
Referat fra rovfuglegruppemødet d. 1. november 2014 

Deltagere: Søren Andersen, Niels Peter Andreasen, Flemming Broksø, Dorthe Colditz, Per Ekberg, Luise 

Ekberg, Holger Hansen, Peter Hjeds, Jørgen Jensen, Steen Kryger, Clausjannic Labuz, Jørgen Terp Lauersen, 

Jan Tøttrup Nielsen, Lars Fenger, Geoffrey Preston, Kim Skelmose, Kurt Storgaard, Iben Hove Sørensen. 

1. Valg af referent og ordstyrer. 
 
Referent: Peter Hjeds 
Ordstyrer: Flemming Broksø 
 

2. Valg 
Per Ekberg modtog genvalg som sekretær og Steen Kryger og Peter Hjeds modtog genvalg som 
styregruppemedlemmer. Flemming Broksø afløste Johannes Bang. 
 

3. Beretning 
Beretningen for rovfuglegruppen blev fremlagt af Per Ekberg og herefter var der debat og evaluering 
af året. 
 

4. 1 min stilhed 
Vi mindedes Finn Eriksen og Lennart Pedersen, som ikke længere er i blandt os. 
 

5. Danmarks almindelige rovfugle, bestand og produktion 1970-2014 - v. Jan Tøttrup Nielsen 
Jan Tøttrup Nielsen gennemgik de foreløbigt indsamlede data fra rovfuglegruppen, sådan som det var 
aftalt i 2013 med henblik på formidling af bestandene til fugleåret og evt. andre medier. 
Det er endnu ikke alle medlemmer af rovfuglegruppen, som har indsendt deres data, hvorfor Jan 
Tøttrup Nielsen opfordrede medlemmerne af rovfuglegruppen til at sende ham ynglefugletællinger 
fra årenes løb. 
 
Der var her en drøftelse af vigtigheden af ovenstående og bekymringerne for udlevering af data. 
 

6. Vandrefalk i Danmark 2014 og artens valg af redesteder aktuelt - v. Niels Peter Andreasen 
Niels Peter Andreasen gjorde rede for bestanden og de problematikker, som har været i 
ynglesæsonen og de forstyrrelser, som vandrefalken har været udsat for. Det betyder, at der i 
følgende områder i 2014 har været stedfaste par med parring, æg eller unger: 
Jylland: 2 par 
Sjælland inkl. Stevns: 4 par 
Møn: 6 par 
Bornholm: 3 par 
Konklusionen var dog, at arten stadig er i fremgang. 
 

7. Kongeørn i Danmark – vokser bestanden eller dør den ud? - v. Jan Tøttrup Nielsen 
Jan Tøttrup orienterede om, at der fortsat er de tre samme par, som har været der de senere år. 
Parret ved Hals har fået to unger på vingerne og de to par ved Lille Vildmose har fået hver én unge. 
Det betyder, at udviklingen står stille. 
Dette medførte lidt debat om, hvad årsagen er til, at bestanden ikke øges. Det kan skyldes 
overlevelse, emigration, forstyrrelse og fødemangel. 
 

8. Orientering om DKY’s arbejde og ny liste over hemmeligholdte ynglefugle i DOF-og Atlasbasen - v. 
Luise Ekberg 
Luise Ekberg orienterede om DKY’s opståen og kommissorium, som er at sikre kvaliteten af de data 
vedr. Danmarks ynglefugle, som er og bliver tastet ind i DOFBasen og AtlasBasen samt at udvikle og 
vedligeholde kriterier for hemmeligholdte ynglefugle. 
 



9. Debat om rød glente-data i Danmark – v. Jan Tøttrup Nielsen 
Punktet faldt sammen med næste punkt. 
 

10. Status for rød glente i Danmark og drøftelse af genoplivning af glentegruppen v. Kim Skelmose og 
Clausjannik Labuz 
Kim Skelmose og Clausjannic Labuz, som er artskoordinatorer orienterede om, at der nu er 
genopståen af glentegruppen. Der er behov for at få flere nye medlemmer ind i gruppen. Vi drøftede, 
hvordan dette kan gøres. 
Det er væsentligt at registrere reder med unger/udfløjne unger, og der er en vis usikkerhed om, hvor 
mange par, der reelt er. 
Hvordan kan vi sikre, at data bliver valide? 
 

11. Duehøgen i Vendsyssel i 2014 – v. Jan Tøttrup Nielsen 
Jan Tøttrup orienterede om, at der er en svag tilbagegang i antallet af duehøgreder. Men til gengæld 
er der fremgang i antallet af udfløjne unger. 
Da der har været et godt klima for duehøgen i år, er der umiddelbart ingen forklaring på 
tilbagegangen. 
Ungeproduktionen de sidste 10 år er faldet med 0,5 unge/kuld – dette skyldes sandsynligvis 
”fødemangel” – idet andelen af duer (vigtigste byttedyr) i byttedyrene er faldet med 15-20 %. 
Da der bliver fældet og der har været stort stormfald, betyder det, at der bliver mangel på redetræer 
vestpå. 
Herudover er der ekspansion af stor hornugle, som også kan påvirke bestanden. 
 

12. Fiskeørnenes ynglesucces/mangel på samme i 2014 fremgang – v. Luise Ekberg 
Luise orienterede om, at der er 4 sikre ynglepar, men det er kun det ene ynglepar, som fik unger i 
2014. 
Det er uvist, hvorfor det etablerede par i Flyndersø ikke lykkedes og det nye par, som fik 2 unger 
sidste år er ikke set i 2014. Parret i Gribskov mislykkedes muligvis fordi, at hannen blev skiftet ud midt 
i rugetiden.  
Parret i Klosterheden fik 2 unger og der er fundet endnu en rede i klosterheden, hvor parret byggede 
på reden hele sommeren. 
 

13. Koldinggruppens resultater fra de sidste 2 år – v. Kurt Storgaard 
Kurt Storgaard gennemgik resultaterne som følger: 

 Hvepsevågen går stille og roligt fremad 

 Musvågen er stabil med svag tilbagegang 

 Duehøgen går svagt tilbage 

 Spurvehøg stabil 

 Tårnfalk i svag fremgang 

 Rørhøg stabil 

 Rød glente stabil 

 Havørn, der er 1 par 

 Lærkefalk, der er 1 par 

 Vandrefalk, der er 1 par 
 

14. Ønsker til det kommende år og evaluering af dagen   
Der var stor tilfredshed med Fangel Kro, hvorfor vi aftalte at holde møder der i fremtiden. 
Tidspunktet kl. 10-18 var passende. 
Der kom et forslag om, at vi i fælleskab næste år tjekker rovfugleindtastningerne i Atlas III, så vi sikrer, 
at alle ynglefugle er med. 
Der var forslag om, at vi har et debatpunkt til næste møde om problemerne med mountainbikes og 
droner. 
 
Ref. Peter Hjeds og Per Ekberg 

 


