
Beretning fra Rovfuglegruppen 2010 

 

Rovfuglegruppen hold årsmøde den 6. november 2010. På mødet blev gennemgået de 

forskellige aktiviteter som rovfuglegruppens medlemmer er engageret i. 

En vigtig aktivitet er registrering af rovfuglereder og underretning af 

statsskovdistrikterne om redernes placering, så redetræerne ikke bliver fældet. Det er et 

stort problem, at der nu foregår fældning hele året rundt med store skovningsmaskiner 

også i fuglenes yngletid. Det betyder døden for en mange fugle, men takket være 

registreringen af rovfuglereder, lykkedes det at redde en del rovfugle, mens småfuglene 

går til. 

Jan Tøttrup Nielsen gav en oversigt over byttedyrene hos kongeørnen. I 2010 blev der 

fundet 2 par ynglende kongeørne i Danmark. Parret ved Mariager Fjord er nu forsvundet. 

Der er blevet fundet ca. 20 hættemåger forgiftet med parthion i området. 

Den to-årige indsamling af byttedyr viste at gråand var det talrigeste byttedyr, men også 

skovmår, ræv, grævling og tamkat indgik i menuen.   

I Tofte Skov er kongeørnen forsvundet til gengæld har havørnen overtaget området og er 

indtil videre det havørnepar, der yngler nordligst i Jylland.   

I Høstermark Skov fik kongeørneparret en unge i 2010. Byttet var meget alsidigt og 

bestod af fugle og pattedyr, især mange vandfugle, men også ringduer og krager samt 

en del rådyr.    

I SØ-Vendsyssel fik parret en unge i 2010. Føden består af 60-70 % fasaner. I skoven 

udsættes årligt 4500 fasaner. Udover fasaner udgøres føden af 10% ringduer og 6% 

krager.   

Undersøgelsen af føden i de 3 territorier viser, at kongeørnen tager de byttedyr, der er 

flest af i territoriet.   

Niels Peter Andreasen gav følgende oversigt over vandrefalkens status i Danmark. Møn 

2010 1 par med 3 unger. 2009 1 par med 4 unger.  I alt siden 2001 28 unger. Bornholm: 

2010 1 par med 3 unger. 2009 1 par med 3 unger. I alt 10 unger. Stevns: 1 par med 4 

unger 2009 1 par med 3 unger. I alt 12 unger Mønbroen: 1 par lagde 3 æg, men fik 

ingen unger. Vandrefalkene i Danmark har tilsammen fået 50 unger siden arten vendte 

tilbage som ynglefugl.  
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Havørnens status blev gennemgået af Erik Ehmsen. Der redegøres nærmere for havnen 

under projekt havørn.   



Rovfuglebestanden i Nordsjælland i 2010 blev gennemgået af Per Ekberg Pedersen. Rød 

glente i Grib Skov: 1 nyt par 3,6 km fra det gamle par fik 2 unger på vingerne. Det 

gamle par var ved reden omkring 1. april, men opgav at yngle i 2010. I Nordsjælland 

yngler i alt 4-5 par glenter.   

Duehøg i 2010. I Grib Skov 21 par og totalt i Nordsjælland 57 par. Der udsættes ikke 

fasaner i de Nordsjællandske Statsskove og kun i mindre omfang uden for statsskovene.   

Hvepsevåge i 2010. 14 par.   

Status over lærkefalken i Danmark blev gennemgået af Iben Hove Sørensen: I 

Sønderjylland 3 sikre par og 1 muligt par. Nordjylland 1 muligt par. Nordsjælland. 1 

sikker fik 2 unger. Yderligere 1 muligt par. Hovedstadsområdet. 1 sikkert par fik 3 unger. 

SØ-Sjælland. 1 muligt par. Lolland-Falster. 1 sandsynligt par. Langeland 1 sandsynligt 

par. Bornholm 2 sandsynlige og et muligt par.   

Lærkefalken yngler i gamle krage og rovfuglereder i skove samt i gamle kragereder i el-

master.   

Lars Ulrich Rasmussen fortalte om det internationale projekt for at beskytte rovfuglene 

på deres træk over Malta. Desværre må det konstateres, at der trods EU´s regler om 

fuglebeskyttelse stadig finder en omfattende nedskydning af rovfugle sted på deres træk 

over Malta.   

Kurt Storgaard gennemgik rovfuglenes status i Koldingområdet.  Duehøgen er i svag 

fremgang og kuldstørrelsen er lidt bedre end i 2009, men samlet er kuldstørrelsen under 

2. Antallet af kuld der mislykkes er 29% mod 12% i 2009. Spurvehøg har en meget 

dårlig ungeproduktion på 1.99 i de kuld der lykkes. 45% af kuldene mislykkes. Musvågen 

er i temmelig stor tilbagegang. Hvepsevågen. 30-35 ynglepar i 2010 Der blev lavet en 

undersøgelse af de benyttede redetræer. Bøg er det dominerende redetræ, men der 

findes et øget antal reder i eg og ædelgran. Derudover findes enkelte reder i lærk, 

rødgran, sitka gran, birk, ahorn, ask og el. Den laveste placerede rede i en lærk var kun i 

6 m højde, men den foretrukne højde var 18-20 m. Tårnfalken er gået tilbage fra 74 par 

i 2009 til 52 par i 2010. Rød Glente har siden det første par ynglede i 1973 er bestanden 

øget til 8 par i 2010. Havørnen yngler med et par i Solbjerg Enge.   

Et stort problem er skovning i fuglenes yngletid, som tilsyneladende kan finde sted 

selvom skoven er certificeret 


