
Nyhedsbrev fra Sjældenhedsudvalget. September 2009 
Den 8. august 2009 afholdt Sjældenhedsudvalget fællesmøde på Blåvand Fuglestation. 
  
Nye arter for Danmark 
Siden sidste nyhedsbrev har sjældenhedsudvalget godkendt to nye arter for Danmark. Det 
drejer sig om Sørgedue (Zenaida macroura) og Rosenbrystet Kernebider (Pheucticus 
ludovicianus). 
Sørgeduen sås rastende i Skagen fra 19. til 21. maj 2008. Fundet er godkendt som spontan 
optræden og er derfor placeret i kategori A. Fotos af Sørgeduen afslørede, at det involverede 
samme individ som 2. november 2007 sås ved Inishbofin Island, Galway i Irland og senere 
igen 4. maj 2008 ved Greifswalder Oie i Tyskland. En nærmere redegørelse for denne 
forekomst er planlagt til publicering i DOFT. 
Den Rosenbrystede Kernebider blev fotograferet i en have i Esbjerg, hvor den opholdt sig fra 
slutningen af november til i hvert fald 20. december 2008. Fuglens identitet blev først kendt 
efter den havde forladt stedet, da fotos af fuglen sendtes til bl.a. SU for at fastslå 
bestemmelsen. En nærmere redegørelse for dette fund ventes publiceret i Fugleåret. 
  
Mange sjældne fugle på Færøerne 
Færøerne har de seneste år oplevet et markant boom i interessen for sjældne fugle.  Ikke kun 
lokale, men også tilrejsende feltornitologer, har målrettet eftersøgt sjældne fugle på øerne. 
Interessen er utvivlsomt inspireret af øernes beliggenhed og ikke mindst af de nærliggende 
Shetlandsøer, som gennem en årrække har haft besøg af mange meget sjældne fugle. Denne 
opblomstring i interessen for sjældenheder har medført, at antallet af SU-beskrivelser fra 
Færøerne er steget voldsomt. For 2009 har SU således allerede modtaget 75 SU-beskrivelser 
fra Færøerne mod blot 62 fra Danmark. 
Dette forhold har ført til, at SU har fjernet nogle af de mere regelmæssigt forekommende 
sjældenheder fra den færøske SU-liste. Dette er sket i samarbejde med bl.a. Søren Sørensen, 
som er SU’s konsulent for Færøerne.  Fra 1/1 2009 skal følgende arter derfor ikke længere 
beskrives til SU: Spurvehøg (Accipiter nisus), Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus), 
Bjergvipstjert (Motacilla cinera), Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix), Kernebider 
(Coccothraustes coccothraustes) og Karmindompap (Carpodacus erythrinus). 
 Med den store mængde af sager fra færøerne forventes det, at der vil blive behov for at se på 
en yderligere reduktion af den færøske SU-liste i den nærmeste fremtid. Dette arbejde 
vil foregå i nært samarbejde med bl.a. Søren Sørensen. 
  
Genbehandling 
SU har i længere tid arbejdet med genbehandling af de fuglearter, som er truffet 1-3 gange i 
Danmark. Arbejdet er meget ressourcekrævende og er derfor ikke gået så hurtigt, som håbet. 
Udvalget forventer desuden at udvide genbehandlingen til at omfatte enkelte svært 
bestemmelige og/eller meget sjældne arter som f.eks. Storskråpe (Puffinus gravis), Lille 
Tårnfalk (Falco naumanni), Eleonorafalk (Falco eleonorae), Polarlomvie (Uria lomvia), 
Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) og Mongolsk Piber (Anthus godlewskii). For enkelte af 
disse fund mangler der fortsat dokumentation, hvorfor dette arbejde altså stadig trækker ud.  
Efter Bjergløvsanger blev splittet i to arter - Vestlig Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) og 
Østlig Bjergløvsanger (Phylloscopus orientalis) - har alle danske fund været underlagt 
genbehandling.  Det samme er gældende for Lille Gulbug, som er blevet splittet til Lille Gulbug 
(Hippolais Caligata) og Steppegulbug (Hippolais rama). Genbehandlingen af Bjergløvsanger er 
overstået og publicering finder sted i næste SU-rapport. Genbehandlingen af Lille Gulbug 
ventes ligeledes snarligt afsluttet 
Samtlige beskrivelser af Gul Vipstjert (Motacilla flava) af racen feldegg er taget op til fornyet 
behandling. Ny viden om både feldegg og ikke mindst thunbergi-racen betyder, at SU må 
regulere de hidtidige krav for godkendelse af racen.  
  
Nordisk samarbejde. 



I vinteren 2008-2009 blev der oprettet et fællesnordisk debatforum for det svenske, norske, 
finske og danske SU. Det har ført til et tættere samarbejde mellem de forskellige nordiske SU 
og har bl.a. medført at Sjældenhedsudvalget sammen med det svenske SU (Raritetskomittén) 
har udarbejdet fælles retningslinjer for sagsbehandling af feldegg-racen af Gul Vipstjert.  SU 
har store forventninger til det fortsatte samarbejde på tværs af de nordiske grænser. 
  
Efterlysning af fotos af Hvidskægget Sanger  
SU har digitaliseret gamle beskrivelser af Hvidskægget Sanger (Sylvia cantillans) mhp. 
racebestemmelse. I den forbindelse efterlyser udvalget kvalitetsfotos af gamle fund. Der er 
indgået en aftale med Netfugl (www.netfugl.dk), som meget gerne ser fotos af ældre danske 
fund af arten i galleriet, hvorfor SU appellerer til evt. fotografer om at oploade ældre fotos her.  
SU håber dermed på, at det ved en fremtidig genbehandling af Hvidskægget Sanger bliver 
muligt at racebestemme så mange af de ældre fund som overhovedet muligt. 
  
Indsendelse af SU-sager 
  
Langt hovedparten af indsendte SU-sager oploades via SU’s hjemmeside  
(http://www.dof.dk/sider/index.php?option=com_content&task=view&id=167&Itemid=194). 
Der er dog stadig enkelte, som foretrækker at indsende beskrivelser pr. mail eller sågar pr. 
post. SU appellerer til at alle i videst muligt omfang oploader beskrivelser via 
oploadningsmodulet (http://www.netfugl.dk/su-opload/index.php). Udvalget anmoder desuden 
om, at folk indsender beskrivelser af deres sjældne fund hurtigst muligt - således at 
beskrivelserne er så præcise som muligt og således at SU-rapporterne overvejende omhandler 
aktuelle forekomster. 
  
  
Sjældenhedsudvalgets næste møde vil finde sted 16. og 17. januar 2010 i Fuglenes Hus i 
København. 
 


