Beretning fra rovfuglegruppen 2013

Rovfuglegruppen holdt sit årlige møde d. 3. november 2012 på Hinnerup Efterskole.
Johannes Bang havde på forhånd meddelt, at han ville fratræde som sekretær for
gruppen efter flere års virke. Herefter blev Per Ekberg blev valgt som ny sekretær,
mens Peter Hjeds og Johannes Bang fortsætter som styregruppemedlemmer.
Under punktet vedr. rovfuglegruppen og ATLAS III opstod der en drøftelse af, hvordan
rovfuglegruppen bliver brugt i forskellige sammenhænge i DOF og hvad gruppen evt.
kunne tænke sig at blive brugt til. Denne drøftelse mundede ud i, at styregruppen
skulle tage kontakt til hovedbestyrelsen for at finde ud af, hvordan Hovedbestyrelsen
ser gruppen og hvad Hovedbestyrelsen ønsker, at gruppen skal beskæftige sig med.
Siden har sekretær Per Ekberg haft en drøftelse med kontaktperson Marco Brodde og
skrevet et notat om gruppens tanker, som er drøftet i hovedbestyrelsen.
Arbejdet på at få et nyt kommissorium fortsætter det kommende år.
DOF’s hjemmeside vedr. rovfuglegruppen er blevet ændret i opsætning, så den er
mere overskuelig og listen over medlemmer er fuldt opdateret.
Gruppens medlemmer har årsmødet udvekslet erfaringer med rovfuglebestandene i de
områder, de dækker og den art, som de følger. (Medlemmerne af rovfuglegruppen har
udvalgt sig en art eller et område, de nøje følger)
Hovedindtrykket fra dette er i 2012 (data fra 2013 er endnu ikke opsamlet):









Fiskeørnen er gået frem, yngler med succes 3 steder i Danmark og fik i alt 7
unger på vingerne.
Musvågen er i fremgang i Koldingområdet efter flere års tilbagegang. Øvrige
steder virker bestanden stabil.
Hvepsevågen er gået kraftigt tilbage i Koldingområdet, men er stadig stabil i
Gribskov.
Spurvehøgen er gået stille og roligt tilbage i Koldingområdet, mens den går
frem i Gribskov (formentlig på grund af duehøgens tilbagegang)
Det går stadig tilbage for duehøgen flere steder i landet. Det er mest markant i
Gribskov, hvor den har stabiliseret sig på et meget lavt niveau. I Nordjylland er
der endvidere fald i de mulige ynglelokaliteter.
Tårnfalkens tilbagegang i Koldingområdet er stoppet, men tårnfalken går fortsat
tilbage på Sjælland.
Vandrefalken er registret på 12 lokaliteter med faste par, hvoraf 6 par havde
udfløjne unger.

