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Hajer i Europa 
 

 Trusler mod hajer & træning af hajer 
Hajer er blevet sjældne og trænger til beskyttelse 

 

 

 Figur. Pighaj (Squalus acanthias) er en af de mest udbredte hajarter i danske farvande, billedet er fra docs.norgen.org 

Hajer er blevet et sjældent syn i vore farvande. De er gået stærkt tilbage ligesom andre arter af 

bruskfisk, som udover hajer også indeholder rokker og havmus. Bruskfisk er en sårbar gruppe, 
fordi den er lang tid om at reproducerer sig og ofte let at fange selv som juvenil. Samtidig er 

vores viden om hajer og deres biologi og krav til levesteder ret mangelfuld. 

Selvom man sjældent ser hajerne, lever de ca. 18 arter i havet langs de danske kyster. Danmark 
har ingen målrettet fangst af hajer, men nogen arter, så som pighajen, bliver stadig fanget aktivt 

af andre nationer og mange arter bliver til stadighed fanget som bifangst.  

Vi har inviteret fuldmægtig (havbiolog) Charlotte B. Mogensen fra Miljøministeriet til at 

fortælle om de trusler hajerne står overfor og hvad der bliver gjort for at beskytte og bevare 
bestandene.  Charlotte har arbejdet med hajer internationalt både i Fødevareministeriet og i 

Verdensnaturfonden. 

Træning af hajer i fangenskab er måske en ny vej til en bedre forståelse af hajer, vi har derfor 
inviteret havbiolog Anne-Mette Høeg Andersen, der har skrevet speciale om hajer ved 

Danmarks Akvarium og som nu arbejder på Fjord og Bælt i Kerteminde til at fortælle om og 

perspektivere sine erfaringer om forskning, formidling og træning af hajer - erfaringerne som 

måske kan bruges i en bredere sammenhæng.  
 

 
 

ALLE er velkomne! - studerende gratis - andre ”kun” gratis første gang. 


