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DOF’s Sjældenhedsudvalg afholdte forrige weekend 20.-21. august sit årlige sommermøde på 
Blåvand Fuglestation. 
 
 
Nyt fra Færøerne 
 
Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandii ssp. deglandii) blev godkendt som ny art for 
Færøerne. En 2k han blev set og fotograferet ved Vestmanna 1. juli 2011. 
 
Det blev samtidigt besluttet at tage Hvidvinget Måge (Larus glaucoides ssp. kumlieni) af SU 
listen fra Færøerne med tilbagevirkende kraft fra og med 1. januar 2011. Dette på baggrund af 
de seneste års gode dokumentation for at den træffes regelmæssigt visse vintre. 
 
 
Genbehandlingen af ældre sager 
 
Sjældenhedsudvalget er nu tæt på at have afsluttet genbehandling af de mest sjældne arter 
på den danske liste og andre udvalgte sjældne arter. Det forventes at genbehandlingen vil 
blive afsluttet på næste SU møde til vinter, hvorefter en særskilt rapport vil blive publiceret i 
løbet af 2012. 
 
 
Behandlede SU-sager på mødet 
 
På følgende hjemmeside ses status på de seneste behandlede sager m.fl. fra SU mødet: 
 
http://www.netfugl.dk/su-opload/sager.php 
 
Af disse kan bl.a. nævnes godkendelse af: Høgeørn (Aquila fasciata) 2k 20.-21. maj 2011 Bøtø 
Nor og Gedesby, Falster og 11.-12. juni 2011 Snogebæk/Nexø, Bornholm. 
Bjergløvsanger(Phylloscopus bonelli) 21.-30. maj 2011 Anholt. Slagfalk (Falco cherrug) 2k 6.-
7. maj 2006 Grenen, Skagen - kategori D. Fuglen er første ikke-sikre falkonerfugl som 
godkendes i kategori D. 
 
Blandt de genbehandlede arter kan bl.a. fremhæves Lille Gulbug (Hippolais caligata). Her 
godkendtes to ældre fund, som havde det tilfælles, at fuglene kun sås i felten: 27. september 
1989 Blåvandshuk og 16. oktober 2001 Nexø Havn. 
 
 
Østlige racer af Gærdesanger 
 
SU ser fortsat meget gerne at alle disse fund bliver indsendt til behandling. Dog har SU valgt 
at henlægge behandlingen i øjeblikket og afvente yderligere viden om bestemmelse og 
forekomstmønster af disse racer i Vesteuropa. Herefter vil alle fund bliver samlet behandlet. 
 
 
Diverse 
 



Hvidkronet Stenpikker (Oenanthe leucopyga) er fortsat under behandling, da vi afventer 
yderligere informationer fra Tyskland. En indsendt observation af Slagugle (Strix uralensis), 
som havde siddet fastklemt på en lastbil fra Sverige blev afvist, da SU anser fuglen som 
”indslæbt mod dens vilje” og som sådan ikke anderledes end en Slagugle i bur i Zoologisk 
have. 
 
 
Næste fællesmøde i SU forventes at finde sted 4.-5. februar 2012 på Blåvand Fuglestation. 
 


