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Ørkenstenpikker, Hanstholm Slamdepot, 29. oktober 2011. Foto: Søren Kristoffersen

Indledning
Denne rapport omhandler 182 færdigbehandlede sa-

ger fra Danmark, heraf 166 fra 2011. Heri indgår seks 

sager, som Sjældenhedsudvalget (SU) har behandlet 

på opfordring fra lokalrapporternes redaktioner, 

vedrørende arter, som er udgået af SU-listen, men 

som skønnes at være sjældne lokalt eller er truffet på 

usædvanlige tidspunkter af året. Disse fund publi-

ceres (siden Rasmussen 1997) i den landsdækkende 

årsrapport i DOFT (og fra 2006 i Fugleåret), men er 

tillige nævnt sidst i denne rapport. 161 (88 %) af de 

færdigbehandlede sager (heraf 147 (89 %) af sagerne 

fra 2011) blev godkendt, hvilket kan sammenlignes 

med en godkendelsesprocent på mellem 70 % og 87 % 

de seneste ti år (2001-2010). 110 (68 %) af de godkendte 

sager blev dokumenteret ved hjælp af foto, video, 

bånd eller satellitsporing. Fra Grønland færdigbe-

handledes ti sager, som alle blev godkendt.

Til og med denne rapport henligger der ti sager, som 

af forskellige årsager endnu ikke er færdigbehandlet. 

En liste over disse sager samt en liste over forkastede 

fund findes bagerst i rapporten.

Rækkefølgen i den systematiske gennemgang af 

forekomsterne følger Voous (1977). Regionsinddelingen 

følger samme inddeling som siden Frich og Nordbjærg 

(1994) og kan ses af kortet på næste side.

Hvis intet andet er nævnt, er der tale om ét rastende 

individ. Betegnelserne 1K og 2K står for henholdsvis 

første og andet kalenderår; 2K+ (3K+) betyder, at 

fuglen mindst er i sit andet (tredje) kalenderår, men 

kan være ældre. Ad. = adult (gammel, udfarvet fugl), 

imm. = immature (dragter mellem juvenil og adult), 
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juv. = juvenil (første egentlige fjerdragt), pull. = pullus 

(dununge), rst. = rastende, sdr. = sommerdragt, vdr. = 

vinterdragt, odr. = overgangsdragt, trk.fors. = trækfor-

søgende, trk. = trækkende, syng. = syngende og ringm. 

= ringmærket.

Efter artsnavnet er i parentes angivet 1) antal aner-

kendte fund og individer (adskilt af en skråstreg) før 

1. januar 1950; 2) antal godkendte fund og individer 

fra og med 1. januar 1950 til og med 2010; 3) antal 

godkendte fund og individer i 2011. Denne opdeling er 

i overensstemmelse med den standard, der anbefales af 

AERC (Association of European Rarities Committees). 

Bemærk i øvrigt, at antal fund ikke altid er identisk 

med antal individer, idet flokke og par regnes som 

enkeltfund, mens f.eks. fem enkeltindivider på én dag 

regnes som fem fund. I lighed med europæisk standard 

regnes ynglefund (inkl. unger) som ét fund. Returne-

rende individer fra år til år indgår ikke i opsummerin-

gen, som nævnes efter artsnavnet.

Efter observatørnavnet er det oplyst, om de enkelte 

fund er dokumenteret med foto (Foto), videofilm (Vi-

deo), lydoptagelse (Bånd) eller dødfunden fugl (Død). 

Desuden er findere(n) ved hvert fund markeret med 

en asterisk (*) foran observatørnavnet. Som finder(e) 

regnes den(de), der har været tilstede, da fuglen blev 

opdaget/bestemt. Imidlertid fremgår det ikke altid 

tydeligt af beskrivelserne, hvem finderen er, og der kan 

derfor mangle enkelte markeringer. I beskrivelser til SU 

bør det angives, hvem finderen er.

I bemærkningerne til de enkelte arter/racer er 

artens/racens normale yngle- og vinterudbredelse eller 

udbredelsen, hvorfra danske forekomster vurderes at 

komme, tilføjet i parentes.

