse 25 68 
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Fordelingen af kolonierne viste, at rågerne i værkstedsområdet har en præfe-
rence for bymæssig bebyggelse til placering af deres kolonier, mens de fra-
vælger områder i agerlandet, når man tager forbehold for fordelingen af ha-
bitater i området. Som eksempel rummer habitatet i umiddelbar nærhed af 
kolonierne (indenfor 500 meter) 50,3 % ± 4,8 (gns. ± 95 % C.I.) bymæssig be-
byggelse, hvilket er signifikant mere end i værkstedsområdet i almindelighed 
(13,8 % ± 1,5 (gns. ± 95 % C.I.)). Fra 1991 til 2021 har rågerne gradvist valgt at 
yngle tættere på byen, så andelen af by-habitat omkring kolonierne er steget 
mens andelen af land-habitat er faldet. Samlet set er udviklingen for rågeko-
lonierne gået mod flere mindre kolonier med en større andel af kolonierne i 
byområder. Dette er analyseret og beskrevet mere indgående i Heldbjerg m.fl. 
(Indsendt). 
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5 Diskussion 

Undersøgelsen har resulteret i ny og spændende viden om rågernes habitat-
udnyttelse, hvilket bekræfter artens afhængighed af kort græs i landskabet 
om sommeren, både i landbrugslandskabet omkring kolonien i Følle, og i by-
miljøet, hvor rågerne fouragerer på plæner i boligområder, i industriområder 
samt på fodboldbaner og i vejrabatter. Disse resultater kan bidrage til forkla-
ringen om artens stigende udnyttelse af by og bynære områder, idet kort græs 
forsvinder fra landbrugslandskabet. Forvaltningen i byerne med oprettelse og 
vedligeholdelse af mange områder med kort græs er særdeles rågevenlig. 

Rågerne placerer deres kolonier i områder med gode fourageringsbetingelser 
i nærheden, så en stigende andel kolonier i byområder må forventeligt føre til 
en øget forekomst af råger, og dermed mere larm, i byområder i yngletiden. 
Sporingen viser meget tydeligt, at hovedparten af fourageringen foregår me-
get tæt ved den undersøgte koloni. 

Kortlægningen af kolonierne har vist, at der er flere kolonier i byområder end 
for 30 år siden, en udvikling, der uundgåeligt vil forstærke konflikten med 
mennesker i byerne. Disse resultater er de første til at bekræfte disse tenden-
ser, og denne viden er væsentlig i relation til at skabe forvaltningstiltag som 
kan løse sådanne konflikter. 

Til trods for, at det kun lykkedes at få GPS-mærket fem råger i pilotprojektet, 
gav det et indblik i rågernes brug af landskabet. Erfaringerne med brugen af 
GPS-loggerne resulterede således i meget anvendelige og detaljerede data 
med mange og meget præcise positioner. Derved fik vi for første gang indsigt 
i danske rågers valg af fourageringsområder i yngletiden.  

Desuden fik vi indsigt i rågens forskellige anvendelse af landskabet i døgnets 
lyse og mørke timer. Til dette formål anvendtes solopgang og solnedgang til 
at adskille døgnets to dele. Dette er selvfølgelig en relativ grov inddeling, idet 
rågerne ganske givet kan anvende det begrænsede lys kort før solopgang og 
kort efter solnedgang, men opdelingen viste sig alligevel at være anvendelig.  

Basemap03 er et godt redskab til at beskrive rågens anvendelse af landskabet. 
De mange habitatkategorier muliggør en detaljeret forståelse af, hvilke speci-
fikke habitater, rågen foretrækker. I visse tilfælde er der ikke-klassificerede 
arealer, ofte smalle striber mellem andre polygoner med klassificerede habi-
tater, men ved visuel inspektion af positionerne i disse områder på et kort, 
kan de alligevel klassificeres. Som eksempel på disse områder kan nævnes 
markskel, hvor rågerne anvender levende hegn og vejrabatter. Begge disse er 
yderst relevante for rågen, da den anvender de levende hegn til rast i forbin-
delse med fouragering i marker, og da vejrabatter er et af de absolut fore-
trukne habitater både i land og by (se figur 8). 
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Figur 8. Kort over positioner af 

råger langs en vej.    
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5.1 Udfordringer i pilotprojektet 
GPS-loggere 

Alle GPS-loggerne blev testet i adskillige dage ved at placere dem udendørs 
med frit udsyn til himlen. De var dermed fuldt opladede og funktionsdygtige, 
da de blev sat på fuglene. 

