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Systematik og navngivning 
Gråhajen blev oprindelig beskrevet under navnet Squalus galeus – altså som tilhørende hvad der nu 
er pighajslægten. Senere blev den flyttet til slægten Galeorhinus Blainville, 1816. I en periode blev 
den også regnet til slægten Galeus (under navne som fx G. australis, G. canis, G. chilensis, G. 
communis og G. vulgaris), men den slægt opfattes nu som et synonym af Galeorhinus. Gråhajen 
regnes pt. som slægtens eneste art, men det er muligt, at fremtidige genetiske studier vil resultere i 
en opsplitning i flere, geografisk adskilte arter. Af samme grund fremgår det så vidt muligt af det 
følgende, hvorfra i udbredelsesområdet, oplysningerne stammer. Genetiske analyser viser, at 
gråhajen er tættest beslægtet med arten sorttippet gråhaj (Hypogaleus hyugaensis), som er udbredt i 
Det Indiske ocean og vestlige Stillehav (Lòpez et al. 2006). 
 
Det officielle danske navn er almindelig gråhaj (Carl et al. 2004), men da de andre arter af gråhajer 
(i slægterne Hemitriakis og Hypogaleus) ikke findes i nærheden af Danmark, kaldes den i de fleste 
sammenhænge blot gråhaj. Det er også det navn, der benyttes i det følgende. Navnet er brugt 
herhjemme siden begyndelsen af 1900-tallet, hvor Feddersen (1903) foreslog, at man fulgte 
svenskerne og kaldte den gråhaj. Indtil da havde den nemlig hovedsagelig været kaldt blåhaj, da det 
var det navn, fiskerne i Kattegat brugte. Ifølge Krøyer (1852-53), der selv brugte navnet almindelig 
blåhaj, skyldtes det dog en forveksling med den ”rigtige” blåhaj. Ved Harboøre kaldte fiskerne den 
tidligere for skærie eller skærri (Feddersen 1903). Flintegård (1986) skriver, at fiskerne fra 
Skagerrak kalder gråhajer for ”triber”. Undertiden kaldes den også gashaj af erhvervsfiskerne, fordi 
den lugter lidt af gas, og Fiskeatlassets medarbejdere er også stødt på fiskere, der har omtalt den 
som sandhaj. I forskellige bøger er den også kaldt for både almindelig hundehaj, stimehaj og 
suppefinnehaj, men de navne har aldrig været almindeligt brugt. Det videnskabelige slægtsnavn 
Galeorhinus kommer af de græske ord galeos (et antikt græsk navn, der betyder væsel, og som blev 
brugt om flere forskellige fiskearter) og af rhine eller rhinos, der betyder henholdsvis fil/rasp og 
hud/læder – formentlig en henvisning til det ru skind. Artsnavnet galeus er et antikt navn, der blev 
brugt om flere forskellige fisk, herunder en hajart (Kullander et al. 2011). 
 
Udseende og kendetegn 
Kroppen er langstrakt og strømlinet. Haleroden er uden sidekøle og uden indsnævring ved roden af 
halefinnen. Hovedet er forholdsvis stort – omtrent en fjerdedel af totallængden (Krøyer 1852-53). 
Snuden er lang, fladt kegleformet og spids. Næseborene sidder cirka halvejs mellem snudespidsen 
og mundvigene, og der er kun små hudlapper ved dem. Munden er halvmåneformet og forholdsvis 
stor. Tænderne er let genkendelige, da de er skævt trekantede med 3-5 ekstra spidser på den side, 
der vender væk fra midten og glatte på den anden side. Tænderne er ens i over- og underkæben, og 
der er henholdsvis 30-46 tænder i hver række i overkæben og i 31-39 tænder i hver række i 
underkæben (Ebert et al. 2013; Kullander et al. 2011). Øjnene er forholdsvis små, aflangt ovale og 
med blinkhinde. Pupillen er meget lille – rund hos ungerne og aflang hos de voksne. Bag øjnene 
sidder et lille sprøjtehul i en afstand svarende til øjets diameter. De fem gælleåbninger er ret små, 
og de to bageste sidder over basis af brystfinnerne. Hudtænderne er veludviklede, og huden føles 
lettere ru. Den utydelige sidelinje er lige. 
 
