
Rovfuglegruppens årsmøde på Fangel Kro 5. november 2022 

 

Deltagere: Johannes Bang, Per Ekberg, Luise Ekberg, Holger Hansen, Steen Kryger, Jørgen 

Terp Lauersen, Jan Tøttrup Nielsen, Lars Fenger Nielsen, Per Rasmussen (caretaker 

lærkefalk), Kurt Storgaard, Charlotte Moshøj, Iben Hove (caretaker hedehøg). 

Gæster: Hans Meltofte fra Hovedbestyrelsen havde afbud.  

Referat: Steen Kryger 

Ordstyrer: Luise Ekberg 

 

Per Ekberg bød velkommen til årsmødet. 

 

I år blev årsmødet tilfældigvis afholdt på Kurt Storgaards og Per Ekbergs 70-års fødselsdage. Vi 

skålede derfor for de to fødselarer. 

 

10:00-10:15 Kaffe/te og brød samt valg af referent og ordstyrer: Steen Kryger blev valgt som 

referent og Luise Ekberg som ordstyrer. 

Husk at Rovfuglegruppen har egen mailadresse, så alle ikke behøver at vedligeholde egen 

mailgruppe. Mailadressen er rovfuglegruppen@dof.dk, og den når ud til alle medlemmer af 

gruppen og repræsentanter fra Hovedbestyrelsen og Fuglenes Hus. 

 

10:15-10:30 Valg til styregruppen: Styregruppen blev valgt enstemmigt. Styregruppen består af 

Per Ekberg (sekretær), Luise Ekberg, Charlotte Moshøj og Steen Kryger. 

Alle er på valg hvert andet år. 

 

10:30-11:00: De 6 almindelige ynglearter i Danmark v. Jan Tøttrup. 

Jan Tøttrup Nielsen gennemgik de forskellige arter ud fra et skema, som var en sammenfatning af 

de data Rovfuglegruppen har indsamlet gennem mange år. 

Kurver for de forskellige censusområder blev vist som fundament for estimaterne, der skal bruges 

til jubilæumsudgaven af DOFT (DOF’s tidsskrift), som forventes udgivet primo 2023. 

Der var lidt diskussion om Rørhøg, da bestandstæthederne er meget forskellige for landet.  

Tårnfalken er meget afhængig af kasser, så det er et kunstigt tal, da vi ikke ved hvad den naturlige 

bestand kunne være uden kasser. 

Der var enighed om resten af arterne, da flere tal var givet af andre grupper. 

 

11:00-12:15: Workshop. 

For at få belyst hvad Rovfuglegruppen tænker om fremtiden for gruppen, få ideer til at få nye 

medlemmer og tiltag, der kan synliggøre gruppen, havde Charlotte lavet oplæg til workshoppen. 

Via Post It arbejdede 3 grupper med de forberedte spørgsmål, hvor der var forskellige punkter til 

hver gruppe, men grupperne kunne også frit vælge emner fra de andre grupper. 

 

 

 



13:30-14:00: Workshop fortsat.  

Resultaterne af den tidligere diskussion blev fremlagt af Luise for gruppe 1, Charlotte for gruppe 2 

og Steen for sidste gruppe. 

 

Gruppe 1 arbejdede med Rovfuglegruppens formål om at formidle viden om rovfuglene – både 

lokalt og nationalt. 

 

Gruppe 2 arbejde med, hvordan vi får nye og helst yngre medlemmer, samt om vores metoder kan 

tilpasses nye deltagere. 

 

Gruppe 3 arbejde med organisering af optællinger, registrering og validitet af data. 

 

Resultaterne vil blive samlet af Charlotte Moshøj, og der kom mange gode forslag, som 

styregruppen vil arbejde videre med og senere fremlægge for Rovfuglegruppen. 

 

14:00-14:30: Spurvehøg v. Steen Kryger. 

Steen fortalte om, hvordan ynglende spurvehøge var fundet i de 3 censusområder han har dækket, 

samt spurvehøgeundersøgelsen i København og Frederiksberg. 

Spurvehøgen findes oftest tæt på bebyggelse og reden placeres i rødgran, hvis man er uden for 

storbyerne.  

I storbyerne, hvor mængden af nåletræer er mindre, benyttes mange forskellige træsorter som 

yngletræ, hvilket afspejler, at de benytter de tilgængelige ynglemuligheder. 

Spurvehøgene er mindre sky i byerne, hvilket betyder, at de yngler i parker, Tivoli og baggårde. 

 

14:30-15:00: Fiskeørn v. Luise Ekberg 

Luise fortalte om bestandsudviklingen af fiskeørn i Danmark, samt ungeproduktion. 

Luise havde med baggrund i overlevelsen i 3’er-kuld i offentlige og private skove, forsøgt at belyse 

menneskelige forstyrrelsers påvirkning af ynglesucces. 

Der var klar forskel på overlevelsen i offentlige- og private skove, hvilket tolkedes som 

menneskelige forstyrrelser i de offentlige skove. 

Det blev foreslået, at beregningen udvides med alle kuld, hvilket Luise vil gøre. 

På reden i Grib Skov er der webcam, hvilket gør det muligt at se, at menneskelig færdsel nær 

reden, får fuglene på vingerne, idet fiskeørnene reagerer helt forskelligt alt efter om, det er 

mennesker eller andre rovfugle, som forstyrrer. 

