ROVFUGLEGRUPPEMØDE den 7.november 2009
På Naturhistorisk Museum i Århus
1. Ordstyrer Lars Fenger
2. Referant Peter Hjeds
3. Johs. Beretning:
Forslag fra HB om rovfugletur til Nordtyskland. Seks personer har umiddelbart
lyst til en studietur. Johs. Fik en tilkendegivelse om deltagelse om at gå videre
med arrangementet.
HB foreslår til at vi undersøger effekten af brakophøret på rovfuglene.
HB foreslår også at en person påtager sig at undersøge vinterrovfuglene via
DOF-basen.
HB foreslår yderligere formidling af vort arbejde.
HB udtaler, at man kan bruge oplysninger fra den nye rovfuglegruppe, hvis
man angiver kilden.
Valg til styregruppen idet John Holm og SMJ udtræder.
Per Ekberg og Peter Hjeds indtræder
Leif Novrup erstattes af Peter Hjeds som ny hjemmesideredaktør.
4. Jørgen Jensen om Europas rovfuglebestande fra 2004
Hvepsevåge stabil bestand, 110.000-160.000 par
Blå glente svag fremgang, 22 par, (ny viden to kuld er muligt pr ynglesæson)
Sort glente kraftig tilbagegang 70.000-100.000 par, meget påvirket af gift
Rød glente tilbagegang overalt på nær Sv og DK. 20.000-25.000 par
Havørn kraftig fremgang 5.000-6.000 par
Lammegrib stabil bestand 600-1000 par
Ådselsgrib kraftig tilbagegang 3500-5.500 par
Gåsegrib fremgang 17.000-18.000 par
Munkegrib fremgang 18-19.000 par
Slangeørn stabil/tilbagegang 8.000-13.000 par
Rørhøg svag fremgang 93.000-140000 par
Blå Kærhøg svagt tilbagegang 32-59000 par (bekæmpelse i Skotland!)
Hedehøg svag fremgang 35-65000 par
Duehøg svag fremgang 160-210000 par (stadig bekæmpelse)
Spurvehøg svag fremgang 340-400000 par (DDT problem)

Musvåge Svag fremgang 710000-1 mill
Fjeldvåge stabil/svag fremgang 69000 par
Lille Skrigeørn stabil/tilbage 14-19000
St. skrigeørn 800-1900 par
Steppeørn 5-20000
kejserørn stabil 850-1400 par
spansk kejserørn svagt fremgang 175-180 par
Kongeørn stabil 8500-11.000 par (bekæmpelse i Skotland!)
Dværgørn fremgang 4500-8900
Høgeørn tilbagegang 920-1100 par
Fiskeørn svag fremgang 7600-11.000 par
Lille Tårnfalk tilbagegang 25000-42000 par (stor menneskelig hjælp,
redekasser!)
Tårnfalk svag fremgang330-500000 par
Aftenfalk 26-39000 par
Dværgfalk ukendt status mere end 4000 par
Lærkefalk stabil 71.000-120.000 par
Eleonorafalk svag tilbagegang 5900-6200 par
Lannerfalk svag tilbagegang 480-900
Slagfalk kraftig tilbagegang 360-540 i Europa (stort problem i Rusland med
illegal handel)
Jagtfalk stabil 13-2300 par (igen Rusland problem!)
Vandrefalk moderat fremgang 12-25000 par
Jørgen Jensen tilbyder gruppen aktuel viden om diverse rovfugle. Gerne
henvendelse.
5. ROVFUGLEBESTANDEN I HARESKOVEN i Hareskoven
v. Steen Kryger
se vedhæftet bilag
6. Spurvehøg forskning 1977-97 i Vendsyssel ved Jan Tøttrup Nielsen
Jans artikler kan fås ved at sende en mail.
7. HB’s nye kontaktperson Marco Brodde præsenterer sig selv
8. Duehøgeforskning i Vendsyssel 1977-97

9. Kongeørne ved Jan T.
3-4 besøg pr år.Byttedyrsindsamling.
Parret i sv Vendsyssel. 70% af føden er fasaner plus krager og duer.
Høstermark fasaner, pattedyr 1. År
Ynglebestanden:
Et par i Høstemark og et i Hals Nørreskov.
Mens parret ved Mariagerfjord blev forstyrret i yngletiden og forsvandt. Én fugl
vendte dog tilbage her i oktober så måske?
Gruppen opfordres af Marco Brodde til at lave en udtalelse til HB angående vores
holdning til løsning på forstyrrelsesproblematik. Problemet diskutteres og bla.
forslås løsninger som at gå til pressen, politisk pres via eksempelvis Skovrådet.
Det nævnes også at det vil være uhensigtsmæssigt at ”hænge” en enkelt lodsejer
ud i pressen.
10. Lærkefalke gennemgang af artskoordinator Iben Hove
Ynglepar i alt 13-18
7 sikre 6 sandsynlige og 3-5 mulige par
11.Rød glente i Østjylland og i Danmark ved Peter Hjeds
74 sikre, 13 sandsynlige, 10 mulige.
se bilag
12.Rovfuglebestanden i Nordsjælland
Duehøg 21-23 par censusområde. 1-2 unger i rederne. Har det godt. Ingen
forfølgelse. Ingen fasanudsæt.
Samarbejde med SNS om GPS-lokalisering af reder.
51-53 par duehøg i Norsjælland fra Birkerød i syd til Gilleleje i nord og Øresund i
øst til Frederiksværk i vest.
Hvepsevåge: 12-15 par
Havørn 1 par med unger og et par uden unger.
Fiskeørn: 6-8 oversomrende. Men sidste års par var ikke genfundet.
Musvåge: 70-100 par
13.Rovfuglebestanden i Koldingområdet ved Kurt Storgaard
Undersøgelsens 36. År.
Duehøg i det store område 3000 km2:
Duehøg svag tilbagegang fra 08 til 09.

40 beboede reder mod 92 ved toppen i 1996.
1.85 unge per par
2.18 unge per par i succesreder
Kiksprocent kun15% mod et gennemsnit på ca. 30%
Større antal unger i plantager end i gl. løvskov.
Det lille Kolding-census-område 680km2:
Lærkefalk ingen par.
Stabil lav duehøgebestand på 11 par.
Ingen problem med fasanudsætning, Stor Hornugle. Men muligvis problem med
miljøgifte som forklaring på den lave bestand.
Opfordring til HB (Marco Brodde) om at presse på for et forbud mod salg af
smækfælder da gruppens holdning er at disse er årsag til duehøgens drastiske
tilbagegang.
Spurvehøg
72 par stabil/svag tilbagegang i bestand.
30% kiksere er giver dårligste produktionsresultat i 10 år.
Tårnfalk:
74 par
Hvepsevåge:
31 redefund til i alt 35 redelokaliteter dvs. igen fremgang.
De friske reder eftersøges umiddelbart lige efter løvfald.
Musvåge overtager mange reder.
16-18 reder fundet i yngletiden.
Stabil produktion.
Musvåge:
Kraftig tilbagegang.
Rørhøg:
Rekordantal rørhøglok. Men små kuld
Rød glente:
5 sikre par men kun 1 succes med 2 unger
15.Næste møde 6. Nov. 2010 på Hinnerup Friskole, Damsbrovej, 8382 Hinnerup
Ref. peter hjeds