Der er to rygfinner uden pigge. Den forreste rygfinne sidder tættere ved brystfinnerne end ved 
bugfinnerne. Basis af den forreste rygfinne er cirka dobbelt så lang som basis af den bageste, og den 
er også omtrent dobbelt så høj. Gatfinnen, der er omtrent samme størrelse som den bageste 
rygfinne, sidder under, men dog en smule længere tilbage end den bageste rygfinne. Brystfinnerne 
er mellemlange (kortere end hovedet) og næsten trekantede. Bugfinnerne er meget små. Halefinnen 
er veludviklet. Den øvre flig har et tydeligt indhak i bagkanten midt på finnen, og den nedre flig er 
lang og spids. 
 
Ryggen er mørkegrå eller stålgrå og somme tider med bronzeglans, siderne er gråblå, mens bugen 
er hvidlig med perlemorglans. Snuden er halvgennemsigtig (Otterstrøm 1917). Ungerne kan have 



mørke spidser på halefinnen og rygfinnerne samt en hvid bagkant på brystfinnerne, og de kan også 
have nogle få mørke pletter på kroppen. 
 
Gråhajen er en af familiens største arter, og den kan blive op til ca. 200 cm og 45 kg – hunnerne lidt 
større end hannerne (Curry-Lindahl 1985; Compagno et al. 2005; Ebert et al. 2013). Normalt er de 
voksne hajer ca. 150 cm. Den internationale lystfiskerrekord (IGFA) er et eksemplar på 33 kg 
fanget ved New Zealand i 1986. Den største af de gråhajer, der er registreret i Atlasdatabasen, er et 
eksemplar på 20,5 kg og 165 cm. Den blev fanget den 12. september 1971 ved Groves Flak i den 
danske del af Kattegat af en svensk lystfisker og er godkendt som svensk lystfiskerrekord. Den 
officielle danske lystfiskerrekord er et eksemplar på 7,62 kg og 116 cm fanget ud for Bovbjerg den 
9. juli 2013, men tidligere er der fanget større gråhajer af lystfiskere herhjemme. Den største 
lystfiskerfangne gråhaj registreret i Atlasdatabasen var et eksemplar på 15,6 kg og 165 cm fanget 
ved Herthas Flak i Kattegat i 1959. 
 
Forvekslingsmuligheder 
Fra glathajfamiliens andre europæiske arter kendes gråhajen let på, at den bageste rygfinne er meget 
mindre end den forreste, mens de to finner er næsten lige store hos de øvrige. Som nævnt har 
gråhajen tidligere været kaldt blåhaj, og det har givet anledning til forvekslinger af de to arter. 
Gråhajen kan kendes fra blåhajen på de meget kortere brystfinner. Desuden sidder gråhajens 
forreste rygfinne længere fremme end blåhajens. Endvidere har gråhajen et lille sprøjtehul bag 
øjnene, mens blåhajen mangler sprøjtehul. Endelig er der stor forskel på tændernes udseende. 
Gråhajens tænder har som nævnt flere spidser på den side, der vender væk fra midten, og blåhajens 
tænder, der er noget større end gråhajens, har savtakkede skærekanter på begge sider. 
 
I bygning minder gråhajen en del om pighajen, der er vores mest almindelige haj, men alene 
manglen på pigge ved rygfinnerne er nok til let at kende gråhajen fra pighajen, så der er ikke grund 
til at gå i dybden med yderligere forskelle. Flere ældre kilder omtaler forekomst af større hajer, hvor 
man ikke umiddelbart kan vurdere, hvorvidt der er tale om sildehajer eller gråhajer. De to arter kan 
ellers ret let kendes fra hinanden, idet sildehajen er meget kraftigere bygget og bliver langt større. 
Desuden har sildehajen tydelige sidekøle på haleroden og nogle meget større gællespalter. 
Endvidere har sildehajen en lille sidespids ved grunden af hver tand, hvor gråhajen som nævnt har 
3-5 sidespidser på tændernes ene side og ingen på den anden. Endelig har gråhajen et tydeligt 
indhak i bagkanten på halens øvre flig, mens indhakket er meget lille hos sildehajen. 
 
