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Stendrossel, Nordby, Fanø, 12. oktober 2010. Foto: Carsten Gadgaard

Indledning
Denne rapport omhandler 120 færdigbehandlede 
sager fra Danmark, heraf 97 fra 2010. Heri indgår 
to sager, som SU har behandlet på opfordring fra 
lokalrapporternes redaktioner, vedrørende arter, 
som er udgået af SU-listen, men som skønnes at 
være sjældne lokalt eller er truffet på usædvanlige 
tidspunkter af året. Disse fund publiceres (siden 
Rasmussen 1997) i den landsdækkende årsrapport i 
DOFT (og fra 2006 i Fugleåret), men er tillige nævnt 
sidst i denne rapport. 100 (83 %) af de færdigbehand-
lede sager (heraf 81 (84 %) af sagerne fra 2010) blev 
godkendt, hvilket kan sammenlignes med en god-
kendelsesprocent på mellem 70 % og 87 % de seneste 
ti år (2000-2009). 81 (81 %) af de godkendte sager blev 
dokumenteret ved hjælp af foto, video, bånd eller 

satellitsporing. For Grønland færdigbehandledes fire 
sager, hvor alle blev godkendt.

Til og med denne rapport henligger der syv sager, 
som af forskellige årsager endnu ikke er færdigbe-
handlet. En liste over disse sager samt en liste over 
forkastede fund findes bagest i rapporten.

Den systematiske gennemgang og den regionale 
inddeling er som i den foregående rapport (Kristensen 
et al. 2010). Hvis intet andet er nævnt, er der tale om ét 
rastende individ. Betegnelserne 1K og 2K står for hen-
holdsvis første og andet kalenderår; 2K+ (3K+) betyder, 
at fuglen mindst er i sit andet (tredje) kalenderår, men 
kan være ældre. Ad. = adult (gammel, udfarvet fugl), 
imm. = immature (dragter mellem juvenil og adult), 
juv. = juvenil (første egentlige fjerdragt), pull. = pullus 

Sjældne fugle i Danmark og grønland i 2010
Rune Sø Neergaard, Andreas Bruun Kristensen, Alex Sand Frich,
Troels Eske Ortvad, Knud Pedersen og Michael Schwalbe 

rapport nr. 41 fra Sjældenhedsudvalget



126 Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2010

(dununge), rst. = rastende, sdr. = sommerdragt, vdr. = 
vinterdragt, odr. = overgangsdragt, trk.fors. = trækfor-
søgende, trk. = trækkende, syng. = syngende og ringm. 
= ringmærket.

Efter artsnavnet er i parentes angivet 1) antal aner-
kendte fund og individer (adskilt af en skråstreg) før 1.1 
1950; 2) antal godkendte fund og individer fra og med 
1.1 1950 til og med 2009; 3) antal godkendte fund og 
individer i 2010. Denne opdeling er i overensstemmelse 
med den standard, der anbefales af AERC (Association 
of European Rarities Committees). Bemærk i øvrigt, at 
antal fund ikke altid er identisk med antal individer, idet 
flokke og par regnes som enkeltfund, mens f.eks. fem 
enkeltindivider på én dag regnes som 5 fund. I lighed 
med europæisk standard regnes ynglefund (inkl. unger) 
som ét fund. Returnerende individer fra år til år indgår 
ikke i opsummeringen, som nævnes efter artsnavnet.

Efter observatørnavnet er det oplyst, om de enkelte 
fund er dokumenteret med foto (Foto), videofilm (Vi-
deo), lydoptagelse (Bånd) eller dødfunden fugl (Død). 
Desuden er findere(n) ved hvert fund markeret med 
en asterisk (*) foran observatørnavnet. Som finder(e) 
regnes den(de), der har været tilstede, da fuglen blev 
opdaget/bestemt. Imidlertid fremgår det ikke altid 
tydeligt af beskrivelserne, hvem finderen er, og der kan 
derfor mangle enkelte markeringer. I beskrivelser til SU 
bør det angives, hvem finderen er.

I bemærkningerne til de enkelte arter/racer er 
artens/racens normale yngle- og vinterudbredelse eller 
udbredelsen, hvorfra danske forekomster vurderes at 
komme, tilføjet i parentes.

Sjældne fugle i 2010
En ung Jagtfalk, som blev fundet i oktober 2009, sås 
også i 2010 til langt ind i juli på Bygholm Vejle (NJ). 
Landets blot tredje Hvidkindede Værling blev set på et 
foderbræt i Aabenraa (SJ) på en enkelt dato i februar, 
hvor også landets syvende Lille Bjergand blev opdaget 
i Roskilde (S). I samme måned blev den Gråvingede 
Måge, der blev opdaget i november 2009, genfundet i 
Århus (ÅH) til glæde for mange tilrejsende ornitologer 
fra nær og fjern. Fuglen sås derefter igen fra august og 
året ud, dog var den det meste af tiden meget lidt sam-
arbejdsvillig. Marts og april bød ligeledes på returne-
rende fugle fra 2009 og tidligere i form af Amerikansk 
Sortand i Nordsjælland (S) samt Sibirisk Fløjlsand og 
Amerikansk Sortand ved Blåvand (RB).

Første meget sjældne fund i foråret var en adult 
Høgeørn i Skagen (NJ) i april. I slutningen af april 
trak landets tredje Ådselgrib nord ved Selsø Sø (S) 
bevidnet af blot en enkelt observatør! En Langnæbbet 
Sneppeklire og en Blåvinget And iagttoges begge i den 
naturgenoprettede nordlige del af Lille Vildmose (NJ) i 
starten af maj. Ligeledes i Nordjylland sås en hun Bril-
leand ved Hirtshals (NJ) i starten af maj. Fundet var 
det blot tredje af en hun i Danmark og var desuden det 
første af i alt fire fund af seks Brilleænder, hvormed 
2010 blev et rekordår for denne art. En morgen sidst i 
maj blev der opdaget en ny vadefugleart for landet i 

form af en Orientbraksvale ved Vest Stadil Fjord (RK). 
Juni startede med landets femte Spottesanger, som 
blev ringmærket i Blåvand (RB). Midt i juni fandtes 
endnu en ny art for landet, idet en Orientsejler foura-
gerede på Vestamager (S) i 3-4 timer. Omkring Sankt 
Hans blev landets andet fund af Hvidstrubet Spurv 
gjort, da en ivrigt syngende han holdt til i et villakvar-
ter i Skørping (NJ). Fundet blev dog først offentligt 
kendt i starten af juli via hjemmesiden www.fugleog-
natur.dk, hvorefter mange nåede at se og ikke mindst 
høre fuglen. Den allersidste dag af første halvår blev 
en Hvidkronet Stenpikker fundet ved Saltbæk Vig (S). 
Denne fugl blev efterfølgende genfundet i september 
i Niedersachsen i Tyskland, hvor den endte med at 
blive dræbt af en kat. I denne forbindelse blev der 
lavet isotopanalyser af fuglens fjer med henblik på at 
fastslå fuglens oprindelsessted. Sjældenhedsudvalget 
afventer en officiel udredning vedrørende resultaterne 
af de tyske isotopanalyser, inden det danske fund bli-
ver kategoriseret og behandlingen af fundet afsluttet 
og publiceret.

I august blev landets anden Rødhalsede Ryle og lan-
dets 16. Rødvingede Braksvale fundet i hver sin ende 
af Jylland på hhv. Grenen, Skagen (NJ) og i Margrethe 
Kog (SJ). På Bornholm blev det første fund af Ellekrage 
siden 1997 gjort medio august, og en publikumsvenlig 
Storskråpe blev observeret på en række lokaliteter 
langs den nordsjællandske kyst i slutningen af måne-
den. I slutningen af september sås Skandinaviens hidtil 
tidligste Himalayasanger på Christiansø (B), hvor også 
en Schwarz Løvsanger blev ringmærket en uges tid 
senere. Oktober bød på hele tre sjældne drosselfugle i 
form af landets første Stendrossel siden 1996, som sås 
på Fanø (RB), en Blåstjert ved Gedser (LF) og landets 
tiende Sortstrubede Drossel i Skagen (NJ). Året sluttede 
med to fund af Ørkenstenpikker i hhv. november og 
december ved Rørvig (S) og på Bornholm. Sidstnævnte 
søgte læ i en garage under en snestorm!

Su-listen
Listen over arter og racer, som skal godkendes af SU, 
kan findes på http://www.dof.dk/sider/images/stor-
ies/gu/su/dokumenter/su_listen_juni10.pdf

En generel vejledning i indsendelse af sager findes 
på http://www.dof.dk/sider/index.php?option=com_
content&task=view&id=169&Itemid=196

Det er nu blevet muligt for indsendere at oploade de-
res SU-beskrivelser direkte til SU’s database. Hvis man 
vil oploade en beskrivelse til SU, kan man gå ind på 
adressen: http://www.netfugl.dk/su-opload/index.
php. Her bliver man vejledt. SU modtager naturligvis 
fortsat beskrivelser pr. post og e-mail, men vi anmoder 
om, at folk oploader beskrivelserne selv.

SU behandler fund af arter fra alle kategorier (se 
nedenfor) og for at få så fyldestgørende et billede som 
muligt af de forskellige arters og racers optræden 
herhjemme, er det i princippet vigtigt, at alt bliver 
rapporteret. Der vil dog forekomme tilfælde, hvor det 
må skønnes, at en SU-godkendelse ikke er nødvendig, 
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f.eks. fund af almindelige burfugle (Undulat m.fl.). Er 
man i tvivl om, hvorvidt et fund bør behandles af SU, 
kan man kontakte udvalget.

