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Indledning
Denne rapport omhandler 271 færdigbehandlede fund 

fra Danmark, heraf 212 fra 2021. Heri indgår også tre 

sager, som Sjældenhedsudvalget (SU) har behandlet, da 

det vedrører arter, som skønnes at være sjældne lokalt 

og derfor indgår som lokale SU-arter i visse regioner, 

men ikke figurerer på den nationale SU-liste. Sådanne 

fund publiceres (siden SU-rapport 1995-1996) i den 

landsdækkende årsrapport, andetsteds i Fugleåret, 

men er tillige nævnt i denne rapport. På opfordring fra 

lokalrapporternes redaktioner eller DOFbasens Kvali-

tetsudvalg (DKU) behandler Sjældenhedsudvalget også 

sager omhandlende fund af almindelige arter truffet på 

et usædvanligt tidspunkt af året, men i 2021 har der ikke 

været sådanne sager. 236 (87 %) af de færdigbehandlede 

fund (heraf 198 (93 %) fra 2021) blev godkendt, hvilket 

kan sammenlignes med en godkendelsesprocent på 

mellem 72 % og 92 % de seneste ti år. 216 (92 %) af de 

godkendte fund blev dokumenteret ved hjælp af foto, 

video, lydoptagelse, DNA-analyse mv. Fra Grønland fær-

digbehandledes 27 sager, som alle blev godkendt.

Til og med denne rapport henligger der 25 sager, 

som af forskellige årsager endnu ikke er færdigbe-

handlede. En liste over disse sager samt en liste over 

forkastede fund findes bagerst i rapporten.

Rækkefølgen af arter i den systematiske gennemgang 

af forekomsterne samt arts- og underartsstatus for diverse 

taxa følger International Ornithological Congress (IOC) 

World Bird List (Gill et al. 2022).

Regionsopdelingen følger samme inddeling, som 

Sjældenhedsudvalget har fulgt siden 1992 (SU-rapport 

1992). Forekomster i Danmarks eksklusive økonomiske 

zone regnes også som danske fund. En uddybende 

forklaring mht. til definition og afgrænsning af denne 

zone kan ses i SU-rapport 2011.

Hvis intet andet er nævnt, er der tale om ét rastende 

individ. Betegnelserne 1K og 2K står for hhv. første 

og andet kalenderår; 2K+ (3K+) betyder, at fuglen er 

mindst i sit andet (tredje) kalenderår, men kan være 

ældre. Derudover er ad. = adult (gammel, udfarvet 

fugl), imm. = immatur (dragter mellem juvenil og adult), 

juv. = juvenil (første egentlige fjerdragt), pull. = pullus 
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(dununge), rst. = rastende, sdr. = sommerdragt, vdr. = 

vinterdragt, odr. = overgangsdragt, ekldr. = eklipsedragt, 

prdr. = pragtdragt, trk.fors. = trækforsøgende, trk. = 

trækkende, syng. = syngende og ringm. = ringmærket.

Hvor aldersangivelse er baseret på fuglens udse-

ende, benyttes kalenderår (ex. 3K+) frem for dragttype 

(ex. juvenil, immature og adult). Kalenderårsangivelsen 

er en betegnelse i henhold til fuglens dragtmæssige 

udseende og kendskabet til dragtudvikling hos den 

pågældende art frem for en egentlig aldersbetegnelse. 

Derfor vil eksempelvis en overvintrende amerikansk 

sortand (Melanitta americana) i adult dragt blive angivet 

som 3K+ ved fund i 1. halvår og 2K+ i andet halvår 

uanset om Sjældenhedsudvalget vurderer, at der i 1. og 

2. halvår er tale om en genganger. Ligeledes vil eksem-

pelvis en terekklire (Xenus cinereus) i adult dragt blive 

angivet som 2K+, selvom der er tale om et individ, der 

igennem flere år regnes som en genganger.

Efter artsnavnet er i parentes angivet 1) antal aner-

kendte fund og individer (adskilt af en skråstreg) før 

1. januar 1950, 2) antal godkendte fund og individer 

fra og med 1. januar 1950 til og med 2020 og 3) antal 

godkendte fund og individer i 2021. Denne opdeling er 

i overensstemmelse med den standard, der anbefales 

af Association of European Rarities Committees (AERC 

2022). Bemærk i øvrigt, at antal fund ikke altid er iden-

tisk med antal individer, idet flokke og par regnes som 

enkeltfund, mens f.eks. fem enkeltindivider på én dag 

ved samme lokalitet regnes som fem fund.

I lighed med europæisk standard regnes ynglefund 

(inkl. unger) som ét fund, hvorfor unger af danske 

yngleforekomster ikke medregnes i opsummeringen. 

Figur 1. Oversigt over regionsopdelingen anvendt i denne 

rapport.

Prærietrane, Avnø, 16. januar 2021. Foto: Helge Sørensen
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Såfremt det vurderes at være overvejende sandsyn-

ligt eller sikkert, at fund registreret på flere lokaliteter 

omhandler samme individ(er), regnes det som ét fund. 

Derfor vil f.eks. en trækkende sortbrynet albatros 

(Thalassarche melanophris) set fra forskellige kystlo-

kaliteter i Kattegat blive regnet som ét fund ligesom 

en amerikansk pibeand (Mareca americana), der ud fra 

dragtkarakterer kan genkendes på forskellige lokaliteter, 

vil blive regnet som ét fund. Returnerende individer fra 

år til år indgår ikke i opsummeringen.

Antal fund og individer fordelt på underarter opsum-

meres så vidt muligt også. Efter observatørnavnet er det 

oplyst, om de enkelte fund er dokumenteret med foto 

(Foto), video (Video), lydoptagelse (Lyd), telemetrisporing 

(GPS), DNA-analyse (DNA) eller indsamlet død fugl (Død). 

Desuden er findere(n) ved hvert fund markeret med en 

asterisk (*) foran observatørnavnet. Imidlertid fremgår det 

ikke altid tydeligt af beskrivelserne, hvem finderen er, og 

der kan derfor mangle enkelte markeringer. I beskrivelser 

til Sjældenhedsudvalget bør det angives, hvem finderen er.

I bemærkningerne til de enkelte arter/underarter er 

deres normale udbredelsesområder tilføjet i parentes, 

hvorfra de danske hhv. grønlandske forekomster vurde-

res at stamme fra.

SU-listen
En liste over arter og underarter, som skal godkendes af 

SU, kan findes på udvalgets hjemmeside på adressen: 

www.dof.dk/aktiv-i-dof/grupper-og-udvalg/

sjaeldenhedsudvalget/den-danske-fugleliste.

Til og med 2021 skulle fund af buskrørsanger (Acro-

cephalus dumetorum) godkendes af Sjældenhedsud-

valget, mens arten udgår af SU-listen fra og med 2022.

En generel vejledning til indsendelse af fund til Sjælden-

hedsudvalget kan findes på udvalgets hjemmeside. Det 

er muligt for indsendere at uploade SU-beskrivelser 

direkte til SU’s database. Hvis man vil uploade en 

beskrivelse til Sjældenhedsudvalget, kan man gå ind på 

adressen: http://su.dof.dk/su-opload/index.php, hvor 

man vil blive vejledt. Sjældenhedsudvalget modtager 

også fortsat gerne beskrivelser pr. e-mail, men obser-

vatører opfordres til så vidt muligt at uploade deres 

beskrivelser via Sjældenhedsudvalgets hjemmeside.

Sjældenhedsudvalget behandler fund af arter og un-

derarter, der er på listen over taxa, som skal forelægges 

udvalget, og nye arter eller underarter for landet fra alle 

fem kategorier (se nedenfor), og for at få så fyldest-

gørende et billede som muligt af de enkelte arters og 

underarters forekomst er det i princippet vigtigt, at 

alt bliver rapporteret til udvalget. Sjældenhedsudval-

get behandler som udgangspunkt alle forekomster af 

SU-arter, samt taxa, der vurderes at have potentiale til 

at optræde spontant (kategori A og B) i Nordvesteuropa 

eller som fritlevende individ fra en selvsupplerende 

bestand (kategori C). Er man i tvivl om, hvorvidt et fund 

bør behandles af SU, kan man kontakte udvalget.

Kategorier
I henhold til AERC-standard (AERC 2022) og IUCN-de-

finitioner (Mcinerny et al. 2022) inddeles de i Danmark 

Halsbåndstroldand, Mossø, 11. februar 2021. Foto: Poul Holm Pedersen
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trufne arter og underarter i fem hovedkategorier med 

underkategorier defineret som følger:

A:   Arter og underarter, der betragtes som tilsynela-

dende spontant optrædende, og er truffet mindst 

én gang siden 1. januar 1950, f.eks. amerikansk 

pibeand (Mareca americana) og vibe (Vanellus 

vanellus). Som spontant optrædende regnes 

ligeledes skibs- eller på anden måde assisterede 

forekomster, så længe fuglen ikke er blevet fodret 

eller tilbageholdt undervejs.

B:   Arter og underarter, der betragtes som spontant 

optrædende, men kun er truffet i perioden fra år 

1800 til 1949, f.eks. lille sultanhøne (Porphyrio alleni) 

og østlig kravetrappe (Chlamydotis macqueenii).

C:  Arter og underarter, der stammer fra transloka-

tion(er) (dvs. udsatte og undslupne arter (IUCN/

SCC 2013)), der har resulteret i etableringen af en 

fritlevende og selvsupplerende bestand, enten 

herhjemme eller i andre lande. Den danske liste 

inkluderer ti arter i kategori C: canadagås (Branta 

canadensis), indisk gås (Anser indicus) siden 1995, 

sortsvane (Cygnus atratus) siden 1995, nilgås 

(Alopochen aegyptiaca) siden 1993, rustand 

(Tadorna ferruginea) siden 1999, mandarinand (Aix 

galericulata) siden 1995, amerikansk skarveand 

(Oxyura jamaicensis) siden 1985, fasan (Phasia-

nus colchicus), klippedue (Columba livia) og stor 

hornugle (Bubo bubo). Rustand er i kategori A og 

kategori C, da arten både forekommer som spontan 

gæst og som gæst fra fritlevende og selvsupple-

rende bestande etableret uden for Danmark. Stor 

hornugle er i kategori B og kategori C, da arten 

uddøde som ynglefugle i Danmark i 1884, men 

er genindvandret i 1984 fra Tyskland, hvor en 

fritlevende og selvsupplerende bestand har etab-

leret sig på baggrund af introducerede individer. 

Kategori C opdeles i de seks underkategorier:

C1:   Introducerede arter, der yngler herhjemme, og som 

alene forekommer som følge af udsætninger og/

eller undslupne fangenskabsfugle enten herhjemme 

eller i andre lande, fx canadagås, nilgås og fasan.

C2:   Introducerede arter, der optræder som følge af 

udsætninger og/eller undslupne fangenskabsfugle 

enten herhjemme eller i andre lande, men som 

også optræder spontant, fx rustand.

C3:   Tidligere ynglefugle, der i dag optræder som følge 

af re-introduktion enten herhjemme eller i andre 

lande, fx stor hornugle.

C4:   Introducerede tamformer af arter, som har etableret 

fritlevende bestand, fx klippedue.

C5:   Arter, som udelukkende optræder som trækgæster 

fra en fritlevende og selvsupplerende bestand i 

andre lande.

C5.1:   Arter, som udelukkende optræder som trækgæster 

fra en fritlevende og selvsupplerende bestand af 

individer introducerede i andre lande med henblik 

på at reetablere en tidligere ynglebestand, men 

hvor der ikke er dokumentation for, at Danmark 

har indgået i udbredelsen. Ingen danske C-arter er 

placeret i denne underkategori.

C5.2:   Arter, som udelukkende optræder som trækgæster 

fra en fritlevende og selvsupplerende bestand af 

individer introducerede udenfor deres normale 

udbredelsesområde i lande uden for Danmark, fx 

indisk gås og sortsvane fra introducerede bestande 

i Holland og Belgien.

Prærietrane, Lille Vildmose, 9. april 2021. Foto: Christian Andersen Jensen
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C6:   Arter, som tidligere var placeret i C1, men ikke 

længere har selvsupplerende bestand og/eller er 

uddøde. Ingen danske arter er placeret i denne 

underkategori. 

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. bøffeland (Bucephala 

albeola) og hvid pelikan (Pelecanus onocrotalus).

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. rosapelikan (Pelecanus rufescens), lammegrib 

(Gypaetus barbatus), steppeørn (Aquila nipalensis) 

med stropper og fund af rødhøne (Alectoris rufa).

Asiatisk rødrygget svale, Grenen, Skagen, 2. juni 2021.  

Foto: Knud Pedersen

Hætteværling, Grenen, Skagen, 25. maj 2021. 

Foto: Sakari Kauppinen
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Den officielle danske liste udgøres af arterne i kategori 

A, B og C. Fund i kategori C, D og E publiceres særskilt 

bagerst i SU-rapporten.

Danmarkslisten
Sjældenhedsudvalget fører en liste over arter og 

underarter, som er truffet i Danmark. Listen kan findes 

på udvalgets hjemmeside på adressen: www.dof.dk/

aktiv-i-dof/grupper-og-udvalg/sjaeldenhedsudvalget/

den-danske-fugleliste. Sjældenhedsudvalget følger de 

taksonomiske anbefalinger fra International Ornithologists’ 

Union (Gill et al. 2022).

Fra år 2021 er der godkendt én ny art for landet 

i kategori A: eremitdrossel (Catharus guttatus), der 

er polytypisk med otte underarter: ssp. guttatus 

(eremitdrossel), ssp. nanus (yukon-eremitdrossel), ssp. 

slevini (vestcalifonisk eremitdrossel), ssp. sequoiensis 

(mesa- eremitdrossel), ssp. polionotus (white moun-

tain-eremitdrossel), ssp. auduboni (bjergeremitdros-

sel), ssp. faxoni (østcanadisk eremitdrossel) og ssp. 

crymophilus (newfoundland-eremitdrossel) (Gill et al. 

2022). Østcanadisk eremitdrossel (C. g. faxoni) yngler 

fra det nordvestlige til det østlige Canada fra Yukon 

i vest til de tre maritime provinser: New Brunswick, 

Nova Scotia og Prince Edward Island i øst og det 

østlige USA mod syd. Østcanadisk eremitdrossel 

overvintrer mod syd ned til Florida, og regnes som 

den mest sandsynlige underart, der kan forekomme i 

Danmark.

I 2021 er der godkendt det første fund af rødrygget 

svale (Cecropis daurica) tilhørende én af de to asiatiske 

underarter, ssp. daurica (rødrygget svale) eller ssp. japo-

nica (centralasiatisk svale). Rødrygget svale er polytypisk 

med otte underarter: ssp. daurica (rødrygget svale), 

ssp. japonica (centralasiatisk svale), ssp. nipalensis 

(himalaya-svale), ssp. erythropygia (punjab-svale), ssp. 

rufula (rødnakket svale), ssp. melanocrissus (sortgumpet 

svale), ssp. kumboensis (bamenda-svale) og ssp. emini 

(ugandasvale) (Gill et al. 2022). Underarten daurica 

yngler i Mongoliet og det nordlige Kina, mens japonica 

yngler i det østlige Kina og Japan (Gill et al. 2022). Uden 

enten at kunne foretage biometriske målinger eller en 

Himalayasanger, Harboøre Tange, 31. oktober 2021. Foto: 

Stephan Skaarup Båsen Lund

Brun løvsanger, Bygholm Vejle, 2. november 2021. Foto: Henrik Haaning Nielsen
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DNA-analyse er de to asiatiske underarter svært adskil-

lelige. Fundet er godkendt som ssp. daurica/japonica, 

da det ikke kan henføres til hvilken af de to underarter, 

der er tale om, og derfor indgår ingen af de to taxa på 

den danske liste.

Fra år 2018 er der godkendt én ny underart for landet 

i kategori A i form af grønlandsk gråsisken, ssp. rostrata. 

Gråsisken (Acanthis flammea) er polytypisk med to 

underarter: ssp. flammea (gråsisken) og ssp. rostrata 

(grønlandsk gråsisken) (Gill et al. 2022). Formen ssp. 

islandica anerkendes ikke længere og er nu inkluderet 

under ssp. rostrata (Gill et al. 2022).

Med eremitdrossel er der hermed godkendt 490 fugle-

arter i kategori A, B og C i Danmark til og med 2021.

Sjældenhedsudvalgets medlemmer
I 2021 trådte Rasmus Due Nielsen og Simon Sigaard 

Christiansen ud af udvalget og blev erstattet af hen-

holdsvis Oskar Nilsson og Henrik Böhmer. Udvalget 

bestod ved udgangen af 2021 af følgende medlemmer: 

Henrik Böhmer, Ole Zoltan Göller, Morten Bentzon 

Hansen, Sakari Kauppinen, Andreas Bruun Kristensen, 

Anders Odd Wulff Nielsen, Henrik Haaning Nielsen, 

Oskar Nilsson, Kent Olsen (formand) og Troels Eske 

Ortvad. Derudover er Søren Sørensen og David Boert-

mann tilknyttet udvalget som konsulenter ved behand-

lingen af fund fra Færøerne hhv. Grønland.

Sjældenhedsudvalgets adresse:
Sjældenhedsudvalget, DOF, Vesterbrogade 138-140, 

1620 København V. E-mail: su@dof.dk.

Sjældenhedsudvalgets hjemmeside:
www.dof.dk/aktiv-i-dof/grupper-og-udvalg/

sjaeldenhedsudvalget

Tak:
For kritik og kommentarer til denne rapport takkes 

Jørgen Staarup Christensen, Tim Hesselballe Hansen 

og Palle A. F. Rasmussen foruden udvalgets øvrige 

medlemmer. For hjælp ved behandlingen af en-

keltsager takkes J. Martin Collinson, Dick Forsman, 

Yann  Kolbeinsson, Juho Könönen, Hans Larsson, 

Björn Malmhagen, Rasmus Strack og Roni Väisänen. 

 Derudover takkes Niklas Andersson, Tor A. Olsen, Roni 

Väisänen, Tadeusz Stawarczyk, Christopher König, 

Vincent van der Spek, Paul French og Yann Kolbeins-

son for informationer om forekomster i hhv. Sverige, 

Norge, Finland, Polen, Tyskland, Holland, Storbritannien 

og Island. Den største tak rettes dog til de mange, der 

 rapporterede deres  observationer til Sjældenheds-

udvalget og dermed skabte grundlaget for denne 

rapport.

Korttået lærke, Christiansø, 29. maj 2021. Foto: Rasmus Tranberg

Kejserørn, Skagen, 

17. juni 2021. Foto: 

Henrik Haaning 

Nielsen
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Sjældne fugle i 2021
Årets første sjældne fugl blev fundet nytårsdag i form 

af en amerikansk sortand på Mols (ÅH). Ellers var januar 

præget af den fortsatte tilstedeværelse af en række 

langtidsstationære fugle, der var blevet fundet allerede 

i slutningen af 2020, f.eks. to asiatiske fløjlsænder i 

Odsherred (S), en mellemflagspætte i Rindum (RK) og 

en langnæbbet sneppeklire ved Horsens Fjord (VE/ÅH). 

Derudover blev en prærietrane, der var blevet fundet på 

Møn i de allersidste dage af december 2020, set på ikke 

mindre end fire forskellige sjællandske lokaliteter i løbet 

af januar. Samme fugl sås i løbet af februar til maj des-

uden på flere lokaliteter i det nordlige Jylland, før den i 

starten af maj trak ud mod Sverige fra Skagen (NJ).

Starten af februar bød på to halsbåndstroldænder i 

det jyske ved hhv. Mossø (ÅH) og Slivsø (SJ). Derudover 

var det mest bemærkelsesværdige en gps-mærket 

høgeørn (“3C”), der midt i februar blev registreret via 

GPS-signal fra Lovrup Skov (SJ). Samme fugl opholdt 

sig i Danmark i store dele af 2020 og har således sand-

synligvis tilbragt vinteren i Danmark.

Overskriften i marts var en hun hvidkindet værling, 

der sås ved foderpladser i sommerhushaver ved Rødhus 

(NJ) i dagene 14-28/3. I samme del af landet noteredes 

i marts endvidere en stellersand på Hirsholmene (NJ). 

I den anden ende af Jylland sås en mellemflagspætte i 

Kollund Skov (SJ), og sidst på måneden trak årets ene-

ste blå glente forbi Tontoft Nakke på Als (SJ). Desuden 

blev en halsbåndstroldand opdaget på Sydsjælland ved 

Bjørnebæk Sø (S), samme fugl sås i april i både Gyrstinge 

Sø (S) og Søndersø (S).

Den største overraskelse i april var en sortbrynet 

albatros, der 17/4 trak forbi Skagen (NJ), samme fugl 

sås derefter 22/4 ved Gilleleje (S). Dertil bød april på en 

mellemflagspætte i Kogsbøl Mose (SJ), en nathejre træk-

kende over Middelfart (F) om natten, en kohejre i Vejlerne 

(NJ), en høgeørn i Skagen (NJ) samt en langnæbbet 

sneppeklire opdaget sidst på måneden på Fanø (RB).

Vejret i maj var domineret af usædvanlig koldt vejr, 

hvilket satte sit præg på mængden og diversiteten af 

sjældne fugle. Ikke desto mindre sås en række sjældne 

arter, mest overraskende landets tredje tornhalesej-

ler, som sås 17/5 ved Vest Stadil Fjord (RK) samt en 

storskråpe, der 15/5 først sås trække forbi Blåvand (RB) 

og senere på dagen forbi Søndervig (RK). Dertil rastede 

en rødvinget braksvale i flere dage ved Vilsted Sø (NJ), 

og en lille bjergand opholdt sig i over to uger i Vejlerne 

(NJ). To rødstrubede sangere sås ved henholdsvis Nørre 

Rubjerg (NJ) og Gedser Odde (LF). En iberisk sanger 

rastede én dag på Christiansø (B), hvilket var landets 

sjette fund og første, uden for den jyske vestkyst. I 

Skagen (NJ) sås i maj en alpesejler og en hætteværling. 

Maj bød også på en kohejre i Lille Vildmose (NJ), samt 

to korttåede lærker på hhv. Hesselø (S) og Christiansø 

(B); endnu én fulgte i juni på Fanø (RB).

