
Nyhedsbrev fra Sjældenhedsudvalget, december 2013 
 
Af Troels Eske Ortvad 
 
Sjældenhedsudvalget (SU) holdt møde på Blåvand Fuglestation 27-28/7 2013. 
 
På mødet blev én ny art og én ny race for Danmark godkendt i kategori A. Fundene er med i 
den seneste SU-rapport i den netop udkomne Fugleåret 2012: 
 
- Hvidkronet Stenpikker, 2K han, Store Vrøj, NV-Sjælland, 30/6-3/7 2010. Fuglen er også 
blevet godkendt i kategori A i Tyskland, hvor den genfandtes efterfølgende. 
 
- Gærdesanger, 1K af racen halimodendri, feltobset og ringmærket, Grønningen, Blåvand, 5-
9/11 2012. Fundet er godkendt på baggrund af både DNA-undersøgelse, mål og 
dragtkarakterer. 
 
 
To ældre fund af Gråsejler blev også godkendt, hvilket bliver de første af nu i alt 5 godkendte 
fund af arten: 
 
- 1K hun fyrfalden på fyrskibet Antolt Knob ØNØ for Anholt, 29/10 1942. Fuglen, der 
oprindeligt var bestemt til Mursejler, findes skindlagt på Zoologisk Museum i København. 
Skindet er noget medtaget af møl. 
 
- 1K feltobset og ringmærket, Christiansø, 17/10 1987. 
 
 
Fund af tre nye racer for landet er fortsat til behandling: 
 
- Nordlig Ederfugl Somateria mollissima borealis, Hanstholm , april og november 2012.  
 
- Baffinmåge Larus glaucoides kumlieni. SU arbejder stadig med fund fra invasionen i 2012.  
- Bogfinke Fringilla coelebs africana, Nyborg, april 2013. 
 
 
Farvel til Lille Skrigeørn på SU-listen 
Lille Skrigeørn udgår af SU-listen fra og med 2014. Arten er nogenlunde regelmæssigt 
forekommende, og SU anser dens optræden som veldokumenteret. Fund af ubestemte 
skrigeørne behandles ligeledes ikke fra og med 2014. Bemærk, at Stor Skrigeørn fortsat er på 
SU-listen. 
 
 
Ændringer på den færøske SU-liste 
Færøske fund af Blisgås af nominatformenracen albifrons skal ikke behandles af SU fra og med 
2013. Ligeledes udgår ikke-racebestemte Sædgæs af SU-listen fra og med 2013, mens fund af 
racebestemte Sædgæs stadig skal dokumenteres. 
 
 
Nordisk SU-konference i Falsterbo 
Den svenske Raritetskommittén tog initiativ til afholdelse af den første fællesnordiske SU-
konference i Falsterbo 23-25/8 2013. Konferencen havde deltagelse af 20 medlemmer fra de 
fire nordiske landes sjældenhedsudvalg. 



 
Formålet med konferencen var, at skabe kontakt mellem udvalgene med henblik på videre 
samarbejde og vidensdeling. På konferencen var der bl.a. foredrag om bestemmelse af 
Gråsejler og racer af Hvidskægget Sanger, samt diskussioner om aktuelle taksonomiske og 
bestemmelsesmæssige emner. 
 
Konferencen var på alle måder en succes, og den satte fokus på flere områder hvor det vil 
være naturligt, at de nordiske landes sjældenhedsudvalg samarbejder, såsom kategorisering 
og behandling af feltbestemmelsesmæssigt vanskelige arter og racer. Der arbejdes på, at 
udvalgene mødes igen i 2015. Man kan læse mere om konferencen og se fotos på Pandion. 
 
 
Næste møde i SU foregår 1-2/2 2014 på Blåvand Fuglestation. 
 


