
Nyt fra Sjældenhedsudvalget Marts 2008 
 
Nye medlemmer 
1-2. marts 2008 havde Sjældenhedsudvalget fællesmøde i Fuglenes Hus i København. 
Mødet var det sidste for Ole Amstrup og Kasper Thorup, som begge har siddet 10 år i udvalget.  
De takkes begge dybt for en ihærdig arbejdsindsats i udvalgets tjeneste. Kasper Thorup har siden 
2006 været formand for SU – et hverv, som fremover varetages af Sebastian Klein. Som afløsere for 
Kasper og Ole blev det besluttet at opstille Henrik Haaning Nielsen og Jens Søgård Hansen. Begge 
er gamle kendinge af SU. Henrik har således tidligere leveret en stor indsats for udvalget, da han 
mellem 1998 og 2006 var medlem af SU. Og Jens har i de senere år ofte assisteret udvalget og har 
bl.a. stået bag opbygningen af SU’s database samt etableringen af  
udvalgets internetbaserede sagsbehandling. Det er således ikke uden store forventninger, at SU  
imødeser de nye medlemmers arbejde. 
 
Kaspisk Måge – ny art for Danmark 
Det blev besluttet at følge BOURC’s (British Ornithologist's Union's Records  
Committee) anbefalinger angående udskilning af Kaspisk Måge (Larus cachinnans) som 
selvstændig  
art. Formen blev tidligere regnet som underart af Sølvmåge (Larus argentatus), men da SU følger  
BOURC i taksonomiske spørgsmål vil formen fremover blive betragtet som selvstændig art. 
 
Grønspætte ikke længere lokal SU-art 
Udvalget har besluttet, at Grønspætte pr. 1. januar 2008 ikke længere skal behandles af SU ved 
observationer øst for Storebælt. Beslutningen er truffet på baggrund af at stadig flere Grønspætter 
observeres i Østdanmark samt at arten ikke er specielt vanskelig at bestemme. 
 
Gengangere – returnerende rariteter 
I en årrække har der været inkonsekvens i SU-rapporternes opsummeringer af fund af enkelte arter. 
Det er returnerende rariteter, altså sjældenheder, som vender tilbage flere år i træk, der har været 
årsag til uoverensstemmelserne. Nogle gange er disse tilbagevendende individer blevet regnet som 
nye  
fund og andre gange er de regnet som samme fund. SU har besluttet at tilbagevendende 
sjældenheder  
(i det omfang det er muligt at afgøre med rimelig sikkerhed) skal regnes som et og samme fund. 
Dette vil i næste SU-rapport formentlig medføre rettelser i opsummeringerne hos bl.a. Amerikansk 
Sortand (Melanitta americana), Hvidøjet And (Aythya nyroca), Kejserørn (Aquila heliaca), 
Slangeørn (Circaetus gallicus), Jagtfalk (Falco rusticolus), Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica), 
og Høgeugle (Surnia ulula), 
 
 
Gamle SU-sager 
SU har i tidens løb mistet dokumentation for nogle af landets sjældne fund. Dette skyldes især, at 
SU, på forlangende, tidligere leverede dokumentation (oftest fotos) retur til indsenderne, men der er 
også visse fund, hvor dokumentationen (beskrivelsen) helt mangler. For at få et overblik over 
problemets omfang har SU nedsat en arbejdsgruppe, som skal oploade den eksisterende 
dokumentation af landets sjældneste fund på udvalgets database. Det er et ret omfattende arbejde og 
kan godt tænkes at strække  
sig over længere tid. For en årrække siden indledtes et tilsvarende arbejde med alle fund af arter set 



mellem en og tre gange i landet. Dengang blev dokumentationen dog ikke digitaliseret, hvilket vil 
ske nu.  
Arbejdet vil til at begynde med fokusere på dokumentationen af landets sjældneste fund, hvilket 
ikke bare indbefatter 1-3 gangs fund, men også en lang række andre af landets sjældneste fund.  
 
 
Oversigt over indsendte SU-sager 
I flere år har SU haft sin egen side på Netfugl.dk. Her kan man bl.a. se hvilke fund, der er indsendt 
til SU og hvilke fund SU endnu ikke har modtaget dokumentation for. Siden har den bagdel, at den 
opdateres manuelt, hvilket igen betyder, at den stort set aldrig er fuldstændig opdateret. SU har 
derfor fået en ny side http://www.netfugl.dk/su-opload/sager.php . Her kan man se alle de SU-sager, 
som er sendt ind de seneste år. Fordelen ved denne side er, at den opdateres automatisk, når et fund 
indsendes. Man kan desuden følge med i status for de enkelte sager, da sagsændringer også 
opdateres automatisk – eksempelvis fra ”under behandling” til ”godkendt”. 