Sjældenhedsudvalget har siden 2006 eftersøgt og 
scannet gamle beskrivelser ind af meget sjældne arter i 
Danmark for, at denne dokumentation bliver bevaret i 
fremtiden. Vi har især ledt efter dokumentation for ar-
ter, der har optrådt 1-3 gange i Danmark. Dog har også 
beskrivelser af andre arter sjældne arter eksempelvis 
Storskråpe, Lille Gulbug og Polarlomvie været under 
genbehandling. Resultatet af disse genbehandlinger 
kan læses i en separat genbehandlingsrapport, som 
forventes publiceret i 2012.

Kategorier
I henhold til AERC-standard inddeles de i Danmark 
trufne fuglearter i 5 kategorier, defineret som følger:

A  Arter der betragtes som spontant optrædende og er 
truffet mindst én gang siden 1.1 1950; f.eks. Vibe og 
Amerikansk Pibeand. Som spontant optrædende 

regnes ligeledes skibs- eller på anden måde assiste-
rede forekomster, når fuglen ikke har været fodret 
eller tilbageholdt.

B  Arter der betragtes som spontant optrædende men 
kun er truffet før 1/1 1950; f.eks. Østlig Krave-
trappe og Bartramsklire.

C  Udsatte og undslupne arter som har etableret en 
fritlevende og selvsupplerende bestand, enten her-
hjemme eller i andre lande; f.eks. Nilgås og Fasan.

D  Arter som ville være placeret i A eller B, hvis ikke 
der var rimelig tvivl om, hvorvidt de nogensinde 
havde optrådt spontant i landet; f.eks. Stor Fla-
mingo og Almindelig Pelikan.

E  Arter der betragtes som undsluppet fra fangenskab 
eller på anden måde kun unaturligt har optrådt 
i landet, eller hvis fritlevende bestande – hvis 
eksisterende – formentlig ikke er selvsupplerende; 
f.eks. Rødrygget Pelikan, Steppeørn med stropper 
og ynglefund af Mandarinand.

Den officielle danske liste udgøres af arterne i kategori A, 
B og C. Fund af arter i kategori D og E behandles også af 
SU, men publiceres særskilt bagest i SU-rapporten.

Ellekrage, Gadeby, Bornholm, 20. August 2010. Foto: Steen E. Jensen
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Sjældenhedsudvalgets medlemmer

Sjældenhedsudvalget bestod frem til udgangen af 2010 
af følgende medlemmer: Jan Hjort Christensen, Alex 
Sand Frich, Jens Søgaard Hansen, Tim Hesselballe 
Hansen, Andreas Bruun Kristensen, Rune Sø Neerga-
ard, Troels Eske Ortvad (formand), Knud Pedersen, 
Michael Schwalbe og Rasmus Strack.

Hele fire af medlemmerne er nye: Rune Sø Neergaard, 
Knud Pedersen, Jan Hjort Christensen og Rasmus Strack. 
Disse fire har i 2010 afløst fire afgåede medlemmer: 
Sebastian Klein, Peter H. Kristensen, Henrik Haaning 
Nielsen og Kent Olsen. De takkes alle for deres arbejde i 
Sjældenhedsudvalget gennem flere år. Særligt takkes Se-
bastian Klein, der har fungeret som formand siden 2007. 

Sjældenhedsudvalgets adresse: Sjældenhedsudval-
get, DOF, Vesterbrogade 138-140, 1620 København V. 
E-mail: su@dof.dk.

For kritik og kommentarer til denne rapport takkes 
Morten Bentzon Hansen, Bent Bøggild Pedersen og 
Palle A.F. Rasmussen. Endvidere takkes Lars Svensson, 
Javier Blasco-Zumeta og Dick Groenendijk. Den største 
tak rettes dog til de mange, der rapporterede deres 
observationer til SU og dermed skabte grundlaget for 
denne rapport.

Kategori A (Spontane forekomster)

Sjældne fugle i Danmark 
og grønland i 2010

Kuhls Skråpe Calonectris diomedea 
(0, 54/55, 1/1)
2010: 19/9, Roshage, Hanstholm (NJ), trk., *Jørgen 
Bech, *Jørgen Hulbæk Christiansen.
Ottende år i træk med fund af arten. Der er fund 
fra alle årets måneder med undtagelse af marts. 
(Middelhavet og Midtatlanten; overvintrer Sydat-
lanten)
Foto: Storskråpe, Gilleleje, 25. august 2010. Foto: Jens 
Søgaard Hansen
- gerne stort – forstør billede også selvom det bliver 
grynet - se størrelse. http://www.netfugl.dk/pictures.
php?id=showpicture&picture_id=35399

Storskråpe Puffinus gravis (1/1, 12/12, 1/1)
2010: 25/8, Gilleleje, Rågeleje, Tisvildeleje og Liseleje 
(S), trk., *Jens Søgaard Hansen, Rasmus Strack, Seba-
stian Klein m.fl. (Foto).

Storskråpe, Tisvildeleje, 25. august 2010. Foto: Jens Søgaard Hansen
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Pågældende fugl var tidligere på dagen observeret 
og meldt ud fra Kullen i Sverige, hvor den forsvandt 
ved 15-tiden (Svalan.se 2011). Den blev efterfølgende 
eftersøgt og observeret fra de nævnte nordsjællandske 
kystlokaliteter mellem kl. 18.00 og kl. 21.00. Bemærk, 
at to fund fra januar 1993 nu regnes som værende af 
samme fugl, hvorfor opsummeringen af de danske 
fund er ændret. Disse to fund er 23/1 1993, Korshage, 
Rørvig (S), trk. og 25/1 1993, Gilleje (S). Månedsfor-
delingen af de danske fund er: januar (4), august (2), 
september (5) og oktober (3).
(Sydatlanten, overvintrer i den nordvestlige del af 
Nordatlanten)

Balearskråpe Puffinus mauretanicus 
(1/1, 64/68, 3/4)
2010: 2/8, Grenen, Skagen (NJ), 2 rst. herefter trk., *Rolf 
Christensen, *Thomas Bundgaard Rasmussen, Mathias 
Vogndrup-Schmidt. – 4/8, Grenen, Skagen (NJ), trk., 
*Thomas Bundgaard Rasmussen, *Rolf Christensen. – 
17/9, Hirtshals Havn (NJ), trk., *Rune Sø Neergaard, 
*Søren Kristoffersen (Foto). 
Verdenspopulationen af Balearskråpe blev i 2005 esti-
meret til kun 8-10.000 individer (Birdlife International 
2011). Marine vintertællinger langs den Iberiske Sokkel 
og systematiske trækobservationer ved Gibraltarstræ-
det i maj–juli 2008 har givet grundlag for en opju-
stering til formodentlig 25-30.000 individer (Birdlife 
International 2011). (Vestlige Middelhav; overvintrer 
i Middelhavet, tilstødende Atlanterhav mod nord til 
Sydengland)

Almindelig Skråpe Puffinus puffinus
1990: 13/7, Dovns Klint, Langeland (F), *Rasmus 
Turin.
Arten udgik af SU-listen fra og med 1983, men fund fra 
de indre danske farvande skulle stadig godkendes til 
og med 1990 (Frich & Nordbjærg 1992). Fundet udgør 
det hidtil eneste fund fra Langeland. 

Topskarv Phalacrocorax aristotelis 
(-, fra og med 1984: 72/132, 0)
2009: 15/4, Hirtshals Havn (NJ), 3K+, via www.fugle-
ognatur.dk (Foto).
Efter rekordåret 2009 med 14 fund af 58 fugle er det 
meget bemærkelsesværdigt, at ikke en eneste Topskarv 
er indrapporteret i 2010. (Britiske Øer, Norge og Sverige)

Sort Ibis Plegadis falcinellus (14/21, 22/24, 1/1)
2010: 29/4-1/5, Nørresø, Tønder (SJ), 3K+, *Christian 
Olesen, Jens Søgaard Hansen, Morten Bentzon Hansen 
m.fl. (Foto).
Første fund fra Sønderjylland. Der er nu 11 fund i 
perioden april-juni og 23 fra august-december med 
top i september (9) og oktober (8). Geografisk er der 
flest fund fra RK (11), S (9) og NJ (7). (Sydeuropa og 
Centralasien; overvintrer Nord- og Østafrika samt 
Sydøstasien)

Amerikansk Pibeand Anas americana 
(0, 34/34, 1/1)
2010: 6-13/11, Bygholmengen, Vejlerne (NJ), 2K+ han, 
*Thorkil Brandt m.fl. (Foto og Video).
Arten er set årligt siden første danske fund 3-11/4 
1992, Bygholm Vejle (NJ) (Frich og Nordbjærg 1994), 
med undtagelse af 1993 og 2002. (Nordamerika)

Blåvinget And Anas discors (1/1, 16/18, 1/1)
2010: 6-11/5, Lille Vildmose (NJ), 2K+ han, *Willy 
Jørgensen, Hans Christophersen m.fl. (Foto).
Andet år i træk med besøg af arten og første fund i 
Nordjylland siden 21/4-4/5 1992, Selbjerg Vejle (NJ) 
(Frich og Nordbjærg 1994). Et tidsmæssigt typisk 
fund, da arten ofte ankommer med Atlingænder Anas 
querquedula fra deres vinterkvarter. (Nordamerika)
 
Hvidøjet And Aythya nyroca (4/4, 42/45, 4/4)
2010: 31/1, Bogø-dæmningen (M), ad. han, *Kjeld 
Tommy Pedersen, Jesper Brinkmann Nielsen (Foto). – 

