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DE VIGTIGE ROVDYR
Hajer og rokker er toprovdyr og har meget til fælles.

Hajer og rokker er nært beslægtede og 
deler flere fælles kendetegn. For eksempel 
består deres skelet af brusk, som er meget 
lettere og mere fleksibelt end knogler. Der 
er registreret 14 hajarter og 14 rokkearter 
i Danmark. Blandt rokkearterne har 
vi blandt andet sømrokken og skaden. 
Skaden, som er vores største rokkeart i de 
danske farvande, kan blive knap 3 meter 
bred fra vingetip til vingetip. 

Hajarterne tæller blandt andet pighajen, 
rævehajen, sildehajen og brugden. 
Brugden er Danmarks største haj og den 
næststørste i verden efter hvalhajen. Den 
kan blive omkring 12 meter lang, er ikke 
farlig for mennesker og lever af plankton, 
som den fanger ved at filtrere vandet 
gennem dens store gab og ud gennem 
gællerne. Sildehajen er en anden af vores 
største hajer. Den kan blive over 3 meter 
lang. Den ligner en hvidhaj, men lever 
oftest kun af fisk. 

Hajer og rokker er rovfisk. Nogle af arterne 
er top-rovdyr og er altså placeret øverst 
i fødekæden. Mister vi disse arter, mister 
vi ikke bare nogle af de mest fascinerende 
dyr i vores have. Der er også fare for, at der 
opstår ubalancer i havets fødekæder og 
økosystemer. For eksempel kan rovfiskenes 
byttedyr vokse eksplosivt i antal, hvilket 
kan forskubbe hele balancen i andre dele af 
økosystemet. 

Hajer og rokker er saltvandsfisk, og 
deres naturlige udbredelse rækker derfor 
sjældent længere i det indre danske farvand 
end fra Kattegat og til og med Øresund. 
Det skyldes, at vandet bliver mere ferskt, jo 
længere man kommer ind i Østersøen. 

  Hajernes og rokkernes historie  
over de sidste 100 år. 

  Hvordan hajer og rokker påvirkes  
af erhvervsfiskeri. 

  Hvad vi kan gøre for at hjælpe 
bestanden af hajer og rokker  
på vej. 

DET LÆRER DU OM I 
DETTE FAKTAARK: 

De fleste hajer føder levende unger. Men 
nogle hajer, såsom den småplettede rødhaj, 
lægger æg i form af en ægkapsel, der 
hæftes fast til tang eller andre strukturer 
på havbunden. Hajen vokser i kapslen, 
indtil den er klar til at kæmpe sig ud og 
svømme frit. Rokker lægger altid æg i 
kapsler i forskellige former og størrelser. 
Og særligt langs vestkysten kan man være 
heldig at finde opskyllede ægkapsler fra 
hajer og rokker. 

Man kan af og til finde ægkapsler, der er 
skyllet op på stranden.

Alle rokker og nogle hajer lægger æg i 
kapsler. Kapslerne ligger på havbunden, 
indtil ungerne bryder gennem skallen.
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FOR 100 ÅR SIDEN VAR HAJER OG ROKKER 
ALMINDELIGE I DANMARK 
For 100 år siden var stort set alle vores haj- 
og rokkearter meget talrige i Nordsøen, 
Skagerrak og Kattegat.  

I gamle dage klagede fiskerne således over, 
at mange nærgående hajer – formentlig 
sildehajer – fulgte dem ind til kysterne. Der 
var også et målrettet hajfiskeri i mellem-
krigstiden og i årene efter 2. Verdenskrig. 
I 1957 fangede en fisker fra Klitmøller 165 
sildehajer på over 100 kg nordøst for Thy-
borøn på 14 dages fiskeri. Også i Kattegat 
var de store sildehajer almindelige på 
fiskepladserne. 

Rokker har været meget udbredte. Og de 
store skader var så almindelige, at de blev 
tørret og brugt som køreunderlag på de 
bløde sandklitter i slutningen af 1800-tallet 
og begyndelsen af 1900-tallet. Dengang var 
sømrokker almindelige både på dybt vand 
og i kystvande. 

Store skader var så almindelige, at de blev 
tørret og brugt som køreunderlag på de 
bløde sandklitter i slutningen af 1800-tallet 
og begyndelsen af 1900-tallet.  
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Faktaarkene om Den Tabte Havnatur indledes med et faktaark om, hvordan hvert element 
spiller en rolle for helheden i det marine økosystem. Vi anbefaler, at du starter med dét, før 
du eventuelt dykker ned i de øvrige faktaark om enkelte habitattyper og arter. Det er vigtigt 
som baggrund for at forstå, at mister vi et stykke havnatur, er det med til at forarme hele 
økosystemet. 

