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Nye arter for landet 
Siden sidste nyhedsbrev er følgende iagttagelser blevet godkendt som førstegangsfund for 
Danmark.  
Østlig Kalanderlærke 1-4/1 + 3, 4 og 6/3-2006 Staunings Ø 
Audouinsmåge 9-12/6-2006 Helsingør Havn  
Krøltoppet Pelikan 22/7-6/8-2006 forskellige lokaliteter i Sønderjylland og Nordjylland  
Stribet Sanger 15-16/10-2006 Mandø 
Af andre interessante godkendelser kan fremhæves landets andet fund af Ringnæbbet Måge 26/2-
26/3-2006 Nærum samt landets første twitchable Skadegøg 1-11/8 Birkepøl, Als. 
 
Brugeruploading af SU-beskrivelser 
Det er nu blevet muligt for indsendere at uploade deres SU-beskrivelser direkte til SU’s database. 
Da langt størstedelen af SU’s sagsbehandling foregår via internettet vil brugeruploading lette 
udvalgets arbejde betydeligt, ligesom det gerne skulle effektivisere behandlingen yderligere. Hidtil 
har Andreas Bruun Kristensen forestået al uploading af både beskrivelser og anden dokumentation, 
hvilket til tider har været en lovlig stor arbejdsbyrde.  
Hvis man vil uploade en beskrivelse til SU kan man gå ind på adressen: http://www.netfugl.dk/su-
opload/index.php . Her bliver man automatisk vejledt gennem uploadningen. SU modtager 
naturligvis fortsat beskrivelser pr. post og email, men vi anmoder om at folk uploader 
beskrivelserne selv. Evt. øvrig information om indsendelse/ uploading af SU-beskrivelser kan 
findes på SU’s hjemmeside på adressen 
http://www.dof.dk/sider/index.php?option=com_content&task=view&id=167&Itemid=194 
 
Fremtidig publikation af SU-rapporten 
SU-rapporten for 2006 er i skrivende stund stort set færdigskrevet og klar til at gå i trykken. Som 
noget nyt vil den dog ikke længere være at finde i DOF Tidskriftet. Fremover vil SU-rapporten 
blive publiceret i det nye ”Fugleåret”. Første nummer af ”Fugleåret” forventes færdigt 
inden/omkring udgangen af 2007. Diverse bearbejdelser af SU’s materiale samt eventuelle 
videnskabelige artikler om sjældne fugle vil dog fortsat overvejende blive publiceret i DOFT. 
 
Behandling af returnerende individer. 
SU har hidtil benyttet den praksis at sjældne fugle, som returnerede til en lokalitet blev regnet som 
nye fund, hvis det blev skønnet at de havde været væk længe nok (typisk ca. et år). Den praksis 
betød, at det ikke var nødvendigt at skelne mellem ”nye individer og ”gamle kendinge” - en 
problematik, som typisk kunne opstå i forbindelse med de mere hyppigt forekommende rariteter. 
Den praksis har dog betydet at Danmark har uforholdsmæssigt mange fund af enkelte meget 
sjældne arter. Dette kan ses på forekomstmønstret hos eksempelvis Amerikansk Rørdrum. På trods 
af, at de danske fund næppe involverer flere end to individer er der hele fem danske fund af arten 
(utvivlsomt samme fugl har pauket ved Bygholm Vejle hvert forår/sommer i årene 2001, 2002, 
2003, 2004). 
SU har besluttet at afskaffe den hidtidigt anvendte praksis. Fremover vil fund af returnerende 
sjældne fugle altså ikke blive regnet som nye fund 
Dette medfører desuden en revision af flere tidligere fund, hvilket dog ikke når at finde sted inden 
SU-rapporten 2006 udkommer.  
 
 