Udbredelse 
Generel udbredelse 
Gråhajen har en stor, men usammenhængende udbredelse i oceanernes tempererede dele, og ud fra 
genetiske analyser ser der ikke ud til at være nævneværdig udveksling mellem bestandene i de 
forskellige oceaner (Chabot & Allen 2009; Bester-van der Merwe et al. 2017). I Nordøstatlanten 
findes gråhajen fra det sydlige Island og nordlige Norge til De Kanariske Øer og Senegal (Collett 
1905; Jónsson & Pálsson 2006; Compagno 2016). Den findes også i Middelhavet, men er ikke ret 
talrig. Den findes ikke i Sortehavet (Branstetter 1984). I Nordsøen er den mest almindelig i den 
sydlige og vestlige del (Farrell et al. 2015). 
 
Der er ubekræftede observationer fra de tropiske dele af Vestafrika, men først ved Sydafrika, hvor 
arten også findes i Det Indiske Ocean, er der sikre fangster. Der findes også bestande ved vestkysten 
af Nordamerika, på begge sider af Sydamerika samt ved det sydlige Australien og New Zealand 
(Compagno 1984; Compagno et al. 2005). 
 
Udbredelse i Danmark 
Gråhajen blev første gang nævnt fra vore farvande af Nilsson (1832), der blot omtalte forekomst i 
svenske og danske farvande. Krøyer (1937) nævnte i forbindelse med beskrivelsen af en 



snyltekrebs, at han havde fundet den på gråhajer i Kattegat og Vesterhavet. Arten var tilsyneladende 
meget almindelig i 1800-tallet, for Krøyer (1852-53) skrev, at han en eftersommer (årstal ikke 
oplyst) i en længere periode dagligt så en halv snes gråhajer eller flere blive fanget tilfældigt i 
flyndergarnene ved Hirsholmene. Han skrev endvidere, at den var ret hyppig på Vestkysten ved 
Agger, hvor den blev fanget på bundkroge sammen med pighaj, men dog ikke så talrigt som i 
Kattegat. Endelig oplyste han, at han også havde undersøgt gråhajer fra Øresund, hvor den var 
sjælden. Konkrete fangster fra 1800-tallet kendes der imidlertid ikke mange af. I Zoologisk 
Museums samling findes to gråhajer fra Kattegat fanget i 1841 og 1842, et eksemplar fra Øresund i 
1852 og kæberne fra to gråhajer fra Vesterhavet i 1877. Desuden blev en gråhaj fanget ved Struer 
den 10. juni 1876 (Winther 1879), og på Zoologisk Museum findes også et gråhaj-foster på 23,5 cm 
fra Fanø i 1890. Et par større gråhajer blev fanget ved Frederikshavn og mellem Hirsholmene og 
Læsø i 1898. Johansen (1914) nævner, at gråhajer undertiden blev fanget i Nymindestrømmen i 
Ringkøbing Fjords brakvandsperiode (ca. 1845-1910), så arten har sikkert været til stede overalt 
langs Vestkysten. Georg Winther nævner i sin oversigt over danske saltvandsfisk (Winther 1879), at 
gråhajen fulgte den dybe Østerrende i Kattegat til nordsiden af Saltholmsgrundene i Øresund, men 
der er ikke fundet oplysninger om konkrete fangster fra området ved Saltholm. 
 

 
Figur 1. Udbredelse af gråhaj i danske farvande. 
 