START MED DET INDLEDENDE FAKTAARK
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Mange haj- og rokkearter er i dag 
sårbare og udrydningstruede 
I løbet af de sidste 100 år er haj- og 
rokkebestandene kraftigt reducerede. 11 
ud af de 28 haj- og rokkearter, der lever i 
danske farvande, er nu blevet kategoriseret 
som ’truet af global udryddelse’, mens 
andre såsom skaden har fået status som 
udryddet i danske farvande. I løbet af 
de seneste cirka 40 år er sømrokken 
reduceret med næsten 80 % i Nordsøen. På 
den danske rødliste (en oversigt over, hvor 
truede en række danske plante-, dyre- og 
svampearter er) har den derfor nu status 
som ’nær truet’. Selvom den er et meget 
sjældent syn, anses den dog stadig som en 
af de mest almindelige rokker i de danske 
farvande.   

Sildehajen er reduceret med 85-99 % siden 
1930. I løbet af de seneste 30 år, eller på 
bare tre generationer af sildehajer, har 
der været en tilbagegang på omkring 50 
%. På den danske rødliste kategoriseres 
sildehajen derfor som ’sårbar’.  

Hajer og rokker er sårbare overfor 
fiskeri 
Hajer og rokker vokser langsomt, bliver 
sent kønsmodne og får et begrænset antal 
unger. Derfor er det vigtigt, at de får lov at 
leve længe, så de kan nå at få tilstrækkeligt 
mange unger.  

Hajer og rokker er meget sårbare over for 
især fiskeri. Erhvervsfiskere har fanget 
hajer og rokker i mange år uden hensyn 
til bestandenes størrelse. For nogle arters 
vedkommende har der været tale om 
intensivt og målrettet fiskeri, mens andre 
arter er fanget som bifangst.  

  De første hajer opstod for 455 
millioner år siden – før der gik 
dinosaurer på jorden.  

  Man har fundet rokkefossiler 
dateret helt tilbage til Juratiden for 
150 millioner år siden.  

  Hajer og rokker ikke har skæl som 
benfisk men små pigge – kaldet 
hudtænder – med bagudrettet 
spids. Derfor føles de som 
sandpapir, når man stryger dem 
fremad. Hudtænderne er lavet af 
det samme materiale som hajernes 
tænder.  

  Hajer og rokker jager ved hjælp af 
små ampuller omkring snuden, der 
kan opfange de elektriske signaler, 
andre dyr udsender. 

  De fleste hajer kun kan trække 
vejret, når de bevæger sig. De 
optager nemlig ilt fra vand, der 
strømmer gennem gællerne, når de 
bevæger sig.

VIDSTE DU, AT: 

Sildehajen i fiskekasse i Hvide 
Sande. Sildehajen er på IUCN’s 
rødliste.
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HVAD KAN VI GØRE FOR AT  
HJÆLPE HAJER OG ROKKER? 
Den største trussel mod hajer og rokker 
er fiskeri. Derfor er det også her, man bør 
sætte ind. Som reaktion på de drastiske 
fald i haj- og rokkebestandene er der i EU 
nu forbud imod direkte fiskeri af en række 
haj- og rokkearter. Andre arter må man 
imidlertid gerne fiske, men da nogle arter 
selv for eksperter er svære at skelne fra 
hinanden, vil det være en fordel at udvide 
forbuddet til også at gælde alle de arter, 
rokken kan forveksles med.  

Én ting er lovgivningen, noget andet er 
håndhævelsen af den. Forbuddet mod 
rokkefiskeri kan være svært at kontrollere. 

Og det kan være svært at undgå at fange 
de arter, der er forbud mod. Oftest er 
kroppen på rokkerne skåret fra, når den 
fanges. Det er nemlig kun vingerne, man 
spiser. Og uden kroppen er det meget 
svært at vurdere, hvilke arter der er fanget. 
Flere rokkearter ligner nemlig hinanden. 
Derfor er det endnu vigtigere, at fiskerne 
registrerer det i deres fangstbøger, og at 
staten øger kontrollen. Det kan gøres ved 
for eksempel at DNA-teste rokkevingerne 
ved fangst for at afgøre, om vingere er fra 
en truet art.  

Endelig kan man værne om arternes 
levesteder og sikre, at der ikke fiskes de 
steder, hvor der er mange af dem. I 2016 
fangede DTU Aqua for eksempel flere 
tusinde sømrokker i et enkelt trawltræk 
syd for Læsø. Noget tyder altså på, at 
dette kunne være et vigtigt levested for 
sømrokker, man med fordel kunne beskytte 
mod fiskeri. Skal man etablere beskyttede 
områder for hajer og rokker, kræver det 
imidlertid, at man kan udpege de vigtige 
levesteder for rokker og hajer, og det har 
vi endnu ikke tilstrækkelig viden til. Mere 
viden er derfor et vigtigt skridt.  

  Hvor mange haj- og rokkearter hører 
hjemme i danske farvande?  

  Hvor er hajerne og rokkerne mest 
udbredte i danske farvande?  

  Hvor stor kan skaden og sildehajen blive?  

  Hvordan er det gået med bestanden af 
hajer og rokker over de sidste 100 år? 

Tjek din viden

HANDLING

Sømrokkevinger på disken ved 
fiskehandleren.
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Mere viden. 

Større håb for 

den danske 

havnatur.

Havet som 
økosystem

Torsk Ålegræs Ål Sæler

DOWNLOAD DE ANDRE FAKTAARK PÅ  
WWF.DK/HAVETKALDER
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