Beretning fra rovfuglegruppen 2007.
Rovfuglegruppen afholdt møde den 3. november i Kolding. I mødet deltog 19 medlemmer af
rovfuglegruppen samt Christian Hjort, Lennart Pedersen og Henning Heldbjerg.
Gruppen drøftede en ændring af jagttiden på råbuk, så jagten først gik ind 15. august. Alle støttede
forslaget. Man kan forvente at sagen tages op, da EU har rettet henvendelse i sagen, idet
bukkejagten finder sted, mens der er små lam. For rovfuglene vil det være en stor fordel at få
jagttiden flyttet, da skuddene ofte får rovfuglene til at forlade rederne i en periode.
Lennart gennemgik arbejdet i Projekt Ørn og ringmærkning af ørne og vandrefalk blev diskuteret.
Hovedparten af rovfuglegruppen går ind for ringmærkning af disse arter, så vi kan få flere
oplysninger om de danske fugle. Samtlige nabolande ringmærker de 3 nævnte arter, og vi har med
interesse se, at danske havørne er indvandret fra Tyskland, og at vores vandrefalke stammer både
fra Sverige og Tyskland.
Henning Heldbjerg gav en grundig gennemgang af DOF-basen med de funktioner, som
rovfuglegruppen kan bruge i deres arbejde.
Det gav anledning til en del debat om synligheden af følsomme oplysninger, og nogen syntes, at det
var et meget tungt og besværligt program.
Men alle var enige om, at det var et nyttigt redskab at bruge.
Rød Glente
75-80% af alle yngleparrene er blevet registreret. Det har vist sig meget nyttigt at tage kontakt til
skovejeren og få beskyttet rederne. Der synes at ske en ændring i rød glentes adfærd idet flere og
flere røde glenter iagttages om vinteren. Det kunne tyde på, at en del af de danske glenter
overvintrede i deres territorier.
Kongeørn
Parret i Vendsyssel fik 2 unger på vingerne og parret i Høstermark skov fik 1 unge på vingerne.
Mens der ikke er set kongeørne i Tofte Skov, hvor Danmarks første par etablerede sig. Der er
yderligere 2 par, der opholder sig i egnede territorier, så det bliver spændende om bestanden vil gå
frem.
Duehøg
Duehøgen blev grundig gennemgået med en drøftelse af ynglesteder, bestandsudvikling og
fødegrundlag. Stigning i antallet af unger er udeblevet. I Vendsyssel foregår der fortsat en
bekæmpelse af duehøg, men bestanden synes nu at have stabiliseret sig på et lavere niveau.
I Koldingområdet er bestanden gået katastrofalt tilbage. Duehøgen bekææmpes både med
beskydning og ikke mindst med fældefangst.
Det er ganske vist forbudt at fange duehøge i fælder, men man anvender rævefælder og også
duehøgefælder, som sælges lovligt i Danmark blandt. andet. af Harald Nyborg, selv om det er
ulovligt at anvende duehøgefælder!
Tårnfalk
Tårnfalken går stærkt tilbage i Nordsjælland, mens der er usikkerhed om bestandsudviklingen i
Koldingområdet og Århusområdet. Bestandsudviklingen hos tårnfalk bør derfor følges nøje.

Koldingområdet.
Ca. 40 par ravn. Arten har været i fremgang gennem alle årene.
Ingen lærkefalk. Der har tidligere været 1 par.
4 par røde glenter.
2 kuld rørhøge
60-65 par tårnfalke er ikke tilfredsstillende.
Kun 11 kuld hvepsevåger kom på vingerne
Stigende bestand af musvåger, som nu er på ca. 300 par
Spurvehøgen i fremgang med 88 par
Duehøgen som nævn i drastisk tilbagegang.
Der kan forventes en pressemeddelese om sagen efter valget.
Der kan forventes en artikel om rovfuglegruppen i Fugle og Natur. Artiklen skulle gern resultere i
flere medlemmer af rovfuglegruppen.
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