Balearskråpe, Hirtshals, 17. september 2010. Foto: Søren Kristoffersen
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24/8-19/9, Hejrede Sø (LF), ad. han, *Rasmus Strack, 
Jimmy Skat Hansen, Per Bo Hansen m.fl. (Foto og 
Video). – 29/8-14/10, Røgbølle Sø og Maribo Søndersø 
(LF), adult hun, *Rasmus Strack, Morten Kofoed-
Hansen m.fl. (Foto). – 12/9-14/10, Røgbølle Sø (LF), 
1K han, *Rasmus Strack, Jimmy Skat Hansen, Per Bo 
Hansen m.fl. (Foto og Video). – 12/9-17/10, Røgbølle 
Sø (LF), ad. han, *Rasmus Strack, Torben Sebro m.fl. 
(Foto og Video).
Arten er nu set i Maribosøerne (LF) hvert efterår siden 
2004 med undtagelse af 2007. Alle årene er der iagt-
taget en adult han, og denne vurderes også at være en 
af de to adulte hanner, der er godkendt fra området i 
efteråret 2010.
At arten er blevet så forholdsvis talrig, skal ses i lyset 
af større feltornitologisk aktivitet, da andre lande ikke 
oplever samme stigning i fund. Da arten ofte hybri-
diserer med Taffeland Aythya ferina er det vigtigt at få 
beskrevet alle dragtdetaljer grundigt samt beskrive 
størrelse og proportioner for at udelukke hybrider. 
(Øst- og Sydøsteuropa; overvintrer Middelhavet, Sorte-
havet og Nordafrika)

Lille Bjergand Aythya affinis 
(0, 6/6, 1/1)
2010: 27/2-4/4, Roskilde Havn (S), 2K han, *Kristian 
Birchvald Jensen m.fl. (Foto).
Ny art for Sjælland og første fund i februar. Arten er 
stadig kun truffet i første halvår (29/1-6/6). Fra Sverige 
foreligger i alt seks fund til og med 2010 (Kryssalett 
2011). (Nordamerika)

Stellersand Polysticta stelleri 
(8/8, til og med 1990: 39/58, 1/1)
2010: 19-31/12, Sorthat Odde (B), ad. han, *Carsten 
Hansen m.fl. (Foto).
Første fund siden arten i 2010 blev genoptaget på SU-
listen (Kristensen et al. 2009). Arten var på SU-listen 
til og med 1990 (Frich & Nordbjærg 1992). (Sibirien; 
overvintrer Barentshavet og Østersøen)

Øverst t.v.: Sort Ibis, Nørresø, Tønder, 29. april 2010. Foto: Jens Søgaard Hansen 
Øverst t.h.: Blåvinget And, Lille Vildmose, 7. maj 2010. Foto: Ole Krogh 
Nederst: Stellersand, Sorthat Odde, Bornholm, 19. december 2010. Foto: Sune Riis Sørensen

Lille Bjergand, Roskilde Havn, 5. 
marts 2010. Foto: Johnny Madsen
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Amerikansk Sortand Melanitta americana 
(0, 4/4, 0)
2008: 10-12/12, Blåvands Huk (RB), ad. han, *Henrik 
Knudsen, Bent Jakobsen, Jonas Gadgaard.
2009: 18-19/9, Blåvands Huk (RB), ad. han, Dan Bruhn, 
Martin Strømkjær.
2010: 12/3-2/4, Asserbo Strand (S), ad. han, *Erik 
Kramshøj, Tim Andersen, m.fl. (Foto). – 17/10-12/12, 
Blåvands Huk (RB), ad. han, Kent Olsen m.fl. (Foto).
Både fuglen fra Blåvands Huk og fra Asserbo Strand 
regnes som tilbagevendende individer, hvorfor de 
ikke tælles med i opsummeringen. (Nordamerika og 
Nordøstsibirien)

Brilleand Melanitta perspicillata (0, 35/38, 4/6)
2010: 8-14/5, Hirtshals (NJ), 2K hun, *Anders Østerby 
m.fl. (Foto). – 17-22/10, Blåvands Huk (RB), ad. han, 
*Peter Bundgaard, Kent Olsen m.fl. (Foto) – 26/10, Bul-
bjerg (NJ), ad. han, *Henrik Haaning Nielsen (Foto). – 
26/10, Bjerregård Strand (RK), ad. han, *Ole Amstrup. 
– 24/11-12/12, Blåvands Huk (RB), ad. han, dog 3 ad. 
han 28/11, *Henrik Knudsen m.fl.
Rekordår for arten med seks fugle. Fundet ved Hirtshals 
udgør det blot tredje fund af en hunfarvet fugl i landet. 
Da arten ikke er registreret ved Blåvands Huk siden efter-
året 2006, regnes alle tre individer som nye. Kun en meget 
grundig redegørelse for fuglene 28/11 ved Blåvands Huk 
gør, at Sjældenhedsudvalget har valgt at godkende hele 
tre fugle fra lokaliteten denne dag. (Nordamerika)

Amerikansk Fløjlsand Melanitta deglandi (0, 1/1, 0)
Med karakterer svarende til Sibirisk Fløjlsand ssp. 
stejnegeri.
2010: 19/3, Blåvands Huk (RB), ad. han, *Henrik 
Knudsen.

Utvivlsomt samme fugl der sås 12-18/10 2009 på 
samme lokalitet (Kristensen et al. 2010). Se artikel i 
Fugleåret 2009 for en mere uddybende gennemgang af 
dette fund. (Nordamerika og Nordøstasien)

Ådselgrib Neophron percnopterus 
(1/1,1/1,1/1)
2010: 28/4, Selsø Sø, Skibby (S), 5K+ trk., *Jakob Engel-
hard.
Formodentlig samme udfarvede fugl blev set 26/4 2010 
trække nord ved Niederwalgern, Magdeburg, Tysk-
land (German Birdnet 2011) og efterfølgende rastende i 
Rogaland, Norge 2/5 og 8-10/5 2010 (Feltornitologene.
no 2011). Det aktuelle fund udgør det tredje danske fund 
og er det første, siden en 3K blev set ved Skagen (NJ) 22-
23/5 1993 (Frich & Nordbjærg 1995). Landets første fund 
var en 1K han som blev skudt ved Ebbeskov, Faxe (S) 
30/8 1918 (Scheel 1925). (Sydeuropa omkring Middelha-
vet, Mellemøsten og Nordafrika; overvintrer i Afrika) 

Slangeørn Circaetus gallicus 
(uddød 1882, herefter 1/1, 40/40, 1/1)
2010: 28/5-26/6, Harrild Hede (RK), 3K, *Frits Rost, 
Peter Leth Olsen m.fl. (Foto).
Langtidsstationære fugle er tidligere set på Møn i 1993 
(Frich & Nordbjærg 1995) og ved Lille Vildmose (NJ) i 
2003 (to fugle) (Amstrup et al. 2004) og 2004 (Amstrup 
el al. 2005). (Syd- og Østeuropa; overvintrer nordligt i 
tropisk Afrika)

Lille Skrigeørn Aquila pomarina (?, 113/117, 3/3)
2008: 7/5, Busemarke Mose og Råbylille Strand (M), 
3K+, *Per Schiermacker-Hansen, *Leo Borch m.fl. (Foto).
2010: 27/5, Skagen (NJ), 3K+ trk., *Jens Dithmarsen, 
Jørgen Kabel, Knud Pedersen m.fl. (Foto). – 5-6/8, Kir-

Brilleand med Sortand, Blåvands Huk, 17. oktober 2010. Foto: Tonny Ravn Kristiansen
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keskov, Faxe (S), 2K+, *Brian L. Pedersen, John Faldborg 
(Foto) – 29/8, Maribo Søndersø (LF), 2K+ trkf., *Rasmus 
Strack, *Morten Kofoed-Hansen (Foto og Video). (Øst-
europa; overvintrer sydlige og sydøstlige Afrika)

Stor Skrigeørn Aquila clanga (?, 66/67, 2/2)
2010: 29/9, Smålandsfarvandet ca. 14 km vest for 
Vordingborg (S), 3K trk., data via Urmas Sellis og 
Life-nature projektet ”Eagles of Estonia”. – 11/10, 
Mandehoved, Stevns (S), 2K+ trk., Rasmus Strack, Tim 
Andersen m.fl. (Foto). – 11/10, Rødbyhavn (LF), 2K+ 
trk., *Agris Celmins, Thomas W. Johansen (Foto).
Fundet fra 29. september 2010 er usædvanligt, idet 
fuglen trak uset fra Skåne over Sydsjælland og Lolland 
til Nordtyskland. Den blev udelukkende registreret 
ved hjælp af satellitsporing. Ørnen med navnet ”Tönn” 
blev mærket med satellitsender som stor redeunge 
i august 2008 på en yngleplads i Estland (Eagles of 
Estonia 2011). Siden har den overvintret to gange ved 
vådområdet El Hondo i det sydøstlige Spanien og også 
strejfet omkring i det nordlige Skandinavien i som-
merhalvåret 2010. Dens satellitregistrerede bevægelser 
kan følges på hjemmesiden ”Eagles of Estonia”. Fundet 
11/10 2010 ved Stevns blev gjort kl. 12.36-12.46, mens 
fundet ved Rødbyhavn samme dag blev gjort kl. 15.30. 
Sjældenhedsudvalget vurderer, at de to fund drejer 
sig om samme fugl, hvorfor de to fund blot er regnet 
som ét fund i opsummeringen. I øvrigt sås samme fugl 
udtrækkende ved Falsterbo, Sverige kl. 12.25 (Svalan.
se 2011). (Rusland og østlige Baltikum; overvintrer Syd-
østeuropa, Lilleasien, Indien og Nordøstafrika)

Høgeørn Aquila fasciata (1/1, 3/3, 0)
1974: 17-18/5, Skagen (NJ), 4K+ trkf., *Bjarne Bertel, 
*David Boertmann, *Orla Balslev Jensen, Knud Peder-
sen m.fl. (Foto).
2010: 7+9/4, Skagen (NJ), 5K+ trkf., *Erik Kramshøj, 
Jørgen Kabel, Henrik Böhmer, Rolf Christensen m.fl. 
(Foto).