 

 

Samlet set blev der downloadet færre positioner end forventet. Dette skyldtes, 
at der konstateredes flere problemer med brugen af loggerne. Hyppighederne 
af signalerne var meget lave i visse perioder, i andre tilfælde sås meget lange 
udfald og den aktive periode var meget kort i et enkelt tilfælde (Figur 9).  

Da rågerne har et meget stærkt næb og en adfærd, hvor de anvender næbbet 
som en slags værktøj, formoder vi, at loggernes forholdsvis korte, aktive pe-
riode skyldes, at rågerne enten evnede at pille dem af eller beskadigede dem. 
Der er således behov for at udvikle en mere robust metode til påsætning af 
GPS-loggere på råger. 

Der var dog tilsyneladende tale om tekniske problemer med logger nr. 812012, 
der kun lagrede ganske få positioner. Der blev ikke gjort forsøg på at genfinde 
loggerne, da det blev vurderet at være umuligt.  

Fangst af råger 

Som tidligere nævnt gennemførtes succesfuld fangst af fem råger ved Følle 
Strand i 2019. I ynglesæsonen 2022 forsøgtes også fangst af råger på en loka-
litet i det åbne land (nær Nimtofte) og to lokaliteter i Aarhus By (ved Brabrand 
Sø og ved Viby Rensningsanlæg). Til trods for en stor indsats med anvendelse 
af både pyramidefælder og tunnelfælde, lykkedes det ikke at fange råger her.  

Det er velkendt, at kragefugle er svære at fange, og at det kræver lang tids 
tilvænning til fodring og fælder (se fx Green 2011). Det er endvidere svært i 

Figur 9. Antallet af positioner på 

hver af de fem GPS-loggere i pe-

rioden juni-september.    
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yngletiden, hvor fødetilgængeligheden er stor i landskabet. Endelig viste det 
sig, at rågerne var yderst forsigtige i områderne, især hvor der også blev gen-
nemført regulering på kolonierne. Det formodes, at fangsten ville have været 
mere succesfuld, hvis rågerne var blevet langsomt vænnet til udlægning af 
foder samt til fangstområde og -redskaber. 

Kortlægning af råger 

I relation til det stigende antal klager over rågens støjende adfærd, er det re-
levant at vide, hvor rågerne har deres kolonier og hvor store de er. Tællin-
gerne kan gennemføres årligt eller gentages regelmæssigt. 

Ved involvering af et stort antal borgere (her ornitologer, men det kunne sag-
tens være andre grupper) i optællingerne er det relativt enkelt at gennemføre 
optællinger af ynglende råger, da kolonierne er lette at finde, og da det ikke 
kræver det store kendskab til arten at deltage. En sådan tælling fordrer dog, 
at deltagerne er villige til at følge simple vejledninger, særligt om tidspunktet 
for tællingen (umiddelbart før løvspring), så det vil kræve en vis vejledning 
og koordinering af deltagerne.  

Det kan selvfølgelig ikke udelukkes, at der er overset enkelte kolonier, men vi 
vurderer, at den generelle dækning har været god. 
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6 Konklusioner 

Pilotprojektets vigtigste formål var at indhente erfaringer med GPS-mærk-
ning af råger, hvilket ikke er gjort tidligere, hverken i Danmark eller i udlan-
det. GPS-mærkningen gav os information om fem individuelle rågers positi-
oner med stor nøjagtighed, men desværre over en kortere periode end forven-
tet og med afbrydelser i den aktive periode. Vi fik dog kortlagt rågernes ud-
nyttelse af forskellige habitattyper i løbet af perioden fra juni-september, her-
under deres fouragering på bestemte afgrøder på markniveau. 

