
Beretning fra Rovfuglegruppen 2009 

Af Johannes Bang, sekretær for gruppen   

 

Rovfuglegruppen holdt årsmøde i november 2008 og vil afholde næste møde den 7. 

november 2009 på Naturhistorisk Museum i Århus.   

I det forløbne år har gruppen bl.a. arbejdet med censusundersøgelser, undersøgelse 

af kongeørnens føde og glentebestandens udvikling.   

Der foreligger følgende oplysninger om rovfuglebestanden:   

Kongeørn: 2 par har ynglet med succes, mens det 3. par forsvandt, da man skovede 

træer i nærhed af reden. Et nyt par ser ud til at ville etablere sig i Tofte Skov, hvor 

det første par kongeørne ynglede i Danmark. En unge fra det nordligste par fra 2008 

blev dræbt ved at flyve mod en højspændingsledning i februar 2009. En unge mærket 

Høstermark Skov 2008 blev fundet afkræftet nær den tyske grænse. Efter pleje blev 

den udsat igen nær ynglestedet.   

Fiskeørnen yngler stadig kun med et par i Nordjylland. Der forekommer mange 

meldinger om oversomrende fiskeørne, men der foreligger kun det sædvanlige 

redefund. I 2008 forsøgte et par fiskeørne, at yngle i Strødam Reservatet i 

Nordsjælland, men reden blæste ned, og de har ikke forsøgt at yngle i 2009.   

Rød Glente er gået Østjylland, hvor bestanden er fordoblet. I Nordjylland er 

bestanden på 12 par, men kun 3 par fik udfløjne unger. I et uvejr den 9-10. juni døde 

mindst 4 kuld unger. I Sønderjylland er bestanden af rød glente stabil På Fyn er 

bestanden steget fra 4 til 5 par, og heraf er de 4 kuld kommet på vingerne. I 

Vestsjælland har der også været fremgang, og der kan nu ses op til 25 glenter på et 

fælles overnatningssted. Der er eksempel på at to par har ynglet med kun 300 meters 

afstand. I Nordsjælland er bestanden også gået frem og ligger nu på 8-9 par. Den 

samlede bestand i Danmark vurderes til omkring 80 par.   

Duehøgen er i Vendsyssel gået tilbage fra 72 par i 1995 til 37 i 2009 samtidig er 

ungeproduktionen faldet kontinuerligt. I Sønderjylland er duehøgebestanden stabil, 

men på et væsentlig lavere niveau, end da bestanden var højest. På Fyn er duehøgen 

i tilbagegang. En del territorier bliver besat, men fuglene undlader at yngle. 

Nordsjælland, hvor vi næsten udelukkende har statsskove er bestanden i kraftig 

fremgang og nærmer sig nu de 20 par, hvilket er den største bestand, der nogensinde 

er registreret i Nordsjælland. Der er eksempel på par, der har ynglet med 500 meters 

afstand. Musvågebestanden er stabil på et højt niveau i hele landet.   

Spurvehøgebestanden er gået lidt frem i Koldingområdet, I Østjylland er bestanden 

stabil, mens der kun er registreret 2 mulige ynglepar i Grib Skov.   

Tårnfalkebestanden er stabil I Jylland og på Fyn, men er gået tilbage i 

Sydvestsjælland.  



I Nordsjælland har bestanden stabiliseret sig på et lidt lavere niveau. I det der ikke 

mere yngler tårnfalke i skovene, men kun i det åbne land. I flere kasser er der flyttet 

alliker ind, så tårnfalkene mangler bolig. Det er et nyt fænomen, at alliker i større 

udstrækning anvender de åbne tårnfalkekasser til bolig.   

Vandrefalken yngler på Stevns, Møns Klint og Hammerknuden på Bornholm. 

Vandrefalken går frem både ved den tyske Østersøkyst og i det tyske vadehav, men 

forsøg på at få den til at yngle i træer er mislykkedes i Tyskland.   

Rørhøgens bestand er stabil i Koldingområdet og på Fyn, mens bestanden i 

Nordsjælland er fordoblet.   

Det bliver meget vigtigt, at følge bestandsudviklingen hos de forskellige rovfuglearter i 

de kommende år for at se, hvilken indflydelse ophævelse af braklægningen får på de 

forskellige rovfugle. 