I starten af juni kom varmen, og med sig bragte den 

en kavalkade af sjældne fugle. Især i Skagen (NJ), hvor 

landets første rødryggede svale ssp. daurica/japonica sås 

Sibirisk bynkefugl/japansk bynkefugl, Grønningen, 21. oktober 2021. Foto: Hans Ægidius
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2/6. Skagen bød i juni desuden på en vestlig bjergløv-

sanger, endnu en hætteværling, en bonapartemåge, en 

kejserørn, en rosenterne, en atlantisk/scopolis skråpe, 

en høgeørn samt en gåsegrib, der gjorde trækforsøg 

i starten af måneden. Samme fugl sås sidenhen på 

Langeland (F) og Samsø (ÅH), hvor den opholdt sig 

helt til slutningen af juli. Af småfugle i juni kan nævnes 

en hætteværling på Christiansø (B) og en rødhovedet 

tornskade ved Oksbøl (RB). Derudover skal nævnes en 

sortvinget braksvale i Vejlerne (NJ), en purpurhejre ved 

Skjern Enge (RK) og en alpesejler i Gedser (LF) samt to 

syngende dværgrørvagtler i hhv. Sølsted Mose (SJ) og 

Lille Vildmose (NJ).

Som vanligt forløb juli mere stille og roligt. Højde-

punktet var landets blot andet fund af orientbraksvale, 

som blev gjort 4/7 ved Margrethe Kog (SJ). Fuglen 

sås på lokaliteten i flere dage i juli, før den forsvandt, 

for igen at dukke op på samme lokalitet i midten af 

oktober. Eneste øvrige fund af sjældne vadefugle var en 

lille gulben ved Kammerslusen (RB) og en prærieløber i 

Margrethe Kog (SJ). Bemærkelsesværdigt var også det 

første fund af nordsanger i juli, idet en fugl blev ring-

mærket 28/7 i Blåvand (RB).

Det mest overraskende fund i august var uden tvivl en 

østlig turteldue 31/8 på Ertholmene (B) på en for arten 

meget tidlig dato i Europa. Derudover sås blot meget 

få sjældne fugle, nævnes skal to forskellige balearskrå-

per på den jyske vestkyst og en triel, der rastede på 

Værnengene (RK).

I september løb Skagen (NJ) endnu en gang med 

overskrifterne, da Danmarks tredje grøn sanger blev 

fotograferet og lydoptaget 7/9 i Ellekrattet. Lige i hæ-

lene fulgte Christiansø (B) med en ringmærket stribet 

græshoppesanger 14/9 samt ditto blåstjert 29/9. Begge 

arter er blot registreret én gang tidligere på Ertholmene. 

Rovfuglene udmærkede sig med fund af stor skrigeørn 

ved Stevns (S) og ørnevåge ved Rudbøl Kog (SJ). Af 

Kohejre, Rakkeby, Mors, 17. november 2021. Foto: Poul Holm Pedersen

Rødvinget braksvale,  

Vilsted Sø, 19. maj 2021.  

Foto: Albert Steen-Hansen
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havfugle sås en atlantisk/scopolis skråpe ved Hunde-

sted (S) samt en balearskråpe ved Vejers Strand (RB) 

- årets tredje fund af arten. Værd at bemærke var også 

landets andet septemberfund af amerikansk pibeand, da 

en han rastede en enkelt dag i Hovvig (S). Samme fugl 

dukkede op igen i området i slutningen af november.

Som sædvanligt bød oktober på mange sjældne 

fugle. En bairdsryle blev månedens sjældneste, da en 

fugl blev opdaget 21/10 i Blåvand (RB) i forbindelse med 

felttræf. På vanlig vis sås i oktober en række sjældne 

småfugle især langs den jyske vestkyst. Således bød 

området ved Blåvand (RB) på en blåstjert, en schwarz’ 

løvsanger, tre tajgapibere og to sibiriske/japanske byn-

kefugle. Andre steder på den jyske vestkyst sås en tajga-

piber ved Roborghus (RB), en sibirisk/japansk bynkefugl 

i Thyborøn (RK) og i samme område en himalayasanger 

på Harboøre Tange (RK), samt sluttelig en blåstjert og 

en brun løvsanger på Mandø (RB) - yderligere tre brune 

løvsangere fulgte i landet i november. Dertil blev en 

nonnestenpikker fundet på Ertholmene (B) og en pile-

værling sås rastede på Saltholm (S). Af øvrige sjældne 

fugle i oktober kan nævnes en lille gulben i Margrethe 

Kog (SJ), en atlantisk/scopolis skråpe ved Fyns Hoved 

(F), en polarlomvie ved Gilleje (S), en kohejre i Vestsjæl-

land og en amerikansk sortand ved Hulsig (NJ).

Novembers ubetingede højdepunkt var Danmarks 

første fund af eremitdrossel, i form af en fugl, der blev 

ringmærket 4/11 Christiansø (B). På samme lokalitet sås 

også en himalayasanger midt på måneden. I den anden 

ende af landet holdt landets tredje isabellastenpikker 

til 14-17/11 på stranden ved Blåvand (RB). Dertil kan 

nævnes endnu en kohejre - denne gang på Mors (NJ) 

samt årets eneste jagtfalk, som blev opdaget i Vejlerne 

(NJ) sidst på måneden.

I december indfandt der sig mellemflagspætter på to 

for arten efterhånden klassiske lokaliteter i det søn-

derjyske, Gråsten Slotspark (SJ) og Draved Skov (SJ). 

Måneden bød desuden på en amerikansk sortand ved 

Øster Hurup (NJ) og en asiatisk fløjlsand returnerede for 

anden vinter i træk til Høve Strand (S) i Odsherred.

Kategori A: Spontane forekomster
Category A: Species recorded in an apparently wild state

Amerikansk pibeand Mareca americana  
(0, 45/45, 2/2)

2021: 1-2/6, Arup Vejle (NJ), 2K han, *Henrik Haaning 

Nielsen, Jan Svejgaard Jensen (Foto). – 16/6 + 29-30/6, 

Bygholm Vejle (NJ), 2K han, Henrik Haaning Nielsen, 

Mogens Neergaard, Carsten Svejstrup Sørensen (Foto). 

– 26/9, Hovvig, Nykøbing Sjælland (S), 2K+ han, *Erik 

Vikkelsø Rasmussen m.fl. (Foto). – 27/11-5/12, Ny-

købing Bugt, Nykøbing Sjælland (S), 2K+ han, *Knud 

Flensted, Erik Vikkelsø Rasmussen m.fl. (Foto).

Fundene i juni i Arup Vejle og Bygholm Vejle vurderes 

at omhandle samme individ og regnes som ét fund. 

Lille bjergand, Han Vejle, 24. maj 2021. Foto: Henrik Haaning Nielsen



117

Tilsvarende bliver fundene fra Hovvig og Nykøbing Bugt 

regnet som ét fund. Dermed det kun femte godkendte 

fund fra Sjælland. Artens forekomst i Danmark er med 

en klar overvægt af fund fra Nord- og Vestjylland, mens 

antallet af fund er markant færre i Østjylland og på Fyn, 

Sjælland og Bornholm. (Nordamerika)

Hvidøjet and Aythya nyroca (4/4, 64/71, 1/1)

2021: 1-5/1, Grusgrave ved Birkum (F), 3K+ han, Per 

Rasmussen, Henrik Kalckar Hansen m.fl. (Foto). – 

1/1-10/2, Kiskelund Plantage og Kruså Møllesø (SJ), 

3K+ han, Jørn Vinther Sørensen m.fl. (Foto). – 1-6/6, 

Knabberup Sø (VE), han, Johnny Videriksen m.fl. (Foto). 

– 18/7-24/8, Damhussøen, København (S), 2K+ han, 

*Tim Andersen, Jørgen Hulbæk Christiansen, Rasmus 

Strack m.fl. (Foto). – 22/8-4/10, Søndersø, Maribo (LF), 

2K+ han, *Rasmus Strack m.fl. (Foto). – 31/10-31/12, Ki-

skelund Plantage og Kruså Møllesø (SJ), 2K+ han, *Jørn 

Vinther Sørensen m.fl. (Foto).

År 2021 bød på ét nyt fund, i Knabberup Sø, samt 

fire gengangere: Fuglen ved Grusgrave ved Birkum 

blev opdaget ved lokaliteten 31/10 2020 (SU-rapport 

2020); fuglen ved Kiskelund Plantage og Kruså Møllesø 

er set ved lokaliteterne årligt siden 2017, i vinterhalv-

året (yderdatoer, 6/10-19/3); fuglen i Damhussøen har 

oversomret ved lokaliteten årligt siden 2019 (yderdatoer 

hidtil, 27/6-21/8); fuglen i Søndersø, Maribo, regnes 

som genganger fra tidligere år; arten er set årligt i Mari-

bosøerne siden 2016. (Øst- & Sydøsteuropa; overvintrer 

Middelhavet, Sortehavet & Nordafrika)

Halsbåndstroldand Aythya collaris (0, 20/20, 2/2)

2021: 4/1-1/2, Skjern Enge (RK), 3K+ han, *Ole Amstrup 

m.fl. (Foto). – 2-27/2, Mossø (ÅH), 3K+ han, *Jens Bal-

legaard m.fl. (Foto). – 10-18/2, Slivsø, Hoptrup (SJ), 3K+ 

han, *Gerda Bladt m.fl. (Foto). – 8/3-5/4, Bjørnebæk 

Sø, Bisserup (S), 3K+ han, *Jørgen Hulbæk Christiansen, 

*Tim Andersen, Rasmus Strack m.fl. (Foto). – 12/4, Gyr-

stinge Sø, Ringsted (S), 3K+ han, *Jan Svejgaard Jensen 

m.fl. (Foto). – 13-25/4, Søndersø, Værløse (S), 3K+ han, 

*Jesper Brodersen m.fl. (Foto). – 22-23/10, Søndersø, 

Værløse (S), 2K+ han, *Jesper Brodersen, Jonatan 

Hauge Noldegaard m.fl. (Foto & Video).

Amerikansk pibeand, Bygholm Vejle, 29. juni 2021. Foto: Henrik Haaning Nielsen

Halsbåndstroldand, Søndersø, 15. april 2021. Foto: Sakari 

Kauppinen
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År 2021 bød på to fund, som vurderes at omhandle 

“nye” individer; fundene ved Mossø og Slivsø. Fundet 

fra Skjern Enge regnes som genganger med fuglen, 

som har gæstet lokaliteten de seneste to vintre, senest 

1-4/1 2020 (SU-rapport 2020). Endvidere regnes fun-

dene fra Bjørnebæk Sø og Gyrstinge Sø som samme 

individ og som genganger med fuglen i Søndersø, 

Værløse. Det er første gang, at sidstnævnte vurderes 

som en genganger med fund uden for NØ-Sjælland. 

(Nordamerika)

Lille bjergand Aythya affinis (0, 9/9, 1/1)

2021: 15/5-1/6, Kogleaks, Han Vejle og Selbjerg Vejle 

(NJ), 3K+ han, *Asger Lykkegaard Møldrup, Henrik 

Haaning Nielsen, Lars Grøn m.fl. (Foto).

Første fund siden 2015/2016 og det tredje fund i 

Vejlerne, som også husede Danmarks første fund, 

5-7/5 1985 ad. han Bygholm Vejle (SU-rapport 1994). 

De i alt ti danske fund falder i perioden fra decem-

ber-juni, med nu to fund i både december, februar og 

maj. (Nordamerika)

Stellersand Polysticta stelleri (7/9, 94/116, 1/1)

2000: 31/12, Korshage, Rørvig (S), 1K/hun trk., derefter 

rst., *Jørgen Hulbæk Christiansen m.fl.

2021: 16-19/3, Hirsholmene (NJ), 3K+ han, *Frede 

Jakobsen m.fl. (Foto).

Fundet i 2021 er det første siden 2018, hvor der blev 

set to fugle (SU-rapport 2018). Fundet udgør det kun 

syvende fund af arten siden 2010, hvor arten genind-

trådte på SU-listen. Arten var taget af SU-listen 1991-

2009, men opsummeringen inkluderer nu alle fund 

jf. Christensen et al. (2022) foruden fundet fra 2000. 

(Sibirien; overvintrer Barentshavet & Østersøen)

Asiatisk fløjlsand Melanitta stejnegeri (0, 6/6, 0)

2021: 1-25/1, Høve Strand (S), 3K+ han, Sebastian Klein 

m.fl. (Foto & Video). – 3/1-23/3, Kattegat ud for Sand-

flugtsplantagen, Rørvig (S), 3K+ han, *Rasmus Strack, 

*Peter Christiansen m.fl. (Foto & Video). – 19-31/12, 

Høve Strand og Ordrup Næs (S), 3K+ han, *Joshua 

Haahr, *Sebastian Thorup Hansen m.fl. (Foto).

Alle fundene gjort i 2021 regnes som gengangere fra 

tidligere år. Fuglen, der sås i januar ved Høve Strand, 

blev opdaget allerede i december 2020 (SU-rapport 

2020). Den regionale fordeling af de danske fund er RB 

(2) og S (4). Den månedlige fordeling af de danske fund 

er februar (2), september (1), oktober (2) og december 

(1). Første danske fund blev gjort så sent som 2009, 

hvor en fugl blev fundet i oktober ved Blåvand (SU-rap-

port 2009). I det nordvestlige Estland blev der ved Cape 

Põõsaspea i perioden 1/7-5/11 2019 registreret 67.000 

trækkende fløjlsænder (M. fusca), hvoraf størstedelen ikke 

var mulige at tjekke for asiatisk eller amerikansk fløjlsand. 

Ikke desto mindre blev otte asiatiske fløjlsænder samt 

tre ubestemte asiatiske/amerikanske fløjlsænder (M. 

deglandi) fundet trækkende forbi - alle 2K+ hanner. 

På baggrund af observationerne blev det vurderet, 

at for hver 800 positivt identificeret 2K+ han, var der 

én asiatisk fløjlsand eller asiatisk/amerikansk fløjlsand 

(Könönen 2022). (Nordøstasien)

Amerikansk sortand Melanitta americana  
(0, 33/33, 3/3)

2021: 1-26/1, Dragsmur (ÅH), 3K+ han, *Morten D. D. 

Hansen, Emil Skovgaard Brandtoft m.fl. (Foto). – 1/1-

24/1, Asserbo Strand og Melby Overdrev (S), 3K+ han, 

Morten Christensen m.fl. (Foto). – 1-30/3, Asserbo 

Strand (S), 3K+ han, Sakari Kauppinen, Jakob Engel-

hard m.fl (Foto). – 21/2, Hvidbjerg Strand, Blåvand (RB), 

3K+ han, *Henrik Böhmer (Foto). – 22+31/3 + 11-14/4, 

Hirtshals Havn, Kjul Strand og Hirtshals Øststrand (NJ), 

3K+ han, Rune Sø Neergaard m.fl. (Foto & Video). – 8/4, 

Blåvands Huk (RB), 3K+ han, Samuel Perfect, David Man-

strup, Bent Jacobsen (Foto). – 16-20/10, Hulsig og Kar-

red, Ålbæk Bugt (NJ), 2K+ han, *Henrik Thorhauge Rask, 

Alex Sand Frich m.fl. (Foto). – 24/10, Asserbo Strand 

(S), 2K+ han, *Jakob Engelhard m.fl. (Foto). – 24-31/12, 

Asserbo Strand og Melby Strand (S), 2K+ han, *Jakob En-

gelhard m.fl. (Foto). – 27/10, Vejers Strand (RB), 2K+ han, 

*Henrik Böhmer. – 14/12, Kysten mellem Øster Hurup 

og Tofte Skov (NJ), 2K+ han, *Rune Sø Neergaard (Foto 

& Video). – 17-18/12, Dragsmur (ÅH), 2K+ han, *Kim 

Nørgaard Mouritsen, Michael Knudsen m.fl. (Foto).

Der blev registreret tre nye fund i 2021: Dragsmur i 

januar, Hulsig/Karred i oktober og kysten mellem Øster 

Hurup og Tofte Skov i december. De resterende fund 

i 2021 anses som gengangere. Danmark er det land i 

Europa med næstflest fund af amerikansk sortand kun 

overgået af Sverige, hvor der er gjort 43 fund t.o.m. 

2021, heraf tre fund i 2021. I de øvrige lande i Nord-

vesteuropa er der t.o.m. 2021 gjort følgende antal fund: 

Finland (7) (Tarsiger 2022), Holland (4) (CDNA 2022), 

Norge (5) (Norgelisten 2022), Polen (16) (Komisja Fauni-

styczna 2022), Storbritannien (15) (Paul French pr. mail) 

og Tyskland (5) (Christopher König pr. mail). (Nordame-

rika & Nordøstsibirien)

Tornhalesejler Hirundapus caudacutus (0, 2/2, 1/1)

2021: 17/5, Vest Stadil Fjord (RK), rst., derefter trk., 

*Svend Erik Petersen, Jens Ballegaard (Foto).

Tredje fund og, ligesom de to tidligere fra henholds-

vis Juvre, Rømø (SJ) 21/10 2012 (SU-rapport 2012) 

og Grønhøj Strand (NJ) 28/7 2019 (SU-rapport 2019), 

Alpesejler, Gedser Odde, 6. juni 2021. Foto: Gert Juul Jeppesen
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blot set ganske kortvarigt. Fuglen fouragerede langs 

et læhegn i to minutter ved 9-tiden om morgenen 

og blev fotodokumenteret med en smartphone, før 

den  fortsatte mod nord. Der var ingen fund af arten 

i vores nabolande i 2021, men Island havde sit første 

fund af arten ved Latrabjarg, NV-Island, 20/6 (Birding 

Iceland 2021). (Nordlige Asien; overvintrer Sydøstasien 

& Australien)

Alpesejler Tachymarptis melba (3/3, 36/37, 2/2)

2021: 10/5, Pælebakke Klit, Skagen (NJ), trk., *Hans 

Christophersen, Knud Pedersen, Mikkel Høybye Ras-

mussen m.fl. – 6/6, Gedser Odde (LF), rst., derefter trk., 

*Louis A. Hansen, *Jimmy Skat Hansen, Ole Friis Larsen 

m.fl. (Foto).

Ottende fund i Skagen, men første siden 2002. 

Fundet i Gedser er det andet for lokaliteten; første 

var en trk. 18/9 1994 (SU-rapport 1994). Bedste år for 

arten med tre fund er 1986, 1994 og 2013. (Alperne, 

Sydeuropa & Lilleasien mod øst til vestlige Himalaya; 

overvintrer tropisk Afrika)

Østlig turteldue Streptopelia orientalis (6/6, 4/4, 1/1)

2021: 31/8-4/9, Ertholmene (B), 1K, *Anton Herrig Lie-

bermann, *Hans Ole Matthiesen m.fl. (Foto).

Et fænologisk meget overraskende fund; tidligere 

danske fund er gjort i perioden oktober til marts, og 

størstedelen af fund i Nord- og Vesteuropa er gjort i 

det sene efterår og om vinteren. Fra Sverige foreligger 

dog et fund af en 1K hun i Västerbotten 10-24/8 1923 

(Birdlife Sverige 2022). I 2021 var der i Sverige to fund; 

januar-marts i Västerbotten og december i Uppland 

(Artportalen 2022), mens Norge havde et enkelt i no-

vember (Olsen 2022). (Centrale Sibirien & Uzbekistan 

østpå til Stillehavet; overvintrer Sydasien)

Dværgrørvagtel Zapornia pusilla (3/3, 17/17, 2/2)

2021: 5-7/6, Lille Vildmose (NJ), han syng., *Jan Svej-

gaard Jensen m.fl. (Lyd). – 7-28/6, Sølsted Mose (SJ), 

han syng., Kaj Abildgaard, Lene Berthing m.fl. (Lyd).

Tredje år i træk med fund af arten. 15 af de 22 danske 

fund er gjort i juni; de resterende er fra maj (4), juli (4) 

og september (1). Fundet i Lille Vildmose er det femte 

for lokaliteten - alle siden 2011, hvilket kun er overgået 

af Vejlerne (NJ) med seks fund; her er seneste fund dog 

helt tilbage i 1998. Tyskland havde ca. fem fund i 2021 

(Christopher König pr. mail), mens arten sidst er set i 

Sverige i 2012. Den er aldrig truffet i Norge. (Syd- & 

Østeuropa; overvintrer Afrika)

Prærietrane Antigone canadensis (0, 2/2, 0)

Med karakterer svarende til lille prærietrane, ssp. cana-

densis (0, 2/2, 0)

2021: 2/1, Masnedsund Havn, Vordingborg (S), 3K+, 

Arne Holdensen (Foto). – 14-16/1, Avnø og Svinø (S), 

3K+, *Jørgen Peter Kjeldsen m.fl. (Foto). – 31/1, Melby 

Overdrev (S), 3K+, trk. NV, *Marianne Brynfeldt, *Tho-

mas Vikstrøm. – 31/1, Torup Enghave og Sølager Stran-

deng ved Hundested, Halsnæs (S), 3K+, rst. og dernæst 

trk., *Michael Trasborg, *Didrich Didrichsen, *Stig 

Rubæk m.fl. (Foto). – 14-19/2, Gravlev Sø, Støvring (NJ), 

3K+, *Aage Langeland, Hans Christophersen, Thomas 

Østlig turteldue, Ertholmene, 31. august 2021. Foto: Anton Herrig Liebermann
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Munch m.fl. (Foto). – 20/3, Viskum (NJ), 3K+, *Tonny 

Ravn Kristiansen m.fl. (Foto). – 27/3-9/4, Lille Vildmose 

(NJ), 3K+, *Claus Rømer m.fl. (Foto). – 12/4-2/5, Vust 

Holme og Bygholm Vejle (NJ), 3K+, *Stig Brix, Henrik 

Haaning Nielsen m.fl. (Foto). – 8/5, Troldkær, Råbjerg 

Enge (NJ), 3K+, *Peter Manstrup, Oluf Lou m.fl. (Foto). 

– 8/5, Hulsig Hede og Skagen (NJ), 3K+ trk., Anders 

Østerbye, Alex Sand Frich m.fl. (Foto).

Prærietrane, Viskum, 20. marts 2021. Foto: Tonny Ravn Kristiansen

Prærietrane, Avnø, 15. januar 2021. Foto: Bo Tureby
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Alle årets fund vedrører samme individ på danmarks-

turné. Fuglen sås første gang i Danmark 27/12 2020 ved 

Røddinge, Møn (SU-rapport 2020). Efter at være trukket 

ud ved Skagen blev fuglen genfundet i Jäntland, Sve-

rige, ca. 600 km NNØ for Skagen 13-14/5 (Artportalen 

2022), i Troms og Finnmark, Nordnorge, 1/6-30/8 (Ol-

sen 2022) og nær Oulo, Nordfinland, 5-12/10 (Tarsiger 

2022). Fuglen er godkendt som lille prærietrane (ssp. 

canadensis), som yngler i NØ-Sibirien, Alaska og det 

nordlige Canada til Baffinøen (Gill et al. 2022), og som 

må betragtes som den klart mest potentielle strejfgæst 

i Europa. (ssp. canadensis: Nordøstlige Sibirien, Alaska 

og det nordlige Canada til Baffin Island; overvintrer 

sydvestlige USA)

Triel Burhinus oedicnemus (13/13, 44/44, 1/1)

2021: 30/8, Værnengene, Ringkøbing Fjord (RK), *Jan 

Mønsted (Foto).