På fotos af den udfarvede fugl fra 2010 har det været 
muligt at konstatere en gul farvering med sort inskrip-
tion om højre tarse. Den har herefter kunnet spores 
til et fransk Høgeørne-projekt, hvor man følger den 
sydøstfranske ynglebestand på ca. 30 par ved hjælp af 
bl.a. ringmærkning (Aigledebonelli 2011). Her har man 
bekræftet, at det drejer sig om en af deres mærkede 
Høgeørne samt, at det er en vild fugl. På denne bag-

▲ 

Slangeørn, Harrild Hede, 
25. juni 2010.  
Fotos: Carsten G. Laursen

Lille Skrigeørn, Skagen, 27. 
maj 2010. Foto: Jørgen Kabel

Jagtfalk, Bygholm Vejle, 8. juni 2010. Foto: Søren Kristoffersen

Slangeørn, Harrild Hede, 25. juni 2010. Fotos: Carsten G. Laursen
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grund har det været oplagt for Sjældenhedsudvalget at 
genbehandle fundet af den adulte Høgeørn fra Skagen 
(NJ) i maj 1974 (Bertel et al. 1975). Dette fund blev 
godkendt, men placeret i kategori E, da man dengang 
anså det for usandsynligt, at en udpræget standfugl 
som adult Høgeørn skulle bevæge sig så langt fra 
ynglepladserne som til Danmark. Med efterfølgende 
to danske fund, som begge er vurderet til at være 
spontane, foruden fund i Holland og Tyskland, kan 
det konstateres, at Høgeørne kan strejfe langt om-
kring fra ynglepladserne i Sydeuropa (CDNA 2011, 
Club300.de 2011). Dette gælder specielt for de yngre 
fugle, men med årets fund er det nu også dokumen-
teret for en adult fugl. Derfor har Sjældenhedsudval-
get vurderet, at fundet fra 1974 bør placeres i kategori 
A, da intet ved dette veldokumenterede fund peger 
i retning af en undsluppen fangenskabsfugl. Fuglen 
var således i en perfekt dragt og viste ingen unatur-
lig adfærd. 
Fundet fra Skagen i 2010 er sandsynligvis en tilbage-
vendende fugl, som tidligere er set på lokaliteten som 
2K 30/4 2007 (Kristensen et al. 2008) og 3K 11/4 2008 
(Kristensen et al. 2009), men ikke i 2009, hvorfor fundet 
fra 2010 ikke tæller med i opsummeringen. (Syd-
europa, Nordafrika og Mellemøsten)

Jagtfalk Falco rusticolus (39/39, 92/93, 1/1)
2006: 9/12, Agger Tange (NJ), 1K, *Jens Kristian Kjær-
gård (Foto).
2008: 2/11, Hanstholm Vildtreservat (NJ), 1K, *Søren 
Kristoffersen (Foto). – 8-23/11, Vest Stadil Fjord og 
Høvsøre, Bøvling Fjord (RK), 1K, Hans Stavnstrup 
(Foto). 
2010: 1/1-20/7, Bygholm Vejle (NJ), 2K, Henrik Ha-
aning Nielsen, Morten Christensen m.fl. (Foto). – 7-8/2, 
Rødvig, Stevns (S), 2K,*John Faldborg, Lars Mejlby 
m.fl. (Foto).
Fundet fra Agger Tange i december 2006 antages på 
baggrund af dragtkarakterer at være identisk med et 
tidligere godkendt fund fra Hanstholm (NJ), 21/12 
2006 – 10/3 2007 (Kristensen et al. 2007), hvorfor fun-
det ikke tæller med i opsummeringen. Fundet fra Vest 
Stadil Fjord og Høvsøre i november 2008 er tidligere 
godkendt for Vest Stadil Fjord (RK), 1-17/11 2008 (Kri-
stensen et al. 2008). Således er der tale om en datofor-
længelse, hvorfor fundet ikke tæller med i opsumme-
ringen. Den langtidsstationære fugl fra Bygholm Vejle 
(NJ) er samme fugl, som blev set ved Tømmerby Fjord 
(NJ) 6/10 2009 og Bygholm Vejle (NJ) 24/10 – 31/12 
2009 (Kristensen et al. 2009), og er derfor heller ikke 
medtaget i opsummeringen. (Nordskandinavien)

Stylteløber Himantopus himantopus 
(13/16, 40/56, 2/3)
2010: 23-24/5, Bordrup Sø (RB), 2 (han og hun), *Per 
Olsen m.fl. (Foto). – 11/10, Hestholm, Skjern Enge 
(RK), 1K, *Peter Nielsen, Anni Nielsen, Henrik Böhmer 
m.fl. (Foto).
Arten er med undtagelse af 2008 set hvert år siden 
1998. (Mellem- og Sydeuropa; overvintrer i tropisk 
Afrika)

Triel Burhinus oedicnemus (17/22, 27/27, 1/1)
2010: 31/7-2/8, Borreby Mose (S), 2K+, *John Pedersen 
m.fl. (Foto).
Den regionale fordeling af de danske fund er med årets 
fund dermed NJ (19), RK (2), RB (4), ÅH (2), VE (3), SJ 
(2), S (8), LF (2), M (1) og B (2). (Mellem- og Sydeuropa; 
overvintrer Sydeuropa og Nordafrika)

Rødvinget Braksvale Glareola pratincola 
(1/1, 14/14, 1/1)
2010: 14/8, Saltvandssøen, Margrethe Kog (SJ), 2K+ 
odr. rst. herefter trk., *Jan Hjort Christensen m.fl.
Andet fund fra Sønderjylland og det blot tredje fund 
i Danmark i dette årtusinde. (Sydeuropa og Central-
asien; overvintrer tropisk Afrika)

Orientbraksvale Glareola maldivarum 
(0, 0, 1/1)
2010: 26/5, Mellemdyb, Vest Stadil Fjord (RK), 2K+ sdr. 
rst. herefter trk., *Frits Rost m.fl. (Foto).
Første danske fund af denne asiatiske vadefugleart. 
Fuglen rastede ret stedfast på lokaliteten en god del af 
dagen, indtil den om eftermiddagen forsvandt mod 

Triel, Borreby Mose, 31. juli 2010. Foto: John Pedersen

Orientbraksvale, Vest Stadil Fjord, 26. maj 2010.  
Foto: Ole Amstrup
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nord for aldrig at blive set igen. Fundet er det blot 14. 
fund i Vestpalæarktis med andre fund i Storbritan-
nien (5), Norge (1), Sverige (1), Holland (1), Cypern 
(1), Kuwait (2), Israel (1) og Egypten (1) (Tarsiger.
com 2010). Fuglen ved Vest Stadil Fjord er, baseret på 
fældningshakker i svingfjerene, sandsynligvis identisk 
med en fugl, der sås i det østlige England 9-19/5 2010 
ved Frampton, Lincolnshire (Rare Bird Alert 2011). Læs 
mere om fundet andetsteds i Fugleåret 2010. (Østasien; 
overvintrer Sydøstasien og Australien)

Sibirisk Hjejle Pluvialis fulva (0, 27/27, 2/2)
2010: 30/6-3/7, Saltvandssøen, Margrethe Kog (SJ), 
2K+ sdr., *Michael Schwalbe m.fl. (Foto). – 13/7, Salt-
vandssøen, Margrethe Kog (SJ), 2K+ sdr., *Ole Zoltan 
Göller (Foto).
Bemærk, at der er tale om to forskellige fugle i Salt-
vandssøen i 2010. Dermed er der siden 2004 set en eller 
to fugle i dette område hvert år med undtagelse af 
2007 og 2009. Endvidere skal det nævnes, at fuglen, der 
siden 2004 er set hvert forår ved Bjerget/Lund Fjord 
(NJ), ikke sås i 2010. (Nordrusland og Alaska; overvin-
trer i Sydøstasien og Australien)

Rødhalset Ryle Calidris ruficollis (0, 1/1, 1/1)
2010: 11/8, Grenen, Skagen (NJ), 3K+, *Rolf Christen-
sen, Thomas Bundgaard Rasmussen, Knud Pedersen 
m.fl. (Foto).
Andet danske fund af denne sibiriske art. Første dan-
ske fund er fra Kammerslusen (RB), hvor en adult fugl 
i sommerdragt sås 30/7 – 2/8 2001 (Ortvad et al. 2002). 
Eneste andet europæiske fund i 2010 blev gjort i Dor-
set, Storbritannien, hvor en adult fugl i sommerdragt 
blev fotograferet 16/8 (Rare Bird Alert 2011). Fra Sve-
rige foreligger der hele 11 fund af arten (Nya Svenska 
fågellisten 2011), hvormed Sverige er det land i Europa 
med flest fund af arten. (Østlige Sibirien; overvintrer i 
Sydøstasien og Australien)

Hvidrygget Ryle Calidris fuscicollis (0, 21/21, 0)
2007: 25-31/5, Margrethe Kog og Vidåslusen (SJ), ad. 

sdr., *Poul Holm, *Jens Eriksen, Kent Olsen m.fl. (Foto).
Bemærk, at fuglen fra 2007 kun sås på datoerne 25/5, 
27/5 og 31/5. Med fundet fra 2007 er der hermed gjort 
fire fund af denne art i Sønderjylland. (Arktisk Canada; 
overvintrer i Sydamerika)