Sjældne fugle i 2011
Året startede ret stille bortset fra en række observa-

tioner af sjældne havdykænder. Røsnæs (S) husede 

således først Amerikansk Sortand i januar og siden 

Brilleand i februar. Fra februar til april sås for fjerde år 

i træk en Amerikansk Sortand ved Asserbo Strand (S), 

mens Blåvand (RB) i februar-marts bød på både Ameri-

kansk Sortand og Sibirisk Fløjlsand – begge tilbageven-

dende individer. 

I april og maj observeredes en lang perlerække af 

sjældne rovfugle. Eksempelvis blev der i Skagen (NJ) 

fundet både en Dværgørn og en Slangeørn samt to Lille 

og tre Store Skrigeørne. Herudover var der i foråret 

fem andre fund af Stor Skrigeørn, hvoraf de to fund 

dog var af den samme fugl som den ene af fuglene fra 

Skagen. Midt i maj sås en Steppeørn ved Ebeltoft (ÅH), 

mens en 2K Høgeørn ultimo maj på Sydfalster (LF) ud-

gjorde landets blot femte fund af arten. Ganske utroligt 

blev samme fugl genopdaget midt i juni på Bornholm, 

hvor den sås to dage og blev succesfuldt twitchet af 

flere fuglekiggere. Trenden med mange sjældne hav-

dykænder fortsatte i foråret, hvor to nye Amerikanske 

Sortænder blev opdaget ved hhv. Skagen (NJ) i april og 

Rømø (SJ) i maj. Fire Citronvipstjerter i maj – heraf de 

tre i Skagen (NJ) – bekræfter, at arten optræder med sti-

gende hyppighed i Danmark. I slutningen af maj blev 

en Vestlig Bjergløvsanger opdaget på Anholt (ÅH) og 

en Tophejre blev fundet på Amager (S). Disse to fund 

var det hhv. syvende og ottende af disse to arter i DK.

Juni er traditionelt en god måned mht. meget 

sjældne forekomster, og 2011 var ingen undtagelse. I 

starten af måneden sås landets blot fjerde Ørkendom-

pap på Christiansø (B), og den blot anden Ellekrage 

i det nye årtusinde aflagde visit ved Gedser (LF). På 

forårstrækkets absolutte faldereb blev en Sorthovedet 

Sanger ringmærket i Blåvand (RB) og sås herefter on 

and off indtil primo oktober. Primo juni opdages et 

ynglepar af Korttået Lærke på Rømø (SJ). Parret fik mi-

nimum én unge, hvorved det første danske ynglefund 

af arten var en realitet. Ultimo juni hørtes en Dværg-

rørvagtel i Lille Vildmose (NJ), og en Hvidrygget Ryle 

blev set på Tipperne (RK).

I starten af juli blev landets syvende Lille Gulben 

registreret på Langeland (F), mens landets syvende 

Skadegøg sås og fotograferedes af en enlig, heldig 

observatør på Harboøre Tange (RK). Sommeren vil 

endvidere blive husket for rekordmange Balearskråper, 

idet hele otte forskellige fugle blev iagttaget fra juli til 

september langs den jyske vestkyst. At sommeren er 

en god tid til sjældne tornskader, vidnede et fund af 

en Rødhovedet Tornskade ultimo juli ved Halk Nor 

(SJ) samt to fund af Rosenbrystet Tornskade på Als og 

Bornholm i hhv. juli og august om.

På den første dag i september trak en Slangeørn ind 

ved Stevns (S), og dagen efter sås samme fugl ved Hyl-

lekrog (LF). Herudover sås i august-oktober fire Lille 

og to Store Skrigeørne. I starten af september blev 

landets sjette Spottesanger ringmærket ved Blåvand 

(RB), mens samme område producerede landets blot 

andet fund af Spidshalet Ryle, idet en adult fugl i som-

merdragt spankulerede rundt på Grønningen (RB) et 

Oversigt over regionsinddelingen anvendt i denne rapport.
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par dage primo september. Landets niende Amerikan-

ske Svømmesneppe sås igennem elleve dage ultimo 

september ved det genetablerede Tissing Vig på Mors 

(NJ).

