
Nyhedsbrev fra sjældenhedsudvalget, december 2010 
 
Af Troels Eske Ortvad 
 

Nye arter for landet 
 
På sjældenhedsudvalgets fællesmøde i august godkendes landets første fund af Amerikansk 
Fløjlsand. Fuglen rastede ved Blåvandshuk 12-18/10 2009 og blev genfundet samme sted 19/3 
2010. Man kan læse mere om dette og de øvrige SU-fund fra 2009 i Fugleåret 2009. 
 
Fra 2010 er der godkendt landets første fund af Orientsejler fra Vestamager 15/6 og Orientalsk 
Braksvale fra Vest Stadil Fjord 26/5.  
 
Valg til SU og ny formand 
 
SU måtte i sommer sige farvel til udvalgsformanden gennem to år, Sebastian Klein, og Kent 
Olsen, som begge faldt for ”10-års reglen”. Henrik Haaning Nielsen måtte desværre også 
forlade udvalget på grund af arbejdsmæssige forpligtelser. Sebastian, Kent og Henrik skal alle 
have en stor tak for deres meget engagerede arbejde i SU gennem en årrække, og Sebastian 
takkes særligt for sit kompetente formandshverv 2008-2010! 
 
Til gengæld kunne vi byde velkommen til Knud Pedersen (Skagen) og Jan Hjort Christensen 
(Gilleleje), som begge er gamle kendinge i SU. Som afløsning for Henrik kunne SU for første 
gang byde velkommen til Rasmus Strack. Rasmus, som er bosiddende i København, har været 
arkiv feltornitolog siden barnsben og har bl.a. være observatør og ringmærker på diverse 
fuglestationer. 
 
Troels Eske Ortvad afløser Sebastian på formandsposten.  
 
 
Genbehandlingen af ældre sager 
 
Sjældenhedsudvalget er ved at afslutte en genhandling af de mest sjældne arter på den 
danske liste, arter med op til 3 godkendte fund. SU genbehandler også i øjeblikket fund af en 
række andre arter, som kan være vanskelige at artsbestemme eller hvis status på den danske 
liste er usikker: Albatros sp., Storskråpe, Hvid Pelikan, Lille Bjergand, Lille Tårnfalk, 
Eleonorafalk, Rosenterne, Polarlomvie, Gråsejler, Mellemflagspætte, Klippesvale, Lille Gulbug, 
Iberisk Gransanger og Steppetornskade. Genbehandlingen bliver efter planen færdig i løbet af 
2011.  
Man kan følge med i status for SU´s sagbehandling på: 
http://www.netfugl.dk/su-opload/sager.php 
 
Feltnoter 
 
SU vil gerne opfordre til, at man tager noter og laver skitser af en sjældenheds udseende samt 
eventuelt en beskrivelse af adfærd og indsender disse, hvis der ikke er foto- eller lydoptagelse. 
Noter og skitser fra felten kan være værdifuld dokumentation næsten uanset, hvor utydelige 
de er. Indsendelse af fund til SU foregår nemmest via internettet på adressen: 
http://www.dof.dk/sider/index.php?option=com_content&task=view&id=169&Itemid=196 
 
Næste fællesmøde i SU finder sted i Fuglenes Hus, 29-30/1 2011. 
 