I Fennoskandinavien var der følgende antal fund i 

2021: Finland (2) (Tarsiger 2022), Norge (3) (Olsen 2022) 

og Sverige (1) (Artportalen 2022). Rent tidsmæssigt er 

fundet ikke videre typisk, idet det kun er det femte fund 

fra august måned. Den månedlige fordeling af de danske 

fund er med årets fund følgende: januar (1), april (6), maj 

(17), juni (7), juli (9), august (5), september (2), oktober (5), 

november (4) og december (1). Dertil kommer et ældre 

fund fra 1850 uden eksakt datoangivelse. (Mellem- & 

Sydeuropa; overvintrer Sydeuropa & Nordafrika)

Bairdsryle Calidris bairdii (0, 5/5, 1/1)

2021: 21-24/10, Hvidbjerg Strand og Grønningen, 

Blåvand (RB), 1K, *Carit Johan Xerxes Walter, *Louis K. 

Poulsen m.fl. (Foto).

Første fund fra oktober og dermed det seneste danske 

fund. Bortset fra et fund af en adult fugl 26/8 2006 

ved Gerå (NJ) har alle øvrige danske fund drejet sig om 

1K-fugle set i september (SU-rapport 2006). Af disse 

var det hidtil seneste fund 23-24/9 2017, Ballum (SJ) 

(SU-rapport 2017). Artens optræden i Nordvesteuropa 

i 2021 var relativt normal, således var der ét fund i 

Tyskland (Christopher König pr. mail) og fem i Storbri-

tannien (Paul French pr. mail). I perioden 1989-2018 er 

der i gennemsnit gjort 6,4 fund pr år (BBRC 2022). Arten 

sås ikke i hverken det øvrige Skandinavien eller i Holland 

i 2021. (Arktisk Nordamerika & nordøstligste Sibirien; 

overvintrer Sydamerika)

Prærieløber Calidris subruficollis (1/1, 52/53, 1/1)

2021: 25-26/7, Margrethe Kog (SJ), 2K+ sdr., *Christian 

Leth, Henrik Læssøe m.fl.

Fundet udgør det sjette fund fra juli og det syvende 

fra Tøndermarsken (SJ). Med årets fund er den måned-

lige fordeling af de danske fund: maj (7), juni (3), juli (6), 

august (15), september (15) og oktober (8). I 2021 var 

der to fund i Norge (Olsen 2022), ét i Finland (Tarsi-

ger 2022) og fem i Sverige (Artportalen 2022). (Arktisk 

Nordamerika; overvintrer Sydamerika)

Langnæbbet sneppeklire Limnodromus 
scolopaceus (1/1, 17/17, 1/1)

2021: 1-16/1, Borre, Horsens Fjord (VE), 2K, Kim Biled-

gaard m.fl. (Foto). – 1-19/1, Alrø Egehoved (ÅH), 2K, 

Gitte Nielsen m.fl. (Foto). – 29/4-12/5, Fanø Nordvest-

strand (RB), sdr., *Per Kjær m.fl. (Foto).

De to fund fra hhv. Borre og Alrø Egehoved drejer sig 

om samme fugl, der pendlede mellem de to lokaliteter, 

Bairdsryle, Hvidbjerg Strand, 21. oktober 2021. Foto: Louis Kristoffer Poulsen
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som ligger på hver sin side af Horsens Fjord. Denne 

fugl blev fundet allerede i november 2020 (SU-rapport 

2020). Fundet fra Fanø er det tredje fra april. Måneds-

fordelingen af de danske fund er januar (1), april (3), 

maj (6), juni (2), juli (2), august (1), september (2) og 

november (2). Ganske bemærkelsesværdigt var der i 

2021 hele seks fund i Tyskland, hvilket skal ses i lyset af 

blot ti tidligere fund i perioden 1977-2020 (Christopher 

König pr. mail). I de øvrige lande i Nordvesteuropa var 

forekomsten mere moderat med følgende antal fund i 

de forskellige lande: Holland (1) (CDNA 2022), Norge (2) 

(Olsen 2022), Storbritannien (4) (Paul French pr. mail) 

og Sverige (1) (Artportalen 2022). (Nordamerika & 

østlige Sibirien; overvintrer Sydamerika)

Terekklire Xenus cinereus (0, 59/59, 0)

2021: 28/5, Vidåslusen, Højer (SJ), sdr., *Jens Ballegaard 

m.fl. (Foto).

Eneste fund i 2021 drejer sig om det tilbagevendende 

individ, som hvert år siden 2008 er set i området ved 

Vidåslusen/Saltvandssøen (SU-rapport 2019). (Finland, 

Belarus og Rusland; overvintrer tropisk Afrika, kysterne 

langs Det Indiske Ocean, Sydøstasien & Australien)

Lille gulben Tringa flavipes (1/1, 13/13, 2/2)

2021: 1/7, Indvindingen, Kammerslusen, Ribe (RB), 2K+ 

sdr., *Rune Sø Neergaard (Foto & Video). – 7-11/10 + 

2-15/11, Saltvandssøen, Margrethe Kog (SJ), 1K, *Kari 

Varvikko, *Pentti Huttunen, Bjarne Nielsen m.fl. (Foto).

To fund af arten i år, hvilket er det næstbedste år kun 

overgået af 2020, hvor der blev gjort hele fire fund. Det 

er samtidig tredje år i træk med fund af arten. Både i 

oktober og november sås lille gulben stort set samme 

sted i den sydlige del af Saltvandssøen. Derfor regnes 

fundene på lokaliteten i oktober og november for at 

dreje sig om samme fugl, selvom der var en pause på 

20 dage mellem observationerne. Den regionale for-

deling af fund af arten er dermed følgende: NJ (5), RK 

(1), RB (2), SJ (4), F (1), S (1) og LF (2). Til sammenligning 

var der følgende antal fund i andre Nord- og Melleme-

uropæiske lande: Finland (1) (Tarsiger 2022), Holland (1) 

(CDNA 2022), Norge (3) (Olsen 2022), Polen (1) (Komisja 

Faunistyczna 2022), Sverige (2) (Artportalen 2022) og 

Tyskland (1) (Christopher König pr. mail). (Nordamerika; 

overvintrer Mellem- & Sydamerika)

Rødvinget braksvale Glareola pratincola  
(1/1, 16/16, 1/1)

2021: 17-20/5, Vilsted Sø (NJ), sdr., *Thomas Siig, Mikkel 

Rasmussen m.fl. (Foto).

Fundet er det sjette siden årtusindskiftet. Fordelingen 

af de danske fund på årtier er som følger: før 1950 (1), 

1970-1979 (1), 1980-1989 (5), 1990-1999 (5), 2000-

2009 (2), 2010-2019 (3) og 2020-2021 (1). Fundmøn-

stret indikerer således, at arten er blevet sjældnere i 

Danmark siden årtusindskiftet. Årets fund er tidsmæs-

sigt typisk, idet maj er den måned med flest danske 

fund. Månedsfordelingen er følgende: maj (8), juni (4), 

Langnæbbet sneppeklire, Fanø Nordveststrand, 8. maj 2021. Foto: Søren Brinch
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juli (1), august (4) og september (1). Arten sås også i flere 

af de andre nordeuropæiske lande i 2021: Finland (1) 

(Tarsiger 2022), Polen (3) (Komisja Faunistyczna 2022), 

Storbritannien (6) (Paul French pr. mail) og Tyskland (4) 

(Christopher König pr. mail). Bemærk, at der var en fejl 

i opsummeringen i SU-rapport 2019 (se rettelser sidst i 

indeværende rapport). (Sydeuropa & Centralasien; over-

vintrer tropisk Afrika)

Orientbraksvale Glareola maldivarum (0, 1/1, 1/1)

2021: 4-8/7, Vidåslusen og Margrethe Kog (SJ), 2K+ 

sdr., *Lilly Sørensen, *Niels Bomholt Jensen, Jesper 

Johannes Madsen m.fl. (Foto). – 16-19/10, Margrethe 

Kog (SJ), 2K+ vdr., *Ole Goldschmidt m.fl. (Foto).

Landets andet fund udgøres af en fugl, der først sås i 

juli og derefter igen i oktober i området ved Margrethe 

Kog. Første danske fund var 26/5 2010, Vest Stadil Fjord 

(RK) (SU-rapport 2010). På baggrund af individspecifikke 

skader i svingfjerene i begge vinger kunne det konsta-

teres, at det var samme fugl, der sås på flere lokaliteter i 

det sydvestlige Norge i perioden 29/4-24/6 2021 (Olsen 

2022). Samme fugl sås desuden i Hauke-Haien-Koog 

i Tyskland i både august og september (Christopher 

König pr. mail). Fundet udgør cirka det 23. i Vestpalæ-

arktis med fund i følgende lande: Cypern (1), Egypten 

(1), Finland (1), Frankrig (1), Holland (2), Israel (1), Kuwait 

(2), Norge (4), Sverige (3), Tyskland (1) (Tarsiger 2022) og 

Storbritannien (7) (Paul French pr. mail). Bemærk, at det 

samlede antal fund i ovennævnte lande er højere end 

det samlede antal fund i Vestpalæarktis, hvilket skyldes, 

at den samme fugl i enkelte tilfælde er set i flere lande. 

(Østasien; overvintrer Sydøstasien & Australien)

Sortvinget braksvale Glareola nordmanni  
(2/2, 12/13, 1/1)

2021: 16/6, Bygholm Vejle (NJ), sdr., *Henrik Haaning 

Nielsen, Jens Frimer Andersen m.fl. (Foto).

Et typisk fund både hvad angår lokalitet og tidspunkt. 

Nordjylland er med seks fund den region med flest 

fund, hvoraf de fire er fra Vejlerne. Øvrige regioner med 

fund af arten er: RK (2), SJ (3), F (1) og S (3). Juni og maj 

er med hver fire fund de bedste måneder for arten. Må-

nedsfordelingen af de danske fund: maj (4), juni (4), juli 

(2), august (2), september (2) og oktober (1). Af øvrige 

fund i Nord- og Mellemeuropa i 2021 var der følgende: 

Holland (1) (CDNA 2022), Norge (1) (Olsen 2022), Polen 

(1) (Komisja Faunistyczna 2022), Storbritannien (2) (Paul 

Orientbraksvale,  

Margrethe Kog,  

17. oktober 2021.  

Foto: Jan Lindgaard  

Rasmussen

Sortvinget braksvale, Bygholm Vejle, 16. juni 2021. Foto: Henrik Haaning Nielsen
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French pr. mail) og Tyskland (2-4) (Christopher König 

pr. mail). (Sortehavsegnene & Centralasien; overvintrer 

sydlige Afrika)

Bonapartemåge Chroicocephalus philadelphia 
(0, 7/7, 1/1)

2021: 14-29/6, Skagen Havn, Sønderstrand og Grenen 

(NJ), 2K, *Anders Sydney Jensen m.fl. (Foto).

Ottende danske fund af denne art, hvoraf de seks 

har været fra Nordjylland. De to øvrige fund er fra hhv. 

Blåvand i 2012 (SU-rapport 2012) og Thorsminde i 2018 

(SU-rapport 2018). Den månedlige fordeling af de dan-

ske fund er dermed som følger: juni (1), juli (1), august 

(2), oktober (1), november (2) og december (1). Eneste 

andre fund i Skandinavien i 2021 var fra Norge, hvor der 

sås fire fugle i juni/juli. Med årets fund foreligger der i alt 

27 fund fra Norge (Olsen 2022). (Nordamerika)

Sandterne Gelochelidon nilotica

2021: 30/6, Bøtø Nor (LF), 3K+ sdr., Rene Christensen 

(Foto).

Til og med 2015 skulle fund af arten uden for vade-

havsregionen forelægges Sjældenhedsudvalget, men 

fra og med 2016 behandler Sjældenhedsudvalget kun 

fund uden for Jylland. Seneste fund uden for Jylland var 

også fra Bøtø Nor i 2018 (SU-rapport 2018, SU-rapport 

2019). (Europa; overvintrer Afrika)

Rosenterne Sterna dougallii (1/1, 3/3, 1/1)

2021: 26/6, Grenen, Skagen (NJ), 3K+ sdr., *Rolf Chri-

stensen m.fl. (Foto).

Fundet fra Skagen udgør landets femte fund. Et 

tidsmæssigt typisk fund, idet de tidligere fund alle er fra 

juni/juli, således 3/7 2002 Agger Tange (NJ) og Thybo-

røn Havn (RK) (SU-rapport 2002), 21/6 2003 Nødebo-

huse Strand og Kikhavn (S) (SU-rapport 2003) samt 19/7 

2013 Hanstholm Havn (NJ) (SU-rapport 2017). Dertil 

kommer ét ældre fund (uden dato) af en skudt fugl fra 

ca. 1900 i Lillebælt (VE) (SU-rapport 2020). Den engel-

ske bestand af rosenterne var i 2021 på 150 par, hvilket 

er rekordhøjt. Alle engelske ynglepar er i én koloni på 

Coquet Island i Northumberland beliggende ca. 600 

km stik vest for Blåvands Huk. Ud over den engelske 

koloni var der små 2.000 ynglepar i Irland i 2021. I 1989 

var den samlede engelske og irske bestand på blot 467 

ynglepar (Birdguides 2021). Bemærk, at opsummerin-

gen er ændret i forhold til SU-rapport 2020, hvor der 

var der var en fejl (se rettelser sidst i indeværende rap-

port). (De Britiske Øer, Bretagne & Azorerne; overvintrer 

Atlanterhavet ud for tropisk Afrika)

Polarlomvie Uria lomvia (5/5, 10/10, 1/1)

2017: 22/10, Nordstrand, Skagen (NJ), vdr. trk., *Erik 

Christophersen, Karsten Klausen.

2019: 10/12, Hvide Sande Havn (RK), vdr., *Svend Erik 

Petersen, Jens Ballegaard, Peter Leth Olsen.

2021: 23/10, Børstrup Hage, Gilleleje (S), vdr. trk., *Lars 

Adler Krogh, Jimmy Skat Hansen (Foto). – 23/10, Udsholt 

Strand (S), vdr. trk., Michael Delpierre, Hans Meilstrup.

Fuglen fra Børstrup Hage er særdeles veldokumente-

ret med gode fotos, og samme fugl blev set senere ved 

Udsholt Strand, også på kort afstand. For ovennævnte 

tre godkendte fund er der tale om veldokumenterede 

fugle, der er set på kort afstand, og hvor observatø-

rerne har set karakterer, der er uden for variation hos 

de øvrige alkefuglearter. I oktober og november 2021 

Polarlomvie, Børstrup Hage, Gilleleje, 23. oktober 2021. Foto: Lars Andersen
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oplevede både den danske og svenske Kattegatkyst et 

relativt stort antal meldinger om polarlomvier. Langt de 

fleste indsendte sager er uden fotodokumentation og 

pga. sværhedsgraden i korrekt bestemmelse af arten, 

er mange af de danske fund fortsat under behandling, 

da kriterier for godkendelse af fund forsøges fastlagt i 

koordination med det svenske sjældenhedsudvalg, da 

en tilsvarende stor forekomst også rapporteredes i Sve-

rige. Med de tre nye danske fund er månedsfordelingen: 

januar (4), februar (1), marts (1), oktober (3), november 

(2) og december (4). Den regionale fordeling er: NJ (5), 

RK (2), F (1) og S (7). Dertil kommer et udateret fund fra 

en ukendt lokalitet i 1911 (Christensen & Rasmussen 

2015). (Arktiske egne, herunder Grønland, Island & det 

nordlige Norge; overvintrer nordlige Atlanterhav ned til 

det centrale Norge)

Sortbrynet albatros Thalassarche melanophris 
(0, 4/4, 1/1)

2021: 17/4, Grenen, Skagen (NJ), 5K+ trk., *Alex Sand 

Frich, Rolf Christensen. – 22/4, Gilleleje Flak og Tragten 

(S), 5K+, *Christian Glahder, Jens Lind, Jesper Hornskov 

(Foto). – 25-26/4, Saltholm og Øresund (S), 5K+, Tomas 

Svensson, Anders Laurin m.fl. (Foto).

Årets fund af sortbrynet albatros er første siden 2017, 

hvor en adult-lignende fugl turnerede både danske og 

svenske kyster i flere dage i oktober. Det samme gjorde 

sig gældende ved årets fugl, der først blev set 17/4 ved 

Grenen, 21/4 ved Hönö i Sverige, 22/4 ved Gilleleje 

og til sidst 25-26/4 i Øresund omkring Saltholm og 

øst mod Malmö i Sverige (Artportalen 2022). Fuglens 

optræden i Øresund sluttede med, at den blev jaget 

af  havørne (Haliaeetus albicilla) omkring Saltholm, 

hvor den til sidst forsvandt. Årets fund godkendes som 

Danmarks femte fund af sortbrynet albatros, da fotos 

af fuglen taget ved Malmö viser, at næbbet ikke var 

helt udfarvet. Således drejer årets fugl sig om et andet 

individ end den adulte fugl, der har turneret i Nordsøen, 

siden den sås første gang i Skagen i maj 2014 (SU-rap-

port 2014), og som har opholdt sig i sulekolonier på 

Helgoland og på den engelske Nordsøkyst. (Sydlige 

Atlanterhav)

Lille stormsvale Hydrobates pelagicus

2021: 23/10, Korshage, Rørvig (S), trk., *Christian Gade, 

Jørgen Bech, Jørgen Hulbæk Christiansen m.fl.

Fund uden for den jyske vestkyst, fra og med 1/1 

2007, skal behandles af Sjældenhedsudvalget. (Atlan-

terhavet)

Atlantisk skråpe / scopolis skråpe Calonectris 
borealis / Calonectris diomedea (0, 60/61, 5/5)

2021: 13/6, Børstrup Hage, Gilleleje (S), trk., *Ja-

kob Engelhard, Michael Køie Poulsen (Foto). – 15/6, 

Grenen, Skagen (NJ), rst., derefter trk., *Jan Hjort 

Christensen, Erik Christophersen m.fl. (Foto). – 18/7, 

Skagens Rev, Skagen (NJ), *Per Gustavsson (Foto). – 

23/9, Kikhavn Hundested (S), trk., *Michael Trasborg, 

Søren Haaning Nielsen. – 16/10, Fyns Hoved (F), *Leif 

Bisschop-Larsen (Foto).

Fem fund af denne sydlige skråpe er det højeste antal 

i nyere tid. Det årlige antal fund siden 2015 har været 

2015 (0), 2016 (1), 2017 (2), 2018 (2), 2019 (1) og 2020 

(3). Fuglen fra Børstrup Hage 13/6 kunne være identisk 

med en fugl, der sås ved Hovs Hallar i Skåne (Artsporta-

len 2022) dagen før, men ellers er der ingen umiddelbar 

sammenhæng mellem de danske og svenske fund i 

2021. Sverige havde i øvrigt også fem fund af atlantisk/

scopolis skråpe i 2021 med flest fund i august (Artspor-

talen 2022). Fundet fra Børstrup Hage 13/6 og Skagen 

16/6 falder uden for normalen og er kun tredje og 

fjerde danske fund i juni. De resterende af årets danske 

fund falder alle tidsmæssigt inden for normalen fra 

med august til oktober som bedste periode for arten. 

Scopolis skråpe er fortsat en ekstrem sjældenhed i det 

nordvestlige Europa. Der er således kun tre fund fra 

Storbritannien, hvoraf to er fotograferet ud for Scilly, 

England; én 2/8 2004 (Fisher & Flood 2010) og én 11/7 

2019 (Flood & Fisher 2020), og ét er fra den britiske 

østkyst 9/7-15/8 2020 (Paul French pr. mail). Endvidere 

er der registreringer for Centraleuropa fra Østrig, Polen 

og Schweiz (Flood & Fisher 2020) og derudover ét fund 

fra Færøerne 9/8 1877, hvilket i øjeblikket repræsenterer 

den nordligste fund i Europa og muligvis Atlanterhavet 

(Olsen et al. 2020). (Midtatlanten & Middelhavet; over-

vintrer Middelhavet, Syd- & Midtatlanten) 

Storskråpe Ardenna gravis (1/1, 8/8, 1/1)

2021: 15/5, Blåvands Huk (RB), trk., *Henrik Böhmer, 

Martin Søgaard Nielsen. – 15/5, Søndervig, Holmsland 

Klit (RK), trk., Erik Enevoldsen, Svend Erik Petersen.

De to fund gælder samme individ, der først sås 

trækkende mod nord ved Blåvands Huk kl. 6.10 og 

derefter ved Søndervig kl. 7.45, hvor den ligeledes trak 

mod nord. Hermed Danmarks tiende fund af storskråpe 

og første siden 2010, hvor en fugl 25/8 kunne følges 

langs den nordsjællandske kyst fra Gilleleje til Liseleje 

(SU-rapport 2010). Årets fund er fænologisk meget 

afvigende, da arten er meget sjælden i Nord- og Vest-

europa om foråret. Månedsfordelingen af de danske 

fund er dermed januar (3), maj (1), august (2), september 

(3) og oktober (1). I Europa ses storskråpe typisk august 

til oktober, mens arten på den nordlige halvkugle i maj 

næsten udelukkende ses langs den nordamerikan-

ske østkyst. Bemærk, at opsummeringen er ændret i 

forlængelse en genbehandling af alle fund af storskråpe 

(Ortvad et al. 2015). (Øer i det sydlige Atlanterhav; over-

vintrer nordvestlige Atlanterhav)

Balearskråpe Puffinus mauretanicus  
(1/1, 91/96, 3/3)

2021: 13/8, Vejers Strand (RB), trk., *Henrik Böhmer. 

– 14/8, Ørhage (NJ), trk., *Henrik Haaning Nielsen, 

Henrik Læssøe. – 14/8, Vangså Strand (NJ), trk., 

*Klaus Malling Olsen. – 16/9, Vejers Strand (RB), trk., 

*Henrik Böhmer.