Det var hensigten, at de GPS-mærkede råger skulle danne grundlag for ind-
ledende undersøgelser af effekten af afværgeforanstaltninger og identifika-
tion af konfliktområder. På grund af loggernes korte levetid lykkedes det des-
værre ikke at gennemføre denne del af pilotprojektet. 

Vi gennemførte en succesfuld kortlægning af rågekoloniernes størrelse og 
placering i værkstedsområdet, og vi har dermed for første gang dokumente-
ret, at råger tilvælger bymæssig bebyggelse og tilsvarende fravælger områder 
i agerlandet, når de etablerer deres kolonier. Det er derfor nærliggende at kon-
kludere, at en del af årsagen til det stigende konfliktniveau skyldes, at rågerne 
i højere grad end hidtil placerer deres kolonier i bymæssig bebyggelse, og der-
med øger risikoen for at beboere oplever støjgener (Heldbjerg m.fl. Indsendt). 

Den nye viden, der er blevet indsamlet i pilotprojektet, giver os således et fun-
dament for videre undersøgelser af den danske rågebestand, og vi kan på bag-
grund af erfaringerne i pilotprojektet desuden konkludere følgende: 

 Rågerne har i perioden fra juni-september en klar præference for 
græsarealer og bymæssig bebyggelse, hvorimod de undgår arealer 
med korn, samt raps, brak og naturarealer. Om natten tilbringer de 
stort set al tiden i høje træer, som oftest i kolonien. 

 Kort vegetation, som rågerne finder på permanent græs og græs i om-
drift, samt langs veje, udgør et vigtigt fourageringsområde. Det er 
værd at bemærke, at det netop er denne habitattype, som rågerne ud-
nytter i bymæssig bebyggelse, hvor de ofte ses fouragere på græsplæ-
ner af forskellig art. Dette er et habitat, der er tilgængelig i byerne 
gennem hele året, hvilket kan være en del af forklaringen på, at rå-
gerne tiltrækkes af byerne. 

 I yngletiden fouragerer rågerne primært inden for en afstand af kolo-
nien på 1 km, dog med daglige fourageringsture op til ca. 8 km væk. 
Umiddelbart efter ynglesæsonen, i juli-september, mindskes kontak-
ten til kolonien, og rågerne fouragerer primært mere end 1 km fra ko-
lonien og med en maksimal afstand på op imod 10 km fra denne. Vi 
mangler kendskab til fuglenes habitatudnyttelse og bevægelsesmøn-
stre resten af året. 

 Vi har erfaret, at fangst og mærkning af ynglende råger er tidskræ-
vende, og at det kræver en længere periode med tilvænning til fangst-
område og -redskaber end forudset. Det vil være fordelagtigt at gen-
nemføre fangsten uden for yngleperioden, hvis det er muligt. 
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 Da vi antager, at GPS-loggernes korte levetid skyldtes, at rågerne var 
i stand til at afmontere dem, er der behov for at udvikle en mere ro-
bust metode til fastgørelse. Det er også muligt at selve GPS’en ikke er 
tilstrækkelig robust til at modstå rågernes stærke næb. 

 Vi har erfaret, at det er muligt at gennemføre en kortlægning af råge-
kolonier i et større område ved en koordineret indsats og med invol-
vering af frivillige ornitologer. 

 Kortlægningen af rågekolonierne i værkstedsområdet viste, at der i 
perioden fra 1991 til 2021, hvor bestanden kun er vokset marginalt, er 
sket en udvikling i retning mod flere, men mindre kolonier med en 
større andel af kolonierne placeret i byområder. Denne udvikling kan 
være en del af forklaringen på, at konfliktniveauet tilsyneladende er 
øget i den samme periode. 
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