Fra den første halvdel af 1900-tallet findes kun godt 10 registreringer af gråhajer i danske farvande, 
men arten har sikkert været så tilpas almindelig, at kun de mere usædvanlige fangster har tiltrukket 
sig opmærksomhed. Blandt de bemærkelsesværdige fangster kan nævnes, at der blev fanget en 
gråhaj i Øresund i 1900. I 1912 blev en gråhaj fanget i Ringkøbing Fjord, hvor den ikke var set før 
(Johansen 1914). Det er muligt, at arten i perioder har været talrig i Nissum Bredning, for i Dansk 
Fiskeritidende nr. 25, 1923 kan man læse, at fiskerne fra Lemvig til Oddesund havde bemærket, at 
der trak hajer ind i fjorden. De gik ind i bundgarnene efter sildene, og det var ikke usædvanligt, at 
der var et halvt dusin hajer i et enkelt garn. Det fremgår ikke, hvilken hajart der var tale om, men 
størrelsen angives som 150-200 cm og op til 15-20 kg, hvilket gør det mest sandsynligt, at der var 
tale om gråhajer. Den 6. januar 1935 blev en gråhaj fanget ved Langeland og sendt til det 
zoologiske museum i Svendborg (nu Naturama). Fra den sidste halvdel af 1900-tallet findes også 
kun godt 10 registreringer fra vore farvande og de er alle fra Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Det 
bemærkelsesværdige er, at omtrent halvdelen er fanget af lystfiskere, og det tyder på, at der må 
have været en del flere fangster i erhvervsfiskeriet, som ikke er registreret i databasen. 
 



Fra årtusindeskiftet og frem til midten af 2019 er arten registreret godt 30 gange i Atlasdatabasen. 
Kun godt halvdelen af registreringerne er fra Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, så det tyder på, at 
der ligesom tidligere er en overvægt af ”usædvanlige” registreringer. Fiskeatlassets interviews med 
erhvervsfiskere og indberetninger via de såkaldte PO-dagbøger tyder dog ikke på, at gråhajen er en 
hyppig fangst i de førnævnte havområder. Af fangster i de indre farvande kan nævnes følgende: den 
15. juni 2000 blev en gråhaj på 130 cm fanget i Lillebælt (det præcise sted ikke kendt), og i 2005 
blev en gråhaj fanget i den yderste del af Kolding Fjord. I februar 2011 blev en gråhaj på 10 kg og 
130 cm fanget i den sydligste del af Storebælt helt nede ved Lolland. I Øresund er arten også 
registreret usædvanlig mange gange siden årtusindeskiftet. I december 2002 blev en gråhaj fanget 
ca. 500 meter ud for Sletten Havn. I 2005 blev en gråhaj fanget knap 10 km fra Taarbæk, og 
fiskeren, der fangede hajen, fortalte, at han havde fanget gråhajer flere gange i Øresund gennem 
årene. I juni 2005 blev arten også fanget mellem Vedbæk og Hven. Den 4. januar 2011 blev en 
gråhaj på 143 cm og 13 kg fanget i det nordlige Øresund ud for Hornbæk, og den blev indsamlet af 
Fiskeatlasset og findes i samlingen på Zoologisk Museum. Senere har der været yderligere to 
registreringer af i alt fire gråhajer fra Øresund. Den 21. maj 2016 blev to døde gråhajer fundet i 
vandkanten ved Valbyparken syd for København. Fiskene var rensede og formentlig smidt af en 
fisker eller fiskehandler. Det samme gentog sig ved Hvidovre Strand den 3. juli 2017, hvor der blev 
fundet to døde hajer. Disse fire hajer fremgår ikke af udbredelseskortet, da de næppe var kommet til 
stedet ved egen hjælp, men blot kan betragtes som fiskeaffald. 
 
Kortlægning 
Hovedparten af de gråhajer, der er registreret i vore farvande, er fanget under erhvervsfiskeri. Et 
godt samarbejde med fiskerierhvervet er derfor afgørende for en effektiv kortlægning. Fiskeatlassets 
kortlægning har vist, at hajer ofte ikke bliver bestemt til art eller bliver fejlbestemt, så der er behov 
for et øget fokus på at sikre korrekt bestemmelse. Heldigvis er det lykkedes at finde frem til billeder 
af en del fangster, så bestemmelserne har kunnet verificeres, og flere af hajerne er også gemt på 
forskellige museer eller har været artsbestemt af eksperter.  
 