Prærieløber Tryngites subruficollis (1/1, 32/32, 
2/2)
2010: 23/6-1/7, Vidå Sluse og Saltvandssøen (SJ), 2K+, 
*Michael Scwhalbe m.fl. (Foto) – 9/10, Bygholm Vejle 
(NJ), 1K, *Henrik Haaning Nielsen m.fl.
Arten har med undtagelse af 2006 været årlig i Danmark 
siden 1994. Sverige havde i 2010 hele otte-ni fund (Krys-
salett 2011), mens Norge havde fem fund i 2010 (Rap-
portsystemet for fugler 2011). Den regionale fordeling af 
de danske fund er med årets to fund dermed NJ (11), RK 
(9), RB (4), SJ (3), S (6) og LF (2). Bemærk, at opsumme-
ringen er ændret, idet der hidtil har været fejl i denne. 
(Arktisk Nordamerika; overvintrer sydlige Sydamerika)

Langnæbbet Sneppeklire Limnodromus scolo-
paceus (1/1, 11/11, 1/1)
2010: 2-6/5, Hegnsvej, Lille Vildmose (NJ), 2K+ sdr., 
*Karsten Stæhr, Hans Christophersen, Søren Kristof-
fersen m.fl. (Foto).
Andet år i træk med fund af denne art. Sneppeklirens 
ophold i Lille Vildmose endte på tragisk vis. Foran en 
række måbende twitchere blev fuglen først taget af en 
Spurvehøg Accipiter nisus for derefter at blive snuppet 
fra denne af en Ræv Vulpes vulpes, som løb af sted med 
sneppekliren i munden. Et typisk fund rent tidsmæs-
sigt, idet månedsfordelingen af de danske fund er: ja-
nuar (1), april (1), maj (6), juli (2), august (1), september 
(1) og november (1). Det danske fund falder tidsmæs-
sigt godt i tråd med et svensk fund ved Falsterbo i 
Skåne 5-10/5 2010 (Kryssalett 2011). (Nordamerika og 
østlige Sibirien; overvintrer Sydamerika)

Terekklire Xenus cinereus (0, 45/45, 2/2)
2010: 8/7, 2K+, Saltvandssøen, Margrethe Kog (SJ), 
*Tim Andersen, Erik Kramshøj, Jørgen Hulbæk 

Langnæbbet Sneppeklire, Lille Vildmose, 4. maj 2010. Foto: Søren KristoffersenRødhalset Ryle, Grenen, 11. august 2010. Foto: Knud Pedersen
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Christiansen. – 8/8, Stege Bugt ud for Stege Sukkerfa-
briks Jordbassiner (M), *Finn Jensen. – 19-30/9, Firtals 
Strand, Odense Fjord (F), *Ole Bent Olesen m.fl. (Foto).
Fundet fra Saltvandssøen regnes som et tilbageven-
dende individ, idet arten sås på samme lokalitet både 
i juli 2008 og 2009 (Kristensen et al. 2008, Kristensen 
et al. 2009). Fundene fra Saltvandssøen i 2009 og 2010 
indgår derfor ikke i opsummeringen. Fundet fra Firtals 
Strand er det hidtil seneste fund i Danmark. (Finland, 
Hviderusland og Rusland; overvintrer tropisk Afrika, 
kysterne langs Det Indiske Ocean, Sydøstasien og 
Australien)

Gråvinget Måge Larus glaucescens (0, 1/1, 0)
2010: 14-27/2, Brabrand Sø, Århus Havn og Bra-
brandstien (ÅH), 5K, *Keld Henriksen m.fl., samt 
27/8+4/10+10/10+14/11-28/12, Århus Havn (ÅH), 
5K, *Kent Olsen, Rasmus Due Nielsen m.fl. (Foto).
Fuglen der sås på to datoer i november og december 
2009 (Kristensen et al. 2009) blev efter næsten to måne-
ders fravær opdaget på isen ved Brabrand Sø. Herefter 
sås den næsten dagligt i de næste 14 dage og blev suc-
cesfuldt twitchet af bl.a. svenskere, finner, hollændere, 
franskmænd og tyskere. Mod al forventning dukkede 
fuglen op igen i august på Århus Havn og sås herefter 
ved to lejligheder i oktober, inden den i november og 
december blev lidt mere stabil i sin forekomst. Ud over 
det danske fund er der blot gjort fem fund i Vestpalæ-
arktis til og med 2009 (Kristensen et al. 2009). Læs mere 
om fundet i Fugleåret 2009. (Nordlige Stillehav)

Hvidskægget Terne Chlidonias hybrida (0, 26/35, 0)
2009: 4/7, Sydvestpynten, Amager (S), ad. sdr. trk., 
*Steffen Sommer Nielsen.
Bemærk, at opsummeringen er ændret, idet der hidtil har 
været fejl i denne. (Sydeuropa, overvintrer tropisk Afrika)

Sneugle Bubo scandiacus (-, 59/59, 1/1)
2010: 18-19/5, Skagen (NJ), 2K hun, *Rolf Christensen 
m.fl. (Foto).
(Nordskandinavien, arktisk Rusland og Canada)

Gråvinget Måge, Brabrand Sø, 17. februar 2010. Foto: Søren Kristoffersen

Sneugle, Grenen, 18. Maj 2010. Foto: Knud Pedersen
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Orientsejler Apus pacificus (0, 0, 1/1)

2010: 15/6, Hejresøen, Vestamager (S), rst. herefter trk., 
*Stig Kjærgaard Rasmussen m.fl. (Foto).
Ny art for landet. Med fem fund i Storbritannien (Slack 
2009) og tre fund i Sverige (Nya Svenska fågellistan 
2011) var Orientsejler en oplagt kandidat som ny art 
for landet, men måske ikke den mest ventede. Fuglen 
blev fundet under optælling af Bysvaler Delichon 
urbicum kl. ca. 11.00 og sås til stor glæde for mange 
tilrejsende frem til kl. ca. 14.30, hvor en tordenbyge fik 
fuglen til at fortrække. Læs mere om fundet andetsteds 
i Fugleåret 2010. Sjældenhedsudvalget har endnu ikke 
taget stilling til hvilken race, fuglen fra Vestamager kan 
henføres til. (Central- og Østasien)

Alpesejler Apus melba (3/3, 26/27, 1/1)

2010: 22/8, Spodsbjerg, Kikhavn og Hundested (S), rst. 
herefter trk., *Søren Haaning Nielsen, Michael Trasborg 
m.fl.
Hermed første fund af arten siden 24/10 2002 Skagen 
(NJ) (Klein et al. 2003). (Alperne, Sydeuropa og Lil-
leasien mod øst til vestlige Himalaya; overvintrer 
tropiske Afrika)

Ellekrage Coracias garrulus (-, 22/22, 1/1)
1969: 15-16/8, Flyvestation Karup (NJ), ad., *Jørgen 
Winther Jørgensen, *Ole L. Post (Foto).
2010: 18-20/8, Gadeby (B), ad., *Christoph Moning, 
Rasmus Strack m.fl. (Foto).
Arten var en længe ventet gæst, da sidste godkendte 
danske fund af arten er 18-25/5 1997, Østmøn (M) 

Orientsejler, Vestamager, 15. juni 2010. Foto: Henrik Mikkelsen Ellekrage, Gadeby, Bornholm, 20. August 2010. Foto: Sune Riis Sørensen

Korttået Lærke, Harboøre Tange, 8. juni 2010. Foto: Benny Kristensen

1: Sortstrubet Drossel, Skagen, 24. oktober. Foto: Finn Laugo Sørensen
2: Stendrossel, Nordby, Fanø, 12. oktober 2010. Foto: Carsten Gadgaard
3: Ørkenstenpikker, Årsdalevang, Bornholm, 1. december 2010.  
 Foto: Sune Riis Sørensen

136



137Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2010

(Rasmussen 1998). Den 21/8 blev antagelig samme fugl 
fundet ved Rydaholms Kyrka, Småland, Sverige godt 
215 km mod NNV (Kryssalett 2011). (Syd- og Øst-
europa; overvintrer Afrika syd for Sahara)

Korttået Lærke Calandrella brachydactyla 
(0, 42/42, 1/1)
2010: 21/7-15/8, Harboøre Tange (RK), ad., *Allan Kjær 
Villesen, Svend Bank Andreasen m.fl. (Foto).
Bemærkelsesværdigt sommerfund af en langtids-
stationær fugl. Således blot anden gang, at arten 
træffes herhjemme i juli og første gang, at den træffes 
i august. Den hidtil mest langtidsstationære fugl 
optrådte ved Gammelgab, Broagerland (SJ), 31/12 1996 
til 21/1 1997 (Rasmussen 1997). (Sydeuropa, Nord-
afrika, Lilleasien og Centralasien; overvintrer Afrika 
og sydlige Asien)

Citronvipstjert Motacilla citreola (0, 32/33, 1/1)
2009: 15/5, Grenen, Skagen (NJ), han trk., *Jørgen 
Munck, *Rolf Christensen m.fl.
2010: 1/5, Grenen, Skagen (NJ), hun trkf., *Rolf Chri-
stensen, *Henrik Böhmer m.fl.
Hermed 7. og 8. forårsforekomst i Skagen, hvoraf de 
fem er observeret siden 2005. Trækkende Citronvip-
stjerter opdages typisk på flugtkaldet. SU har modtaget 
enkelte rapporter om overflyvende fugle, som kun er 
hørt kalde og ikke er iagttaget. For at minimere mulig-
heden for forveksling med Gul Vipstjert Motacilla flava, 
hvor visse underarter har kald, som kan minde noget 
om Citronvipstjertens, har SU vedtaget at forkaste 
fund, hvor der kun er hørt kald, og fuglen ikke er set. 
(Rusland mod vest til Baltikum og Polen; overvintrer 
Indien og fåtalligt Arabien)

Sydlig Nattergal Luscinia megarhynchos 
(2/2, 76/76, -)
1995: 1-5/5, Blåvands Huk (RB), han syng. og ringm., 
*Michael Clausen, Henrik Knudsen, Kent Olsen (Foto).
Fund efter 2003 skal ikke forelægges SU (Amstrup et 
al. 2004). (Syd og Centraleuropa; overvintrer tropisk 
Afrika)

Blåstjert Tarsiger cyanurus (0, 12/12, 1/1)
2010: 9/10, Vesterhave, Gedser (LF), 1K+, *Ole Jensen, 
*Ann Steffensen, Hans Lind m.fl. (Foto). 
Ny art for regionen. Et typisk efterårsfund, og hermed 
er arten truffet i syv ud af de seneste ti år. Sverige 
havde hele 14 fund i 2010, som var fordelt på alle fire 
årstider (Sveriges RC 2011), mens der i Finland blev 
registreret 395 territorier, 12/5-10/8 2010, hvilket 
betyder, at arten fortsatte den positive bestandsudvik-
ling i den vestligste del af yngleudbredelsen (Tarsiger.
com 2011). (Sibirien og fåtalligt i Finland; overvintrer 
Nordindien og Østasien)

Sortstrubet Bynkefugl Saxicola torquatus
Med karakterer svarende til Sibirisk Sortstrubet Byn-
kefugl ssp. maurus/stejnegeri (0, 36/36, 1/1)
2010: 25/9, Bulbjerg (NJ), 1K, *Henrik Haaning Niel-
sen, John Kyed (Foto).