Fundene ved Ørhage og Vangså Strand regnes som 

samme individ. Fuglen blev først set trækkende mod 

syd ved Ørhage kl. 08.27 og senere ved Vangså Strand 

kl. 17.30. Med hele tre fund er årets total den største 

siden 2015, hvor der blev set fire forskellige fugle. Årets 

fund følger det generelle forekomstmønster, hvor 
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arten primært observeres mellem ultimo juli og primo 

oktober, og lokaliteterne er ligeledes klassiske for arten. 

(Middelhavet; overvintrer Middelhavet & Biscayen)

Nathejre Nycticorax nycticorax (3/3, 31/32, 1/1)

2021: 13/4, Middelfart (F), trk., Michael Brunhøj Hansen 

(Lyd).

Første fund af arten siden 2019 omhandler en 

overflyvende fugl fra Middelfart, der blev registreret i 

forbindelse med natoptagelser (Nocmig). Fuglen kaldte 

en enkelt gang, men optagelsen var karakteristisk nok 

til, at fundet kunne godkendes som Danmarks 35. fund 

af nathejre. Fundet er relativt tidligt i forhold til artens 

forekomstmønster (ultimo april til primo juni), men 

der foreligger både to fund i januar og ét fund i marts. 

(Europa; overvintrer Afrika)

Kohejre Bubulcus ibis (4/4, 22/25, 4/4)

2021: 1-5/1, Stubbe Enge øst for Stubbe Sø og Ree Park 

(ÅH), Steen Kjærlund Hansen m.fl. (Foto). – 15/4, Torup 

Holme, Vejlerne (NJ), sdr., *Rune Sø Neergaard, Anders 

Vadstrup, Henrik Haaning Nielsen (Foto). – 21-22/5, 

Lille Vildmose (NJ), sdr., Flemming Hvarregaard Peder-

sen (Foto). – 19-21/10, Tuse Enghave og Mårsø Enge 

(S), *Jonas Morsing Thomasen m.fl. (Foto). – 10/11, 

Ramsømagle Sø, Roskilde (S), Anders Wiig Nielsen, Jan 

Svejgaard Jensen m.fl. (Foto). – 10-19/11, Rakkeby, 

Mors (NJ), *Vagn Riis-Jensen, Jens Kristian Kjærgård, 

Kristian Tikjøb Olsen m.fl. (Foto). – 21/11-2/12, Grænge 

(LF), *Stig Hansen, Knud Flensted, Rene Christensen 

m.fl. (Foto).

Med fire fund i 2019, tre fund i 2020 og fire fund i 

2021 har kohejren de senere år for alvor gjort sit indtog 

i Danmark, og dermed er ti af de 30 danske fund gjort 

på bare tre år. Fuglen fra Stubbe Sø blev fundet sidst i 

oktober 2020 (SU-rapport 2020). Fuglen fra Tuse Eng-

have, Ramsømagle og Grænge anses for samme individ 

pga. observationsperioderne og ingen tegn på forskelle 

i dragten ud fra den dokumentation, der foreligger. 

Årets fund passer fint med artens forekomstmønster, 

hvor april-maj og oktober-november er bedste perio-

der for arten. (Sydeuropa, Mellemøsten & Nordafrika)

Purpurhejre Ardea purpurea (6/6, 17/17, 1/1)

2021: 5-6/6, Albæk Fælled, Skjern Enge (RK), 3K+ rst., 

derefter trk., *Erik Enevoldsen m.fl. (Foto).

Første fund af arten siden 2017. Det er første 

flerdagesfugl siden fuglen, der rastede i Gammel 

Kohejre, Rakkeby, Mors, 19. november 2021. Foto: Tonny Ravn Kristiansen

Purpurhejre, Albæk 

Fælled, Skjern Enge, 

5. juni 2021. Foto: 

Bo L. Christiansen
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Frederikskog (SJ) 13-15/10 2004 (SU-rapport 2004). 

På trods af en ynglende bestand og større forekomster 

så tæt på som Holland - bl.a. 405 trækkende fugle på 

én lokalitet 31/8 2020 (Waarneming 2022) - er arten 

fortsat meget fåtallig i Norden. I 2021 var der ét fund 

i hhv. Norge (oktober) (Olsen 2022) og Sverige (maj) 

(Artportalen 2022). (Europa; overvintrer Afrika)

Blå glente Elanus caeruleus (0, 23/23, 1/1)

2021: 28/3, Tontoft Nakke, Als (SJ), rst., derefter trk., 

*Dennis Langholz (Foto).

Efter fire og fem fund i hhv. 2019 og 2020 blev der 

blot gjort et enkelt fund i 2021. I Sverige er der i alt ni 

fund, hvoraf det seneste er fra 2020 (BirdLife Sverige 

2022). Holland havde hele 18 fund i 2021, ud af i alt 74 

fund. Arten udgår fra 2022 fra den hollandske SU-liste 

(Vincent van der Spek pr. mail). Arten er fortsat ikke 

truffet i Norge (Tor A. Olsen pr. mail). Fundet fra Als (SJ) 

er kun det andet fund i marts, hvilket giver en månedlig 

fordeling af de i alt 24 danske fund, som ser således ud: 

marts (2), april (11), maj (3), juni (2), juli (2), august (2) og 

september (2). (Sydvestlige Frankrig, Iberiske Halvø & 

Nordvestafrika)

Gåsegrib Gyps fulvus (1/1, 10/43, 1/1)

2021: 5-6/5, Hulsig Hede og Skagen (NJ), 2K trk.fors., 

*Peter Hedegaard Kristensen m.fl. (Foto). – 8/6, Fak-

kebjerg, Langeland (F), 2K trk.fors., *Philip Bo Stobbe 

(Foto). – 12/6-22/7, Nordby Bakker, Samsø (ÅH), 2K, 

*Kristian Kreiner, Mogens Wedel-Heinen m.fl. (Foto).

De tre observationer fra 2021 regnes som samme in-

divid, der kunne identificeres ud fra slitage i fjerdragten. 

Mest bemærkelsesværdigt for dette fund var fuglens 

over fem uger lange ophold på Samsø (ÅH), hvor den 

observeredes dagligt og ofte på kort afstand. (Iberiske 

Halvø, Sydfrankrig & Balkan)

Stor skrigeørn Clanga clanga (4/4, 91/91, 2/2)

2021: 12/6, Ny Borre, Høvblege og Sømarke, Østmøn 

(M), 2K, *Mikkel Willemoes, Sissel Sjöberg, Niels Bahl 

Andersen (Foto). – 14/6, Denderup Sø, Haslev (S), 2K, 

*Jens Eriksen (Foto). – 20/9, Stevns Fyr, Højerup (S), 

3K+ trk., Jan Svejgaard Jensen m.fl. (Foto).

Fundene fra hhv. Østmøn og Denderup Sø regnes 

som samme individ. Det drejer sig om det blot fjerde 

fund i juni. Langt størstedelen af de danske fund er gjort 

i april-maj og september-oktober. (Rusland, Ukraine, 

Belarus, østlige Polen & Baltikum; overvintrer Sydøst-

europa, Mellemøsten, Indien & Nordøstafrika)

Kejserørn Aquila heliaca (0, 20/20, 1/1)

2021: 16-17/6, Skagen, Hulsig Hede og Råbjerg (NJ), 3K 

trk.fors., *Henrik Thorhauge Rask, Lars Paaby m.fl. (Foto).

Fundet fra 2021 er det ottende fra Skagen og det 

tredje danske fund siden 2008. Det falder inden for den 

typiske forekomstperiode med flest fund i henholdsvis 

maj og juni. Den månedlige fordeling af de i alt 21 dan-

ske fund, er som følger: februar (1), april (2), maj (5), juni 

(6), juli (1), august (2), oktober (3) og december (1). (Syd-

østeuropa & Sydlige Rusland; overvintrer Sydeuropa, 

Mellemøsten & Østafrika)

Høgeørn Aquila fasciata (0, 7/7, 0)

For andet år i træk besøgte de samme to immature hø-

geørne Danmark i 2021. Det drejer sig om GPS-mær-

kede individer, der blev mærket som unger i Sydfrankrig 

i 2019 (Aigle de Bonelli 2021). Af hensyn til overskuelig-

heden er nedenstående fund fordelt på de respektive 

individer, som i det franske projekt kaldes: 

“3C”:

2021: 14/2, Lovrup Skov (SJ), 3K, satellitdata via Aigle 

de Bonelli (GPS). – 10/5, Jerup (NJ), 3K, satellitdata 

via Aigle de Bonelli (GPS). – 10/5, Skagen Klitplantage 

og Hulsig Hede (NJ), 3K, Knud Pedersen m.fl. – 4/6, 

Klitmøller og Nystrup Klitplantage (NJ), 3K, satellitdata 

via Aigle de Bonelli (GPS). – 5/6, Tversted og Tversted 

Plantage (NJ), 3K, satellitdata via Aigle de Bonelli (GPS). 

– 5/6, Råbjerg Mile (NJ), 3K, satellitdata via Aigle de 

Bonelli (GPS). – 5-6/6, Skagen, Hulsig Hede og Råbjerg 

Hede (NJ), 3K trk.fors., *Ole Zoltan Göller, *Sebastian 

Klein m.fl. (Foto & GPS).

“26”:

2021: 20/4, Skagen (NJ), 3K trk.fors., *Knud Pedersen, 

Andreas Egelund Christensen m.fl. (Foto & GPS). – 20-

21/4, Skagen Klitplantage (NJ), 3K, satellitdata via Aigle 

de Bonelli (GPS). – 21/4, Ålbæk Klitplantage (NJ) og 

Jerup (NJ), 3K, satellitdata via Aigle de Bonelli (GPS). – 

21/4, Dronninglund Storskov (NJ), 3K, satellitdata via 

Aigle de Bonelli (GPS). – 21-22/4, Melholt Rimmer, Gerå 

(NJ), 3K, satellitdata via Aigle de Bonelli (GPS). – 22/4, 

Lille Vildmose (NJ), 3K, satellitdata via Aigle de Bonelli 

(GPS). – 22/4, Randers (ÅH), 3K, satellitdata via Aigle de 

Høgeørn, Skagen, 20. april 2021. Foto: Knud Pedersen
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Bonelli (GPS). – 22/4, Horsens (VE), 3K, satellitdata via 

Aigle de Bonelli (GPS). – 22-23/4, Rohden og Rohden 

Ådal (VE), 3K, satellitdata via Aigle de Bonelli (GPS).

Oplysninger fra det franske projekt dokumenterer, at 

“3C” har opholdt sig i Danmark efter fundet 19/10 2020 

ved Vejerslev på Mors (NJ) (SU-rapport 2020), men 

på grund af mangel på tilstrækkeligt med sollys til at 

genoplade batterierne på GPS-senderen i perioden 19/10 

2020-27/2 2021 foreligger kun få konkrete koordinater 

og derfor er en del af forekomsten af “3C” stadig ukendt. 

Ikke desto mindre vurderer Aigle de Bonelli (2021), at 

“3C” siden oktober 2020 har opholdt sig i Vestjylland, 

hvor den overvintrede frem til februar 2021 og dermed 

repræsenterer den nordligste dokumenterede overvin-

tring i Europa nogensinde. 26/2 krydsede “3C” grænsen 

mod syd og 15 dage senere var den ankommet til det 

sydvestlige Frankrig (Aigle de Bonelli 2021). Ikke desto 

mindre kunne de franske forskere meddele, at “3C” 

vendte tilbage til Danmark, idet de modtog signal 10/5 

fra Jerup (NJ) syd for Skagen. Det vides ikke, hvor-

når “3C” ankom til landet, men det har muligvis været 

samme dag eller dagen før. Efter fundet ved Jerup (NJ) 

og trækforsøg i Skagen (NJ) samme dag fløj “3C” ned til 

et område ved Haderup lidt nord for Herning, hvor den 

også havde opholdt sig i 2020 (Hansen & Ilsøe 2021), 

men der er ikke adgang til de konkrete koordinater og 

datoer. I starten af juni kom nye koordinater på “3C” fra 

Thy (NJ), som var et område den også havde besøgt i 

2020 (Hansen & Ilsøe 2021). Endelig blev den set fore-

tage trækforsøg i Skagen (NJ) 5-6/6 for en sidste gang at 

krydse grænsen mod syd 15/6. Seneste information er at 

“3C” er fundet død tæt på Perpignan nær dens fødested i 

Frankrig (Aigle de Bonelli 2021).

Oplysninger fra det franske projekt dokumenterer, at 

“26” foretog et besøg i Danmark med tre overnatnin-

ger i april. Først gjorde den trækforsøg i 20/4 Skagen 

(NJ), hvor det i øvrigt lykkedes ud fra billeder at aflæse 

bogstavkoden på farveringen, hvilket bekræftede, at der 

var tale om “26”. Om aftenen overnattede den i Skagen 

Klitplantage, mens den dagen efter overnattede ved 

Melholt Rimmer nord for Limfjorden og for til sidste at 

overnatte ved Rohden Ådal nord for Vejle Fjord inden 

den 23/4 krydsede grænsen ud af landet. (Sydeuropa, 

Nordafrika & Mellemøsten)

Ørnevåge Buteo rufinus (1/1, 22/22, 1/1)

2021: 16/9, Rudbøl Kog (SJ), 2K, *Emil Frederiksen (Foto).

Fundet fra 2021 er blot det andet fund fra september. 

Den månedlige fordeling af de i alt 24 danske fund er 

som følger: april (1), maj (3), juni (6), juli (3), august (7), 

september (2), oktober (1) og december (1). (Sydøst-

europa, Mellemøsten & Centralasien; overvintrer nord-

lige del af Afrika, Mellemøsten & Indien)

Musvåge Buteo buteo

Med karakterer svarende til steppevåge, ssp. vulpinus 

(0, 1/1, 0)

Tre fund: 10/9 1912, død fundet i Helsinge, Nordsjæl-

land (S) (Christensen & Rasmussen 2015), 7+10/6 1996, 

3K+ rød type trækforsøgende i Skagen (NJ) (SU-rapport 

1995-1996) og 19/4 2004, 3K+ trækkende i Skagen (NJ) 

(SU-rapport 2004) anerkendes efter genbehandling 

ikke længere. Eneste fund, der endnu er under gen-

behandling, men henstår Sjældenhedsudvalgets beslut-

ning er: 1-10/6 1972, 3K+ trækforsøgende i Skagen (NJ) 

(SU-rapport 1972). (Nordøstlige Skandinavien, Baltikum 

& Rusland; overvintrer Afrika)

Mellemflagspætte Dendrocoptes medius 
(ynglefugl, uddød 1959 med enkelte fund til og 
med 1963, herefter 19/19, 1/1)

2021: 1/1-24/2, Rindum (RK), Finn Bro m.fl. (Foto). – 

7/2-8/5, Draved Skov (SJ), *Leif Schack-Nielsen, Jytte 

Fuglsang Nissen, Svend Anker Schwebs (Foto). – 9/3, 

Kollund Skov (SJ), *Jørn Vinther Sørensen (Foto). – 

12/4, Kogsbøl Mose (SJ), *Ralph Quinten (Foto). – 17-

31/12, Gråsten (SJ), han, *Hanne Eriksen, *Jens Eriksen 

(Foto). – 29-31/12, Draved Skov (SJ), *Thomas W. Jo-

hansen, Tim Andersen, Frederik Rejsby Johansen (Foto).

Fundene fra Rindum (RK), Kollund Skov (SJ), Gråsten 

(SJ) og Draved Skov (SJ) regnes som gengangere fra 

tidligere år. Bortset fra et fund 7/4 2015 ved Søby, Ærø 

(F) (SU-rapport 2015) er alle fund siden 2011 gjort i den 

sydlige halvdel af Jylland. (Syd- & Mellemeuropa)

Jagtfalk Falco rusticolus (40/40, 134/135, 1/1)

2021: 26/11-11/12, Bygholm Vejle og Holmkær (NJ), 1K, 

*Henrik Læssøe, Henrik Haaning Nielsen, Kristian Tikjøb 

Olsen m.fl. (Foto).

Årets fund udgør det syvende i Vejlerne. Et ret typisk 

fund både hvad angår tid og sted. Arten har været årlig 

siden 2003. De største år er hhv. 2012 (10) og 2015 (13). 

(Nordskandinavien & Rusland)

Rødhovedet tornskade Lanius senator  
(2/2, 47/47, 1/1)

2021: 5/6, Gåsekær, Ål Plantage, Oksbøl (RB), han, *Erik 

Overlund, Ib Jensen, Bent Jakobsen m.fl. (Foto).

Arten er knapt årlig i Danmark med primær forekomst 

i maj og juni og ses hyppigst i landets vestlige egne. 

Derfor ligger dette fund fint inden for det generelle 

forekomstmønster. Således står Blåvand-området for 11 

ud af de 50 danske fund. Bemærk, at opsummeringen 

er ændret i forhold til SU-rapport 2019, hvor der var 

en fejl, der har været gentaget gennem flere rapporter 

(se rettelser sidst i indeværende rapport). (Sydeuropa; 

overvintrer Afrika)

Korttået lærke Calandrella brachydactyla  
(0, 55/56, 3/3)

2021: 28/5, Hesselø (S), *Søren Haaning Nielsen, 

*Sebastian Klein (Foto). – 29/5, Christiansø (B), *Henrik 

Böhmer, *Rasmus Tranberg, *Poul Ulrik m.fl. (Foto). 

– 9-28/6, Fanø Nordveststrand (RB), *Per Kjær, Tim 

Hesselballe Hansen, Sigrid Kistrup Ilsøe (Foto).

Korttået lærke er næsten årlig i Danmark, men de 

bedste år er tilbage i 1996 (fire fund) og 2000 (seks 

fund). Årstotalerne fra de senere år er 2018 (2), 2019 (2) 

og 2020 (3). De fleste danske fund er fra maj og juni, 

og derfor ligger årets fund også inden for det generelle 

forekomstmønster for arten. Fuglen på Hesselø er det 

første fund fra øen, og fuglen på Christiansø er det 
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niende fund for Ertholmene. Fanø tegner sig nu for syv 

fund. (Sydeuropa, Nordafrika, Lilleasien & Centralasien; 

overvintrer Afrika & sydlige Asien)

Rødrygget svale Cecropis daurica

Med karakterer svarende til rødrygget svale, ssp. dau-

rica/japonica (0, 0, 1/1)

2021: 2/6, Grenen, Skagen (NJ), *Claus Brostrøm 

Nielsen, Simon Sigaard Christiansen m.fl. (Foto & Lyd).

Første fund af rødrygget svale ssp. daurica/japonica 

i Danmark. Læs mere om fundet andetsteds i Fugleåret 

(Nielsen & Christiansen 2022). Underarten ssp. daurica 

(rødrygget svale) yngler i Mongoliet og det nordlige 

Kina, mens ssp. japonica (centralasiatisk svale) yngler i 

det østlige Kina og Japan. Bemærk, at rødrygget svale 

er polytypisk og den underart, der normalt forekommer 

i Danmark, er rødnakket svale ssp. rufula. De to asiatiske 

underarter er svært adskillelige uden DNA/biometri og 

derfor er det danske fund godkendt som ssp. daurica/

japonica. Rødrygget svale ssp. daurica/japonica fore-

kommer meget sjældent i Europa, og de nordeuropæ-

iske fund fordeler sig således: Norge (6) (Tor A. Olsen 

pr. mail), Sverige (2) (Niklas Andersson pr. mail), Finland 

(3) (Roni Väisänen pr. mail) og Storbritannien (2) (Paul 

French pr. mail). Der er hverken fund fra Tyskland, Polen 

eller Holland. Det danske fund falder tidsmæssigt inden 

for mønsteret for de øvrige nordeuropæiske fund med 

maj til juni som den bedste periode. Fuglen i Skagen 

rastede ved parkeringspladsen ved Grenen Kunstmu-

seum og kunne i perioder ses på meget tæt hold. (ssp. 

daurica/japonica: Central- & Østasien; overvintrer Syd- 

& Sydøstasien)

Bjergløvsanger Phylloscopus bonelli (0, 8/8, 1/1)

2021: 3/6, Grenen, Skagen (NJ), han, syng., derefter 

ringm., *Sebastian Klein, Jonas Pedersen, Simon Sigaard 

Christiansen m.fl. (Foto, Lyd & DNA).

Hermed andet fund i Skagen; det første fund om-

handler en ringmærket fugl, 31/5 2005 (SU-rapport 

2008). Fuglen i 2021 blev opdaget på sangen og blev 

artsbestemt på kaldet, som var blevet opfanget på en 

videooptagelse. Fuglen befandt sig ganske tæt ved 

Skagen Fuglestations ringmærkningsnet, som blev åb-

net for at indfange fuglen. Kort efter netåbning havde 

fuglen fået ring om benet. Dens biometri indikerer 

bjergløvsanger på grund af en forholdsvis rund vinge 

(P2= P6/7), men karakteren er ikke tilstrækkelig til en 

artsbestemmelse, og vingelængden (65 mm) over-

lapper med balkanløvsanger (P. orientalis) (Svensson 

1992). En analyse af spektrogrammer lavet ud fra opta-

gelser af fuglens sang og kald viste, at der i henhold til 

Groenendijk & Luijendijk (2011) og Boesman (2016) var 

tale om en helt igennem typisk bjergløvsanger. Der-

udover er artsbestemmelsen blevet bekræftet ud fra 

en DNA-analyse baseret på en fjer, som blev indsamlet 

i forbindelse med ringmærkningen (J. Martin Collin-

son pr. mail). (Sydvest- & Mellemeuropa; overvintrer 

tropisk Afrika)

Himalayasanger Phylloscopus humei (0, 33/33, 2/2)

2021: 31/10, Harboøre Tange (RK), *Stephan Skaarup 

Båsen Lund m.fl. (Foto). – 13-18/11, Christiansø (B), 

ringm., *Anton Herrig Liebermann, Vicky Knudsen m.fl. 

(Foto & Lyd).

Begge fugle blev artsbestemt på både dragtkende-

tegn og kald. Fuglen på Christiansø er den næstseneste 

forekomst på Ertholmene; den seneste forekomst er 

også landets seneste, 24/11-3/12 2003 (SU-rapport 

2003, rettelser sidst i indeværende rapport). Fundet på 

Harboøre Tange er det første fund i region Ringkøbing. 

Den geografiske fordeling er: NJ (3), RK (1), RB (10), S 

(5), LF (1), M (1), B (14). (Centralasien; overvintrer Nepal 

& Indien)

Schwarz’ løvsanger Phylloscopus schwarzi  
(0, 30/30, 1/1)

2021: 18/10, Blåvands Huk (RB), *Sebastian Thorup Hansen, 

*Jonas Pedersen, Joshua Emil Haahr (Foto & Lyd).