Primo oktober blev en Spurveugle set og fotogra-

feret på Læsø. Dette skulle blive startskuddet på den 

hidtil største invasion af denne art i Danmark, idet i 

alt ca. 45 fugle blev registreret til og med april 2012. 

Af disse kræver kun fund uden for Sjælland SU's 

godkendelse (se nedenstående afsnit om SU-listen). 

Udover fundet fra Læsø var der i løbet af november og 

december tre jyske fund af arten, fordelt på to fund i 

Nordjylland og ét i Sønderjylland.

Medio oktober blev en Rødøjet Vireo opdaget på 

den efterhånden legendariske vadehavsø Mandø. Fun-

det er det første af denne art i såvel Danmark som i 

Skandinavien, og fuglen sås af rigtig mange gæstende 

fuglekiggere under dens ni dage lange ophold. Ellers 

stod efteråret i den grad i de sjældne stenpikkeres 

tegn. Ballet åbnede primo oktober med landets tiende 

fund af Nonnestenpikker i form af en fugl ved Øste-

rild Plantage (NJ), og sidst i november fulgte landets 

ellevte fund med en fugl på Strandby Havn (NJ). Fra 

ultimo oktober og frem til udgangen af året sås ikke 

mindre end fem forskellige Ørkenstenpikkere, hvilket 

er en klar ny rekord. To af disse fugle var endda fra 

samme lokalitet - Hanstholm (NJ), mens de resterende 

fugle sås ved hhv. Jerup Strand (NJ), Stenbjerg (NJ) 

og Blåvand (RB). Thorsminde bød primo november 

på landets kun tredje fund af Middelhavsstenpikker. 

Fuglen blev faktisk opdaget af to fuglekiggere på vej 

til Hanstholm for at se netop Ørkenstenpikker. Sidst 

i oktober blev en ung Hvidskægget Terne set ved 

Maribo (LF), mens landets fjerde Bonapartemåge blev 

iagttaget i Hirtshals fra medio november til primo 

december. 

SU-listen
En liste over arter og underarter, som skal godkendes 

af SU, kan findes på udvalgets hjemmeside: http://

www.dof.dk/sider/images/stories/gu/su/dokumen-

ter/DK_fugleliste_final_1.6.2012.pdf.

Fra og med 2012 er Stor Flamingo Phoenicopterus 
roseus optaget på SU-listen. Arten er fortsat i kategori 

D. SU har godkendt invasionen af Spurveugle Glauci-
dium passerinum på Sjælland i perioden 1. oktober 2011 

– 1. maj 2012 samlet, hvilket er ensbetydende med, at 

SU ikke har taget stilling til de enkelte forekomster 

(Nyhedsbrev fra Sjældenhedsudvalget, februar 2012). 

Sjællandske fund uden for denne periode samt fund fra 

de øvrige landsdele skal stadig forelægges SU.

En generel vejledning til indsendelse af fund til 

SU kan findes på: http://www.dof.dk/sider/index.

php?option=com_content&task=view&id=169&Ite

mid=196.

Det er muligt for indsendere at oploade deres SU-

beskrivelser direkte til SU's database. Hvis man vil op-

loade en beskrivelse til SU, kan man gå ind på adressen: 

http://www.netfugl.dk/su-opload/index.php, hvor man 

vil blive vejledt. SU modtager fortsat gerne beskrivelser 

Rødøjet Vireo, Mandø, 23. oktober 2011. Foto: Rune Sø Neergaard
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pr. post og e-mail, men observatører bedes så vidt muligt 

oploade deres beskrivelser via SU's hjemmeside.

SU behandler fund af arter fra alle kategorier (se 

nedenfor) og for at få så fyldestgørende et billede som 

muligt af de forskellige arters og underarters optræden 

herhjemme, er det i princippet vigtigt, at alt bliver rap-

porteret. Der vil dog forekomme tilfælde, hvor det må 

skønnes, at en SU-godkendelse ikke er nødvendig, f.eks. 

fund af almindelige burfugle (Undulat Melopsittacus 
undulatus, Kanariefugl Serinus canaria m.v.). Er man i 

tvivl om, hvorvidt et fund bør behandles af SU, kan man 

kontakte udvalget.

