
 
Nyt fra Sjældenhedsudvalget 12. august 2006 
 
Nye SU-medlemmer. 
Den 3-4. juni afholdtes SU-møde i Skagen. Mødet blev præget af sekretær Knud Pedersens afgang. 
Knud har siddet i SU i 10 år og da SU’s regler foreskriver, at man højst kan sidde i en 10 års 
periode før man skal udtræde, var det hans sidste møde. Knud har i de seneste 10 år fungeret som 
sekretær og øverstbefalende i SU og hans store arbejdsindsats har været uvurderlig for SU.  
En stor del af mødet gik således med at fordele Knuds mange arbejdsopgaver blandt de øvrige SU-
medlemmer og Kasper Thorup fik i den forbindelse tildelt hvervet som ansvarshavende for SU 
fremover. 
Det var imidlertid ikke kun Knud Pedersen der ”faldt” for 10-års-reglen. Også Jan Hjort 
Christensen og Henrik Haaning Nielsen har siddet i 10 år, hvorfor de også måtte forlade udvalget. 
Alle tre takkes dybt for en værdifuld og yderst kompetent indsats. Det er ikke hverdagskost, at hele 
tre SU-medlemmer forlader udvalget på én gang, men heldigvis står der kompetente afløsere på 
spring. Nye SU-medlemmer bliver nemlig Troels Eske Ortvad, Andreas Bruun Kristensen og 
Michael Schwalbe. De tre er alle aktive feltornitologer og velkendte i (og af) det feltornitologiske 
miljø. SU imødeser derfor de tre nye medlemmers indsats med store forventninger.  
 
To nye arter for landet 
Siden sidste nyhedsbrev er der godkendt to førstegangsfund for Danmark. Begge fund er godkendt i 
kategori A og gælder iagttagelser fra Skagen i 2005. En 2k han Gulgrå Værling rastede ved Grenen, 
Skagen den 28. og 29. maj og en 2k han Sardinsk Sanger ringmærkedes ved Grenen, Skagen den 
12. juni. 
Begge fugle blev set af mange ornitologer og i begge tilfælde blev fuglene dokumenteret med foto. 
Ingen af arterne er set før i Skandinavien. 
 
Digital indsendelse/uploading af beskrivelser 
Langt de fleste beskrivelser, der tilgår SU indsendes via email. Kun mellem 5 og 10 % af de 
indsendte beskrivelser sendes ind pr. post. Efter at SU er gået over til internetbaseret 
sagsbehandling indscannes alle beskrivelser som sendes ind pr. post, hvorefter de uploades på SU’s 
database. Det betyder altså ekstra arbejde for SU, når en beskrivelse indsendes på papir. Selvom det 
drejer sig om forholdsvis få beskrivelser er det SU’s klare mål, at alle sager kommer udvalget i 
hænde i digital form, hvorfor vi opfordrer til at beskrivelser så vidt det lader sig gøre indsendes 
digitalt (gerne med scannede feltnoter, fotos og lign.). SU er naturligvis klar over, at ikke alle har 
mulighed for at gøre dette, hvorfor vi stadigvæk modtager indsendte beskrivelser pr. post. 
Det er i øvrigt SU’s ambition, at indsendelse af beskrivelser fremtidigt skal ske ved, at den enkelte 
indsender selv uploader sin SU-beskrivelse på SU’s hjemmeside. Dette kan endnu ikke lade sig 
gøre, men der arbejdes pt. på sagen.  
 
Lokale SU-arter 
Lokale SU-arter har ofte været diskuteret i udvalget. SU har vedtaget, at 7 arter skal beskrives til 
SU, såfremt de træffes uden for deres normale forekomstområder. En liste med disse syv arter har 
længe været at finde på SU’s hjemmeside, men listen ses også nedenfor.  
I parentes nævnes de områder hvorfra iagttagelser skal beskrives. 
 
Sjældenhedsudvalgets liste over lokale SU-arter. 
Lille Stormsvale (udenfor Jyllands vestkyst) 



Sandterne (udenfor Vadehavet) 
Stor Hornugle (øerne øst for Lillebælt) 
Fyrremejse (øerne øst for Lillebælt) 
Kirkeugle (øerne øst for Storebælt) 
Grønspætte (øerne øst for Storebælt) 
Topmejse (øerne øst for Storebælt) 
 
Samarbejde med DOF’s lokale rapportgrupper. 
Under arbejdet med den lokale SU-liste har udvalget rettet kontakt til DOF’s lokale rapportgrupper 
for at høre deres ønsker til lokale SU-arter. 
Nogle rapportgrupper har ønsket flere arter på deres lokale SU-liste. SU har derfor besluttet at lade 
det være op til rapportgrupperne selv at bestemme hvilke arter (udover de 7 allerede nævnte arter!), 
som de ønsker behandlet af SU ved observationer indenfor deres område.  
Nedenfor ses en opgørelse over hvilke fuglearter, de enkelte rapportgrupper pt. ønsker SU-
behandlet. 
 