Biologi 
Levesteder og levevis 
Gråhajen lever pelagisk og ved bunden over kontinentalsoklen og -skrænterne. Den er mest hyppig 
på forholdsvis lavt vand nær kysterne, og den træffes sjældent oceanisk. Den findes fra overfladen 
og oftest ned til ca. 200 meter, men kan træffes helt ned til 1.100 meters dybde (Cox & Francis 
1997). Ofte ser man vertikale døgnvandringer, hvor fiskene opholder sig på dybt vand om dagen og 
tættere på overfladen (evt. også tættere på kysten) om natten (West & Stevens 2001). Gråhajer 
findes overvejende på steder med sand- og grusbund (Wheeler 1969; Miller & Loates 1997). 
 
Gråhajer i de nordlige og sydlige dele af udbredelsesområdet foretager ofte sæsonbestemte 
vandringer mellem yngle- og opvækstområder, og de kan vandre langt. Der kan også være 
sæsonbestemte vandringer mellem kystnære og mere åbne havområder. En gråhaj, der blev mærket 
ved det sydlige New Zealand blev genfanget ved Australien 4.940 km væk (Hurst et al. 1999). 
Hajer mærket ved Irland og England er genfanget ved Island (2.460 km) og ved De Kanariske Øer 
(2.525 km). Ligeledes er en gråhaj mærket ved Californien genfanget ved British Columbia (1.610 
km) (Tricas et al. 1999). En gråhaj, der blev fanget i garn ud for Hornbæk den 4. januar 2011, var 
mærket ved Irland i maj året før. Compagno (1984) skriver, at gråhajer kan tilbagelægge op til 56 
km i døgnet. Ungerne bliver i opvækstområderne i op til to år, før de følger de ældre fisk på 
vandringerne. 
 
Gråhajer findes overvejende i tempererede havområder, og de tåler forholdsvis koldt vand. De 
forlader dog som hovedregel vore breddegrader i de koldeste måneder. Collett (1905) nævner, at 
gråhajer er fanget ved Norge på alle tider af året, men Pethon (1985) skriver, at gråhajerne ofte 
træffes ved Norge sensommer, efterår og vinter. Det samme gælder for Danmark, hvor næsten alle 



registreringer er gjort mellem juni og januar, og i marts og april er arten ikke registreret. Farrell et 
al. (2015) skriver også, at der i ICES-regi er fanget 15 gange så mange gråhajer i den sydlige del af 
Nordsøen i august/september som i februar. 
 
Gråhajer svømmer ofte omkring i mindre stimer (heraf det engelske navn school shark), der som 
regel er delt efter køn og alder, men de træffes også enkeltvis. Hajerne regnes ikke som farlige for 
mennesker, og normalt er de ret sky. Det er derfor sjældent, at man støder på dem under fx dykning. 
Ved fangst kan de dog finde på at bide, og tandsættet er tilstrækkelig drabeligt til at indgyde respekt 
(Compagno 1984). 
 
Fødevalg 
Føden består af fisk, blæksprutter, krebsdyr og pighude samt undertiden børsteorme og andre 
hvirvelløse dyr. Flere forfattere fremhæver små torskefisk (fx hvilling, skægtorsk og småtorsk) som 
det vigtigste bytte på vore breddegrader, men også fx fladfisk og fløjfisk ædes (Wheeler 1969). Der 
er dog store forskelle på fødevalget i de forskellige dele af udbredelsesområdet, og arten kan 
opfattes som meget opportunistisk. En undersøgelse fra Azorerne har fx vist, at havgalt og 
sneppefisk var de vigtigste byttefisk (Morato et al. 2003). Freer (1992) fandt at forskellige havruder 
samt sardiner og ansjoser var det vigtigste bytte ved Sydafrika. Ifølge Compagno (1984) falder 
andelen af hvirvelløse dyr i føden med alderen, og gråhajen tager ikke ådsler, ligesom den kun tager 
kroge agnet med frisk agn. 
 