Danmarkslisten
SU fører en liste over arter og underarter, som er truffet 

i Danmark. Listen kan findes på udvalgets hjemmeside: 

http://www.dof.dk/sider/images/stories/gu/su/do-

kumenter/DK_fugleliste_final_1.6.2012.pdf.

SU følger de taksonomiske anbefalinger fra British 

Ornithologist's Union's Records Committee, som 

forkortes BOURC (BOU 2012). Der er to ændringer på 

Danmarkslisten i forhold til tidligere publikationer fra 

SU: Sibirisk Bynkefugl Saxicola maurus, som hidtil var en 

underart af Sortstrubet Bynkefugl Saxicola torquatus, har 

fået artsstatus. Arten er truffet med to eller tre underar-

ter: S.m. maurus/stejnegeri og S.m. variegatus. Endvidere 

anses underarten hyperborea af Lomvie Uria aalge i dag 

for at være synonym med nominatformen aalge, og den 

udgår dermed af den danske fugleliste. SU har siden 

2006 været i gang med at genbehandle alle tidligere fund 

af arter, hvor der er mellem ét og tre fund i Danmark. I 

forbindelse med denne genbehandling er følgende tre 

arter ikke længere godkendt som værende truffet i Dan-

mark: Sodfarvet Terne Onychoprion fuscatus (det enlige 

tidligere fund er nu godkendt som Sodfarvet Terne/

Brilleterne Onychoprion anaethetus), Rødhalset Natravn 

Caprimulgus ruficollis og Tamarisksanger Acrocephalus 
melanopogon. Disse arter udgår dermed af den danske 

fugleartsliste (Nyhedsbrev fra Sjældenhedsudvalget, 

februar 2012). Resultatet af disse genbehandlinger kan 

læses i en separat Genbehandlingsrapport, som vil blive 

publiceret i 2013.

Definition af det danske havområde
SU betragter fund fra Danmarks eksklusive økonomiske 
zone som danske fund. Der skelnes således ikke mel-

lem fund fra dansk territorialfarvand (12 sømil / ca. 

22 km fra kysten eller basislinje) og fund fra den eks-

klusive økonomiske zone, som strækker sig op til 200 

sømil (ca. 370 km) fra land (Udenrigsministeriet 2012). 

AERC har for nuværende ikke nogen retningslinjer 

på dette område, og de enkelte lande i Europa følger 

forskellig praksis. Visse landes sjældenhedsudvalg, fx 

BBRC i Storbritannien, behandler og publicerer fund 

fra den eksklusive økonomiske zone men betragter 

kun fund fra deres territorialfarvand som Britiske 

forekomster (BBRC 2012).

Kort over Danmarks eksklusive økonomiske zone og dansk territorial-
farvand.

Kategorier
I henhold til AERC-standard inddeles de i Danmark 

trufne fuglearter i 5 kategorier, defineret som følger:

A: Arter, der betragtes som spontant optrædende og 

er truffet mindst én gang siden 1. januar 1950; f.eks. 

Vibe Vanellus vanellus og Amerikansk Pibeand Anas 
americana. Som spontant optrædende regnes ligeledes 

skibs- eller på anden måde assisterede forekomster, når 

fuglen ikke har været fodret eller tilbageholdt.

B: Arter, der betragtes som spontant optrædende 

men kun er truffet før 1. januar 1950; f.eks. Østlig 

Kravetrappe Chlamydotis macqueenii og Bartramsklire 

Bartramia longicauda.

C: Udsatte og undslupne arter som har etableret 

en fritlevende og selvsupplerende bestand, enten 

herhjemme eller i andre lande; f.eks. Nilgås Alopochen 
aegyptiaca og Fasan Phasianus colchicus.

D: Arter, som ville være placeret i A eller B, hvis ikke 

der var rimelig tvivl om, hvorvidt de nogensinde 

havde optrådt spontant i landet; f.eks. Stor Flamingo 

og Hvid Pelikan Pelecanus onocrotalus.

