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1cy sibirisk/stejnegers bynkefugl (Saxicola maurus/stejnegeri). Husby Strand 7. oktober 2003. Foto Ole 
Krogh - Netfugls Galleri. 

 

I løbet af foråret og sommeren har Sjældenhedsudvalget afholdt flere online møder. Her 
følger nogle af de mere bemærkelsesværdige afgørelser og øvrige nyheder. 

Oskar Nilsson - nyt medlem af SU 
Oskar er født i 1988 i Västmanland län, vest for Stockholm, i Sverige, hvor han som barn 
begyndte at se på fugle. I sine ungdomsår flyttede han til Skåne, som sidenhen blev hans 



primære hotspot foruden Ottenby Fågelstation, hvor han brugte meget tid i forbindelse med 
sommerens træk af vadefugle. Siden 2018 har Oskar boet og set på fugle i Danmark. Oskar er 
en ivrig feltornitolog med stor interesse for feltbestemmelse. Han har været medforfatter på 
spændende artikler om bestemmelse af hunner af spansk spurv og af sibirisk måge i 
skandinavisk kontekst. 

Genbehandling af ”Sibirisk” bynkefugl 
I lighed med den svenske raritetskomites gennemgang og genbehandling af artskomplekset, 
der tidligere hed ”sibirisk sortstrubet bynkefugl”, men som nu er splittet ud i såvel forskellige 
arter og racer, vil Sjældenhedsudvalget kigge nærmere på karakterer og bestemmelse af de 
danske fund i komplekset. En arbejdsgruppe er blevet nedsat til det videre arbejde, og 
resultaterne vil blive præsenteret, så snart de foreligger.  

Første danske fund af en hun hvidkindet værling 
En 3K+ hun hvidkindet værling rastede i Rødhus i Nordjylland 14.-28. marts 2021. Fuglen 
affødte naturligvis en del diskussion, da bestemmelse af hunfarvede fugle er sværere at 
afgøre sikkert. Det skyldes dels, at der er fare for at det kan være en gulspurv uden gult i 
fjerdragten. Dels – og i særdeleshed – at det kunne være en hybrid mellem gulspurv og 
hvidkindet værling. Sjældenhedsudvalgets godkendelse sker på grundlag af billeder af særlig 
høj kvalitet, der bl.a. dokumenterer kontrastrige hovedtegninger, tynde og distinkte 
rødbrune streger på brystsiderne, hvid underside og hvide svingfjerskanter. 

 
Hvidkindet værling 3k+ hun. Rødhus 14. marts 2021. Foto Karsten Bach - Netfugls Galleri 



Første danske trækobservation af sibirisk fløjlsand 
Den 3. september 2020 sås en trækkende sibirisk fløjlsand ved Kikhavn nær Hundested i 
Nordsjælland. Fuglen sås under gode observationsbetingelser, og observatøren fik taget en 
række fotos, der på tilstrækkelig vis understøttede en detaljeret beskrivelse af såvel 
hovedform og næbkarakterer. Såvel beskrivelsen som fotos blev desuden forelagt 
udenlandske eksperter, som udtrykte enighed om bestemmelsen. 

Danmarks første rosenterne genfundet 
I forbindelse med rapporten ”Revideret status for sjældne fugle i Danmark før 1965” (DOFT 
109 (2015): 41-112) udgik landet første fund af rosenterne, idet der ikke kunne 
dokumenteres data for to fund fra henholdsvis ca. 1900 og 1922. Imidlertid fandt Kurator 
Jan Bolding fra Statens Naturhistoriske Museums skindsamling for nylig en af fuglene, den 
fra ca. 1900, i en kasse i skindsamlingen, hvorfor fundet blev behandlet på ny, og godkendt 
som 3K+ han. Imidlertid er der desværre ingen sikre data på fundsted, dato og år, hvorfor 
data på fuglen stadig hedder ca. 1900, Lillebælt. 

 
Sådan ser den ud, Danmarks første rosenterne. Lillebælt (VE) omkring år 1900. Foto: Jan Bolding 
Kristensen 

 


