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Rødhøne, foto: Colourbox 

Chukarhønen, Alectoris chukar, Foto: 

Colourbox 

 

Rødhøne (Alectoris rufa) 

Beskrivelse  
Videnskabeligt navn: Alectoris rufa 

Synonymer:  

Kaldenavn: Rødhøne 

Beskrivelse: Rødhønen er en hønsefugle lidt større end 

Agerhønen. Den har røde ben og rødt næb. Har en lille 

hvid hagesmæk, hvorom der er en sort ring, der glider 

over i et bredt sortplettet halsbånd. Den er brun på 

ryggen. Rødhønen benytter indimellem en særlig 

formeringsteknik, hvor hunnen lægger to kuld æg i hver 

sin rede, hvor hun udruger det ene, imens hannen 

udruger det andet. Når ungerne kan løbe frit igen så 

samles familien. Udenfor yngleperioden, finder de 

sammen i flokke på 20 eller flere fugle, indtil hannerne 

igen skal etablere territorier. Det er en standfugl. 

Rødhønen er hovedsageligt vegetar og lever af frø, blade 

og rødder. Yderligere spiser den myrer, græshopper og 

andre insekter1. 

 

Forvekslingsmuligheder 
Rødhøne er næsten identisk med dens østlige slægtning 

Chukarhønen, Alectoris chukar. Chukarhønen har en 

tydeligere sort halsring uden det sortplettede halsbånd som 

Rødhønen har2. 

 

Spredningsvej og nuværende udbredelse 
Rødhønens naturlige udbredelsesområde er det sydvestlige hjørne af Europa, med den største 

forekomst i Spanien. Den er indført i Storbritannien, på Madeira, Azoerne og De Kanariske Øer med 

succes. Ligeså er den blevet indført i USA og på New Zealand, dog uden held1. Første gang Rødhøne 

blev registreret i Danmark var i 19943. Rødhøne er almindelig i Danmark og fra 2003-2015 er den 

blevet observeret på 13 forskellige lokaliteter i Danmark4. I Danmark optræder Rødhønen ikke 

naturligt og de individer der observeres i naturen er formentlig undslupne fra fangeskab1. 
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Score og baggrund  
Vi benytter en skala fra 1-3. 1 svarer til lav, 2 svarer til middel og 3 svarer til høj 

Sprednings-
potentiale 

Levestedets 
bevarings- eller 
naturværdi 

Påvirkning af 
hjemme- 
hørende arter 

Påvirkning af 
økosystemer 

Økonomiske 
effekter 

Helbreds 
effekter 

Harmonia Samlet 

2 1 2 1 1 1 6 8 

 

Spredningspotentiale: 2 (middel). Spredningspotentialet for Rødhøne er vurderet til middel. I Norge 

kan den reproducere sig, men de norske vinterforhold menes at være for voldsomme for Rødhønen5. 

 

Levestedets bevarings- eller naturværdi: 1 (lav). Levestedets bevaringsværdi for Rødhøne er 

vurderet til lav. Rødhøne optræder i mange forskellige naturtyper værende klitter, åben skov, 

bjergskråninger og dyrkede marker. Fugtige arealer undgår den1. 

 

Påvirkning af hjemmehørende arter: 2 (middel). Påvirkning af hjemmehørende arter for Rødhøne 

er vurderet til middel. 

 

Påvirkning af økosystemer: 1 (lav). Påvirkning af økosystemer for Rødhøne er vurderet til lav. 

 

Økonomiske effekter: 1 (lav). De økonomiske effekter for Rødhøne er vurderet til lav. 

 

Helbredseffekter: 1 (lav). Helbredseffekter for Rødhøne er vurderet til lav. 

 

Total score = 8 
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