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Af Henrik Haaning Nielsen 

 
I weekenden 16-17. januar 2010 afholdte Sjældenhedsudvalget fællesmøde i Fuglenes Hus. 
 
Gråvinget Måge godkendt som ny art for landet 
 
Den Gråvingede Måge, som blev observeret på Århus Havn (ÅH) den 27/11 og som sås igen 
den 21/12, blev godkendt som ny art for landet. Fundet var veldokumenteret med både fotos 
og videooptagelser og viste et klassisk eksemplar uden synlige tegn på eventuelle 
hybridkarakterer. Fundet blev derfor uden større betænkning godkendt i Kategori A på 
baggrund af positive kommentarer fra udenlandske kapaciteter. Forekomsten er 
bemærkelsesværdig, idet det drejer sig om blot femte fund i Vestpalearktis og desuden det 
første for Skandinavien. Læs evt. mere om fundet her.  
 
Derudover godkendtes fra 2009 bl.a. Stor Skrigeørn 2K 27/1 Borreby Mose (S) og 2-3K 25/4-
11/5 Skagen (NJ) samt Triel 7/6 Sørå Mark (NJ) og Sibirisk Sortstrubet Bynkefugl 1K (uden 
køn) 1-2/11 Blåvandshuk (RB). 
 
Fra Færøerne var sagsbyrden ovenpå det heftige efterår næsten overstået. Dog godkendtes 
bl.a. to Nordsangere, Blåhals og Rørhøg. SU besluttede desuden, at 
også Silkehejre ogStrandhjejle udgår fra SU-listen for Færøerne fra 1/1 2010. Dermed er 
Færøernes SU-liste reduceret med 22 arter pr. 1/1 2010. 
 
Bøffeland i kategori D 
 
Bøffelanden 25/3 2007, Vilsted Sø (NJ) blev diskuteret grundigt. På grund af spændende 
fundomstændigheder (endagsfugl, et forårsfund som var sammenfaldende med Hvinands 
gennemtræk, en fugl i selskab med Hvinænder, tilsyneladende umærket, fin fjerdragt) blev 
kategoriseringen diskuteret. I Danmark er der kun fund af umærkede fugle, men i 
Skandinavien regnes arten indtil videre som mulig/sandsynlig undsluppen fangenskabsfugl. En 
fugl i Norge i april 2009 havde en burfuglering om det ene ben. SU har derfor valgt at afvente 
fremtidige Skandinaviske fund for at have et større fundmateriale som ballast for en eventuel 
”opgradering” af Bøffelands kategorisering i Danmark. 
Bøffeland figurerer i kategori A i bl.a. Spanien, Holland og England. 
 
 
Stellersand tilbage på SU-listen 
 
Arten er blevet meget sjælden igen i Danmark. Der er således ingen fund i 2004-2005 og 
2007-2009. Dette faktum, sammenholdt med at den af Birdlife International er rødlistet som 
sårbar, da arten har undergået en hurtig og stor bestandsnedgang, danner grundlag for SUs 
beslutning. 
Alle fund f.o.m. 1/1 2010 skal på ny behandles af Sjældenhedsudvalget. 
 
 
Nye SU-medlemmer 
 
Eftersom Peter Hedegaard Kristensen har valgt at træde ud af udvalget, samt at Kent Olsen og 
Sebastian Klein stopper til sommer efter 10 år i udvalget, var vi på fællesmødet nødsaget til at 
finde tre nye SU-medlemmer til indstilling til valg. 



Flere emner blev drøftet, og det endte med, at Rune Sø Neergaard, Jan Hjorth Christensen og 
Knud Pedersen bliver indstillet til valg. Rune starter øjeblikkeligt, mens Jan og Knud først 
starter med sagsbehandlingen, når Kent og Sebastian stopper efter sommermødet. Vi ser frem 
til samarbejdet. 
 
Næste møde afholdes i weekenden 14-15/8 2010. 
 