E: Arter, der betragtes som undsluppet fra fangenskab 

eller på anden måde kun unaturligt har optrådt i lan-

det, eller hvis fritlevende bestande – hvis eksisterende 

– formentlig ikke er selvsupplerende; f.eks. Rosapeli-

kan Pelecanus rufescens, Steppeørn Aquila nipalensis med 

stropper og ynglefund af Rødhøne Alectoris rufa.

Den officielle danske liste udgøres af arterne i kategori 

A, B og C. Fund af arter i kategori D og E behandles 

også af SU, men publiceres særskilt bagest i SU-rap-

porten.

Sjældenhedsudvalgets medlemmer
SU bestod frem til udgangen af 2011 af følgende med-

lemmer: Jan Hjort Christensen, Alex Sand Frich, Tim 

Hesselballe Hansen, Jens Søgaard Hansen, Andreas 

Bruun Kristensen, Rune Sø Neergaard, Troels Eske 

Ortvad (formand), Knud Pedersen, Michael Schwalbe 

og Rasmus Strack.
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Sjældenhedsudvalgets adresse: Sjældenhedsudval-

get, DOF, Vesterbrogade 138-140, 1620 København V. 

E-mail: su@dof.dk.

For kritik og kommentarer til denne rapport takkes 

Palle A.F. Rasmussen. Den største tak rettes dog til de 

mange, der rapporterede deres observationer til SU og 

dermed skabte grundlaget for denne rapport.

Danmark 
Denmark

Kategori A (Spontane forekomster)
Category A (Species recorded in an apparently wild state)

Balearskråpe Puffinus mauretanicus (1/1, 69/74, 8/8)

2007: 19/8, Nordmandshage, Hals (NJ), *Palle A. F. 

Rasmussen.

2009: 24/4, Hirtshals Fyr (NJ), trk., *Palle A. F. Rasmus-

sen.

2011: 11/7, Hirtshals Havn (NJ), Morten Christen-

sen, Christian Andersen Jensen m.fl. (Foto). – 13/7, 

Bjerregaard Strand (RK), trk., *Ole Amstrup. – 13/7, 

Husby Klit (RK), trk., *Jens Ballegaard, *Svend Erik 

Petersen, *Peter Leth Olesen. – 20/7, Grenen, Skagen 

(NJ), *Knud Pedersen m.fl. (Foto). – 24/7, Klegod (RK), 

trk., *Rasmus Due Nielsen (Foto). – 29/7, Henne Strand 

(RB), trk., *Ole Zoltan Göller (Foto). – 21/8, Grenen, 

Skagen (NJ), *Rolf Christensen, *Mogens Henriksen. 

– 30/8, Roshage, Hanstholm (NJ), trk., *Jørgen Bech. – 

23/9, Grenen, Skagen (NJ), trk., *Erik Kramshøj, *Knud 

Pedersen m.fl.

Observationerne 13. juli fra hhv. Bjerregaard Strand 

og Husby Klit drejer sig om samme fugl og regnes 

derfor kun som ét fund i opsummeringen. Fundet fra 

Hirtshals Fyr, 24. april 2009, er det første fra april og 

det hidtil tidligste i Danmark. De danske fund ligger 

nu fra april til oktober med en top i august (31). De otte 

fund i 2011 er en tangering af årsrekorderne fra 1997 

(Rasmussen 1998) og 2003 (Amstrup et al. 2004). (Vest-

lige Middelhav; overvintrer Middelhavet & tilstødende 

Atlanterhav mod nord til Sydengland)

Topskarv Phalacrocorax aristotelis  
(-, fra og med 1984: 70/130, 3/3)

2011: 7-21/1, Skagen Havn (NJ), 3K+, *Bjarke Huus 

Jensen, Rolf Christensen, Knud Pedersen m.fl. 

(Foto). – 26/7, Blåvands Huk (RB), 3K+ rst. og trk., 

*Andreas Kristian Pedersen, *Henrik Bøhmer m.fl. 

