
Beretning fra rovfuglegruppen 2016 

  

Rovfuglegruppen holdt sit årlige møde d. 7. november 2015 på Fangel Kro på Fyn med 

i alt 18 deltagere samt gæst Timme Nygaard fra Fuglenes Hus. 

I løbet af valgperioden har Peter Hjeds trukket sig fra styregruppen, og som afløser 

valgte forsamlingen på årsmødet Lars Fenger Nielsen. Styregruppen består herefter af 

Per Ekberg, sekretær og Steen Kryger, Flemming Broksø og Lars Fenger Nielsen. 

Rovfuglegruppen er fortsat i gang med at indsamle alle data på de almindelige 

rovfuglearter, som ikke er dækket af øvrige projekter og har i den forbindelse 

rekrutteret flere nye medlemmer. Der er yderligere udpeget flere nye censusområder 

for at kunne få så mange data som muligt i håb om at kunne levere valide tal og 

dermed vise et reelt billede af rovfuglebestanden inden for de rovfuglearter, som ikke 

er dækket af de øvrige projekter. 

Da en del af de nye medlemmer er mere uerfarne, og der i det hele taget er behov for 

en ensartet optællingsmetodik, har rovfuglegruppen udarbejdet en vejledning, som er 

meget detaljeret med angivelse af optællingstidspunkter, beskrivelse af de enkelte 

arter, fremlæggelse og publicering. Vejledningen kan findes på Rovfuglegruppens del 

af DOF’s hjemmeside: 

http://www.dof.dk/images/grupper/rovfugle/dokumenter/Rovfuglegruppen_-

_vejledning_2016.pdf 

Vejledningen er sidenhen også blevet brugt til at hjælpe kvadratansvarlige i Atlas III 

projektet, idet det kan være vanskeligt at vide, hvornår det er hensigtsmæssigt at 

registrere de enkelte arter. 

Herudover har rovfuglegruppen fået adgang til selv at kunne opdatere hjemmesiden, 

som i løbet af det sidste år er ført ajour med mange gode oplysninger. 

Rovfuglegruppen beklager dog, at det er så vanskeligt at finde de oplysninger, som 

gruppen lægger ind. 

Et af de nye tiltag rovfuglegruppen har vedtaget, er at årsmøderne hovedsageligt skal 

bidrage til at øge medlemmernes viden om rovfuglene, og oplæggene på mødet har 

derfor været af dybdegående karakter om et bestemt emne i stedet for, at der som 

tidligere var en gennemgang af de enkelte arter. 

Derfor var årsmødet i 2015 spækket med spændende oplæg om fødegrundlag, rød 

glente, kongeørn, duehøg og herudover drøftelse af den optællingsvejledning, som 

efterfølgende er blevet til. 
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