
Beretning fra rovfuglegruppen 2015 

 

Rovfuglegruppen holdt sit årlige møde d. 1. november 2014 på Fangel Kro på Fyn med 

i alt 18 deltagere. 

2014 var valgår for sekretær og styregruppe. Johannes Bang havde meddelt, at han 

kun stillede op til styregruppen, hvis der ikke var andre opstillede. De øvrige i 

styregruppen modtog genvalg. Flemming Broksø stillede op og blev valgt. 

Styregruppen består herefter af Per Ekberg, sekretær og Peter Hjeds, Steen Kryger og 

Flemming Broksø. 

Peter Hjeds har sidenhen trukket sig på grund af arbejdspres. Pladsen står derfor tom 

indtil næste årsmøde i november. 

Et af Rovfuglegruppens mål er fortsat at formidle data om ynglefuglebestand, 

ungeproduktion m.m. samlet til en årsrapport, især gælder de almindelige rovfugle, 

som ikke er dækket af de øvrige rovfugle projekter. Jan Tøttrup Nielsen er fortsat i 

gang med at indsamle alle data, men det kniber med at få tilstrækkeligt med data til 

at det kan vise et reelt billede af rovfuglebestanden. Et af problemerne er, at det er 

vanskeligt at få tilvejebragt data fra Koldingområdet, som ellers er optalt systematisk 

gennem en lang årrække. 

Styregruppen har derfor besluttet, at gøre en indsats for at få flere censusområder 

dækket i håb om at få flere data og som en sidegevinst også flere unge medlemmer af 

gruppen. Dette arbejde er fortsat i gang og det har allerede givet en del 

henvendelser, dog ikke nogen fra de yngre årgange. 

Det har tidligere været besluttet, at der skal være en bedre og mere kontinuerlig 

kommunikation mellem rovfuglegruppens medlemmer i løbet af året. Derfor er alle 

inviterede til at kommunikere uformelt gennem det sociale medie Yammer.com. Det 

viser sig dog trods ønsket fra mange medlemmer, at det ikke har virket efter 

hensigten. Der er stort set ikke nogen der skriver om deres oplevelser, eventuelle 

spørgsmål eller problemer. 

På årsmødet i 2014 blev rovfuglesituationen i Danmark drøftet og det generelle billede 

er: 

 Vandrefalken går fortsat frem bl.a. på grund af opsætning af redekasser. 

 Kongeørn er stabil og det undersøges, hvad årsagen er til at den ikke er i 

fremgang og spreder sig på trods af, at det er produceret en unger gennem 

mange år. 

 Havørnen er i fortsat fremgang. 

 Fiskeørn har været i fremgang siden 2011, dog ikke med så stor 

ungeproduktion i 2014. 



 Rød glente er i fremgang over det meste af landet. 

 Tårnfalk ser ud til at være stabiliseret på et lavere niveau. Ungeproduktionen er 

fin. 

 Hvepsevåge er stabil, dog i let fremgang i Kolding området. 

 Musvåge er stabil eller måske i let tilbagegang. 

 Duehøgen er i fortsat tilbagegang og enkelte steder er den stabil på et meget 

lavt niveau. 

De øvrige rovfuglearter er ikke tilstrækkeligt dækket på landsplan til at kunne sige 

noget fornuftigt om det generelle billede. For hedehøgens vedkommende har vi ingen 

oplysninger. 

 