Fjerde år i træk med fund af underarten herhjemme. 
(Rusland; overvintrer fra Mellemøsten til Sydøstasien)

Ørkenstenpikker Oeanthe deserti (0, 10/10, 2/2)
2010: 1/11, Korshage, Rørvig (S), 1K+ hun, *Henning 
Vikkelsø Rasmussen, Lasse Braae m.fl. (Foto). – 1/12, 
Sdr. Årsdalevej 8, Årsdalevang (B), 1K+ hun rst., heref-
ter trk., *Sune Riis Sørensen (Foto).
Første forekomster siden 2007 (Kristensen et al. 2008). 
Det er tredje gang, at arten optræder med to fund 
samme efterår/tidlig vinter. Fuglen på Bornholm 
havde søgt tilflugt ved observatørens hus under en 
snestorm og opholdte sig kortvarigt i en garage. (Cen-
tralasien; overvintrer Sahara, Arabien og Indien)

Stendrossel Monticola saxatilis (0, 6/6, 1/1)
2010: 12/10, Grønningen, Fanø (RB), 2K+ han, *Marco 
Brodde m.fl. (Foto).
Ny art for regionen og første efterårsforekomst her-
hjemme. De seks tidligere fund er alle fra forårstrækket 
i perioden 5/5-9/6, senest 19/5 1996, Sose Odde (B) 
(Rasmussen 1997). Arten er til sammenligning truffet 
tre gange i Norge (NSKF 2011), fem gange i Sverige 
(Nya Svenska fågellisten 2011) og fire gange i Finland 
(Finlands RC 2011). Holland fik i 2010 ligeledes sit 
første efterårsfund nogensinde, 26/10, Buren, Ameland 
(Birds in the Lauwersmeer 2011). Den hollandske fugl 
er muligvis identisk med den danske fugl. (Syd- og 
Østeuropa, Mellemøsten og Centralasien; overvintrer 
i Afrika)

Sortstrubet Drossel Turdus atrogularis 
(2/2, 7/7, 1/1)
2009: 1/1-30/3, Nivå (S), 4K hun, Michael Køie Poul-
sen, Karsten Winding m.fl. (Foto).
2010: 20-25/10, Skagen (NJ), 1K han, *Knud Erik Chri-
stensen, Knud Pedersen, Rolf Christensen m.fl. (Foto). 
Hermed det tiende fund for landet. Til sammenligning 
har Finland 33, Norge 27 og Sverige 33 fund (Finlands 
RC 2011, NSKF 2011, Nya Svenska fågellisten 2011). 
Der er ikke ændret i opsummeringen i forbindelse 
med fundet fra 2009, da det er samme individ, som er 
set tidligere på lokaliteten i perioderne 3/2-12/4 og 
8/11-31/12 2007 samt 1/1-18/4 og 15/11-31/12 2008 
(Kristensen et al. 2008 og Kristensen et al. 2009). Fuglen 
fra 2010 opholdt sig primært omkring Poul Eeg Cam-
ping og finderens have nord for Skagen by. Sortstrubet 
Drossel Turdus atrogularis blev indtil for nylig opfattet 
som en underart af Rødstrubet Drossel Turdus ruficollis. 
Jævnfør BOURC’s taksonomiske retningslinier, som 
SU har valgt at rette sig efter, har de to former fået 
selvstændig artsstatus (British Ornithologists’ Union 
2011), hvoraf kun Sortstrubet Drossel Turdus atrogularis 
er truffet i Danmark (Sibirien; overvintrer Arabien til 
Indien)

Flodsanger Locustella fluviatilis 
(3,til og med 1988: 84, -)
1988: 12/7, Ølene (B), syng., *Jørgen Munck (Bånd).
Fund efter 1988 skal ikke forelægges SU (Olsen 1989). 
(Østeuropa; overvintrer Østafrika)
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Buskrørsanger Acrocephalus dumetorum 
(0, 42/42, 2/2)
2010: 2/6, Gedser Fuglestation, Gedser Odde (LF), 2K+ 
ringm., *Asger Lykkegaard Møldrup, Hans Lind, Gert 
Juul Jeppesen (Foto). – 10-19/6, Orup Bæk, Vindbyholt 
(S), syng., *John Faldborg, Torben Sebro m.fl. (Foto og 
Video).
Fjerde år i træk med fund af arten. Første forårsfund 
og den femte ringmærkede fugl på Gedser Fuglesta-
tion. Fundene falder i den typiske periode for arten, 
da 31 af de nu 44 fund er gjort i juni (Kristensen et al. 
2009). (Finland og Rusland; overvintrer i Indien og 
Burma)

Spottesanger Hippolais polyglotta (0, 4/4, 1/1)
2010: 6+8/6, Blåvands Huk (RB), 2K+ han ringm. 
herefter syng., *Troels Leuenhagen Petersen, Henrik 
Knudsen, Anders Zuschlag m.fl. (Foto).
Hermed andet fund fra Blåvand. To dage efter fuglen var 
blevet ringmærket, blev den opdaget i Fyrhaven, hvor 
den sad og sang en stor del af dagen, hvormed mange fik 
lejlighed til at se fuglen. Blåvands første og landets andet 
fund er fra 1/6 1990 (Frich & Nordbjærg 1992). Til sam-
menligning har Finland nul, Norge fire og Sverige to  

 
fund (Finlands RC 2010, NSKF 2011, Nya Svenska fågel-
listen 2011). (Sydeuropa; overvintrer Afrika)

Hvidskægget Sanger  
Sylvia cantillans 
(0, 57/57, 0)
2009: 21/5, Langli (RB), 2K+ hun, *Rasmus Due Niel-
sen (Foto).
Hermed tredje fund af arten på Langli. Den typiske 
måned for arten er da også maj med nu 41 fund. (Syd-
europa; overvintrer nordlige tropisk Afrika)

Himalayassanger 
Phylloscopus humei 
(0, 25/25, 1/1)
2010: 30/9, Christiansø (B), *Troels Eske Ortvad, Mik-
kel Willemoes Kristensen m.fl. (Foto).
Hermed 10. fund for Christiansø. Fundet er det tidligste 
efterårsfund i Danmark, og heller ikke i Sverige (54 fund 
t.o.m. 2010) er der fund af arten så tidligt på efteråret, 
hvor tidligste efterårsfund er 2/10 2006 i Norrbotten 
(Nya Svenska fågellisten 2011). Sverige havde et fund af 
arten i 2010; 11-13/12 i Malmø (Kryssalett 2011). (Altai 
og Tien Shan; overvintrer Nepal og Indien)

Buskrørsanger, Vindbyholt, Sjælland, 14. juni 2010. Foto: Bo Tureby Buskrørsanger, Gedser Fuglestation, 2. juni 2010. Foto: Gert Jeppesen

Himalayasanger, Christiansø, 30. September 2010.  
Foto: Mikkel Willemoes KristensenSpottesanger, Blåvand, 8. juni 2010. Foto: Bo L. Christiansen
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Schwarz Løvsanger Phylloscopus schwarzi 
(0, 20/20, 1/1)
2010: 10/10, Christiansø (B), 1K ringm.,*Jens Mikkel Lau-
sten, *Rune Bisp Christensen, *Sune Jepsen m.fl. (Foto).
Et klassisk fund både hvad lokalitet og dato angår. Ti 
af de nu 21 danske fund er fra Christiansø, 14 er fra 
de første to uger af oktober. I Sverige var der tillige ét 
fund i 2010: 9/10, Ottenby, Öland (Kryssalett 2011). 
Der foreligger i alt 77 fund i Sverige, og arten er siden 
1993 set hvert år bortset fra 1998 og 2008 (Nya Svenska 
fågellisten 2011). (Sydlige Østsibirien; overvintrer 
Sydøstasien)