Korttået lærke, Hesselø, 28. maj 2021. Foto: Søren Haaning Nielsen Bjergløvsanger, Grenen, Skagen, 3. juni 2021. Foto: Jørgen Kabel
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Hermed det syvende fund i Blåvand-området og den 

tredje fugl fundet i felten hér; de øvrige fire fund blev 

fanget ifm. ringmærkning ved Blåvand Fuglestation. 

(Sydøstlige Sibirien; overvintrer Sydøstasien)

Brun løvsanger Phylloscopus fuscatus  
(0, 84/84, 4/4)

2021: 31/10-6/11, Mandø (RB), *Thomas W. Johansen 

m.fl. (Foto & Lyd). – 2/11, Bygholm Vejle (NJ), *Henrik 

Haaning Nielsen (Foto). – 11/11, Christiansø (B), ringm., 

*Kim Liljehult, Anton Herrig Liebermann, Sune Jepsen 

(Foto). – 15-16/11, Nordstrand, Skagen (NJ), *Anders 

Odd Wulff Nielsen, Erik Christophersen, Simon Sigaard 

Christiansen m.fl. (Foto & Lyd).

Med fire fund blev totalen en tredjedel af rekorden i 

2020 (tolv fund) (SU-rapport 2020). Fuglene optrådte 

væsentligt senere end normalt – middeldato er 20/10 

t.o.m. 2019 (Christensen et al. 2022). (Østlige Asien; 

overvintrer sydøstasien)

Grøn sanger Phylloscopus nitidus (0, 2/2, 1/1)

2021: 7/9, Ellekrattet, Skagen (NJ), han, syng., *Alex 

Sand Frich m.fl. (Foto & Lyd).

Hermed Danmarks tredje fund og det første fra 

efteråret. Fundet følger blot året efter det seneste 

fund, og højst overraskende blev fuglen fundet på 

præcis samme lokalitet hvor en fugl sang, 27/5 2020 

(SU-rapport 2020). Den blev opdaget på kaldet og 

kunne tillige høres sub-syngende. Fuglen blev artsbe-

stemt til lundsanger (P. trochiloides) i felten, men da 

observatøren gennemgik sin lydoptagelse en måned 

senere faldt artsbestemmelsen på plads, idet dens kald 

og sang samlet set udelukker både lundsanger og østlig 

lundsanger (P. plumbeitarsus) (Slaterus 2019). Fuglens 

dragtkarakterer er i øvrigt i fuld overensstemmelse med 

grøn sanger. I lighed med det danske fund i 2020, var 

fundet i 2021 en del af et influx til Vesteuropa, af i alt 

fire individer i det tidlige efterår: Norge havde hele to 

fund, 28/8, 2K+ ringm., Sula, Trøndelag og 4-14/9, 2K+ 

ringm., Værøy, Nordland (Olsen 2022), mens Storbri-

tannien havde sit tiende fund, 9/9, 2K+ ringm., Buckton, 

Yorkshire (Thomas 2021). Det er bemærkelsesværdigt, 

at de tre ringmærkede individer i 2021 omhandlede 

adulte fugle. Det har ikke været muligt at fastslå alderen 

på fuglen i Ellekrattet i 2021. De senere års stigning i 

forekomsten i Nord- og Vesteuropa er formentligt reel 

og ikke blot udtryk for øget kendskab til artens feltken-

detegn og stemme, da flere af fuglene er truffet ifm. 

ringmærkning. Fundet vidner om, at arten kan forventes 

både om foråret og om efteråret; begge de to hidtidige 

danske fund er fra 27/5. Ligesom for de øvrige sjældne 

arter i slægten Phylloscopus, kan en stemmeoptagelse 

således få stor betydning for artsbestemmelsen. (Tyrkiet 

til Iran; overvintrer Indien & Sydøstasien)

Nordsanger Phylloscopus borealis (0, 7/7, 1/1)

2021: 28/7, Blåvands Huk (NJ), 2K+ ringm., *Jonas 

Pedersen, *Samuel Perfect m.fl. (Foto).

Hermed det tredje fund i Blåvand-området og det 

andet fund truffet ifm. ringmærkning ved Blåvand Fugle- 

station. Både årstiden og fuglens alder er usædvanlig 

i nordvesteuropæisk sammenhæng, hvor forekom-

sten i andet halvår domineres af ungfugle i septem-

ber. I nyere tid er der således blot to andre juli-fund i 

den sydlige del af Skandinavien: 31/7-1/8 1995, 2K+ 

ringm., Ottenby, Øland, Sverige og 6/7 1992, Utsira, 

Sydvestnorge (Nielsen 2021). Funddatoen ligger dog 

tæt på den eneste anden danske forekomst af en adult 

Schwarz´ løvsanger, Blåvands Huk, 18. oktober 2021. Foto: Sakari Kauppinen 
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fugl, omhandlende en ringmærket fugl ved Blåvand 

Fuglestation, 11-12/8 2008 (SU-rapport 2008, SU-rap-

port 2009). De øvrige danske fund ligger alle i perioden 

22/8-28/9. Nordsanger er for nyligt blevet opdelt i tre 

monotypiske arter: japansk løvsanger (P. xanthodryas), 

kamchatka løvsanger (P. examinandus) og nordsanger 

(P. borealis) (Gill et al. 2022). Ganske overraskende er 

der et nyligt fund af en syngende kamchatka løvsanger 

i Enontekiö i det nordligste Finland, 18/7 2021; første 

fund i Vestpalæarktis (Lehikoinen & Viles 2021). Arten 

yngler i Kamchatka, Sakhalin and Kurilerne (østlige 

Rusland) og Hokkaido (nordlige Japan) og overvintrer 

på Filippinerne og Indonesien. Feltbestemmelse af 

kamchatka løvsanger på basis af udseende er forment-

lig ikke mulig; arten ligner meget nordsanger, men er 

lidt større, og hvad dragten angår, er den klar grøn og 

gul, mens nordsanger typisk er mere blegt farvet. Til 

gengæld er både kald og sang diagnostisk (Alström et 

al. 2011). Hvad angår årets fund af nordsanger i Blåvand 

var dragten typisk for arten, og vingemålet på 63,5 mm 

er så vidt vides uden for variationen hos kamchatka 

løvsanger (Round et al. 2016). Stemmen blev ikke hørt. 

(Nordskandinavien & Sibirien; overvintrer Filippinerne, 

Sydøstasien & Indonesien)

Buskrørsanger Acrocephalus dumetorum  
(0, 101/102, 10/10)

2021: 21/5, Grenen, Skagen (NJ), ringm., *Rasmus Mat-

thiesen-Juhl, *Laima Bagdonaite, *Mikkel Friborg Mor-

tensen m.fl. (Foto). – 28/5, Gedser Odde (LF), ringm., 

*Hans Lind, *Vagn Lind (Foto & DNA). – 1/6, Christiansø 

(B), ringm., *Alexandra Rose Buxton, Anton Herrig Lie-

bermann (Foto). – 2/6, Christiansø (B), ringm., *Anton 

Herrig Liebermann, Alexandra Rose Buxton m.fl. (Foto). 

– 5/6, Reservatet, Skagen (NJ), han, syng., *Henrik 

Böhmer, David Manstrup, Nicole Natascha Böhmer m.fl. 

(Lyd). – 7/6, Christiansø (B), ringm., *Anton Herrig Lie-

bermann, Alexandra Rose Buxton m.fl. (Foto). – 8-17/6, 

Broksø, Fensmark (S), han, syng., *John Faldborg, Tor-

ben Sebro m.fl. (Foto & Lyd). – 9-14/6, Smørenge, Åkir-

keby (B), han, syng., *Hanne Tøttrup, Sune Riis Sørensen 

m.fl. (Lyd). – 23/6-11/7, Kalvebod Fælled, Amager (S), 

han, syng., *Stig Kjærgaard Rasmussen m.fl. (Foto & 

Lyd). – 4-15/7, Næbskoven, Præstø (S), han, syng., *Gert 

Rønne, John Faldborg m.fl. (Lyd).

Årets ti fund udgør den tredje-højeste årstotal, 

efter 28 fund i 2020 og 15 fund i 2014. Fundet fra 

Næbskoven, Præstø er det fjerde danske fund i juli 

måned. Buskrørsanger udgår af SU-listen pr. 1/1 

2022. (Finland, Baltikum, Belarus & Rusland; overvin-

trer Indien & Burma)

Stribet græshoppesanger Locustella lanceolata 
(3/3, 3/3, 1/1)

2021: 14/9, Christiansø (B), 1K ringm., *Anton Herrig 

Liebermann, Mikkel Lausten m.fl. (Foto).

Hermed det andet fund på Christiansø, som i lighed 

med det første blev truffet i forbindelse med ringmærk-

ning; første fund på Christiansø var en 1K fra 2/10 2004. 

Der er tale om det første danske fund i september idet 

de øvrige fund er fra perioden 2-17/10, heraf hele fem 

fund i perioden 2-7/10. Den tidligste efterårsforekomst i 

Sverige er 5/9 2008 1K ringm. Bingsmarken, Skåne (Bird-

life Sverige 2022). Den europæiske yngleforekomst tæller 

ca. 30.000-60.000 par, og arten har ekspanderet mod 

vest i nyere tid (Christensen et al. 2022). Denne relativt 

tidlige forekomst kunne tyde på, at fuglen stammer fra 

den vestlige del af yngleudbredelsen. Der var ingen fund 

i det i øvrige Skandinavien i 2021. (Syd- & Centralsibirien 

til Nordøstkina & nordlige Japan; overvintrer nordøstlige 

Indien & Sydøstasien)

Nordsanger, Blåvands Huk, 28. juli 2021. Foto: David Manstrup

Buskrørsanger, Christiansø, 1. juni 2021. Foto: Anton Herrig 

Liebermann

Stribet græshoppesanger, Christiansø, 14. september 2021. 

Foto: Anton Herrig Liebermann
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Iberisk sanger Curruca iberiae (0, 5/5, 1/1)

2021: 19/5, Christiansø (B), han, *Anton Herrig Lieber-

mann, *Alexandra Rose Buxton m.fl. (Foto & Lyd).

Første fund af arten på Ertholmene. Feltbestemmelse 

af iberisk sanger og rødstrubet sanger er stadig en 

stor udfordring - se resultatet af Sjældenhedsudvalget 

genbehandling af de danske fund i SU-rapporten 2020 

og Nielsen et al. (2021). Den aktuelle fugl viste en smal 

skægstribe, lys tøjle og udbredt rustrøde flanker, helt 

om til undergumpen, hvilket kendetegner arten, mens 

der ikke er sikker dokumentation af haletegningen. Lyd-

optagelsen udelukker makisanger C. subalpina. (Iberiske 

halvø, sydlige Frankrig, nordvestlige Italien, nordvestlige 

Afrika fra Marokko til Tunesien; overvintrer Afrika)

Rødstrubet sanger Curruca cantillans (0, 12/12, 2/2)

2021: 11-13/5, Nørre Rubjerg, Lønstrup (NJ), han, *Per 

Christensen m.fl. (Foto). – 30/5, Gedser Odde (LF), 2K 

hun ssp. cantillans ringm., *Hans Lind, Vagn Lind, Louis 

A. Hansen m.fl. (Foto & DNA).

Rødstrubet sanger er polytypisk med underarterne 

cantillans og albistriata (Gill et al. 2022). Bestemmelse 

af underarten er kun mulig ud fra en DNA-analyse. J. 

Martin Collinson og Tereza Senfeld fra University of 

Aberdeen i Skotland har endnu engang ydet uvurderlig 

hjælp ved, at foretage en DNA-analyse af fjer, indsam-

let ifm. ringmærkningen af fuglen fra Gedser Odde. 

Analysen viste, der var tale om underarten cantillans 

(J. Martin Collinson pr. mail). Der er hermed to danske 

fund af ssp. cantillans, hvilket er lige så mange som for 

ssp. albistriata; det første fund af ssp. cantillans er 2/6 

2018 2K hun ringm. Christiansø (B) (SU-rapport 2018). 

Fuglen fra Nørre Rubjerg blev artsbestemt på baggrund 

af murstensrød strube i kontrast til lyse flanker samt 

bred skægstribe. (Nordøstlige Italien til vestlige Tyrkiet, 

sydlige Italien & Sicilien; overvintrer Afrika)

Eremitdrossel Catharus guttatus (0, 0, 1/1)

2021: 3-4/11, Christiansø (B), 1K han ringm., *Anton 

Herrig Liebermann m.fl. (Foto & Lyd).

Første forekomst i Danmark. Der er tale om den anden 

art af slægten Catharus, som er truffet herhjemme, og 

nok engang var det et spejlnet på landets østligste loka-

litet, som leverede varen. Den aktuelle forekomst følger 

nemlig i kølvandet på Danmarks hidtil eneste fund af 

olivenskovdrossel C. ustulatus, samme sted, 21-30/10 

2012 1K ringm. (SU-rapport 2012). Begge fugle blev ob-

serveret i felten efter ringmærkning. Fundet er nærmere 

behandlet andetsteds i nærværende publikation (Olsen 

et al. 2022). (Nordamerika; overvintrer sydlige USA & 

Mellemamerika)

Rubinnattergal Calliope calliope (0, 3/3, 0)

1990: ca. 20/11, Skovlunde, København (S), 1K han 

fundet død, Per Husum, Brian Philipsen, Peter Sunesen 

m.fl. (Foto & Død).

Fuglen har hidtil været godkendt som en adult (2K+) 

han fra ca. 20/11 1990 (SU-rapport 1990). Ved den 

første behandling af fundet vurderede Sjældenheds-

udvalget, at fuglens alder, lokaliteten og graden af 

slitage talte imod spontan forekomst, hvorfor det blev 

accepteret i kategori E (SU-rapport 1990). Sjælden-

hedsudvalget har genbehandlet fundet på baggrund 

af nye fotos af den udstoppede fugl og er nået frem 

til, at der er tale om en 1K han, altså ikke adult som 

oprindeligt vurderet. Hvad angår graden af slitage, er 

halens fjerspidser på fuglen i 1990 relativt slidte, men en 

gennemgang af en række billeder af håndholdte fugle 

har vist, at det formentlig grundet artens jordlevende 

levevis ikke er ualmindeligt at se tilsvarende slid på ung-

fugle om efteråret. Lokaliteten udelukker i øvrigt ikke 

en spontan forekomst; der er fx et nyligt svensk fund af 

en 1K (senere 2K) han fundet i et villakvarter i Vargön, 

Västra Götaland, 15/11 2021-17/4 2022 (Artportalen 

2022). Sjældenhedsudvalget mener derfor ikke, at der 

er noget, som taler imod spontan forekomst, hvorfor 

fundet efter genbehandling overføres fra kategori E til 

kategori A. Rubinnattergalen fra Skovlunde blev indle-

veret til konservator Brian Filipsen af Per Husum, som 

har oplyst til en lokalavis (kopi af artikel ligger i Sjælden-

hedsudvalgets arkiv), at han modtog den døde fugl af 

hans genbo, mens fuglen stadig var varm, en dag ”midt 

i november 1990”. Fuglen blev fundet tæt på et vindue, 

og vurderedes, at være død af kollisionen med ruden. 

Iberisk sanger, Christiansø, 19. maj 2021. Foto: Anton Herrig 

Liebermann

Rødstrubet sanger, Nørre Rubjerg, Lønstrup, 13. maj 2021. 

Foto: Jan Lindgaard Rasmussen
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Konservator Peter Sunesen udstoppede fuglen, der nu 

befinder sig i en privat samling. De nye billeder, der er 

indgået i genbehandlingen, er taget af de nuværende 

ejere. De to øvrige danske fund er begge fra Christiansø 

(B), og omhandler fugle fundet i spejlnet i forbindelse 

med ringmærkning: 20/10 1985 1K hun (SU-rapport 

1985) og 30/10-2/11 1995 1K han (SU-rapport 1995-

1996). (Sibirien, nordlige Mongoliet, nordøstlige Kina & 

Nordkorea; overvintrer Sydøstasien)

Blåstjert Tarsiger cyanurus (0, 26/26, 3/3)

2021: 29/9, Christiansø (M), 1K ringm., *Mikkel Lau-

sten, Anton Herrig Liebermann m.fl. (Foto). – 8-10/10, 

Blåvands Huk (RB), 1K ringm., *Jonas Pedersen, Luke 

Nelson, Sebastian Thorup Hansen m.fl. (Foto). – 19-

20/10, Mandø By (RB), 1K, *Tim Hesselballe Hansen, Jan 

Speierman m.fl. (Foto).

Hermed andet fund på både Christiansø og Mandø, 

og det sjette fund i Blåvand-området. Der er i øvrigt tale 

om den første ringmærkede fugl på Christiansø, da det 

første fund omhandler en feltobservation, 19/10 1996 

(SU-rapport 1995-1996). Begge de ringmærkede fugle 

blev fundet i spejlnet. (Finland, Rusland, nordøstlige 

Kina & Japan; overvintrer Korea, sydlige Kina, nordlige 

Indokina, Thailand & Myanmar)

Hvidhalset fluesnapper Ficedula albicollis

2021: 31/5, Grenen, Skagen (NJ), hun, *Mikkel Wille-

moes, Anders Odd Wulff Nielsen, Andreas Egelund 

Christensen m.fl. (Foto).

Fund vest for Storebælt er usædvanlige og fund af 

hun-farvede individer i Nordjylland skal forelægges 

Sjældenhedsudvalget som lokal SU-art. Fuglen blev 

Blåstjert, Christiansø, 29. september 2021. Foto: Anton Herrig 

Liebermann

Hvidhalset fluesnapper, Grenen, Skagen, 31. maj 2021. Foto: Anders Odd Wulff Nielsen
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bestemt i felten, bl.a. på baggrund af foto af vingen, 

som viste, at den hvide tegning på håndsvingfjerene 

nåede ud til P4 (Svensson 1992). (Øland, Gotland, 

Central- og Østeuropa & vestlige Rusland; overvintrer 

sydlige Afrika)

Sibirisk bynkefugl / japansk bynkefugl Saxicola 
maurus / Saxicola stejnegeri (0, 47/47, 3/3)

2021: 20-21/10, Thyborøn (RK), 1K hun, *René Rørbæk, 

Asger Lykkegaard Møldrup, Allan Kjær Villesen m.fl. 

(Foto). – 20-21/10, Grønningen, Blåvand (RB), 1K han, 

*Hans Ægidius, Martin Rheinheimer m.fl. (Foto). – 20/10, 

Skallingen (RB), 1K/hun, *Niels Bahl Andersen m.fl. (Foto). 

Sjældenhedsudvalget er i gang med en genbehand-

ling af fund af artskomplekset, sibirisk bynkefugl og 

japansk bynkefugl, på baggrund af et nyt studie af 

dragtkarakterer (Hellström & Waern 2021). Undersøgel-

sen viste, at arterne har stor variation i dragten, men 

afslørede også, at visse individer af begge arter kan 

artsbestemmes i felten og ud fra gode foto. Det svenske 

sjældenhedsudvalg har på baggrund af den ny viden 

foretaget en genbehandling af de svenske fund i arts-

komplekset (BirdLife Sverige 2022). Dette resulterede i, 

at 28 fund blev bestemt til art: 24 sibiriske bynkefugle 

og fire japanske bynkefugle, mens yderligere 174 fund 

regnes som ubestemte. Indtil videre publiceres alle 

danske fund som ubestemte, hvis der ikke foreligger 

en DNA-undersøgelse, med undtagelse af hanner af 

sibirisk bynkefugl ssp. hemprichii, hvis haletegning 

udelukker andre underarter og arter inden for komplek-

set. Der blev i øvrigt indsamlet afføring til brug for 

DNA-undersøgelse, fra fuglene i Thyborøn og Grøn-

ningen i Blåvand, men resultatet foreligger ikke endnu. 

(Rusland & Østasien; overvintrer Mellemøsten, Østafrika 

& Sydøstasien)

 
Isabellastenpikker Oenanthe isabellina (0, 2/2, 1/1)

2021: 14-17/11, Blåvands Huk (RB), 1K, *Jonas Pedersen, 

David Manstrup, Hannelie Sidhu (Foto).

Det aktuelle fund er det første i november måned, da 

de to tidligere danske fund er fra oktober: 13/10 2005, 

Sibirisk bynkefugl/japansk bynkefugl, Thyborøn, 21. oktober 2021. Foto: Allan Kjær Villesen

Isabellastenpikker, Blåvands Huk, 14. november 2021.  

Foto: David Manstrup
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Nyeng, Skallingen (RB) (SU-rapport 2005) og 18-25/10 

2016, 1K, Gilleleje Havn (S) (SU-rapport 2016). Fundet i 

2021 er dermed også det andet fund i Varde Kommune, 

hvor landets første også blev gjort. Ud fra bl.a. billeder 

af vingen var det muligt at studere fuglens fældning og 

aldersbestemme den til en 1K. (Tyrkiet, centrale Asien; 

overvintrer Afrika, Arabiske halvø & nordvestlige Indien)

 
Nonnestenpikker Oenanthe pleschanka  
(0, 12/12, 1/1)

2021: 10/10, Ertholmene (B), 2K+ han, *Gunhild Justesen, 

Jens Lund Hansen, Anton Herrig Liebermann m.fl. (Foto).

Tredje fund på Ertholmene; de to tidligere fund hér er 

også fra oktober, 27/10-1/11 1991, 2K+ han (SU-rapport 

1991) og 7/10 1992, hun (SU-rapport 1995-96). (Bul-

garien, østlige Rumænien & videre østpå til Mongoliet; 

overvintrer Østafrika)

Tajgapiber Anthus hodgsoni (0, 23/24, 4/4)

2021: 17/10, Skallingen (RB), trk. fors., *Stephan Skaarup 

Båsen Lund, *Rune Sø Neergaard (Lyd). – 18/10, Skallin-

gen (RB), trk. fors., *Henrik Kristensen, *Rasmus Strack 

(Lyd). – 18/10, Ho (RB), *Rune Sø Neergaard (Lyd). – 

31/10, Roborghus, Esbjerg (RB), trk., *Ole Zoltan Göller 

(Lyd).

