
Referat af Årsmøde i Rovfuglegruppen den 3. november 2012  

på Hinnerup Friskole 
 

1. Valg af dirigent: Lars Fenger 

2. Valg af referent: Peter Hjeds 

3.  Årsberetning ved afgående sekretær Johannes Bang. 

4.          Per Ekberg blev valgt som ny sekretær 

 Johannes Bang og Peter Hjeds blev valgt ind i styregruppen 

5. Rovfuglegruppen og ATLAS 3 ved Jan Tøttrup 

             Det indebar en efterfølgende diskussion med nedenstående punkter. 

 Hvorfor er rovfuglegruppen ikke dem der udtaler sig om rovfuglespørgsmål? 

 Mangler der en talsmand for gruppen? 

 Spiller økonomien en rolle? 

 Hvorfor er DOF og gruppen ikke koordineret? 

 Skal vi udtale os til pressen? 

 Hvordan bliver man rekrutteret til gruppen? 

 Burde alle rovfuglefolk ikke være i samme gruppe? 

 Der er et problem med for få unge. 

 Jan synes at alle der arbejder med rovfugle samles i samme gruppe. 

 DOF bør styre en samling af alle rovfuglefolk. 

 

6. ROVFUGLEBESTANDEN I KOLDINGOMRÅDET v. Kurt Storgaard 

             680 km2 stort område.   

 

 Vandrefalk 1 par 

 Havørn  1 par fik 3 unger 

 Duehøg 13 par - 2,33unge pr par i succespar (steget fra 2,1 sidste år) 

 Spurvehøg 70 par, det går stille og roligt nedad,  32% kiksere (sidste år 19% kiksere ). De er begyndt 

at anlægge reder nye steder f.eks. i løv og i småskove. 

 Musvåge, bunden er nået. Nu er der fremgang at spore. 

 Efter braklægningsstoppet er bestanden stabiliseret på et nyt niveau. 

 Hvepsevåge. Arten er gået kraftigt tilbage i de sidste år. 

 Sandsynlig tilbagegang pga. brakstop. 

 Tårnfalk. Tilbagegang er stoppet. 

Rørhøg. 3-4 par. 2 stk. tre’er-kuld. 

 Rød glente. 7 par. 5par med unger + to fejlslagne par. 

 

7. ROVFUGLEBESTANDEN PÅ RAVNHOLT GODS PÅ FYN v. Flemming Broksø 

 

 Havørn 1 par fik 2 unger 

 Tårnfalk 2 par fik 6 unger (3+3) 

 Rørhøg 4par min. 3 unger 

 Duehøg 3 par 6 unger (1+2+3) 

 Spurvehøg 2 par 4 unger (1+3 ) 

 Hvepsevåge 6 par ungetal ukendt 

 Musvåge 19 par 12 par med i alt 27 unger (2,25 unge pr. succesfuldt par) 

 Ravn 6 par 3 par med unger (6+4+min.2) 

            Trane 1 par med 2 unger 

  

 

8. FISKEØRNEPARRET I GRIBSKOV 2012 v. Luise Ekberg 

 

 Fiskeørnene ankom til Gribskov mellem 19. og 22. april 2012 

 De parrede sig flere gange dagligt indtil 8.maj, hvor æglægning og rugning startede 

 I æglægningsfasen var hunnen meget urolig og jamrende  

De begyndte at ruge d. 8.maj 



  

 Hannen og hunnen skiftedes til at ruge i hele perioden 

Ved vagtskifte fløj magen ud for at æde eller jage, det observeredes at de havde et depot af fisk 

liggende i redeområdet 

 Æggene klækkede ca. 14. juni 

 Da ungerne blev lidt større kunne familien høres på lang afstand 

 Ungerne fløj af reden den 5. august 

 Hunnen forlod familien ca. 26.august og trak sydpå 

 Hannen blev i redeområdet sammen med ungerne til de forlod området 

De blev sidst set d. 16. september 

  

9. FISKEØRN I DANMARK v. Leif Novrup 

 3 par i 2012 (1 par siden 1994) 

 Par 1 

 ankomst 27.marts 

 rugning 15.april 

 19.juli fraflyvning 

 3 unger 

 siden 2006 er kommet 16 unger på vingerne 

 Par 2 

på Klosterheden i statsskov 

 hannen set den 28. marts 

 parret set den 11. april 

 fraflyvning den 11. august af 2 unger. 

 Par 3 

 Gribskov – se ovenfor 

 

10. ROVFUGLEBESTANDEN i Gribskov 2012 v. Per Ekberg 

 5600ha 

 

 Hvepsevåge 10-14 par 

 Musvåge 90-100 par 

 Duehøg 6-7 par (senere år 20 par) 

 Spurvehøg 7 par flere end tidligere. 

 Rørhøg 1 par 

 Rød glente 1 par (har ynglet siden 2007) 

 Tårnfalk 2 par 

 Lærkefalk 1 par har opholdt sig hele sommeren i Gribskov og må betegnes som et muligt ynglepar. 

 Fiskeørn 1 par 

     

 

11. VANDREFALK I DANMARK v. Niels Peter Andreassen 

 

 I 2012 var der 12 lokaliteter med faste par 

 6 par med udfløjne unger 

 6 par på Møn 

 2 par på Sjælland 

 3 par på Bornholm 

 1 par i Jylland 

 Status for vandrefalk 2001-2012: 

 Møns klint total 33 udfløjne unger 

 Bornholm total 13 udfløjne unger 

 Stevns total 18 udfløjne unger 

 Mønbroen, Radisson Hotel, Skærbækværket 0 unger 

 Danmark total: 66 udfløjne unger, 6 døde (36 hanner, 23 hunner, 13 ikke-kønsbestemte) 

  

 Kasseprojekt, 12 opsatte kasser. 



 Retningslinjer for opsætning af vandrefalkekasser iflg. DOF: 

 1. Udgå opsætning af kasser nærmere end 15 km fra områder med ynglende kobbersneppe, 

 brushane og engryle. 

 2. Planlagt opsætning af kasser på 5 udvalgte lokaliteter. 

 3. Vurdering af kasseopsætning med den nuværende positive udvikling i bestanden. 

 

12.  DUEHØG i VENDSYSSEL v. Jan Tøttrup 

 2417 km2 

 

 Optælling 1977-2012 

 33 ynglepar i 2012, antal udfløjne unger 42 udfløjne unger 

 Fald i antal mulige yngle-lokaliteter fra ca. 110 til ca. 70 

  

Hermed var mødet forbi, idet vi ikke nåede mere. 

Opdateret liste over medlemmer af rovfuglegruppen er vedhæftet. Henvend dig, hvis der er rettelser.  

  

Peter Hjeds 

 


