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Årsberetning fra Rovfuglegruppen 2005 
 
 
I tiden siden sidste årsberetning har Rovfuglegruppens medlemmer passet hver sit. Nogle steder i 
landet har medlemmer fortsat arbejdet med overvågning og optælling i cencus-områderne, mens 
andre har fortsat optællinger og studier af enkeltarter og områdebestande. 
 
Organisatorisk 
Rovfuglegruppen havde pr 1. oktober 2005 34 medlemmer. 
I sommerens løb besluttede hovedbestyrelsen at fratage Jørgen Terp Laursen posten som sekretær, 
da han ikke som forlangt, havde formået at iværksætte aktiviteter i Rovfuglegruppen. 
Styregruppen tog beslutningen til efterretning og indkaldte til årsmøde til afholdelse 8-9. oktober 
2005. 
Årsmødet tog ligeledes hovedbestyrelsens beslutning til efterretning, dog med den bemærkning at 
det ville have klædt hovedbestyrelsen, hvis den havde været repræsenteret på Rovfuglegruppens 
årsmøde og forklaret sig. Ligeledes fandt flere deltagere på årsmødet det udemokratisk og despotisk 
at hovedbestyrelsen ikke først havde fremlagt sine tanker og overladt beslutningen til gruppens 
højeste myndighed – Årsmødet, da det jo ikke drejede sig om at smide et medlem ud af DOF! 
Der blev foretaget nyvalg til Rovfuglegruppens styregruppe og posten som sekretær. Styregruppen 
består nu af  Johannes Bang, Hillerød; John Holm, Lynge; Svend Møller Jensen, Søften og Lars 
Ulrich Rasmussen, Foldby, som også er valgt til gruppens sekretær. 
 
Hvordan har de danske rovfugle det ? 
Det overordnede billede af rovfuglenes betingelser i Danmark er godt. De fleste arter udviser 
fremgang eller i hvert fald stabilitet. 
Den eneste undtagelse er Duehøgen, som har det svært stort set i hele Danmark. Efterhånden er det 
jo påvist at hvor der foregår storstilede udsætninger af fasaner, ja der forsvinder de ynglende 
Duehøge eller faldet drastisk i antal. I det sydlige Jylland, som ikke er præget nævneværdigt af  jagt 
som erhverv og dermed udsætninger er bestanden halveret. I det store undersøgelsesområde ved  
Kolding udviser alle rovfuglearter – undtagen Duehøgen – stor fremgang. Musvågebestanden er 
fordoblet siden 70’erne, mens  antallet af ynglepar af Spurvehøg, Hvepsevåge, Rørhøg og Tårnfalk 
stiger jævnt eller er stabile. 
De store ørne trives og øger deres bestande, Fiskeørnen og Vandrefalken er i landet igen med ét par 
hver. 
Hedehøgebestanden er i dag udelukkende at finde i Sydvestjylland og bestanden er stabil på op til 
50 par. 
Bestanden af Rød Glente er ustabil, men har i år været klart større end i de sidste mange år. 
 
Det næste år 
I de kommende år vil gruppen forsøge at udbygge netværket af cencus-områder, så det blev mere 
landsdækkende. Vi har også besluttet at gennemfører koordinerede optællinger af rovfugle i 
vinterhalvåret. Vi prøver at starte op i den kommende vinter. Undersøgelsen skal foregå efter den 
skabelon, som blev anvendt ved gruppens tællinger i vinteren 1986/87. 



Det er ligeledes vort håb at der i de kommende år vil blive publiceret rigtig meget af det  meget 
omfangsrige datamateriale, som ligger hos mange af gruppens medlemmer. Det skylder vi fuglene 
og hinanden. Under alle omstændigheder er vi i gruppen enige om at vi fremover skal være meget 
mere synlige og en af måderne kunne være årlige rapporter med resultater fra Rovfuglegruppens 
virke. 
 
På styregruppens vegne 
Lars Ulrich Rasmussen 
sekretær 
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