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Sjældenhedsudvalget afholdt virtuelt møde den 19. april 2022. Her følger 
overskrifterne. 

 

Hvidhovedet skarveand, godkendt i Kategori A 
En hvidhovedet skarveand, der rastede i Selsø, blev på mødet godkendt som 2K+ han i 
kategori A for perioden 13. februar-27. marts 2022. Det var en længe ventet ny art for 
landet, da der de senere år er set flere fund i Tyskland og Polen, og der foreligger 
ligeledes fund fra både Belgien og Holland. 
Det formodes, at individet i Selsø var det samme, som set i Schleswig-Holstein i 
Tyskland frem til 3. februar; fundet er endnu ikke behandlet i Tyskland. 



 

 

 
Hvidhovedet skarveand, Selsø. Foto: Benjamin Bechgaard Lisse. 

Broget krage, godkendt i Kategori E 
27. marts 2022 blev en broget krage på trækforsøg set og fotograferet på Hammeren, 
Bornholm. Hvad der sandsynligvis var samme fugl, sås på Rügen i det nordlige 
Tyskland den 21. marts 2022. 
Broget krage yngler i Afrika syd for Sahara, og aktuelt betragtes europæiske fund af 
arten som fugle undslupne fra fangenskab, selvom det ikke kan udelukkes, at det kan 
dreje sig om fugle, der har været blinde passagerer på skibe. Flere fund af arten i 
Storbritannien har vist sig at være undslupne fra fangenskab. En fugl, der dukkede op i 
Storbritannien i 2018, og som sås i Holland og Tyskland i 2019, kunne dog ikke 
umiddelbart spores tilbage til fangenskab, men fundet er ligesom øvrige britiske fund 
godkendt i kategori E. 
Sjældenhedsudvalget har vurderet, at den bornholmske fugl med størst sandsynlighed 
drejer sig om en undsluppet fangenskabsfugl, og fundet er derfor godkendt i kategori 
E. 
I forbindelse med behandlingen af det bornholmske fund kom det frem, at arten 
tilsyneladende har optrådt én gang tidligere i Danmark - også på Hammeren! Steffen 
Nielsen oplyser, at han og bl.a. Oluf Lou og Freddy Jensen så en broget krage på 
trækforsøg på Hammeren på datoerne 28. og 29. marts 1995. Har du foto, feltnoter eller 
andet information om dette fund, så kontakt gerne Sjældenhedsudvalget. 



 

 

 
Broget krage, 27. marts 2022, Hammeren. Foto: Carsten Andersen 
 

 
 

Grønlandsk gråsisken, ssp. rostrata, første fund af racen i Danmark 
Den 14. oktober 2018 blev der fanget en stor gråsisken Acantis flammea ved Jennes Sø 
i Skagen. Fuglen havde en islandsk ring om benet. Det er første gang en stor gråsisken 
ringmærket i Island bliver fanget udenfor Island, og alene af den grund er fundet 
opsigtsvækkende. Fuglen var oprindeligt ringmærket den 2. januar 2018 i Akureyri 
centralt på nordkysten i Island. Ifølge IOC World Bird List som Sjældenhedsudvalget 
bruger i forhold til taksonomisk anbefalinger, tilhører den islandske bestand af stor 
gråsisken ssp. rostrata, der således er udbredt i det nordøstlige Canada, Grønland og 
Island og som forekommer som trækgæst særligt i på de britiske øer, men også ses i 
eksempelvis Norge. Der er desuden fund fra Sverige. Kombinationen af 
dragtkarakterer, fuglens mål, og at fuglen var ringmærket i Island, betød, at 
Sjældenhedsudvalget har godkendt fundet som det første af grønlandsk gråsisken 
(ssp. rostrata) i Danmark.  

Læs her om fundet på Netfugl. 



 

 

 
Stor Gråsisken ssp. rostrata, Skagen 14. oktober 2018. Ny race for landet. Foto: Skagen Fuglestation 

Genbehandling af dværghornugle fra Hallerup Skov i 2017 
Sjældenhedsudvalget har genbehandlet fundet af dværghornugle fra Hallerup Skov i 
2017 med henblik på hvorvidt fundet kunne racebestemmes til ssp. mallorcae, som er 
underarten, der yngler på den Iberiske Halvø. SU vurderer, at fuglen ikke kan 
racebestemmes med tilstrækkelig overbevisning. Dette skyldes, at fuglen er 
ringmærket i Spanien den 1. april, hvilket er på et tidspunkt, hvor nominatformen 
passerer igennem den del af landet og før starten af de lokale fugles ynglesæson. 

Nyt medlem i SU 
Sakari Kauppinen har efter seks år valgt at træde ud af Sjældenhedsudvalget. Sakari 
takkes for en stor arbejdsindsats, hvor han bl.a. har deltaget i genbehandlingen af fund 
af “hvidskægget sanger”, fund af atlantisk/scopolis skråper, fund af eleonorafalk samt 
været primus motor for DNA-analyser af bl.a. sibirisk/stejnegers bynkefugl samt 
“hvidskæggede sangere”. Som afløser for Sakari indtræder Søren Haaning Nielsen 
(SHN) i udvalget, hvor han bydes hjerteligt velkommen. SHN bor i Hundested og er en 
meget ihærdig fuglekigger, der især birder lokalt på Halsnæs, hvor han har fundet flere 
sjældne fugle, f.eks. Sibirisk Fløjlsand, Alpesejler og Iberisk Gransanger. 



 

 

Sjældenhedsudvalget består dermed af Kent Olsen (formand), Ole Zoltan Göller, 
Morten Bentzon Hansen, Andreas Bruun Kristensen, Anders Odd Wulff Nielsen, Troels 
Eske Ortvad, Oskar Nilsson, Rune Sø Neergaard, Søren Haaning Nielsen og Henrik 
Böhmer.  

 


