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Efterlysning af beskrivelser af Lille Canadagås 
Canadagås er blevet splittet op i to arter. Canadagås (Branta canadensis)og Lille Canadagås 
(Branta hutchinsii). Splittet er accepteret af både AOU (American Ornithologist’s Union) og 
BOURC (British Ornithologists' Union Records Committee). Da Sjældenhedsudvalget følger 
anbefalingerne fra BOURC regnes Lille Canadagås altså fremover som selvstændig art. 
Den ny opsplitning betyder at racerne ”hutchinsii”, ”asiatica”, ”leucopareia”, ”taverneri” og 
”minima” fremover tilhører arten Lille Canadagås.  
Ligesom andre nordamerikanske andefugle kunne Lille Canadagås potentielt forekomme spontant i 
Danmark og flere af de omtalte racer er da også rapporteret fra Danmark (især fra 
vadehavsregionen). Disse observationer har dog endnu ikke fundet vej til SU’s bord, hvorfor arten 
ikke figurerer i nogle af kategorierne (A, B,C, D og E)  på landets liste.  
SU efterlyser derfor eventuelle beskrivelser, fotos eller anden form for dokumentation af 
observationer af Lille Canadagås i Danmark. 
Yderligere information om canadagåse-splittet kan indhentes på flg. adresser:  
http://www.oceanwanderers.com/CAGO.Subspecies.html#update 
http://www.idahobirds.net/identification/white-cheeked/subspecies.html 
http://www.bou.org.uk/recnews.html 
 
Steppehøg af SU-listen 
SU har besluttet at lade Steppehøg (Circus macrourus) udgå af SU-listen fra og med 2006. Arten 
har været regelmæssig i en årrække, men SU har haft andre årsager til at fastholde arten på listen. 
Således volder bestemmelsen af Steppehøg i de fleste dragter ret store vanskeligheder.  
Steppehøg er stadig at finde på SU-listerne i de øvrige vesteuropæiske lande, men bortset fra 
Sverige og Finland rapporteres der færre fund end i Danmark. Raritetskomiteen i Sverige har også 
besluttet at lade Steppehøg udgå af den svenske SU-liste fra og med 2006. 
Antallet af rapporterede Steppehøge har i de senere år langt oversteget antallet af de beskrivelser 
SU har modtaget. Det er således udvalgets bekymring, at en del af de bestemte danske Steppehøge 
ikke vil kunne bære en granskning af de iagttagne dragtdetaljer. Dette understøttes af at beskrivelser 
af Steppehøg i flere år har haft en forholdsvis stor forkastelsesprocent.  
Det overskygger dog ikke, at iagttagelser af Steppehøg er blevet et regelmæssigt fænomen i 
Danmark både forår og efterår, hvorfor arten altså udgår af SU-listen. SU vil dog gerne appellere til, 
at der fortsat udvises agtpågivenhed ved bestemmelse af denne svært bestemmelige art og at en 
sikker bestemmelse altid foretages ud fra flere sete dragtkarakterer og gode observationsforhold.  
SU vil også gerne opfordre til, at de alt for mange udokumenterede fund til og med 2005 bliver 
dokumenteret og indsendt til udvalget. På Netfugl.dk findes DK-listen – Steppehøg – en oversigt 
over samtlige rapporterede fund af Steppehøg i Danmark og deres dokumentationssstatus. 
Udover Steppehøg forlader også Stribet Ryle og Damklire SU-listen fra 2006. Langt de fleste fund 
af de to vadefuglearter indsendes til SU og kun få fund forkastes og begge arter har været 
regelmæssige gæster i landet i en årrække. Både Damklire og Stribet Ryle har ligesom Steppehøg 
vist en klar tendens til hyppigere optræden igennem de senere år.  
 