 
Hvidstrubet Spurv Zonotrichia albicollis 
(0, 1/1, 1/1)
2010: 22/6-18/7, Skørping (NJ), han syng., *Chris Stil-
ling, Rasmus Strack, Hans Christophersen m.fl. (Foto).
Andet danske fund af denne nordamerikanske små-
fugl; første er fra Kongelunden, Amager (S), 23/5 1976 
(Hansen 1976). Fundet i 2010 falder fint i tråd med 
en rekordstor forekomst af arten i foråret 2010 på de 
Britiske Øer, hvor ca. 12 fugle sås i perioden 29/4 til 
19/6 (Rare Bird Alert 2011). Det er sandsynligt, at flere 
af disse fugle (inklusiv den danske) er ankommet med 
skib over Atlanterhavet, hvilket følgende observation 
vidner om: fem Hvidstrubede Spurve opholdt sig 
på krydstogtskibet Queen Mary II 29/4 2010, da det 
sejlede ud fra New York. Fire fugle var stadig ombord, 
da skibet nåede britisk territorialfarvand vest for 
Scilly-øerne 5/5, og én opholdt sig fortsat på skibet 
6/5, da det ankom til Southampton Dock, Hampshire, 
sydkysten af England (Birding World 2010). Hvidstru-
bet Spurv er en af de almindeligste amerikanske 
spurvefugle på de Britiske Øer med 34 fund t.o.m. 
2007 (Slack 2009). Sjældenhedsudvalget har besluttet 
at godkende iagttagelsen som en spontan forekomst 
(kategori A), da fuglen var fin i fjerdragten og ikke 
havde skader på næb og kløer, som det ofte er tilfældet 
ved fugle, der har været lukket inde i et bur. Fugle, der 
ankommer med skib til Danmark, godkendes i kategori 
A, medmindre det er konstateret, at de er blevet fodret 
(eller tilbudt vand) eller har været tilbageholdt i bur, 

Hvidstrubet Spurv, Skørping, 5. juli 2010. Foto: Søren Kristoffersen

Schwarz Løvsanger, Christiansø, 10. oktober 2010. 
Foto: Jens Mikkel Lausten



140 Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2010

et rum el. lign. Det er bemærkelsesværdigt, at Dan-
marks eneste fund af den nordamerikanske spurvefugl, 
Mørkøjet Junco Junco hyemalis, ligeledes er fra Skørping, 
13/12 1980. Fuglen blev indfanget i en have og opholdt 
sig i bur på lokaliteten frem til sin død, 18/3 1993 (Frich 
& Nordbjærg 1995). Desuden er Danmarks eneste fund 
af den nordamerikanske art Guldspætte Colaptes auratus, 
18/5 1972, fra Aalborg (ca. 20 km fra Skørping) (Hansen 
et al. 1974). Kan årsagen til disse tre fund være, at de er 
ankommet som blinde passagerer på skibe til Aalborg 
Havn? (USA og Canada; overvintrer i USA og Mexico)

Hvidkindet Værling Emberiza leucocephalos 
(0, 2/2, 1/1)
2010: 1/2, Skovbakken, Aabenraa (SJ), han, *Andreas 
Bennetsen Boe (Foto).
Fuglen sås ved en foderplads i en have i forbindelse 
med en kuldeperiode. Ligesom det var tilfældet 

med Østlig Turteldue Streptopelia orientalis i Bække i 
2007 (Kristensen et al. 2008) blev fuglen bestemt ud 
fra fotos, som blev lagt på internettet. Desværre sås 
værlingen kun på denne ene dato; ellers havde fuglen 
været velbesøgt, da de to tidligere iagttagelser, 30/11-
2/12 1973, Skjern (Pedersen 1980) og 18-19/10 1997, 
Christiansø, oktober 1997 (Rasmussen 1998), kun 
blev nydt af ganske få personer. Fra Sverige forelig-
ger der hele 23 fund, men der var ingen fund i 2010 
(Kryssalett 2011). (Sydlige Østsibirien; overvintrer 
Sydøstasien)

Dværgværling Emberiza pusilla (0, 73/73, 0)
1999: 23/10, Blåvands Huk (RB), *Jørgen Munck, Jan 
Hjort Christensen m.fl.
Arten blev ikke set i Danmark i 2010, hvilket var første 
gang siden 2003. (Nordfinland og Nordrusland; over-
vintrer Kina og Sydøstasien)

Hvidkindet Værling, Skovbakken, Aabenraa, 1. februar 2010. Foto: Anders Bennetsen Boe

Kategori D: Mulige und-
slupne fangenskabsfugle
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Kategori D: Mulige undslupne  
fangenskabsfugle

Bøffeland Bucephala albeola 
2010: 28/6-28/8, Gurre Sø (S), han, Lars Michael Sten-
holt Nielsen m.fl. (Foto).
Fundet er placeret i kategori D i lighed med de tre tid-
ligere danske fund: Roskilde Fjord i juni 1995, Vilsted 
Sø i marts 2007 og Esrum Sø i september/oktober 2008 
(Thorup & Nielsen 2000, Kristensen et al. 2009). For en 
diskussion om kategorisering af danske fund af Bøf-
feland se SU-rapporten for 2008 (Kristensen et al. 2009). 
(Nordamerika)

Hjelmskallesluger Lophodytes cucullatus
2009: 9/10-8/11, Haderslev (SJ), han, Morten Bentzon 
Hansen m.fl. (Foto).
2010: 3-5/4, Høruphav (SJ), *Kaj Abildgaard, Svend 
Ove Jensen (Foto). – 10-15/10, Haderslev (SJ), ad. han, 
Morten Bentzon Hansen m.fl. (Foto).
Fundene fra Haderslev regnes som værende samme 
fugl. (Nordamerika)

Slagfalk Falco cherrug
2006: 6-7/5, Skagen (NJ), 2K trkf., *Knud Pedersen, 
*Anders Østerby m.fl. (Foto).
Første danske fund uden sikre tegn på, at fuglen har 
haft en fortid i fangenskab, og hvor en spontan fugl 
ikke kan udelukkes. Af denne grund placeres fundet 
i kategori D. Satellitmærkning har vist, at Slagfalke 
fra yngleudbredelsen i bl.a. Slovakiet og Ungarn kan 
strejfe vidt omkring. Eksempelvis blev en ung Slagfalk 
i 2009 sporet fra det vestlige Ungarn til Frankrig, Spa-
nien og senere Mauretanien (Sakerlife 2011). (Sydøst-
europa, Ukraine og Rusland; overvintrer Sydøsteuropa 
og Mellemøsten)

Kategori e: Sandsynlige eller sikre 
undslupne fangenskabsfugle

Hvid Pelikan Pelecanus onocrotalus
2010: 18-25/9, Bløden, Læsø (NJ), ad. hun, *Kent Olsen 
m.fl. (Foto).
Den aktuelle fugl viste sig at være en 10 år gam-
mel hun ved navn ”Hetty”, der var undsluppet fra 
Ouwehand Zoo i Rhenen, Holland 5. september 2010 
(Waarneming.nl 2010). Dernæst sås Hetty på forskel-
lige lokaliteter i Holland indtil 15. september, hvoref-
ter den dukkede op på Læsø. Efter besøget på Læsø 
dukkede fuglen op på Lista i det sydligste Norge 30/9 
2010 (Artsobservasjoner.no 2011). Det aktuelle fund er 
det 6. godkendte danske fund. De fire første fund fra 
hhv. 1967, 1977, 1982 og 1987 (Olsen 1992) ansås som 
sikre eller sandsynlige undslupne fangenskabsfuglle, 
men er aldrig blevet henført til en kategori (D eller E). 
Det seneste danske fund, en adult fugl som sås på flere 
forskellige lokaliteter på Møn, Falster og Lolland 18/7-
1/8 2007 er imidlertid placeret i kategori D (Kristensen 
et al. 2008). (Sydøsteuropa, Mellemøsten, Centralasien 
og Afrika; overvintrer Tropisk Afrika og Indien)

Munkegrib Aegypius monachus
2010: 3-5/4, Harboøre Tange (RK) og Agger Tange (NJ), 
ad. hun, *Andreas Bruun Kristensen, Ib Jensen, Morten 
Kofoed-Hansen m.fl. (Foto). – 15-16/9, Nørre Elkær, 
Bindslev (NJ), ad. hun Carlo Pedersen, Frank Simon-
sen, Arnold Houmann (Foto og Video). – 3-10/10, 
Tvorup Klitplantage, Vilsbøl Klitplantage, Vandet Sø 
og Hanstholm Vildtreservat (NJ), ad. hun, *Jens Jørgen 
Andersen m.fl. (Foto).
Fuglen blev opdaget på Harboøre Tange og sås de 
næste to dage på Agger Tange på den anden side af 
Limfjorden. Den havde flere afblegede svingfjer i begge 

Hvid Pelikan, Bløden, Læsø, 18. september 2010. Foto: Kent OlsenMunkegrib, Tvorup Plantage, Thy, 3. oktober 2010. Foto: Jens Jørgen 
Andersen
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vinger, og på denne baggrund kunne fuglens oprindelse 
spores: Munkegribben viste sig at være en hun ved navn 
”Thécla”, som i 2007 blev taget i pleje i Extremadura, 
Spanien. Efter rehabilitering på Mallorca blev fuglen 
sat ud igen 7/12 2008 i det sydlige Frankrig, hvor man 
forsøger at genetablere den uddøde franske bestand af 
Munkegrib. Idet fuglen er flyttet ca. 800 km mod nord-
øst af mennesker, henføres det aktuelle fund til kategori 
E. Samme fugl sås i øvrigt i Holland 24/3 2010, hvor den 
også blev fotograferet. I januar 2009 var Thecla også på 
en længere udflugt, idet den sås nær Brno i Tjekkiet (Les 
Vatours du Verdon 2011).
Midt i september dukkede efter al sandsynlighed 
samme fugl op i det nordlige Vendsyssel ved Bind-
slev. Derefter dukkede Thécla med sikkerhed op igen 
i oktober på flere lokaliteter i den nordlige del af Thy. 
(Sydeuropa, Mellemøsten, Asien)