Fire typiske fund. Af de totalt 27 danske fund er de 21 

fra oktober, og samtidig er 21 af fundene fra Sydvest-

jylland (RB). I Norge blev der set ni tajgapibere i 2021, 

hvilket var et ringe år for arten (Tor A. Olsen pr. mail), 

mens der var fire fund i Sverige (Niklas Andersson pr. 

mail) og otte fund i Tyskland (Christopher König pr. 

mail). (Sibirien mod vest til Ural; overvintrer Indien & 

Sydøstasien)

Krognæb Pinicola enucleator (-, 43/72 ekskl. 
invasionen i Skagen i november 1998, fund i 
NJ nord for Limfjorden i 2012 og fund uden for 
Vendsyssel, samt nordkysten af Vestsjælland og 
Nordsjælland i 2019, 0)

Tre fund: 12/10 1975, 2K+ han, Skagen (NJ) (SU-rap-

port 1977-78), 12/10 1991, 1K han, Solrød Strand (S) 

(SU-rapport 1991) og 5/10 1997, 2K+ han, Skagen (NJ) 

(SU-rapport 1997) anerkendes efter genbehandling ikke 

længere. (Skandinavien, Finland & Rusland)

Gråsisken Acanthis flammea 

Med karakterer svarende til grønlandsk gråsisken, ssp. 

rostrata (0, 1/1, 0)

2018: 14/10, Reservatet, Skagen (NJ), 2K+ aflæst, 

Michael Ancher, Molly Brown, Simon S. Christiansen 

m.fl. (Foto).

Første fund i Danmark. Fuglen var ringmærket ved 

Akuereyri, centralt på nordkysten i Island, 2/1 2018. I 

Sverige er der godkendt ét fund; 1K han ringmærket på 

Landsort, Södermanland, 30/12 2006 (Björn Malmhagen 

pr. mail), mens underarten regnes som en regelmæssig 

efterårsgæst i Norge på kysten mellem Trondheim og 

Lofoten, hvor flokke på op til 50 individer af “rostra-

ta-typen” er registreret. Disse fugle optræder ofte 

på samme tidspunkt som grønlandsk hvidsisken ssp. 

hornemanni (Tor A. Olsen pr. mail). Formen ssp. islandica 

anerkendes ikke længere og er nu inkluderet under ssp. 

rostrata (Gill et al. 2022). (ssp. rostrata: Grønland & Island; 

overvintrer Grønland, Island & De Britiske Øer)

Hvidkindet værling Emberiza leucocephalos  
(0, 5/5, 1/1)

2021: 14-28/3, Rødhus, Pandrup (NJ), 3K+ hun, *Kar-

sten Bach, Kari Geneser m.fl. (Foto).

Første fund af en hun og andet år i træk med fund af 

arten i Danmark. Fuglen blev observeret og fotograferet 

på nært hold, hvilket viste, at fuglen ikke havde gult i 

dragten, inklusiv undervinge. På den baggrund kan det 

siges med stor sikkerhed, at fuglen ikke er en hybrid 

mellem hvidkindet værling og gulspurv (E. citrinella). 

Arten har optrådt med stigende hyppighed i Danmark 

de senere år, hvor fire ud af seks fund er fra 2010 og 

frem. Tilsvarende udvikling er registreret i Norge, som 

skiller sig ud som Nordens absolutte topscorer, hvad 

antal fund angår. Af i alt 51 norske fund til og med 2021 

er de 36 (70 %) fra 2013 og frem; flest i 2016 (18), 2017 

(9) og 2021 (8). Forekomsten i Norge fluktuerer kraftigt 

fra år til år, men der er også observeret tilbagevendende 

individer (Tor A. Olsen pr. mail). (Nord- & Centralasien; 

overvintrer Sydøstasien)

Nonnestenpikker, Ertholmene, 10. oktober 2021. Foto: Anton 

Herrig Liebermann
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Pileværling Emberiza rustica (0, 54/54, 1/1)

2021: 10/10, Saltholm (S), 1K han, *Anders Odd Wulff 

Nielsen, Joakim Matthiesen, Michael Fink Jørgensen 

m.fl. (Foto & Lyd).

Første fund på Saltholm og det næstseneste danske 

fund; det seneste fund er 11/10 2016 han Mandø (RB). 

Seneste fund i region Sjælland er fra 2014. (Nordlige 

Skandinavien, Finland & Rusland; overvintrer Kina & 

Sydøstasien)

Hætteværling Emberiza melanocephala  
(0, 30/31, 3/3)

2021: 25/5, Grenen, Skagen (NJ), han rst., derefter trk., 

*Jakob Engelhard, Anders Wiig Nielsen, Sakari Kaup-

pinen m.fl. (Foto). – 3/6, Christiansø (B), han ringm., 

*Alexandra Rose Buxton, Anton Herrig Liebermann m.fl. 

(Foto). – 6/6, Grenen, Skagen (NJ), han syng., *Lars 

Grøn, *Rasmus Matthiesen-Juhl, *Anders Rasmussen 

m.fl. (Foto).

Hermed sjette og syvende fund i Skagen og ottende 

fund på Ertholmene. Det er andet år med tre fund, 

mens der er fem år med to fund: 1970 (1), 1973 (1), 1987 

(2), 1988 (3), 1989 (1), 1992 (2), 1993 (1), 1994 (2), 1995 

(1), 1997 (1), 1999 (1), 2000 (1), 2001 (1), 2002 (1), 2003 

(1), 2005 (1), 2007 (1), 2009 (1), 2012 (1), 2014 (2), 2015 

(1), 2016 (1), 2017 (2), 2020 (1) og 2021 (3). Bemærk, at 

der var en fejl i opsummeringen i SU-rapport 2020 (se 

rettelser sidst i indeværende rapport). (Sydøsteuropa & 

Lilleasien; overvintrer Pakistan & vestlige Indien)

Kategori D: Mulige undslupne 

fangenskabsfugle
Category D: Possible escapes

 
Hvid pelikan Pelecanus onocrotalus (0, 3/3, 0)

2009: 29/7, Vangså Strand, Thy (NJ), ilanddrevet, *An-

ders Åkjær Sørensen (Foto).

Det drejer sig om en ilanddrevet fugl. Det kan ikke 

siges med sikkerhed, at fuglen var i Danmark på døds-

Pileværling, Saltholm, 10. oktober 2021. Foto: Anders Odd Wulff Nielsen

Hætteværling, Christiansø, 3. juni 2021. Foto: Anton Herrig 

Liebermann
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tidspunktet. Men grundet kadaverets tilstand og ud-

formningen af Danmarks eksklusive økonomiske zone 

ud for den jyske vestkyst, har Sjældenhedsudvalget 

vurderet det som overvejende sandsynligt og godkendt 

fundet i Kategori D. 

Det er tredje danske fund, der placeres i kategori D. 

De to øvrige fund i kategori D er: 18-19/7 2007 ved 

Hegnede Bugt (M) og samme fugl 19/7 2007 ved Marie-

lyst Strand (LF) og 1/8 2007 ved Hyllekrog (LF) (SU-rap-

port 2007), og 22-23/6 2019 ved Mellemsø, Filsø (RB) 

og samme fugl 23-24/6 2019 i Arup Vejle, Vejlerne (NJ) 

og 1/7 2019 i Margrethe Kog (SJ) (SU-rapport 2019). 

Derudover foreligger der seks fund i kategori E: 10/5 

1967 i Ulvedybet (NJ) (SU-rapport 1965-69, SU-rapport 

2010), 31/10 1977 i Ulvedybet (NJ) (SU-rapport 1977-78, 

SU-rapport 2007, SU-rapport 2010), 23/9-1/10 1986 

i Ulvedybet (NJ) (SU-rapport 1986-87, SU-rapport 

2007, SU-rapport 2010), 27/10 1987 ved Dovns Klint, 

Langeland (F) (SU-rapport 1986-87, SU-rapport 2007, 

SU-rapport 2010), 18-25/9 2010 ved Bløden, Læsø 

(NJ) (SU-rapport 2010), og 24-31/12 2013 på flere 

lokaliteter ved Aabenraa og ved Arup Hartsø, Als (SJ) 

(SU-rapport 2013). (Sydøsteuropa & Lilleasien; overvin-

trer Mellemøsten & Afrika)

Gulnæbbet glente Milvus aegyptius (0, 0, 1/1)

Med karakterer svarende til afrikansk sort glente, ssp. 

parasitus (0, 0, 1/1)

2021: 2-3/5, Storsig og Grenen, Skagen (NJ), 3K+, 

*Michaela Berdougo, Jonas Pedersen, Jørgen Kabel 

m.fl. (Foto).

Første danske fund. Fundet drejer sig om en ældre 

(3K+) fugl af underarten ssp. parasitus, som er alminde-

ligt forekommende i Afrika syd for Sahara. Ud fra speci-

fikke kendetegn i dragtens slidmønstre kunne det med 

sikkerhed siges, at samme fugl var fotograferet kort 

forinden 11/4 ved Lauwersmeer i det nordlige Holland 

(CDNA 2022) og 15-16/4 på østfrisiske Wangerooge i 

Tyskland. Arten er registreret spontant i Israel, men der 

foreligger ingen fund i kategori A fra det kontinentale 

Europa. Ifølge statistikkerne over fugle i fangenskab 

opdrættes arten kun i et begrænset omfang. Ud over 

en slidt fjerdragten viste individet i Skagen ikke nogen 

synlige tegn på at den skulle være undsluppet fra 

fangenskab såsom ringe, stropper, blegede fjer eller lig-

nende. Dertil foretager arten længere trækbevægelser i 

Afrika, hvorfor Sjældenhedsudvalget har vurderet, at det 

ikke kan udelukkes, at arten kan forvilde sig til Europa 

på spontan vis. Derfor har udvalget valgt at publicere 

fundet i kategori D med henblik på at afvente yderli-

gere viden, der kan afgøre, om fundet hører hjemme i 

kategori A eller kategori E. (ssp. parasitus: Nordøstafrika 

& sydvestlige Arabiske Halvø)

Kategori E: Formodede eller sikre 

undslupne fangenskabsfugle
Category E: Presumed or certain escapes

 
Dværgcanadagås Branta hutchinsii

Med karakterer svarende til mørk dværgcanadagås, ssp. 

minima (0, 7/7, 2/2)

2012: 19/4, Ballum Sluse (SJ), *Ole Zoltan Göller 

(Foto). – 27-28/4, Mandø Sluse (RB), *Sigrid Kistrup 

Ilsøe, Tim Hesselballe Hansen (Foto). – 13/5, Nyord (M), 

Lars Nørgaard Andersen, Ingrid Hartz m.fl. (Foto). – 

25/12, Knudshoved Odde (S), 2K+, Frank Abrahamson, 

Lars Adler Krogh (Foto).

2019: 13/11, Lillevade, Højer (SJ), 2K+, *Rasmus Due 

Nielsen (Foto).

2020: 25-28/3, Selsø Sø, Skibby (S), *Jakob Engel-

hard (Foto).

2021: 30/4, Værnengene (RK), Søren Peter Pinnerup, 

Tommy Kaae (Foto). – 20-23/8, Bøjden Nor (F), 2K+, 

Søren G. Nielsen m.fl. (Foto).

Sjældenhedsudvalget er i gang med at behandle alle 

hidtidige fund af dværgcanadagås med henblik på at 

danne et overblik over artens forekomst i Danmark, idet 

fund af dværgcanadagås, ssp. hutchinsii kandiderer til at 

blive placeret i kategori A, mens mørk dværgcanadagås, 

ssp. minima er under evaluering i forhold til en place-

ring i kategori C og ikke som nu i kategori E. (Kategori 

C-bestand: Holland)

Gulnæbbet glente,  

Grenen, Skagen, 3. maj 2021.  

Foto: Jørgen Kabel
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Dværgsnegås Anser rossii (0, 5/6, 0)

2020: 16/7, Saltholm (S), 2 3K+ hvid form, *Rasmus 

Strack, *Sebastian Klein (Foto). – 18-20/7, Klydesøen, 

Kalvebod Fælled (S), 2 3K+ hvid form, Lars Paaby, Finn 

Olofsen m.fl. (Foto).

Fundet på Saltholm og Klydesøen vurderes at om-

handle samme individer. Der foreligger fire tidligere 

fund i kategori E: 7/2-7/3 1997, Vejlerne (NJ), 3K+ 

(SU-rapport 1997), 3-13/10 1998, Ballum Enge og For-

land (SJ), 2K+ (SU-rapport 1998), 15/10 2000, Margre-

the Kog (SJ), 2K+ rst. og dernæst trk. (SU-rapport 2000) 

og 27/3-14/11 2013, Vitsø og Stokkeby Nor, Ærø (F), 

2K+ (SU-rapport 2014). Sjældenhedsudvalget opfordrer 

alle til at indsende alle hidtidige fund af dværgsnegås 

med henblik på at udvalget kan danne et overblik over 

artens forekomst i Danmark, idet arten er under evalu-

ering i forhold til en mulig placering i kategori A og ikke 

som nu kun i kategori E. Baggrunden er, at arten er en 

langdistance-trækker i Nordamerika, og der er meget 

præcedens for, at nearktiske andefugle, herunder gæs, 

krydser Atlanterhavet naturligt og forekommer i Europa. 

Ydermere har arten oplevet en meget betydelige frem-

gang og tilvæksten siden 1950’erne har øget sand-

synligheden for transatlantiske forekomster. Arten er 

indgået på den britiske liste i kategori A på baggrund af 

et fund i 1970 og siden er nye fund kommet til (BOURC 

2022). (Nordamerika)

Hvidøjet and Aythya nyroca (0, 2/2, 1/1)

2021: 10-11/9, Utterslev Mose, København (S), 1K hun, 

*Kim Duus m.fl. (Foto).

Fuglen var ringmærket med gul plastikring, der viste, 

at fuglen stammede fra et avls- og udsætningsprogram 

i den tyske delstat Niedersachsen, hvor bestanden ikke 

anses for at være selvsupplerende. Det er anden gang, 

at en fugl fra dette program er konstateret i Danmark, 

da en, ligeledes 1K-fugl med gul ring, opholdt sig i 

Vognsbølparken i Esbjerg (RB), 15/9-4/10 2015 (SU-rap-

port 2015). Eneste anden SU-godkendte hvidøjet and i 

kategori E var en tam og ringmærket fugl fra Hvilsom, 

Hobro (NJ), 13-15/3 2008 3K+ han (SU-rapport 2019) 

(Øst- & Sydøsteuropa; overvintrer Middelhavet, Sorte-

havet & Nordafrika)

Japansk trane Grus japonensis (0, 1/1, 0)

2021: 12/1, Vådområdet Skærup Å (VE), Lars Kro-

mann-Larsen. – 21-24/2, Tiufkær Mark (VE), Ronni 

Røjgaard m.fl. (Foto). – 31/3, Ryslinge (F), trk., Lars 

Westermann (Foto). – 18/4, Fredericia (VE), trk., Bo 

Levesen. – 20/4, Vådområdet Skærup Å (VE), Lars 

Fenger Nielsen, Michael Larsen Hansen (Foto). – 4/8, 

Bjerndrup, Christiansfeld (SJ), Aleks Lund (Foto). – 

30/11, Ørsted Mark, Haderslev (SJ), Morten Bentzon 

Hansen (Foto).

Fuglen er set i området siden august 2020 og er und-

sluppet fra Skærup Zoo (SU-rapport 2020). (Sydøstlige 

Sibirien, Nordøstkina, Nordkorea & Japan)

Munkegrib Aegypius monachus (0, 4/4, 0)

2020: 10/4, Aarsdale (B), 3K+ ilanddrevet, *Jimmi Falk 

m.fl. (Foto & Død).

Det kan ikke siges, hvor fuglen var på dødstidspunk-

tet, men Sjældenhedsudvalget har valgt at publicere 

fundet, så det tæller med i fundoversigten over danske 

fund. Kadaveret af den ilanddrevne fugl ligger på 

Statens Naturhistoriske Museum i København. Det er 

oplagt, at der er tale om samme individ, som opholdte 

sig på Rügen ud mod Østersøen i det nordlige Tyskland 

i perioden 20/3 2019-11/3 2020 (Christopher König 

pr. mail). I Tyskland er fundet godkendt i kategori E, og 

set i lyset af at fuglen overvintrede og opholdte sig på 

samme sted ud til Østersøen i et helt år har Sjælden-

hedsudvalget valgt at følge den tyske kategorisering. 

Det er fjerde danske fund, der placeres i kategori E, hvor 

de tre tidligere fund er: 17/8-13/9 1974, egnen omkring 

Skjern, især Dejbjerg (RK) (SU-rapport 1977-78), 3-5/4 

2010, Harboøre Tange (RK) og Agger Tange (NJ) og 

samme fugl 15-16/9 2010, Nørre Elkær, Bindslev (NJ) og 

3-10/10 2010, Tvorup Klitplantage, Vilsbøl Klitplantage, 

Vandet Sø og Hanstholm Vildtreservat (NJ) (SU-rap-

port 2010), og 13-14/5 2019, Falster (LF) og Sjælland 

(S), bl.a. 14/5 2019 Hellebæk Avlsgård (S) (SU-rapport 

2019). (Syd- & Østeuropa, Centralasien, Mellemøsten, 

Mongoliet & Kina).

Slagugle Strix uralensis (0, 1/1, 0)

2003: 17/3, Silkeborg (ÅH), via Rolf Christensen (Foto).

Fuglen blev påkørt af en lastbil i Sverige og havde ki-

let sig fast i forenden af køretøjet. Da lastbilen stoppede 

i Silkeborg, kunne chaufføren konstatere, at fuglen sta-

dig var i live, men den døde kort efter. Fuglen vurderes 

som indslæbt og er derfor godkendt i kategori E, hvilket 

også er tilfældet med en sorthovedet sanger (Curruca 

melanocephala), der blev indfanget i Biscayen på et skib 

og holdt i bur, indtil skibet anløb Esbjerg i oktober 2015 

(SU-rapport 2016). (Fennoskandinavien, Østeuropa & 

nordlige Asien)

Alexanderparakit Psittacula krameri (0, 5/5, 1/1)

2021: 30/1, Merkur Allé, Kastrup, Amager (S), hun, 

Henrik Michelsen via Facebook (Foto).

Sjældenhedsudvalget opfordrer til at fund indsen-

des med henblik på at danne et overblik over artens 

forekomst i Danmark, idet arten har selvsupplerende 

bestande flere steder i Europa, inklusive Tyskland, hvor 

Bauer et al. (2016) angiver, at arten lever op til kriterier 

for en C-art. (Kategori C-bestand: Tyskland, Holland, 

Storbritannien, Belgien, Frankrig, Portugal, Spanien, 

Italien, Grækenland, Tyrkiet, Egypten, Jordan & Israel)

Rocky mountain-rævespurv Passerella 
schistacea (0, 1/1, 0)

2010: 5-9/1, Elkær Plantage, Bindslev (NJ), Carlo Pedersen, 

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. Fundet har tidligere været 

publiceret som tilhørende artskomplekset bestående 

af rævespurv (P. iliaca) (SU-rapport 2010), men grundet 

taksonomisk ændringer, hvor rævespurv er blevet 
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delt i de fire selvstændige arter: unalaska-rævespurv 

(P. unalaschcensis), rocky mountain-rævespurv (P. 

schistacea), tyknæbbet rævespurv (P. megarhyncha), og 

rævespurv (P. iliaca), er fundet blevet genbehandlet og 

godkendt som tilhørende rocky mountain-rævespurv. 

(Nordamerika)

Formodede eller sikre hybrider
Records involving presumed or certain hybrids

Hvidøjet and x taffeland Aythya nyroca x Aythya 
ferina (0, 20/20, 1/1)

2021: 3/11, Sundet, Faaborg (F), 2K+ han, *Rune Sø 

Neergaard (Foto & Video).

Hvidøjet and x troldand Aythya nyroca x Aythya 
fuligula (0, 1/1, 0)

2021: 1/1-14/1, Store Kattinge Sø, Roskilde Fjord, 3K+ 

han, *Jakob Engelhard, Rasmus Strack m.fl. (Foto & 

Video). – 17/1, Kattinge Vig, Roskilde Fjord, 3K+ han, 

Anders Wiig Nielsen m.fl. – 16/2, Roskilde Fjord ved 

Eskilsø (S), 3K+ han, *Jakob Engelhard m.fl. (Foto). – 

10-18/3, Bjørnebæk Sø, Bisserup (S), 3K+ han, *Rasmus 

Strack m.fl. (Foto).

Alle fund anses for at omhandle ét individ, som blev 

opdaget i Store Kattinge Sø, 20/12 2020 (SU-rapport 

2020). Der blev ikke konstateret individspecifikke 

karakteristika, såsom skader på fjer, men fuglen havde 

et særegent udseende hvad angår mængden af mørkt 

i undergumpen og længden af toppen, som ellers er 

variabelt.

Halsbåndstroldand x troldand Aythya collaris x 
Aythya fuligula (0, 9/9, 0)

2021: 4+6/2, Nibe Bredning (NJ), 3K+ han, *Rune Sø 

Neergaard (Foto & Video). – 28/2 + 8-9/3, Halkær 

Sø (NJ), 3K+ han, *Rune Sø Neergaard, Henrik Møller 

Thomsen (Foto & Video).

Fuglen blev opdaget i 2020, hvor den lå i Halkær Sø 

4+7/4. Halkær Sø ligger 5 km syd for Nibe Bredning.

Grønland – Kategori A
Greenland – Category A

 
Dværgsnegås Anser rossii (0, 1/1, 0)

2008: 22/7, Booth Sound, Steensby Land, Avanersuaq, 

Nordgrønland, 2K+ ringm., John Baroch, David Sinnett 

m.fl. (Foto).

Første fund af dværgsnegås i Grønland. Fuglen 

blev indfanget og fotograferet af et hold amerikanske 

forskere, der undersøgte snegæs (A. caerulescens) i 

Grønland for fugleinfluenza. (Nordamerika)

Gravand Tadorna tadorna (0, 3/4, 0)

2020: 1/1, Angissunguaq, Nuuk, Vestgrønland, 2 (én 

skudt), via Lars Witting (Foto). – 11/5, Narsaq, Vestgrøn-

land, hun, via Martin Kviesgaard (Foto).

Henholdsvis andet og tredje fund i Grønland. Første 

fund i Grønland blev gjort i 2019 (SU-rapport 2019). 

(Europa)

Halsbåndstroldand, Søndersø, 15. april 2021. Foto: Sakari Kauppinen
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Atlingand Spatula querquedula (0, 0, 1/1)

2021: 1/7, Satsisunnguit, Nuuk, Vestgrønland, 2K+ hun, 

*Lars Maltha Rasmussen (Video).