Reproduktion og livscyklus 
Kønsmodenheden indtræffer sent. Hannerne bliver ifølge Compagno et al. (2005) og Ebert et al. 
(2013) kønsmodne ved en størrelse på ca. 120-170 cm og en alder på ca. 9-13 år, mens hunnerne 
bliver kønsmodne ved 130-185 cm og hele 11-17 år. Ved New Zealand fandt Francis & Mulligan 
(1998) endda, at hannerne var 12-17 år og hunnerne 13-15 år, når de blev kønsmodne. Gråhajer er 
ovovivipare, hvilket betyder, at æggene klækkes inde i livmoderen, før de fødes. Efter en 
drægtighedsperiode på ca. 12 måneder fødes ungerne, der måler 26-40 cm (Walker et al. 2006). 
Antallet af unger i hvert kuld er 4-54 stk. (Capapé et al. 2005). Antallet varierer efter hunnernes 
størrelse, men der er også geografisk variation – de europæiske gråhajer får få unger. Hunnerne 
føder et kuld unger hvert tredje år og måske undertiden hvert andet. Det er ikke nødvendigvis den 
samme han, der er ophav til alle unger i et kuld. Dette hænger bl.a. sammen med, at hunnerne kan 
opbevare sæden i længere tid, før æggene befrugtes (Hernandez et al. 2014).  
 
Ungerne fødes på lavt vand nær land, oftest i beskyttede bugter. I Nordeuropa sker det i perioden 
fra juni til september, og i Middelhavet fra april til juni (Farrell et al. 2015). Ved Sydafrika fødes 
ungerne fra december til marts (Freer 1992). Det er muligt, at gråhajerne ynglede i vore farvande, 
dengang de var mere talrige. Krøyer (1852-53) skriver, at fiskerne fra Hirsholmene berettede om 
fangster af helt små gråhajer på godt 30 cm, men selv så han ikke små unger, og fejlbestemmelser 
kan ikke helt udelukkes. Der er ikke tegn på, at gråhajerne yngler i vore farvande nu til dags, hvor 
de i det hele taget er ret sjældne. 
 
Gråhajer kan opnå en meget høj alder. Tricas et al. (1999) skriver, at de kan blive mere end 50 år 
gamle, og Ebert et al. (2013) skriver, at de sandsynligvis kan blive omkring 60 år. 
Aldersaflæsninger er desværre ofte noget usikre og specielt på gamle fisk, men mærkningsforsøg 
bekræfter, at de kan blive meget gamle. Fx blev en gråhaj-han, der blev mærket ved det sydlige 
Australien den 3. marts 1951, genfanget den 15. august 1986 (Moulton et al. 1989). Den var på de 
godt 35 år kun vokset 17 cm, så muligvis kan gråhajer blive meget ældre, end man tidligere har 
troet.  
 
 
  



Vækst og økologi 
Væksten er undersøgt flere steder i verden, men resultaterne er svære at sammenligne på grund af 
forskellige metodevalg, og aldersaflæsningen er usikker for fisk over ca. 9 år og 120 cm (Francis & 
Mulligan 1998). Ved Brasilien beskrives væksten som meget langsom (Ferreira & Vooren 1991). 
En undersøgelse fra Australien viste en noget hurtigere vækst (Moulton et al. 1992), men da der kun 
blev fundet 14 vækstringe hos den føromtalte mærkede gråhaj, der kun var vokset 17 cm på 35 år, 
var det tydeligt, at alderen blev voldsomt underestimeret og væksten dermed overestimeret. Alle 
undersøgelser viser, at væksthastigheden aftager meget med alderen, som det ses hos de fleste fisk. 
 
Artens rolle i økosystemet er ikke grundigt undersøgt, men da det er en ret talrig haj, har den 
formentlig en vigtig betydning som regulerende faktor for sine byttedyr. Selv er gråhajer bytte for 
større hajer som fx stor hvid haj (Carcharodon carcharias) og sandsynligvis visse havpattedyr 
(Compagno 1984). 
 