Nordjylland: Stellersand (hunfarvede), Kongeederfugl (hunfarvede), Hvidhalset Fluesnapper 
(hunfarvede) og Fyrremejse. 
 
Ringkøbing: Stellersand og Hvidhalset Fluesnapper.  
 
Århus: Grønlandsk Blisgås, Stellersand, Hvidvinget Måge, Sydlig Blåhals (ynglefugle), Sydlig 
Nattergal, Hvidhalset Fluesnapper (hunfarvede), Fyrremejse og Rosenstær (1K).  
 
Vejle: Hvidnæbbet Lom, Islom, Kongeederfugl (hunfarvede), Stellersand (hunfarvede), Hvidbrystet 
Præstekrave, Toplærke, Markpiber og Lundsanger.  
 
Ribe: Ingen. 
 
Sønderjylland: Ingen. 
 
Fyn: Stellersand, Hvidvinget Måge og Hvidhalset Fluesnapper. 
 
Sjælland: Toplærke.  
 
Møn: Stellersand, Hvidvinget Måge, Hvidhalset Fluesnapper (hunfarvede) og Storpiber.  
 
Lolland – Falster: Ingen.  
 
Bornholm: Korttået Træløber. 
 
I det omfang det er muligt hjælper SU gerne rapportgrupperne med behandling af ovennævnte såvel 
som andre usædvanlige fund. Det er dog helt op til rapportgrupperne at vurdere om de ønsker SU’s 
hjælp til behandlingen. Rapportgrupperne kan forlange en given observation behandlet af SU. Dette 
gælder eksempelvis fænologisk usædvanlige observationer (f.eks. en Hvepsevåge i marts), 
forekomster på usædvanlige lokaliteter (f.eks. indlandsfund af Stor Stormsvale), usædvanlige antal 
(f.eks. 10 Hærfugle på samme lokalitet) eller evt. førstegangsfund for en region.  



Da det er op til de lokale rapportgrupper om en observation af en af ovenstående arter skal vurderes 
af SU eller ej bør man altid kontakte den aktuelle rapportgruppe inden en beskrivelse sendes til SU. 
 
 
Samarbejde med DKU. 
DOFbase-gruppens kvalitetsudvalg (DKU) blev oprettet i efteråret 2005 og har siden januar 2006 
arbejdet for kvalitetssikring af de indtastede observationer i DOFbasen. Det er et meget vigtigt 
arbejde som SU selvfølgelig gerne hjælper til med i det omfang det er muligt. Der er således et tæt 
samarbejde mellem DKU og SU og pt. er et SU-medlem (Sebastian Klein) også tilknyttet DKU.  
Ligesom det er tilfældet med rapportgrupperne kan DKU forlange en observation behandlet af SU. 
Disse vil typisk gælde enten fænologisk usædvanlige observationer, forekomster på usædvanlige 
lokaliteter, usædvanlige antal eller observationer af arter, hvis optræden på anden vis er usædvanlig.  
 
Udvidelse af forekomstperioder. 
Det sker undertiden, at udvalget modtager beskrivelser af fugle, hvor yderdatoerne for den enkelte 
sjældenhed ikke er nævnt. Det medfører et vist ekstra arbejde for de enkelte SU-medlemmer, da 
Internet og lignende derved skal konsulteres, før det er muligt at fastlægge det enkelte funds 
yderdatoer. Ind i mellem sker det desuden, at SU ikke får fat i de korrekte datoer, da disse måske 
slet ikke figurer nogen steder. Det er derfor en stor hjælp for SU, hvis indsendere af beskrivelser 
husker at nævne den fulde forekomstperiode i beskrivelsen. 
Før udbredelsen af internet og birdcall havde SU ikke de førnævnte muligheder for at fastsætte 
yderdatoerne for de forskellige sjældne fugles ophold her i landet. Et ældre fund af en sjælden fugl 
kan derfor muligvis have involveret en langtidsstationær fugl, på trods af, at fundet kun er godkendt 
fra en enkelt dato. Unøjagtighed omkring datoerne for en sjælden fugls opdukken og forsvinden kan 
være af værdifuld betydning. SU vil derfor gerne have korrigeret de unøjagtigheder der måtte være 
blandt allerede godkendte fund. 
Netfugl (www.netfugl.dk) har i den forbindelse for nyligt besluttet at alle, som ønsker at have deres 
Danmarkslister opført der, skal sørge for at sjældne fuglearter er godkendt fra de angivne datoer. 
Dette har haft den glædelige effekt, at en del mennesker har kontaktet SU for at gøre opmærksom 
på allerede godkendte su-fund, som ikke er godkendt for hele perioden. Det siger sig selv, at SU er 
meget interesseret i at korrigere disse fejlagtige yderdatoer, hvorfor udvalget meget gerne modtager 
flere informationer desangående. 
 

http://www.netfugl.dk/