Plettet Mudderklire – Ny art for Danmark 
Af andre interessante beslutninger kan fremhæves, at SU netop har godkendt landets første fund af 
Plettet Mudderklire (Actitis macularius). Det aktuelle fund er yderst veldokumenteret og gælder en 
adult fugl i sommerdragt, som rastede på Ølsemagle Revle (S) 10/8-2005. 
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SU’s hjemmeside 
SU’s hjemmeside (se 
http://www.dof.dk/sider/index.php?option=com_content&task=view&id=167&Itemid=194 ) 
har undergået en mindre forvandling og fremtræder i nyt og fornemt design. Vi har længe haft 
problemer med opdatering af den gamle hjemmeside, men håber på, at dette bedres med den nye. 
Det skal bemærkes, at der i nogen tid ikke har været nogen SU-liste på hjemmesiden. Dette skulle 
være rettet og en ny og opdateret SU-liste skulle således forefindes her. 
En anden nyhed vedrørende hjemmesiden er, at der fremover vil være et menupunkt, der hedder 
”Nyhedsbreve”. Her vil alle fremtidige nyhedsbreve fra SU (inklusive det du læser!) blive samlet, 
og man kan således søge information om SU’s seneste væsentlige beslutninger her.  
 
Dokumentation efterlyses 
SU har i længere tid arbejdet med genbehandling af fund af de fuglearter, som er truffet mellem 1 
og 3 gange i Danmark. Dette arbejde nærmer sig sin afslutning, men det står imidlertid klart, at det 
ikke vil lykkes at genbehandle alle godkendte/anerkendte fund.  
For en del ældre fund eksisterer dokumentationen simpelthen ikke længere. Og på trods af en 
grundig gennemgang af SU’s arkiv er enkelte beskrivelser/sager, som ellers burde forefindes i 
arkivet ikke længere at finde. I de første år efter oprettelsen af SU i 1962 betragtede man således 
ikke selve beskrivelsen/dokumentationen som særlig vigtig efter at fundet var godkendt eller 
forkastet og kun få af sagerne fra 1962 til begyndelsen af 1970’erne er arkiveret..  
En af SU’s vigtigste opgaver er, at sikre at dokumentation for de enkelte fund altid kan 
tilvejebringes. Det er derfor meget beklageligt, når sådanne opgaver ikke kan løses.  
SU skal fremtidigt træffe en beslutning om, hvorledes de ”dokumentationsløse” 
godkendte/anerkendte fund fremover skal vurderes. 
SU har endnu ikke helt overblik over hvilke fund, der mangler dokumentation for, men lige så snart 
dette er fastlagt, vil en liste over de aktuelle fund blive offentliggjort (En foreløbig liste over de 
anerkendte fund, som SU mangler dokumentation for kan ses nederst i denne meddelelse). Det er 
derefter SU’s håb at evt. observatører, bekendte af observatører, tidligere SU-medlemmer eller 
andre som ligger inde med specifik viden, måske kan fremkomme med den manglende 
dokumentation. 
Det er SU’s klare ambition, at al dokumentation af tidligere og fremtidige fund af sjældne fugle skal 
indtastes/indscannes i SU’s nyligt oprettede database, for derved at fremtidssikre alle 
dokumenterede observationer af sjældne fugle i Danmark. 
SU vil fremover behandle samtlige SU-sager over internettet og alle SU-beskrivelser vil blive 
bevaret i SU’s database. Derfor vil vi gerne opfordre folk til at indsende SU-beskrivelser pr. email 
frem for pr. brev (SU’s mailadresse er su@dof.dk ). Dette er intet krav og et gammeldags brev 
modtages fortsat med kyshånd. Det letter imidlertid SU’s arbejde betydeligt og speeder 
sagsbehandlingen op, såfremt sagerne modtages som tekstfiler og feltnoter, fotos og lignende 
dokumentation indscannes af indsenderen selv.  
 
 
Fund af anerkendte1-3-gangsfund for Danmark, hvor dokumentationen mangler 
 
Amerikansk Tårnfalk 1901-??-??: 1 1cy male Kalundborg, S 
 
Tjur 1874-12-10 -(12-16): 1 Rude Skov, S 
 
Brundrossel 1968-09-09 -(09-21): 1 Skagen, NJ 
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Tamarisksanger 1967-05-12: 1 male sing. Hanstholm, NJ 
 
Hvidkindet Værling 1973-11-30 -(12-02): 1 male Skjern, RK 