(Foto). – 5-30/12, Esbjerg Havn (RB), 1K, *Henrik 

Bøhmer m.fl. (Foto).

Forekomsten er på normalt niveau efter rekordåret 

2009 med 14 fund af 58 fugle og bundåret 2010 helt 

uden fund. Fundet fra Blåvand udgør i øvrigt det 

første danske fund af arten fra juli. Fuglen fra Esbjerg 

Havn i december blev set helt frem til 30. januar 2012. 

(Britiske Øer, Norge og Sverige)

Tophejre Ardea ralloides (2/2, 5/5, 1/1)

2011: 23-30/5, Nordre Klapper, Vestamager (S), *Niels 

Jacob Jensen, Michael Køie Poulsen m.fl. (Foto). 

Første iagttagelse siden den meget velbesøgte fugl 5. - 

24. juni 2003, Værnengene (RK) (Amstrup et al. 2004). 

Fundet passer fint ind i forekomstmønstret, da seks af 

de i alt otte danske fund er gjort i maj og juni. Som et 

lille kuriosum kan det nævnes, at arten siden 1971 kun 

er truffet præcist hvert ottende år i Danmark, idet de 

senere danske fund fordeler sig med to fund i 1979 og 

ét fund i hvert af årene 1987, 1995, 2003 og nu 2011. Fra 

Sverige og Finland er der hhv. 15 og seks fund (Nya 

Svenska fågellistan 2012, Finlands RC 2012), mens der 

ingen fund er af arten i Norge (NSKF 2012). (Syd-

europa; overvintrer i Afrika & Mellemøsten)

Blåvinget And Anas discors (1/1, 17/19, 0/0)

2009: 20/6, Avnø, Sydsjælland (S), ad. han, Dan Bruhn, 

Anders Wiig Nielsen m.fl. (Foto).

Fuglen er tidligere godkendt fra lokaliteten 9. - 10. 

juni 2009 og medregnes derfor ikke i opsummeringen 

(Kristensen et al. 2010). (Nordamerika)

Hvidøjet And Aythya nyroca  
(4/4, 46/49, 2/3)

1993: 5-17/9, Stege Sukkerfabriks jord-

bassiner, Møn (M), 1K. (Foto).

2011: 18-27/1, Nysted Nor (LF), ad. 

han, *Bernt Rasmussen, Hans Lind m.fl. 

(Foto). – 1-3/5, Kogleaks, Vejlerne (NJ), 

2 ad. (han og hun i par), *Jørgen Peter 

Kjeldsen, *Henrik Haaning Nielsen m.fl. 

(Foto). – 12/7-23/8, Nielstrup Sø (S), 

ad. han, *Bo Tureby, Torben Sebro m.fl. 

(Foto). – 16/7, Maribo Søndersø (LF), 

ad. han, *Morten Kofoed-Hansen m.fl. 

(Foto). – 10/9, Røgbølle Sø (LF), ad. 

hun, *Rasmus Strack, Sebastian Klein, 

Troels Eske Ortvad. (Foto og Video). 

– 2-8/10, Ejlemade Sø (S), ad. han, 

*Torben Sebro, Rasmus Strack, Brian 

Rasmussen m.fl. (Foto).Hvidøjet And, Nysted Nor, 27. januar 2011. Foto: Asbjørn Jensen
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Fundet fra 1993 er tidligere godkendt som adult hun, 

men er efter genbehandling ændret til 1K. 

Begge fugle fra Maribosøerne samt fuglene fra hhv. 

Nielstrup Sø og Ejlemade Sø regnes som gengangere 

fra tidligere år og figurerer derfor ikke i opsummerin-

gen. (Øst- & Sydøsteuropa; overvintrer Middelhavet, 

Sortehavet & Nordafrika)

Stellersand Polysticta stelleri  
(8/8, 40/59 eksklusive fund fra 1991-2010, 0)

2011: 1-2/1, Sorthat Odde (B), ad. han, Eilif S. Bendtsen 

(Foto).