Første fund i Grønland. Fundet blev forelagt 

Sjældenhedsudvalget som blåvinget and (S. discors), 

men fuglens udseende bedømt ud fra det indsendte 

videomateriale samt kald analyseret på baggrund af 

et spektrogram lavet ud fra en lydoptagelse fra en af 

videooptagelserne afgjorde at fundet drejede sig om 

atlingand. (Europa; overvintre Afrika)

Skeand Spatula clypeata (0, 5/7, 2/3)

2021: 31/5, Nuuk, Vestgrønland, 2 (han + hun), Lasse 

Trolle (Foto). – 18/12, Nuuk, Vestgrønland, han, Martin 

Kviesgaard, Max Nøraa Nielsen (Foto).

Henholdsvis syvende og ottende fund for Grøn-

land. (Europa, Asien & Nordamerika; overvintrer Vest- 

og Sydeuropa, Tropisk Afrika, sydlige USA, Mexico & 

Mellemamerika)

Halsbåndstroldand Aythya collaris (0, 1/1, 1/1)

2021: 31/5, Nuuk, Vestgrønland, han, Per Jansen, Lasse 

Trolle (Foto).

Andet fund af denne nordamerikanske art i Grønland. 

Første fund er 23/5 1977, han, ved Isortoq i Sydøstgrøn-

land (Boertmann 1994). (Nordamerika)

Dværgmåge Hydrocoloeus minutus (2/2, 5/5, 1/1)

2020: 4/10, Tuussaaq i Sydostbugt, syd for Qasigiannguit, 

Vestgrønland, 3K+ vdr. skudt, via Lars Witting (Foto).

2021: 27/8-3/9, Nuuk, Vestgrønland, 2K, Martin 

Kviesgaard (Foto).

Der er seks tidligere fund af arten i Grønland fra hhv. 

1929 (1), 1932 (1), 2007 (1), 2010 (2) og 2017 (1). Bortset fra 

ét fund 16/8 2010 fra Liverpool Land i Nordøstgrønland 

(SU-rapport 2020) er alle øvrige fund fra Vestgrønland. 

(Nordøsteuropa; overvintrer Atlanterhavet & Nordsøen)

Hornlunde Fratercula corniculata (0, 1/1, 0)

2002-2006, 2008 og 2013-2019: 7/7-10/8, Dalrymple 

Rock, Nordgrønland, sdr., Kurt K. Burnham, Jennifer L. 

Burnham, Jeff A. Johnson m.fl. (Foto).

Første fund i Grønland. Der er ikke angivet datoer 

for hvornår den er iagttaget de enkelte år 2002-2006 

ud over at det er i første halvdel af august. Til gengæld 

er den i 2008 og 2013-2019 registreret med følgende 

fund: 13/7 2008, 19+29/7 2013, 8-28/7 2014, 15/7-10/8 

2015, 13+16/7 2016, 18/7 2017, 7/7 2018 og 15/7-6/8 

2019. Sjældenhedsudvalget har vurderet, at det skal 

regnes som ét fund af én fugl. Læs mere om fundet i 

Nordgrønland i Burnham et al. (2020). Fra Vestpalæark-

tis kendes blot ét fund; en fugl i sommerdragt fotogra-

feret fra skib 10/8 2009 ud for øen Hornøya i Norge 

(Norgeslisten 2022). (Stillehavet)

Toplunde Fratercula cirrhata (0, 2/2, 0)

2019: 15/7-6/8, Dalrymple Rock, Nordgrønland, sdr., 

Kurt K. Burnham, Jennifer L. Burnham, Jeff A. Johnson 

m.fl. (Foto).

Andet fund i Grønland, hvor første fund omhandlede 

en fugl i sommerdragt, der blev fotograferet fra skib 

19/8 2009 i Davisstrædet vest for Disko i Vestgrønland 

(SU-rapport 2009). Fra Vestpalæarktis kendes blot fire 

tidligere fund; en fugl i sommerdragt sås 1+8/6 1994 

i Laholmsbugten, Halland, Sverige (BirdLife Sverige 

2022), en fugl i sommerdragt blev fotograferet 16/9 

2009 i mundingen af Swale Estuary, Kent, England 

(Wright 2011), en fugl i sommerdragt blev fotograferet 

13/7 2019 og igen 28/5 2020 på Bjørneøen i Barents-

havet syd for Svalbard (Norgeslisten 2022), og en 3K+ i 

vinterdragt blev skudt og fotograferet 17/1 2020 ud for 

Slættanes i Vestmannasund mellem Vágar og Streymoy 

på Færøerne. En gammel angivelse af toplunde fra 

Vestgrønland (1846) blev afvist af Winge (1898) som 

fejlagtig. Læs mere om fundet i Nordgrønland i 2019 i 

Burnham et al. (2020). Toplunde yngler i det nordlige 

Stillehav og overvintrer mod syd til det sydlige Japan og 

Californien. Det er muligt, at mindre is i arktisk Canada 

betyder, at arter fra det nordlige Stillehav lettere når 

Atlanterhavet og Europa, hvilket også kan være årsag til 

europæiske fund inden for de sidste årtier af stillehav-

slom (Gavia pacifica), langnæbbet dværgalk (Brachy-

ramphus perdix) og gråvinget måge (Larus glauce-

scens). (Stillehavet)

Fjeldvåge Buteo lagopus 

Med karakterer svarende til amerikansk fjeldvåge, ssp. 

sanctijohannis (0, 6/6, 0)

2017: 10/10, Sisimiut, Vestgrønland, 1K lys form, Nuka 

Kristiansen (Foto).

Der er fem tidligere fund af amerikansk fjeldvåge i 

Grønland, hvilke alle ligesom fundet i 2017 omhandler 

fotodokumenterede 1K-fugle truffet i Vestgrønland: 

sommer/efterår 1970 i Ilulissat (SU-rapport 2001), 30/9 

1999 i Davisstrædet (SU-rapport 1999), 27/9 2002 i 

Ilulissat (SU-rapport 2002), 26/9 2008, havet ud for 

Diskobugten (SU-rapport 2008) og oktober 2008 i 

Niaqornat (SU-rapport 2008). Bemærk, at opsumme-

ringen er ændret i forhold til SU-rapport 2002, hvor der 

var en fejl (se rettelser sidst i indeværende rapport). (ssp. 

sanctijohannis: Alaska & Canada).

Rosenstær Pastor roseus (0, 1/1, 0)

2021: 12/8-2/9, Aasiaat, Vestgrønland, 2K+, *Jâkúnguaq 

Skade, Nivikka Rosing (Foto).

Første fund i Grønland. Fuglen kan meget vel være 

ankommet til Grønland ifm. forårstrækket, som bragte 

et større influx til NV Europa. I Island har der været in-

flux i 2018 (6 fund), 2020 (13 fund), 2021 (5 fund) og der 

er i alt 62 fund, der fordeler sig med: januar (1), marts 

(1), maj (1), juni (8),  juli (24), august (22), september (3) 

og oktober (2) (Yann Kolbeinsson pr. mail). (Sydøst-

europa, Tyrkiet & Lilleasien; overvintrer Indien)

Eremitdrossel Catharus guttatus (3/3, 4/4, 0)

2003: 2-14/7, Grønne Ejland, Disko Bugt, Vestgrønland, 

*Carsten Egevang (Foto).

2004: 9/6, Nuuk, Vestgrønland, fløj mod vindue, 

overlevede, *Frank Wille, Carsten Egevang (Foto).

Sjette og syvende fund i Grønland. Seneste fund 

ligger tilbage i 1966 (Boertmann 1994). (Nordamerika; 

overvintrer sydlige USA & Mellemamerika)
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Endnu ikke færdigbehandlede sager
Records still under consideration

• Dværgcanadagås Branta hutchinsii, 2005: 21-22/3, 

Margrethe Kog (SJ), 3K+ (Foto). – 25/4-12/5, Margre-

the Kog (SJ), 3K+ (Foto). – 2006: 11/3, Ribe Holme 

(RB) (Foto).

• Dværgcanadagås Branta hutchinsii, ssp. minima, 

1996: 31/3-10/4, Østerild Fjord, Vejlerne (NJ) (Foto).

• Dværgsnegås Anser rossii, 2021: 17/11-1/12, Bygholm 

Vejle (NJ), 2K+ hvid form (Foto).

• Grågås Anser anser, 2020: 30/12, Troldkær, Ålbæk 

(NJ), 3K+ ssp. sylvestris (Foto).

• Ederfugl Somateria mollissima, ssp. borealis, 2012: 

1-3/4, Hanstholm Havn (NJ), 3K+ han (Foto). – 

2-29/11, Hanstholm Havn (NJ), 3K+ han (Foto).

• Stormmåge Larus canus, ssp. heinei, 2006: 18/11, 

Utterslev Mose (S), 1K (Foto). 

• Polarlomvie Uria lomvia, 2021: 22/10, Asserbo Strand 

(S), vdr. trk. – 24/10, Fornæs (ÅH), vdr. trk. – 24/10, 

Frederikshavn (NJ), vdr. trk. – 24/10, Hassensør, 

Ebeltoft (ÅH), vdr. trk. (Foto). – 6/11, Øresund ud for 

Kronborg Slot (S), vdr. trk. – 13/11, Grenen, Skagen 

(NJ), vdr. trk. – 19/11, Gilleleje Flak og Tragten (S), vdr. 

trk. – 28/12, Fornæs (ÅH), vdr. trk.

• Slørugle Tyto alba, ssp. alba, 1997: 2/7-16/6, Hundslev, 

Midtals (SJ). – 2018: 4/10, Rågeleje (S), ilanddrevet 

(Foto & Død). – 2019: 29/4, Ramskov, Holstebro (RK) 

(Foto). – 2020: 12/10, Skallingen (RB) (Foto).

• Elle-empidonax Empidonax alnorum, 2019: 6-13/10, 

Asiarpak, Nuuk, Grønland, rst. (Foto).

• Allike Coloeus monedula, ssp. soemmerringii, 2021: 

24/10-16/1, Hundested Havn (S) (Foto).

• Brun løvsanger Phylloscopus fuscatus, 2021: 2-3/11 

Mandø (RB) (Lyd).

• Vindrossel Turdus iliacus, ssp. coburni, 2020: 17/4, 

Rimmevejmarkerne, Rømø (SJ), 3K+ (Foto).

• Alaskavipstjert Motacilla tschutschensis, 1994: 

6-12/11, Køge Sydstrand (S), 1K (Foto & Lyd).

Forkastede sager
Records not accepted

• Dværgcanadagås Branta hutchinsii, ssp. minima, 1990: 

3/1, Ålebæk Strand (M). – 2004: 1/5, Borreby Mose (S) 

(Foto). – 2021: 12/10, Møllemade, Vejlby (F) (Foto).

• Halsbåndstroldand x troldand Aythya collaris x Aythya 

fuligula, 2020: 17/1, Ove Sø, Thy (NJ) (Foto).

• Amerikansk sortand Melanitta americana, 2020: 

14/10, Hvidbjerg Strand, Blåvand (RB), han. (der er 

godkendt ét fund af én fugl på den pågældende dato, 

mens dokumentationen ikke tillod en sikker artsbe-

stemmelse af den anden fugl det godkendt fund sås 

sammen med).

• Gråsejler Apus pallidus, 2020: 24/10, Gjerrild Nord-

strand Øst (ÅH), 2 trk. (Foto) (der er godkendt ét fund 

af én fugl på den pågældende dato, mens dokumen-

tationen ikke tillod en sikker artsbestemmelse af den 

anden fugl det godkendt fund sås sammen med). – 

26/10, Vest Stadil Fjord (RK), 1K trk. (Foto).

• Prærietrane Antigone canadensis, 2021: 5/1, Sydvest-

pynten, Amager (S), trk.

• Ørkenpræstekrave Charadrius leschenaultii, 2021: 

13/6, Korshage, Rørvig (S), sdr. trk.

• Polarlomvie Uria lomvia, 2016: 23/11, havet ud for 

Melby Overdrev (S), vdr. rst. (Foto). – 2021: 19/11, 

Prærietrane, Vust Holme, 14. april 2021. Foto: Henrik Haaning Nielsen



142

Rosenterne, Grenen, Skagen, 26. juni 2021. 

Foto: Knud Pedersen

Øresund ud for Helsingør Nordhavn (S), vdr. rst.

• Hvidbrynet dværgalk Synthliboramphus antiquus, 

2021: 29/7, Kikhavn (S), trk.

• Eremitibis Geronticus eremita, 2019: 25/9, Bjerringbro 

(NJ) (Foto).

• Gåsegrib Gyps fulvus, 2021: 8/6, Esby, Helgenæs 

(ÅH), trk.

• Dværgørn Hieraaetus pennatus, 2021: 15/4, Femsølyng, 

Rude Skove (S), lys fase.

• Ørnevåge Buteo rufinus, 2020: 31/7, Nørre Nissum 

(RK), trk. 

• Musvåge Buteo buteo, ssp. vulpinus, 2021: 19/4, Ska-

gen (NJ), 3K+ trk. (Foto). Fund, som efter genbehand-

ling ikke længere er godkendt: 1912: 10/9, Helsinge (S), 

død (Foto & Død). – 1996: 7+10/6, Skagen (NJ), 3K+ 

trk.fors. – 2004: 19/4, Skagen (NJ), 3K+ trk. (Foto).

• Eleonorafalk Falco eleonorae, 2017: 18/8, Margrethe 

Kog (SJ), 2K trk. (Foto).

• Iberisk gransanger Phylloscopus ibericus, 2021: 8/5, 

Magisterkogen (SJ), han syng. (Lyd).

• Gærdesanger Curruca curruca, ssp. blythi / halimo-

dendri, 2021: 17/10, Mosen, Blåvands Huk (RB), rst. 

(Foto). – 18-19/10, Mosen, Blåvands Huk (RB), rst. (Foto).

• Iberisk sanger Curruca iberiae, 2019: 22/10, Mandø 

(RB), 2K.

• Iberisk sanger / rødstrubet sanger Curruca iberiae 

/ Curruca cantillans, 2019: 29/9, Mindelunden og 

Kalvekrog, Sønderho, Fanø (RB), 2K.

• Alaskavipstjert Motacilla tschutschensis, 2021: 20/10, 

Skallingen (RB), trk. (Foto & Lyd).

• Eremitdrossel Catharus guttatus, 2021: 5/11,  

Christiansø (B).

• Sibirisk bynkefugl Saxicola maurus, 2020: 1/6, Skagen 

(NJ), han (Foto).

• Krognæb Pinicola enucleator, 1975: 12/10, Skagen 

(NJ), 2K+ han. – 1991: 12/10, Solrød Strand (S), 1K 

han. – 1997: 5/10, Skagen (NJ), 2K+ han. – 2019: 

30/10, Guldhøj, Muldbjerge, øst for Lille Vildmose 

(NJ), 4 trk. – 31/10, Ishøj Strand (S), hunfarvet trk. 

Fundene i 1975, 1991 og 1997 er blevet genbehandlet 

og er ikke længere er godkendt.

• Mørkøjet junco Junco hyemalis, 2021: 16/6, Esbjerg 

Havn (RB).

English summary: Rare birds in Denmark 

and Greenland in 2021

In 2021, the Danish Rarities Committee processed 271 

Danish records (including three records on behalf of the 

regional reports) of which about 87 % were accepted. 

From Greenland 27 records were processed and all were 

accepted. The main section of the report, Accepted 

records, includes species on the Danish list belonging 

to category A and category B in accordance with the 

AERC guidelines as well as species considered for the 

regional reports. Species belonging to category C, D 

and E and records of hybrids are treated after the main 

section, followed by sections concerning records from 

Greenland, records still under consideration, and records 

not accepted. For each record, the following details are 

included: (1) year and date, (2) location (see map for regi-

ons), (3) number of individuals, if more than one, (4) other 

details, if known: sdr. = summer plumage, vdr. = winter 

plumage, odr. = transitional plumage, K = calendar year, 

ringm. = ringed, and (5) name of observer(s), with finders 

marked by asterisk(s). Documentation by photo (Foto), 

video (Video), sound recording (Lyd), telemetry tracking 

(GPS), DNA analysis (DNA) or corpse (Død) is indicated, 

if applicable. The numbers in brackets after the species 

name refer to the total number of records and individu-

als (separated by a slash) in Denmark (1) before 1950, (2) 

during the period from 1950 to 2020, and (3) in 2021, 

respectively. One new species recorded in 2021 was 

added to the Danish list: Hermit Thrush (Catharus gutta-

tus). Other notable sightings included second records of 

Sandhill Crane (Antigone canadensis) and Oriental Pratin-

cole (Glareola maldivarum), respectively, the third record 

of Green Warbler (Phylloscopus nitidus), White-throated 

Needletail (Hirundapus caudacutus), Siberian Rubythroat 

(Luscinia calliope) and Isabelline Wheatear (Oenanthe 

isabellina). Two new subspecies were also added to the 

Danish list: Red-rumped Swallow (Cepcopis daurica) of 

the asian subspecies daurica/japonica and Common Red-

poll (Acanthis flammea) of the subspecies rostrata. Blyth’s 

Reed Warbler (Acrocephalus dumetorum) is from 2022 

no longer considered by the Danish Rarity Committee.

Bedes citeret
Please quote

Olsen, K., H. Böhmer, M.B. Hansen, A.B. Kristensen, 

R.S.Neergaard, A.O.W. Nielsen, S.H. Nielsen, O. Nilsson 

& T.E. Ortvad 2022: Sjældne fugle i Danmark og Grøn-

land i 2021. – Fugleåret 2021: 117-157 (in Danish with 

English summary).

Referencer
References

• Alström P., T. Saitoh, D. Williams, I. Nishiumi, Y. Shigeta, 

K. Ueda, M. Irestedt, M. Björklund & U. Olsson 2011: The 

Arctic Warbler Phylloscopus borealis – three anciently 

separated cryptic species revealed. – Ibis 153: 395-410.

• AERC 2022: Guidelines for Rarities Committees: 

http://www.aerc.eu/guidelines.html

• Aigle de Bonelli 2021: Plan National d’Action pour 

l’Aigle de Bonelli (Aquila bonelli):  

http://www.aigledebonelli.fr/



143

• Artsobservasjoner 2022: www.artsobservasjoner.no

• Artportalen 2022: www.artportalen.se

• Burnham, K.K., J.L. Burnham, J.A. Johnson, B. W. 

Konkel, J. Stephens & H. Badgett 2020: First record of 

horned puffin in the North Atlantic and tufted puffin 

in High Arctic Greenland. – Polar Research 39: 4458: 

https://doi.org/10.33265/polar.v39.4458

• Bauer H.-G., O. Geiter, S. Homma & F. Woog 2016: 

Non-native bird species in Germany – revision of 

national status categories. – Vogelwarte 54: 165-179.

• BBRC 2002: British Birds Rarities Committee. BBRC 

Statistics to 2018. https://www.bbrc.org.uk/wp-content/

uploads/2019/11/Statistics-2018.xlsx

• Birdguides 2021: British Roseate Tern population 

hits new high: https://www.birdguides.com/news/

british-roseate-tern-population-hits-new-high/

• Birding Iceland 2021: https://www.facebook.com/

page/333123320133434/search/?q=needletail

• BirdLife Sverige 2022: Sverige Ornitologiska Förening 

– BirdLife Sverige. Raritetskommittén (Rk). Raritets-

katalogen: http://birdlife.se/rk/raritetskatalogen

• Boertmann, D. 1994: An annotated checklist to the 

birds of Greenland. – Meddr. Greenland, Bioscience 

38: 64 s.

• Boesman, P. 2016: Notes on the vocalizations of 

Western Bonelli’s Warbler (Phylloscopus bonelli) and 

Eastern Bonelli’s Warbler (Phylloscopus orientalis). – 

HBW Alive Ornithological Note 246. – Handbook of 

the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. 

http://www.hbw.com/node/932243

• BOURC 2022: British Ornithologists’ Union Records 

Committee (BOURC): 54th Report:  

https://doi.org/10.1111/ibi.13064

• CDNA 2022: Commissie Dwaalgasten Nederlandse 

Avifauna: https://www.dutchavifauna.nl/

• Christensen, J.S. & P.A.F. Rasmussen 2015: Revideret 

status for sjældne fugle i Danmark før 1965. – Dansk 

Orn. Foren. Tidsskr. 109: 41-112.

• Christensen, J.S., T.H. Hansen, P.A.F. Rasmussen, T. 

Nyegaard, D.P. Eskildsen, P. Clausen, R.D. Nielsen & T. 

Bregnballe 2022: Systematisk oversigt over Danmarks 

fugle 1800-2019. – Dansk Ornitologisk Forening.

• Christopher König pr. mail: Deutsche Avifaunistische 

Kommission (DAK).

• David Boertmann pr. mail: Institut for Bioscience, 

Aarhus Universitet.

• Fisher, E.A. & R.L. Flood 2010: Scopoli’s Shearwater 

off Scilly: new to Britain. – British Birds 103: 712 -717.

• Flood, R.L. & E.A. Fisher 2020: North Atlantic seabirds: 

shearwaters, Jouanin’s & White -chinned Petrels. 

Scilly Pelagics – Scilly.

• Gill F., D. Donsker & P. Rasmussen (eds) 2022: IOC World 

Bird List (v 12.1): http://www.worldbirdnames.org

• Groenendijk, D. & T.J.C. Luijendijk 2011: Variation and 

difference in song between Western Bonelli’s Warbler 

and Eastern Bonelli’s Warbler. – Dutch Birding 33: 1-9.

• Hansen. T.H. & S.K. Ilsøe 2021: To høgeørne i Danmark 

i 2020. – Fugleåret 2020: 162-164.

• Hellström, M. & M. Waern 2021: Vitgumpad buskskvätta 

och amurbuskskvätta – Raritetskommitténs gransk-

ning av de svenska fynden. – Vår Fågelvårld 2: 2021.

• IUCN/SSC 2013. Guidelines for Reintroductions and 

Other Conservation Translocations. Version 1.0. Gland, 

Switzerland: IUCN Species Survival Commission.  

https://www.iucn.org/content/guidelines-reintro-

ductions-andother-conservation-translocations

• J. Martin Collinson pr. mail: School of Medicine, Me-

dical Sciences and Nutrition, University of Aberdeen, 

Institute of Medical Sciences, Foresterhill, Aberdeen, UK.

• Komisja Faunistyczna 2022: Rzadkie ptaki obserwow-

ane w Polsce w roku 2021/Rare birds recorded in 

Poland in 2021. – Ornis Polonica 63: 130-159.

• Könönen, J. 2022: White-winged scoters. Identifi-

cation of adult males from nordic view and possible 

hybrids (deglandi, fusca, stejnegeri). The 5th Nordic 

Rarities Committee Conference, 19–21 August 2022, 

Haeska, Matsalu National Park, Läänemaa, Estonia.

