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Generelt 

Projektet har fået nye medarbejdere. For kasseprojektet, som omfatter stor skallesluger, vandrefalk og 

perleugle har Heidi Thomsen overtaget som primær kontaktperson, mens det for rød glente er Iben Hove 

Sørensen. 

  

Stor skallesluger 

Der har været usikkerhed omkring redekassemålene, som var angivet på DOFs hjemmeside, ud fra hvilke 

kasserne solgt i Naturbutikken er blevet bygget. Målene er blevet undersøgt, og de skulle være gode nok til 

stor skallesluger og vil atter blive lagt på hjemmesiden. Data på eksisterende kasser er ved at blive samlet, 

og når dette er gjort, vil vi skrive et notat med status for eksisterende kasser og prioriterede områder for 

kasseopsætning, som skal udføres under projektet. Notatet forventes færdigt inden Nytår. 

  

Rød glente 

Forårets indsats for at finde nye redelokaliteter ved at opfordre til indsendelse af rød glente-observationer 

gav en hel del henvendelser. Disse og sæsonens øvrige yngledata er nu ved at blive samlet. Herefter vil vi 

påbegynde GIS-analysen, som skal bruges til at forudsige artens spredning i Danmark.  

  

Havørn 

Redekamera blev i vinter sat op ved reden på Leammer. Der var dog ikke yngleforsøg i reden, da der kun 

holdt en enkelt gammel fugl til. Det blev dog til nogle timers optagelse, hvoraf uddrag kan ses på DOFs 

Youtube-kanal (http://www.youtube.com/watch?v=D7YJ8YErLiY&feature=relmfu). Efter opsætningen af 

kameraet var der problemer med at få signalet streamet på internettet, og det har vist sig, at den 

oprindelige kameratype ikke kan bruges til dette formål. Derfor har vi nu fundet et nyt kamera, der kan det, 

vi skal bruge. I løbet af dette efterår holdes et møde, hvor det besluttes hvilken rede, der skal satses på i 

ynglesæsonen 2013. 

  

Hedehøg 

I foråret blev der opsat et redekamera af samme type som ved havørnereden, men det lykkedes ikke at få 

signalet online, af samme årsager, som beskrevet ovenfor. Med den nye kameratype vil det forhåbentlig 

lykkes at få realtime video fra en hedehøgerede til næste sommer. 

  

Vandrefalk 

Problematikken om opsætning af vandrefalkekasser i nærheden af yngleområder for sårbare engfugle er nu 

behandlet i et notat, som inden længe vil kunne findes på DOFs hjemmeside. Det er blevet til i en proces, 

som, ud over projektmedarbejdere og den artsansvarlige, involverede Naturpolitisk Udvalg, Videnskabeligt 

Udvalg. Notatet vil fremover kunne bruges som redskab internt såvel som eksternt, når det skal besluttes, 

http://www.youtube.com/watch?v=D7YJ8YErLiY&feature=relmfu


om opsætning af en vandrefalkekasse på en bestemt lokalitet vil kunne have negative konsekvenser for 

andre sjældne/truede arter. 

  

Hvidbrystet præstekrave 

En undersøgelse af effekten af indhegning af hvidbrystet præstekrave-reder er planlagt og forarbejdet blev 

udført igennem et pilotprojekt på Fanø i 2012. Desværre blev det ikke til konkrete data, da det ikke var 

muligt at ringmærke individer i år. Der blev dog gjort mange erfaringer, som vil blive brugt til næste år, når 

den egentlige undersøgelse starter. Mandag den 8/10 afholdes et møde mellem DOF og Naturstyrelsen, 

hvor aktiviteterne omkring hvidbrystet præstekrave i Vadehavet vil blive planlagt. 

  

Kirkeugle 

I foråret blev det forsøgt at installere webkamera i/ved en kirkeuglekasse. Det lykkedes ikke at få levende 

billeder fra reden, både af tekniske årsager og da det viste sig, at fuglene sandsynligvis ynglede i en anden 

kasse end først antaget. Det skal nu undersøges, om den nye kameratype kan installeres i en kasse, så vi 

næste år har levende billeder af kirkeugleunger. Alternativt kan en ekstern placering af kamera være 

nødvendig, fx ved en fodringsplads. 

  

Perleugle 

Ynglesæsonens store produktion af perleugleunger, hvoraf en stor del blev ringmærket, blev formidlet både 

på Pandion og på DOFs nyhedsside (se links herunder). På linje med de to andre kasseprojekter (stor 

skallesluger og vandrefalk) vil vi i dette efterår udarbejde et notat, som gør status for de eksisterende 

kasser og foreslår placeringen af de kasser, som skal opsættes i forbindelse med Projekt Fokuseret 

Fugleforvaltning. 

  

Formidling 

Nyhedsartikler/video med tilknytning til projektet listet under arter: 

  

Havørn 

http://www.youtube.com/watch?v=D7YJ8YErLiY&feature=relmfu 

  

Rød glente 

http://pandion.dof.dk/kort-nyt/hj%C3%A6lp-med-kortl%C3%A6gge-danmarks-r%C3%B8de-glenter 

http://www.youtube.com/watch?v=n5QzMlS0e8Q 

  

Hvidbrystet præstekrave 

http://www.youtube.com/watch?v=xTlsygd6yJY&feature=relmfu 

  

Perleugle 

http://pandion.dof.dk/kort-nyt/super-yngles%C3%A6son-de-danske-perleugler 

http://www.dof.dk/index.php?id=nyheder&s=nyheder&m=visning&nyhed_id=1039 

  

Stor skallesluger 

http://www.dof.dk/index.php?id=nyheder&s=nyheder&m=visning&nyhed_id=1051  
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