Fundet er tidligere godkendt fra 19. - 31. december 

2010 og medregnes derfor ikke i opsummeringen (Ne-

ergaard et al. 2011). (Sibirien; overvintrer Barentshavet 

& Østersøen)

Amerikansk Sortand Melanitta americana  
(0, 4/4, 3/3)

2009: 28/12, Syrodde, Læsø (NJ), ad. han, *Kent Olsen.

2011: 4-5/1, Røsnæs (S), ad. han, *Sebastian Klein m.fl. 

(Foto og Video). – 9/2-6/3, Blåvands Huk (RB), ad. 

han, Thomas Bundgaard Rasmussen m.fl. (Foto og 

Video). – 26/2-24/4, Asserbo Strand (S), ad. han, Lars 

Jensen Kruse m.fl. (Foto). – 9-22/4, Grenen, Skagen 

(NJ), ad. han, *Knud Pedersen, Rolf Christensen, Ib 

Jensen m.fl. (Foto). – 8-9/5, Lakolk Strand (SJ), ad. 

han, *Michael Schwalbe, Morten Bentzon Hansen 

m.fl. (Foto). – 15-16/9, Blåvands Huk (RB), ad. han, 

Andreas Kristian Pedersen, Per Bo Hansen. – 17-

22/9, Grenen, Skagen (NJ), ad. han, *Knud Pedersen, 

Rolf Christensen, Erik Kramshøj m.fl. (Foto). – 16/10, 

Storedal, Læsø (NJ), ad. han, *Kent Olsen (Foto og 

Video). 

Arten er i 2011 set på i alt seks forskellige lokaliteter, 

heraf tre nye lokaliteter: Skagen, Røsnæs og Lakolk 

Strand. De to fund fra Skagen i april hhv. september 

regnes som samme individ og indgår derfor kun som 

ét fund i opsummeringen. De to fund fra Blåvand 

regnes som det samme tilbagevendende individ, der er 

set på lokaliteten næsten hvert år siden 2003 (Amstrup 

et al. 2004). Fuglen fra Asserbo Strand sås også ved 

de nærliggende lokaliteter Melby Overdrev og Hald 

Strand. Denne fugl regnes også som et tilbageven-

dende individ, da en fugl er set på lokaliteten hvert år 

siden 2008 (Kristensen et al. 2009). De to fund fra Læsø 

fra hhv. 2009 og 2011 regnes begge som gengangere 

med et tidligere fund fra øen i april 2009 (Kristensen 

et al. 2010). Årets fund bringer det totale antal danske 

fund op på syv. I Sverige var der to fund af arten i 

2011 (Nya Svenska fågellistan 2012). (Nordamerika & 

Nordøstsibirien)

Brilleand Melanitta perspicillata (0, 39/44, 4/5)

2011: 12-26/2, Røsnæs (S), ad. han, *Morten Kofoed-

Hansen, *Henrik Brænder m.fl. (Foto). – 20/3-20/4, 

Fredericia Østerstrand (VE), *Tim Hesselballe Hansen 

m.fl. (Foto). – 18-22/9, Blåvands Huk (RB), ad. han, 

Andreas Michael Bennetsen Boe m.fl. – 21-23/10, 

Grenen, Skagen (NJ), ad. han, *Andreas Winding, 

Lille Skrigeørn, Skagen, 2. maj 2011. Foto: Knud Pedersen

Stor Skrigeørn, Skagen, 3. maj 2011. Foto: Jørgen Kabel
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Knud Pedersen m.fl. (Foto). – 19-20/11, Grenen, Skagen 

(NJ), 2 (ad. han og 2K+ hun), *Rolf Christensen, Jørgen 

Kabel m.fl. (Video).

Fuglen ved Røsnæs er det kun andet fund fra Sjælland, 

idet det første var 31. januar 1993, Asserbo Strand (Frich 

& Nordbjærg 1995). Fuglene ved Skagen regnes som to 

fund af tre fugle, da det vurderes, at fuglen i oktober 

havde forladt området, da parret blev opdaget. Fuglen 

fra Blåvand regnes som et tilbagevendende individ og 

indgår således ikke i opsummeringen. (Nordamerika)

Amerikansk Fløjlsand Melanitta deglandi  
(0, 1/1, 0)

Med karakterer svarende til Sibirisk Fløjlsand ssp. 

stejnegeri.
2011: 18/2-26/3, Blåvands Huk (RB), ad. han, Thomas 

Bundgaard Rasmussen m.fl. (Foto og Video).

