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Dværgsnegås, Bygholm Vejle 27.11. 2021. Foto: Tonny Ravn Kristiansen - Netfugls Galleri 

 

Sjældenhedsudvalget afholdt virtuelt møde onsdag den 16. februar 2022. Her følger 

overskrifterne. 

 

Rubinnattergalen i Skovlunde 

Ca. den 20. november 1990 fløj en rubinnattergal han mod en rude i Skovlunde vest for 

København. Fundet blev godkendt og publiceret som en sandsynlig undsluppet 

burfugl (SU-rapport 1990), da det på daværende tidspunkt vurderedes, at det drejede 

sig om en adult han, og at fuglen havde afvigende slidte halefjer, samt at den var 

fundet i en have. Fuglen blev udstoppet og findes i en privat samling. 

Sjældenhedsudvalget kontaktede ejeren af den private samling og fik tilsendt fotos af 



 

 

fuglen. Her kunne det konstateres, at det drejer sig om en 1K på grund af lyse spidser 

på store dækfjer, samt at slid på halen ikke afviger fra andre europæiske efterårsfund af 

1K rubinnattergal. Den 15. november 2021 blev en 1K han rubinnattergal fundet i en 

have i byen Vargön, Västergötland, Sverige, 75 km NNØ for Göteborg, hvor den har 

overvintret frem til i hvert fald 28. marts 2022.  Desuden overvintrede en ung han 

rubinnattergal i en have i Hougvood, Holland, ca. 20 km fra Nordsøen, i perioden 8. 

januar til 12. april 2016. På baggrund af ovennævnte vurderede Sjældenhedsudvalget, 

at rubinnattergalen i Skovlunde derfor skal regnes som et spontant fund. De to øvrige 

fund af rubinnattergal i Danmark er begge gjort i ringmærkningsnet på Christiansø; 1K 

hun 20. oktober 1985 og 1K han 30. oktober til 2. november 1995.   



 

 

 
Rubinnattergal, Skovlunde ca. 20. november 1990. Benny Gert Hansen & Jan Erik Hansen 

 

Steppevåge udgår af den danske liste 

Sjældenhedsudvalget har i forbindelse med behandlingen af et forårsfund af 

Steppevåge i Skagen 19/4 2021 genbehandlet de to tidligere godkendte fund fra 

henholdsvis 1912 i Helsinge, Sjælland, og 2004 i Skagen. Fotos af de tre fugle er sendt til 

to udenlandske eksperter - Dick Forsman, forfatter til Flight Identification of European 

Raptors samt Nils van Duivendijk, forfatter til Advanced Bird ID Guide samt 



 

 

Steppebuizerd in Nederland: herziening, status en determinatie, en artikel 

(link: https://www.dutchbirding.nl/journal/pdf/DB_2011_33_5.pdf) om steppevåges 

forekomst og bestemmelse i Holland. 

Selvom særligt fuglen i Skagen 19. april 2021 viste flere kendetegn, der peger på 

steppevåge, mente ingen af de to ovennævnte eksperter, at blandingsformer mellem 

musvåge og steppevåge fra overlapzonen i især Finland, kunne udelukkes. For at en 

feltobs i Danmark kan godkendes, er det - ifølge eksperterne - nødvendigt, at det 

drejer sig om en ”pure rufous”, ”pure dark-rufous” eller ”pure black” form. Da det ikke er 

tilfældet for de tidligere godkendte fund, er de efter genbehandling blevet forkastet, 

og som konsekvens udgår racen af den danske liste. 

 
Musvåge/Steppevåge 19. april 2021. Foto: Jens Jørgen Andersen 

 

 

Kategorisering af snegås og dværgsnegås 

Sjældenhedsudvalget er i gang med at gennemgå fund af snegås og dværgsnegås 



 

 

med henblik på en mulig omkategorisering. I øjeblikket indgår snegås både i kategori 

D og kategori E, uden der er taget stilling til de enkelte fund, således er der aktuelt ikke 

konkrete fund, der er godkendt i kategori D. Derimod er dværgsnegås aktuelt kun 

godkendt i kategori E. Begge arter har oplevet store bestandsfremgange i Canada, og i 

2021 blev dværgsnegås omkategoriseret i Storbritannien til kategori A, mens Norge for 

nyligt har godkendt et fund af snegås i kategori A. Ligger du derfor inde med 

observationer af de to nævnte arter, skal der opfordres til at indtaste observationerne i 

DOFbasen, gerne suppleret med fotos og ikke mindst informationer om eventuelle 

ringe, hvilke gæs fuglen(e) fulgtes med og andre detaljer, der kan have betydning for at 

vurdere fundenes kategorisering. 

 
Dværgsnegås, Bygholm Vejle, Thisted, Danmark, Fotograf: Bent Lyngklip Kjeldgaard - 

Netfugls Galleri 

 



 

 

Nyt SU-medlem 

Rune Sø Neergaard tiltræder som nyt medlem af Sjældenhedsudvalget. Rune, der har 

sin daglige gang i det nordjyske, er en utrættelig hitfinder, der bl.a. har Danmarks 

første og hidtil eneste fund af gråvinget måge på samvittigheden. Bestemmelse af 

store måger samt andre bestemmelsesmæssige hårdknuder - og ikke mindst 

tredækkere - er blandt Runes store interesser. Rune har tidligere været medlem af 

Sjældenhedsudvalget i perioden 2010-2018. Rune overtager posten fra en anden af 

Nordjyllands feltornitologiske mastodonter, Henrik Haaning Nielsen, der havde sin 

anden periode i udvalget fra 2016, som takkes for mange gode diskussioner samt bl.a. 

arbejdet med genbehandling af fund af ”hvidskægget sanger” og hyggeligt selskab. 

Henrik fortsætter dog i arbejdsgruppen, der kigger nærmere på danske fund af 

atlantisk/scopolis skråpe. 

 