Det var måske en ide ved duehøgereder, for at få belyst emnet bedre. 

Der var også videoer af en utilfreds natugle, der i ly af mørket angreb den rugende fiskeørn 

adskillige gange. 

 

15:30-16:00: Rød glente i Danmark v. Per Rasmussen. 

Per fortalte om glentebestandene i de to store censusområder samt Fyn. I disse områder er der en 

positiv udvikling inden for de sidste 10 år, hvor der har været en 3-dobling i alle tre områder. 

Per mente, at man kunne bruge disse tre områder som indikator for bestandsudviklingen i hele 

landet, da DOFbasen ikke gav et retvisende billede af bestanden. 

Sjælland og Bornholm er sorte huller i denne sammenhæng.  

Sønderjylland har en forholdsvis lille bestand. 

Punkttællingerne viser en udvikling, som passer fint med census-områderne. 



Per fortalte, hvordan han finder ynglefuglene. 

Metode 1: find et højt punkt i området, og kik efter fugle der laver ”kite-flugt”. Det har ikke fungeret 

for Per. 

Metode 2: kør rundt i området i starten af marts, og kik efter fuge i parringsflugt, og efterfølgende 

følge dem til det sted, hvor de går ned. 

Metode 3: senere på sæsonen kan man se når der bliver slået græs. Det tiltrækker glenterne, som 

så kan følge tilbage til rederne. 

Glenterne er meget konservative i valg af rede og yngleskov, så kontroller gamle reder og skove. 

Østrig kører et EU GPS mærkningsprojekt, der skal undersøge hvad glenter dør af. Mistanken går 

på, at det hovedsageligt er gift udlagt til ulve og rotter. Påkørsler er også et problem, men 

vindmøller er det ikke. Venter stadig på svar fra Zoologisk Museum om Danmark kan deltage i 

projektet. 

 

16:30-17:30: Motiver bag drab på rovfugle v. Hans Peter Hansen, Århus Universitet.  

Hans’ indfaldsvinkel er samfundsvidenskabelig, og han arbejder derfor bl.a. med konfliktrater i 

forbindelse med ulv og krondyr. Hans har lavet Ph.d. om nationalparker og de konflikter, det giver. 

Han bliver også indblandet i de kommende naturnationalparker. 

Ulovlig jagt er kulturelt bestemt mange år tilbage i tiden for at beskytte af husdyrene. Men 

holdningen er så småt ved at ændre sig og vildtforvaltere på godser har også ændret indstilling. 

Motiver til rovfugledrab sociopolitisk (ulve er ikke legitime derfor er det ok at skyde dem). 

Kommercialisering af jagt har også påvirket holdningen til ”skadedyr”. 

De sidste års positive udvikling i rovfuglebestandene, kunne tyde på at efterstræbelsen er 

aftagende. Medierne er også bedre til at tage emnet op, når der sker ulovligheder, så det kommer 

for dagens lys. 

Rovfugledrab kan også opfattes som angreb på den fælles natur, og derfor ikke opfattes som 

acceptabel. Naturforvaltning vanskeliggøres, hvis selvtægt bliver normen. 

Der er også i dag en positiv værdimæssig indstilling til naturen. Myter om rovfugle og formidling af 

viden, skal gerne hjælpe rovfuglene. 

Da Danmark ikke har et miljøpoliti, er der knappe ressourcer og derfor ikke fokus på retsforfølgelse 

af lovbrydere. Naturen har på dette område lavstatus. 

Social straf kan være hårdere end den samfundsmæssige straf, og derfor kan det også være 

vanskeligt at komme til bunds i sagerne, de man inden for forskellige grupper beskytter hinanden. 

Omvendt kan samfundets syn på lovovertrædelserne påvirke så meget, at holdningen til rovfugle 

og rovdyr ændrer sig med tiden. 

Hans undrede sig over hvor lang tid, der er gået fra fredning af rovfuglene til, hvor vi er i dag. Myter 

hænger ved, men han mener, at vildforvaltere er blevet mere miljøbevidste. 

Den grønne bølge, og de urbane naturholdningers udflytning til landområderne påvirker også. 

Normer, etik og kulturelle holdninger skal undersøges mere, for at forstå dette område. Den sociale 

kontrol er en meget vigtig faktor. 

Hans har planer om at lave et møde, hvor repræsentanter for de grønne organisationer, 

vildtforvaltere, politi er inviteret, for at blive klogere på forebyggelse, efterforskning og straf. 

 

17:30-18:30: Afsluttende debat. 

 

Der bør være bedre koordinering af de forskellige møder med DOF, da en del møder 

falder over hinanden. 



 

Forslag til næste år. 

Dette fik vi desværre ikke drøftet. 

 

Links: 

Alle opfordres til at supplere med interessante links!! 

 

HUSK at indsende årsresultaterne til Jan Tøttrup, så han kan få tallene registreret. 

Bøger: 

Jens-André P. Herbener: Naturen er hellig. Bogen handler om de bagvedliggende årsager til den 

klima- og biodiversitetskrise, vi står i, og hvilken indflydelse religionen spiller på dette.  

Aksel Håning. Kristendommens holdning til naturen. 

 