• Lehikoinen, P. & S. Viles 2021: Kamchatka Leaf Warbler 

in Finland – a new Western Palearctic species:  

https://www.birdguides.com/articles/western-palearctic/

kamchatka-leaf-warbler-in-finland-a-new-western-pa-

learctic-species/

• Mcinerny, C.J, P.A. Crochet & S. Dudley 2022: Assessing 

vagrants from translocated populations and defining 

self-sustaining populations of non-native, naturalized 

and translocated avian species. – Ibis 164: 924-928.

• Netfugl 2022: Netfugl.dk:  

http://www.netfugl.dk/dklist.php

• Nielsen, H.H., A.B. Kristensen, S.S. Christiansen & S. 

Kauppinen 2021: Hvidskægget sanger-komplekset 

er blevet mere komplekst: Genbehandling af fund 

i Danmark: https://beta.netfugl.dk/artikler/2015/

hvidskaegget-sanger-komplekset-er-blevet-me-

re-kompleks

• Nielsen, H.H. 2021: Nordsanger ringmærket på 

Blåvand Fuglestation. https://www.netfugl.dk/

artikler/2261/danmarks-tidligste-nordsanger-ring-

maerket-paa-blaavand-fuglestation

• Nielsen, C.B. & S.S. Christiansen 2022: ’Asiatisk rødryg-

get svale’ Cecropis daurica daurica/japonica i Skagen 

– første fund i Danmark – Fugleåret 2021: 158-160. 

• Niklas Andersson pr. mail: Sveriges Ornitologiska 

Förening – BirdLife Sverige. Raritetskommittén (Rk).

• Norgeslisten 2022:  

https://www.birdlife.no/organisasjonen/nskf/

norgeslisten.php

• Olsen, K., R.L. Flood, T. Senfeld, T.J. Shannon & J.M. 

Collinson 2020: Scopoli’s Shearwater collected in 

Faroes in August 1877. – Dutch Birding 42: 335-340.

• Olsen, K., A.H. Liebermann & M.B. Hansen 2022: Ere-

mitdrossel (Catharus guttatus) ringmærket på Christi-

ansø – ny art for landet. – Fugleåret 2021: 161-164. 

• Olsen, T. 2022. Sjeldne fugler i Norge i 2021. Rapport 

fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF). – Fugleåret 

10: 4-67. https://www.birdlife.no/organisasjonen/

nskf/rapporter.php

• Ortvad, T.E., J.H. Christensen, T.H. Hansen, A.B. Kri-

stensen, K. Olsen, K. Pedersen, P.A.F. Rasmussen & M. 

Schwalbe 2015: Revision af den danske fugleliste pr. 

2013. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 109: 24-35.

• Paul French pr. mail: British Birds Rarities Committee 

(BBRC).



144

• Roni Väisänen pr. mail: Finnish National Rarities 

Committee. BirdLife Suomen rariteettikomitea (BSR).

• Round, P.D., A.J. Pierce, T. Saitoh, & Y. Shigeta 2016: 

Addition of Kamchatka Leaf Warbler Phylloscopus 

examinandus and Sakhalin Leaf Warbler P. borealoides 

to Thailand’s Avifauna. – Bulletin of the Japanese Bird 

Banding Association 28: 921.

• Shirihai, H. & L. Svensson 2018: Handbook of Western 

Palearctic Birds, Vol. 1+2. – Christopher Helm.

• Slaterus, R. 2019: Song and call identification of the 

first Green Warbler for the Netherlands. – The Sound 

Approach: https://soundapproach.co.uk/song-

and-call-identification-of-the-first-green-warbler-

for-the-netherlands/

• Svensson, L. 1992: Identification guide to European 

passerines. 4. udg. – Stockholm.

• Tadeusz Stawarczyk pr. mail: Polska Komisja 

Faunistyczna.

• Tarsiger 2022: www.tarsiger.com

• Thomas, M. 2021: Green Warbler in East Yorkshire: 

https://www.birdguides.com/articles/britain-ireland/

rarity-finders-green-warbler-in-east-yorkshire/

• Tor A. Olsen pr. mail: Norsk Sjeldenhetskomite for 

fugl (NSKF).

• Vincent van der Spek pr. mail: Commissie Dwaalgasten 

Nederlandse Avifauna (CDNA).

• Waarneming 2022:  

https://waarneming.nl/observation/199386426/

• Wright, M. 2011: Tufted Puffin in Kent: new to Britain 

– British Birds 104: 261–265: https://britishbirds.

co.uk/sites/default/files/2011_V104_N05_261-265_

TuftedPuffin.pdf

• Yann Kolbeinsson pr. mail: Icelandic Rarities Committee.

• SU-rapport 1965-1969: Dyck, J., J. Ramsøe Jacobsen, 

E. Kramshøj & J. Rabøl 1970: Rapport fra sjældenheds-

udvalget med oversigt over godkendte forekomster 

1965-1969. – Dansk Or. Foren. Tidsskr. 64: 126-151.

• SU-rapport 1970: Ramsøe Jacobsen, J., B.P. Nielsen 

& & J. Rabøl 1971: Sjældne fugle i Danmark og Grøn-

land i 1970. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 65: 133-139.

• SU-rapport 1971: Bruun, J.B., J. Ramsøe Jacobsen, 

E. Kramshøj & B.P. Nielsen 1972: Sjældne fugle i 

Danmark og Grønland i 1971. – Dansk Orn. Foren. 

Tidsskr. 66: 123-131.

• SU-rapport 1972: Andersen, T., J.B. Bruun & B.P. 

Nielsen 1973: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 

1972. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 67: 139-144.

• SU-rapport 1973: Hansen, E., P.S. Hansen & B.P. 

Nielsen 1974: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 

1973. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 68: 138-144.

• SU-rapport 1974: Hansen, E. & B.P. Nielsen 1975: 

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1974. – Dansk 

Orn. Foren. Tidsskr. 69: 135-139.

• SU-rapport 1975: Hansen, P.S. 1976: Sjældne fugle i 

Danmark og Grønland i 1975. – Dansk Orn. Foren. 

Tidsskr. 70: 131-138.

Buskrørsanger, Broksø, Fensmark, 14. juni 2021. Foto: Bo Tureby



145

• SU-rapport 1976: Hansen, P.S. 1977: Sjældne fugle i 

Danmark og Grønland i 1976. – Dansk Orn. Foren. 

Tidsskr. 71: 139-144.

• SU-rapport 1977-1978: Pedersen, B.B. 1980: Sjældne 

fugle i Danmark og Grønland i 1977 og 1978. – Dansk 

Orn. Foren. Tidsskr. 74: 127-140.

• SU-rapport 1979-1980: Pedersen, B.B. 1982: Sjældne 

fugle i Danmark og Grønland i 1979 og 1988. – 

Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 76: 111-122.

• SU-rapport 1981: Pedersen, B.B. 1984: Sjældne fugle 

i Danmark og Grønland i 1981. – Dansk Orn. Foren. 

Tidsskr. 78: 81-92.

• SU-rapport 1982-1984: Boertmann, D., K.M. Olsen 

& B.B. Pedersen 1986: Sjældne fugle i Danmark og 

Grønland i årene 1982, 1983 og 1984. – Dansk Orn. 

Foren. Tidsskr. 80: 35-57.

• SU-rapport 1985: Olsen, K.M. 1987: Sjældne fugle i 

Danmark og Grønland i 1985. – Dansk Orn. Foren. 

Tidsskr. 81: 109-120.

• SU-rapport 1986-1987: Olsen, K.M. 1988: Sjældne 

fugle i Danmark og Grønland i 1986 og 1987. – Dansk 

Orn. Foren. Tidsskr. 82: 81-100.

• SU-rapport 1988: Olsen, K.M. 1989: Sjældne fugle i 

Danmark og Grønland i 1988. – Dansk Orn. Foren. 

Tidsskr. 83: 131-149.

• SU-rapport 1989: Olsen, K.M. 1991: Sjældne fugle i 

Danmark og Grønland i 1989. – Dansk Orn. Foren. 

Tidsskr. 85: 20-34.

• SU-rapport 1990: Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1992: 

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1990. – Dansk 

Orn. Foren. Tidsskr. 86: 107-122.

• SU-rapport 1991: Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1993: 

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1991. – Dansk 

Orn. Foren. Tidsskr. 87: 231-241.

• SU-rapport 1992: Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1994: 

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1992. – Dansk 

Orn. Foren. Tidsskr. 88: 99-110.

• SU-rapport 1993: Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1995: 

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1993. – Dansk 

Orn. Foren. Tidsskr. 89: 101-110.

• SU-rapport 1994: Rasmussen, P.A.F. 1996: Sjældne 

fugle i Danmark og Grønland i 1994. – Dansk Orn. 

Foren. Tidsskr. 90: 141-152.

• SU-rapport 1995-1996: Rasmussen, P.A.F. 1997: 

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1995 og 1996. 

– Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 91: 133-150.

• SU-rapport 1997: Rasmussen, P.A.F. 1998: Sjældne 

fugle i Danmark og Grønland i 1997. – Dansk Orn. 

Foren. Tidsskr. 92: 253-267.

• SU-rapport 1998: Rasmussen, P.A.F. 1999: Sjældne 

fugle i Danmark og Grønland i 1998. – Dansk Orn. 

Foren. Tidsskr. 93: 127-140.

• SU-rapport 1999: Thorup, K. & H.H. Nielsen 2000: 

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1999. – Dansk 

Orn. Foren. Tidsskr. 94: 157-170.

• SU-rapport 2000: Nielsen, H.H. & K. Thorup 2001: 

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2000. – 

Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 95: 153-166.

• SU-rapport 2001: Ortvad, T.E., K. Pedersen & K. 

Thorup 2002: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 

2001. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 96: 147-160.

• SU-rapport 2002: Klein, S., K. Pedersen & K. Thorup 

2003: Sjældne fugle i Danmark og Grønland 2002. – 

Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 97: 289-302.

• SU-rapport 2003: Amstrup, O., A.S. Frich, K. Pedersen 

& K. Thorup 2004: Sjældne fugle i Danmark og Grøn-

land 2003. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 98: 174-188.

• SU-rapport 2004: Amstrup, O., A.S. Frich, T.H. Han-

sen, K. Pedersen, & K. Thorup 2005: Sjældne fugle i 

Danmark og Grønland i 2004. – Dansk Orn. Foren. 

Tidsskr. 99: 169-181.

• SU-rapport 2005: Amstrup, O., A.S. Frich, T.H. Han-

sen, H.H. Nielsen, K. Pedersen & K. Thorup 2006: 

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2005. Dansk 

Orn. Foren. Tidsskr. 100: 359-371.

• SU-rapport 2006: Kristensen, A.B., O. Amstrup & T.E. 

Ortvad 2007: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 

2006. – Fugleåret 2006: 99-113.

• SU-rapport 2007: Kristensen, A.B., A.S. Frich, T.E. Ort-

vad & M. Schwalbe 2008: Sjældne fugle i Danmark og 

Grønland i 2007. – Fugleåret 2007: 117-135.

• SU-rapport 2008: Kristensen, A.B., A.S. Frich, T.E. Ort-

vad & M. Schwalbe 2009: Sjældne fugle i Danmark og 

Grønland i 2008. – Fugleåret 2008: 123-143.

• SU-rapport 2009: Kristensen, A.B., A.S. Frich, T.E. 

Ortvad & M. Schwalbe 2010: Sjældne fugle i Danmark 

og Grønland i 2009. – Fugleåret 2009: 131-151.

• SU-rapport 2010: Neergaard, R.S., A.S. Frich, A.B. 

Kristensen, K. Pedersen, T.E. Ortvad, M. Schwalbe & R. 

Strack 2011: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 

2010. – Fugleåret 2010: 125-144.

• SU-rapport 2011: Neergaard, R.S., A.S. Frich, A.B. 

Kristensen, K. Pedersen, T.E. Ortvad, M. Schwalbe & R. 

Strack 2012: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 

2011. – Fugleåret 2011: 97-122.

• SU-rapport 2012: Neergaard, R.S. 2013: Sjældne fugle i 

Danmark og Grønland i 2012. – Fugleåret 2012: 103-130.

• SU-rapport 2013: Ortvad, T.E., S.S. Christiansen, S. 

Klein, A.B. Kristensen, K. Pedersen & R. Strack 2014: 

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2013. – Fugleåret 

2013: 114-139.

• SU-rapport 2014: Ortvad, T.E., S.S. Christiansen, O.Z. 

Göller, A.B. Kristensen, R.S. Neergaard, K. Olsen, K. 

Pedersen & R. Strack 2015: Sjældne fugle i Danmark 

og Grønland i 2014. – Fugleåret 2014: 111-137.

• SU-rapport 2015: Olsen, K., S.S. Christiansen, M.B. 

Hansen, O.Z. Göller, R.S. Neergaard, R.D. Nielsen, K. 

Pedersen & R. Strack 2016: Sjældne fugle i Danmark 

og Grønland i 2015. – Fugleåret 2015: 111-135.

• SU-rapport 2016: Olsen, K., S.S. Christiansen, O.Z. 

Göller, M.B. Hansen, S. Kauppinen, R.S. Neergaard, H.H. 

Nielsen, R.D. Nielsen & K. Pedersen 2017: Sjældne fugle i 

Danmark og Grønland i 2016. – Fugleåret 2016: 119-148.

• SU-rapport 2017: Olsen, K., O.Z. Göller, M.B. Hansen, 

S. Kauppinen, A.B. Kristensen, H.H. Nielsen, R.D. Nielsen 

& K. Pedersen 2018: Sjældne fugle i Danmark og 

Grønland i 2017. – Fugleåret 2017: 119-148.

• SU-rapport 2018: Olsen, K., O.Z. Göller, M.B. Hansen, 

S. Kauppinen, A.B. Kristensen, H.H. Nielsen, R.D. Niel-

sen & K. Pedersen 2019: Sjældne fugle i Danmark og 

Grønland i 2018. – Fugleåret 2018: 140-167.

• SU-rapport 2019: Olsen, K., M.B. Hansen, S. Kauppi-



146

nen, A.B. Kristensen, A.O.W. Nielsen, H.H. Nielsen, R.D. 

Nielsen & T.E. Ortvad 2020: Sjældne fugle i Danmark og 

Grønland i 2019. – Fugleåret 2019: 138-176.

• SU-rapport 2020: Olsen, K., S. Kauppinen, A.B. 

Kristensen, A.O.W. Nielsen, H.H. Nielsen, O. Nilsson & 

T.E. Ortvad 2021: Sjældne fugle i Danmark og Grønland 

i 2020. – Fugleåret 2020: 117-161.

Rettelser og tilføjelser til tidligere 

publicerede fund
Corrections and additions to previously published records

• SU-rapport 1986-87: s. 85: Gåsegrib Gyps fulvus 

(1/1, 1/1, 1/1) 1986: 2/10, Dovns Klint, Langeland (F), 

Morten Müller via Esben Eriksen. Datoer, lokaliteter, 

adfærd og observatører skal være: 1/10, Hennetved 

(F), trk., *Ole Goldschmidt, Morten Müller, Oluf Lou. 

– 1-2/10, Gulstav og Keldsnor, Langeland (F), rst. og 

dernæst trk., Søren Bøgelund, Torbjørn Eriksen, Mor-

ten Müller (Foto). – 2/10, Dovns Klint, Langeland (F), 

trk.fors., Esben Eriksen, Henrik Knudsen m.fl.

• SU-rapport 1989: s. 31: Hvidvinget vidafinke Euple-

ctes procne, 1989: 3/9, Skagen (NJ), han, Knud 

Pedersen m.fl. Bemærk, at videnskabeligt artsnavn 

er forkert, forekomstperiode er ændret og at fuglen 

i øvrigt blev ringmærket og kunne bestemmes til at 

være en kanelskuldret vidafinke, ssp. eques. Derfor 

skal fundoplysninger være: Hvidvinget vidafinke 

Euplectes albonotatus, ssp. eques (kanelskuldret 

vidafinke): 1989: 23/8-5/9, Skagen (NJ), han ringm., 

Knud Pedersen m.fl.

• SU-rapport 2003: s. 183: Østlig Bleg Gulbug Hip-

polais pallida, ssp. elaeica 2003: 1-2/6 (ringm. 1/6), 

Gedser Fyr (LF), 2K+, *Anders Zuschlag, *Jens Wal-

sted Christoffersen m.fl. (Foto). Arts- og racebestem-

melse er nu bekræftet ud fra en DNA-analyse. Derfor 

skal fundoplysninger være: Egyptisk Bleg Gulbug 

Hippolais pallida, ssp. elaeica 2003: 1-2/6 (ringm. 

1/6), Gedser Fyr (LF), 2K+, *Anders Zuschlag, *Jens 

Walsted Christoffersen m.fl. (Foto & DNA).

• SU-rapport 2003: s. 183: Himalayasanger Phyllosco-

pus humei, 2003: 24/11-2/12 (ringm. 29/11), Christiansø 

(B), 1K, *Mikkel Lausten m.fl. (Foto). Forekomstperiode 

skal være 24/11-3/12.

• SU-rapport 2008: s. 133: Rosenterne Sterna dougallii, 

2008: 26/9, havet ud for Vestgrønland, N69.227744 

& W57.80993, 1K, Marijke de Boer (Foto). – oktober, 

Niaqornat, 1K, Katrine Kruse (Foto). Opsummeringen 

er angivet som (0, 4/4, 2/2). Den skulle retteligt have 

været (0, 3/3, 2/2).

• SU-rapport 2018: s. 153: Kohejre Bubulcus ibis, 2018: 

11-13/10, Skjern Enge (RK), 1K, Erik Enevoldsen, 

Alex Sand Frich, Ulf Eschou Møller m.fl. (Foto). – 

23/11-31/12, Filsø (RB), 1K, *Steen Jørgensen, Jens 

Ballegård, Hanne Albertsen m.fl. (Foto). Alder er 

fejlagtigt angivet som 1K, men fundene skal være 

uden aldersangivelse: 11-13/10, Skjern Enge (RK), Erik 

Enevoldsen, Alex Sand Frich, Ulf Eschou Møller m.fl. 

(Foto). – 23/11-31/12, Filsø (RB), *Steen Jørgensen, 

Jens Ballegård, Hanne Albertsen m.fl. (Foto). 

• SU-rapport 2019: s. 147: Brilleand Melanitta perspicil-

lata, 2019: 6/1-17/3, Lumsås Nordstrand, 3K+ han, 

*Kristian Bruus-Jensen m.fl. (Foto). Region skal være: 

6/1-17/3, Lumsås Nordstrand (S), 3K+ han, *Kristian 

Bruus-Jensen m.fl. (Foto).

• SU-rapport 2019: s. 152: Rødvinget braksvale Glareola 

pratincola, 2019: 13/6, Margrethe Kog (SJ), *Morten 

Bentzon Hansen m.fl. (Foto). Opsummeringen er an-

givet som (3/3, 15/15, 1/1). Den korrekte opsummering 

skal være (1/1, 15/15, 1/1).

• SU-rapport 2019: s. 160: Rødhovedet tornskade 

Lanius senator, 2019: 14-16/7, Tornby Klitplantage 

(NJ), 3K+ hun, *Svend Erik Frandsen m.fl. (Foto). – 

27/7, Spidsbjerg Hede, Rømø (SJ), *Orla Hugger Ja-

kobsen, Eigil Larsen (Foto). Opsummeringen er angivet 

som (2/2, 47/47, 2/2). Den korrekte opsummering 

skal være (2/2, 45/45, 2/2).

• SU-rapport 2020: s. 127: Amerikansk sortand Melanitta 

americana, 2020: 18-30/12, Asserbo Strand og Melby 

Strand (S), 2K+ han, *Jakob Engelhard (Foto og Vi-

deo). Forekomstperiode skal være: 18-31/12.

• SU-rapport 2020: s. 127: Amerikansk sortand Mela-

nitta americana, 2020: 19-21/12, Asserbo Strand og 

Melby Strand (S), 2K+ han, *Jakob Engelhard (Foto og 

Video). Forekomstperiode skal være: 19-31/12.

• SU-rapport 2020: s. 135: Dværghejre Ixobrychus 

minutus, 2020: 10-12/6, Hejresøen, Kalvebod Fælled 

(S), 2K han, syng., *John Larsen m.fl. (Foto & Lyd). 

Forekomstperiode skal være: 10-13/6.

• SU-rapport 2020: s. 137: Slangeørn Circaetus gal-

licus, 2020: 8/8, Trehøje & Fuglsø, Mols Bjerge (ÅH), 

2K rst., senere trk., *Kent Olsen, *Niels Christian Bech 

Jensen, Morten D. D. Hansen m.fl (Foto). Dato og ob-

servatører skal være: 2020: 8/7, Trehøje & Fuglsø, Mols 

Bjerge (ÅH), 2K rst., senere trk., *Kent Olsen, *Niels 

Kristian Bech Jensen, Morten D. D. Hansen m.fl (Foto).

• SU-rapport 2020: s. 147: Iberisk sanger Curruca 

iberiae, 2011: 15-17/5, Bækbygaard Strand, Husby Klit 

(RK), 2K han, *Erik Enevoldsen, Jens Ballegaard, Peter 

Lefrenz m.fl. (Foto & Video). Observatører skal være: 

15-17/5, Bækbygaard Strand, Husby Klit (RK), 2K han, 

*Erik Enevoldsen, Jens Ballegaard, Peter Lafrenz m.fl. 

(Foto & Video).

• SU-rapport 2020: s. 153: Hætteværling Emberiza 

melanocephala, 2020: 7/6, Hanstholm Fyrhave (NJ), 

han, Karl Kristensen m.fl. (Foto). Opsummeringen er 

angivet som (0, 29/30, 1/1). Den korrekte opsumme-

ring skal være (0, 30/30, 1/1).

• SU-rapport 2020: s. 154: Halsbåndstroldand x 

troldand Aythya collaris x Aythya fusca, 2020: 4+7/4, 

Halkær Sø (NJ), *Rune Sø Neergaard, Henrik Møller 

Thomsen (Foto og Video). Alder og køn skal være: 

4+7/4, Halkær Sø (NJ), 3K+ han, *Rune Sø Neergaard, 

Henrik Møller Thomsen (Foto og Video).

• SU-rapport 2020: s. 156: Dværgfalk Falco columbarius, 

2011: 18/7, Julianehåb, Vestgrønland, 2K+ hun, *Jari 

Helstola (Foto). Lokalitet skal være: 18/7, Qaqortoq, 

Vestgrønland, 2K+ hun, *Jari Helstola (Foto).
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Gåsegrib, Norby Bakker, Samsø, 19. juni 2021. Foto: Kent Olsen