Rævespurv Passerella iliaca
2010: 5-9/1, Elkær Plantage, Bindslev (NJ), *Carlo Pe-
dersen, Frank Simonsen, Rolf Christensen (Foto).
Fuglen var ringmærket på begge ben med bl.a. en 
lilla ring og manglede desuden fjer i panden lige over 
næbbet. Det peger på, at fuglen har haft en fortid bag 
tremmer, hvorfor Sjældenhedsudvalget har godkendt 
iagttagelsen i kategori E. Hermed første fund af 
Rævespurv i Danmark. Der er ingen fund fra Sverige, 
men fra Tyskland er der to fund af arten (1949 og 1977) 
(Slack 2009). Disse fugle antages at være ankommet 
til Tyskland på skib. Fra de Britiske Øer er der blot et 
enkelt fund; 3-4/6 1961, County Down, Irland (Slack 
2009), og der er ingen fund fra Azorerne. Det tyder på, 
at sandsynligheden for en spontan forekomst af arten i 
Danmark er meget lille. (Nordamerika)

grønland – Kategori A

Dværgmåge Hydrocoleus minutus (2/2,1/1,1/1)
2010: 15/8, Godthåbsfjorden, Vestgrønland, 2K, *Klaus 
Eskildsen (Foto).
Fuglen blev opdaget på fotos taget af Rider Rissa 
tridactyla. Der foreligger tre tidligere fund af arten i 
Grønland. Disse er 25/4 1929, Nuuk/Godthåb, 15/6 
1932, Maniitsoq/Sukkertoppen (Boertmann 1994) og 
5/8 2007 Hundeø, Nuuk/Godthåb (Kristensen et al. 
2008). (Nordøsteuropa; overvintrer Atlanterhavet og 
Nordsøen)

Ringdue Columba palumbus (0, 0, 1/1)
2010: 19-20/8, Illoqqortoormiut/Scoresbysund, Øst-
grønland, 1K, *Thomas Nielsen, *Elmer Topp-Jørgen-
sen (Foto).
Ny art for Grønland. Til og med 2006 var der 457 fund 
fra Island (Pétursson 2009). (Europa)

Karmindompap Carpodacus erythrinus 
(0/0, 0/0, 1/1)
 2010: 10/9, havet ud for Nordøstgrønland, 1K, *Bruce 
Mactavish via David Boertmann (Foto).

Ny art for Grønland. Set og fotograferet på et skib, der 
udførte seismiske undersøgelser i forbindelse med 
olieefterforskning i havbunden. Til og med 2006 var 
der 82 fund fra Island (Pétursson 2009). (Østeuropa; 
overvintrer Sydøstasien)

Gul Sanger Dendroica aestiva (1/1, 1/1, 1/1)
2010: 6/8, Havet ud for Sydgrønland (60° 13,4´ N, 47° 
55,8´ V), 1K+, meddelt af Daryl Burry via David Boert-
mann (Foto).
Set flyve ombord og fotograferet på et skib, der udførte 
seismiske undersøgelser i forbindelse med olieefter-
forskning i havbunden. De to tidligere fund er begge 
fra Maniitsoq/Sukkertoppen i Vestgrønland hen-
holdsvis sommer 1940 og 12/5 1976 (Boertmann 1994). 
(Nordamerika; overvintrer sydlige Mexico og nordlige 
Sydamerika)

årsrapporten

Sandterne Gelochelidon nilotica
2010: 27/5-17/7, Agger Tange (NJ), 2 ad. i yngleforsøg, 
*Christian Andersen Jensen, Henrik Haaning Nielsen, 
Stephan Skaarup Lund m.fl. (Foto).
Fuglene på Agger Tange blev fulgt tæt, og fuglene 
havde tydeligvis redeplads i en koloni af Splitterne 
Sterna sandvicensis. Da hverken æg eller unger blev 
registreret, er fundet godkendt som yngleforsøg. 
Fund af Sandterne udenfor Vadehavsregionen skal 
godkendes af Sjældenhedsudvalget. (Middelhavsre-
gionen og det kontinentale Vesteuropa; overvintrer 
Afrika)

Hvidhalset Fluesnapper Ficedula albicollis
2008: 1/5, Ålebæk Strand (M), hun, *Per Schiermacker-
Hansen, Anders Prehn, Henny Schiermacker-Hansen 
(Foto).
Arten udgik fra SU-listen fra og med 1998 (Rasmus-
sen 1999), men fund af hunfarvede individer skal 
stadig godkendes af Sjældenhedsudvalget for at 
opnå publicering i diverse lokalrapporter således 
også på Møn. (Øst- og Mellemeuropa; overvintrer 
Østafrika)

endnu ikke færdigbehandlede sager
Lille Canadagås Branta hutchinsii 2004: Maj, Borreby 
Mose (S). – 2005: 21-22/3 og 25/4-12/5, Margrethe Kog 
(SJ). – 2006: 11/3, Ribe Holme (RB).
Blåstjert Tarsiger cyanurus 2008: 6/6, Nørre Alslev, 
Falster (LF), syng.
Hvidkronet Stenpikker Oenanthe leucopyga 2010: 30/6-
3/7, Store Vrøj, Saltbæk Vig (S), 2K.
Gærdesanger Sylvia curruca med karakterer svarende 
til ssp. minula/halimodendri 2010: 29/10-1/11, Ørkenen, 
Anholt (ÅH).
Iberisk Gransanger Phylloscopus ibericus 1988: 9-22/5 
Moesgaard, Aarhus (ÅH). – 2007: 11-27/5 Viborg (NJ), 
syng.
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Forkastede sager

• Amerikansk Pibeand x Pibeand Anas americana X 
Anas penelope 2010: 2/4, Bøjden Nor (F), han.

• Hvidøjet And x Taffeland Aythya nyroca X Aythya 
ferina 2010: 14/4, Vilsted Sø (NJ).

• Hvidøjet And Aythya nyroca 2009: 26/9, Maribo Nør-
resø (LF), hun.

• Slangeørn Circaetus gallicus 2010: 20/5, Arreskov Sø 
(F), trk.

• Musvåge Buteo buteo med karakterer svarende til 
Steppevåge ssp. vulpinus 2005: 3/10, Højerup (NJ), 
ad. trk.

• Lille Skrigeørn Aquila pomarina 2010: 4/6, Vrads 
Sande (ÅH), trk.

• Stor Skrigeørn Aquila clanga 2010: 22/3, Maglemose, 
Vedbæk (S), trk.

• Høgeørn Aquila fasciata 2010: 7/4, Troldkær, Ålbæk 
(NJ), ad. trk.

• Jagtfalk Falco rusticolus 1994: 19/8, Bygholm Vejle 
(NJ), ad. – 2010: 30/1, Åmose (S). - 5/4, Hartsø, Keg-
næs (SJ). - 25/9, Harboøre Tange (RK), 2K.

• Stortrappe Otis tarda 2010: 9/10, Voldby, Djursland 
(ÅH).

• Wilsons Svømmesneppe Phalaropus tricolor 2010: 
21/10, Ristinge Hale (F), vdr.

• Østlig Turteldue Streptopelia orientalis 2010: 2/2, 
Vestas-stien, Ringkøbing (RK), adult.

• Mellemflagspætte Dendrocopos medius 2010: 1/9, øst 
for Rødby (LF), trk.

• Landsvale Hirundo rustica med karakterer svarende 
til ssp. transitiva 2010: 9/5, Alsønderup Enge (S).

• Citronvipstjert Motacilla citreola 2010: 5/6, Hirtshals 
Havn (NJ), han trk.

• Iberisk Gransanger Phylloscopus ibericus 2007: Viborg 
by (NJ), syng.

• Dværgværling Emberiza pusilla 2010: 15/10, Hønen, 
Fanø (RB).
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rettelse til Su-rapport nr. 31
Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 95: 153-166
S. 159: Terekklire Xenus cinereus 2000: 28.7-14.8, 
Aflandshage og Kofoeds Enge, Amager (S), ad., *Bent 
Bøggild Pedersen, *Frank Jensen, Preben Berg m.fl. 
(Foto). Finderne skal være *Bent Bøggild Pedersen, 
*Frank Jensen-Hammer, Preben Berg m.fl.

rettelser til Su-rapport nr. 37

Fugleåret 2006 årgang 1 2007: 97-111
S. 101: Jagtfalk Falco rusticolus 2006: 21/12, Hanstholm 
(NJ), 1K, *Søren Kristoffersen (Foto). Fundet skal være: 
21/12 2006 – 10/3 2007, Hanstholm (NJ), 1K, *Søren 
Kristoffersen m.fl. (Foto). 

rettelser til Su-rapport nr. 38
Fugleåret 2007 årgang 2 2008: 117-135
S. 132: Almindelig Pelikan Pelecanus onocrolatus 2007: 
De tre tidligere danske fund af Hvid Pelikan fra 1977, 
1986 og 1987 regnes alle for undslupne fangenskabs-
fugle (Olsen 1992). Den korrekte tekst skal være: De 
fire tidligere godkendte danske fund af Almindelig 
Pelikan fra 1967, 1977, 1982 og 1987 regnes alle for und-
slupne fangenskabsfugle (Dyck et al. 1970, Olsen 1992).

S. 133: Sandterne Gelochelidon nilotica 2007: 25.7, Sødring-
holm Strand (NJ), 3 ad. sdr., trk., *Lars Tom-Petersen. 
Lokaliteten Sødringholm Strand skal korrekt være (ÅH).

rettelser til Su-rapport nr. 40
Fugleåret 2009 årgang 4 2010: 131-151
S. 145: Lille Rørsanger Acrocephalus agricola 2009: 21/6, 
Ellekrattet, Skagen (NJ), 2K+ ringm., *Rolf Christensen. 
Lokaliteten skal være Grenen, Skagen (NJ) i stedet 
for Ellekrattet, Skagen (NJ). Samme rettelse gør sig gæl-
dende for billedteksten på samme side.
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