Forvaltning, trusler og status 
Gråhajen opfattes overordnet som Sårbar (VU) i den internationale rødliste fra IUCN (Walker et al. 
2006). Da fiskene vokser langsomt, bliver sent kønsmodne og føder ret få unger med 2-3 års 
mellemrum, er de meget følsomme overfor overfiskning (Tricas et al. 1999). Ikke overraskende har 
man set flere bestande (fx ved Californien og Sydafrika) gå voldsomt tilbage som følge af den 
fiskerimæssige udnyttelse, der de fleste steder tidligere var stort set ureguleret (Compagno et al. 
2005). Lokalt er der dog stor forskel på, hvor meget bestandene er gået tilbage. I den sydvestlige del 
af Atlanten regnes gråhajen som Kritisk truet (CR). Den opfattes som Sårbar (VU) ved Australien 
og Sydafrika, Næsten truet (NT) ved New Zealand Livskraftig (LC) i den nordøstlige del af 
Stillehavet. I den nordøstlige del af Atlanterhavet samt Middelhavet regnes datagrundlaget som 
utilstrækkeligt (kategorien DD) til at lave en vurdering (Ebert et al. 2013). Fiskeatlassets 
kortlægning tyder på, at den er gået en del tilbage herhjemme i løbet af de sidste 100-200 år. Ved 
New Zealand og Australien blev fiskeriet reguleret på et ret tidligt tidspunkt, og det er blevet 
yderligere begrænset både her og i Sydafrika, da man fandt et meget højt indhold af kviksølv i 
hajerne (Compagno 1984; Freer 1992). I de seneste år har man af hensyn til bestandene flere steder 
indført restriktioner i fiskeriet. Fx er det forbudt for EU-fartøjer at fiske efter, opbevare, transportere 
og lande gråhajer fanget på langline i en række farvandsområder, bl.a. Nordsøen (Council 
regulation 2016/72). Da der som nævnt ikke er nævneværdig udveksling mellem bestandene i de 
forskellige dele af udbredelsesområdet, bør de forvaltes uafhængigt af hinanden. 
 
Menneskets udnyttelse 
Gråhajen er blandt de af glathajfamiliens medlemmer, der har størst fiskerimæssig betydning, og 
den fiskes for både kødets og finnernes skyld. Leveren var i en periode en vigtig kilde til 
fremstilling af A-vitamin, men syntetisk fremstilling af vitaminet fra 1952 betød en stor nedgang i 
denne udnyttelse (Olsen 1981; Pethon 1985). Senere har produktion af A-vitamin været genoptaget 
i Indien, da prisen på syntetisk vitamin steg (Freer 1992). Huden har ligesom hud fra mange andre 
hajarter tidligere været benyttet til fremstilling af ”sandpapir”.  
 
Ifølge FAO (2014) lå de samlede landinger i perioden 2003-2012 årligt mellem 4.447 og 5.366 ton. 
I Europa, hvor fangsterne er ret små, er det Frankrig, der står for størstedelen. Danske fiskere 
landede fra 2003-2012 årligt 1-8 ton, men størstedelen blev fanget udenfor det område, som 
Fiskeatlasset kortlægger. Tidligere har fangsterne globalt været noget større, og i 1939 blev der fx 
fanget 4.186 ton alene ud for Californien (Compagno 1984). Freer (1992) angiver en fangst på 
omkring 250.000 gråhajer (mindst 3.750 ton) ved Sydafrika i 1948. Fiskeristatistikken er imidlertid 
generelt meget usikker, da forskellige hajarter ofte er blevet slået sammen eller forvekslet (Farrell et 
al. 2015), og desuden foregår der flere steder et stort uregistreret og oftest ulovligt hajfinnefiskeri. 
 



Tidligere var gråhajer ikke ret værdsatte som menneskeføde, og herhjemme blev de betragtet som 
skadedyr, hvis kød ikke havde nogen værdi (Otterstrøm 1917). Feddersen (1903) nævner, at 
gråhajen var upopulær blandt fiskerne, fordi den skar kullerne over, når de sad på langlinerne. 
Pethon (1985) skriver, at de unge fisk er velsmagende (smager som pighajer), men at de voksne er 
grove i kødet og ofte har en ram smag. 
 
Gråhajen er en populær sportsfisk, der i Europa særligt fanges ved De Britiske Øer. Også ved 
Californien og Sydafrika er det en populær sportsfisk. Fiskeriet foregår med naturlig agn som fx sild 
eller makrel, og fiskene fanges både fra land (mest ungerne) og fra båd. I danske farvande sker 
lystfiskerfangster meget sporadisk, og der foregår næppe noget målrettet fiskeri. 
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