Fundet drejer sig om et tilbagevendende individ, som 

første gang sås i oktober 2009 (Kristensen et al. 2010), 

hvorfor det ikke medregnes i opsummeringen. Udover 

det tilbagevendende individ i Blåvand var der tre 

andre veldokumenterede europæiske fund af Sibirisk 

Fløjlsand i 2011 i hhv. Norge, Irland og Spanien (NSKF 

2012, Irish Birding 2012, Rare Birds in Spain 2012). 

(Nordamerika & Nordøstsibirien)

 
Slangeørn Circaetus gallicus  
(uddød 1882, herefter 1/1, 41/41, 2/2)

2011: 29-30/4, Skagen (NJ), 3K trk.fors., *Jess 

Graugaard, *Jens Ballegaard, *Christian Hjort m.fl. 

(Foto). – 1/9, Stevns Klint (S), 3K+ trk., *Rune Pal-

mqvist, *Dan Bruhn, *Tim Andersen m.fl. (Foto). – 2/9, 

Hyllekrog (LF), 3K+ trk., *Sebastian Klein, Allan Gudio 

Nielsen, Michael Borch Grell.

Observationerne ved Stevs Klint og Hyllekrog fra hhv. 

1. og 2. september drejer sig om samme fugl og regnes 

som ét fund. Denne fugl havde forinden opholdt sig 

på forskellige lokaliteter i Skåne fra 26. august (Nya 

Svenska fågellistan 2012), indtil den trak ud ved 

Falsterbo 1. september kl. 15.40 og nåede Stevns kl. 

17.00. Dagen efter trak den ud ved Hyllekrog kl. 12.00. 

(Syd- & Østeuropa; overvintrer nordlige del af tropisk 

Afrika).

Lille Skrigeørn Aquila pomarina (?, 116/120, 6/6)

2011: 25/4 og 1-2/5, Lodskovvad, Hulsig og Ska-

gen (NJ), 4K+ trk.fors., *Lennart Pedersen, *Anders 

Østerby, Hans Christophersen m.fl. (Foto). – 6/5, 

Skagen (NJ), 2K+ trk.fors., *Troels Leunhagen Petersen, 

*Erik Kramshøj m.fl. (Foto) – 21/8, Smør- og Fedtmo-

sen (S), 3K+ trk., *Frank Desting m.fl. – 21/8, Østre 

Lyng, Nykøbing Sj. og Hundested Havn (S), 3K+ trk. 

*Henning Vikkelsø Rasmussen m.fl. – 4/9, Hovvig, 

Nykøbing Sj., Kikhavn, Ullerup Skov og Hundested 

(S), 3K+ trk., *Jørgen Hulbæk Christiansen, Michael 

Trasborg m.fl. – 11/9, Hyllekrog (LF), 2K+ trk.fors., 

*Andreas Petersen, *Gunnar B. Pedersen. – 25/9, Vejs-

næs Nakke, Ærø (F), 2K+ trk., *Lars Tom-Petersen. – 

25/9, Vibæk og Sønderskoven, Als (SJ), 2K+ trk., *Gert 

Lystrup Jørgensen, Dennis M. Langholz m.fl.

Slangeørn, Skagen, 30. april 2011. Foto: Knud Pedersen
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Iagttagelserne 21. august fra hhv. Smør- og Fedtmosen, 

Østre Lyng og Hundested Havn regnes som samme fugl 

og indgår derfor kun som ét fund i opsummeringen. 

Endvidere regnes forekomsterne 25. september, fra Als og 

Ærø, som ét fund. Årssummen er dermed på seks fund, 

som alle ligger inden for den normale forekomstperiode. 

(Østeuropa; overvintrer sydlige & sydøstlige Afrika)

Stor Skrigeørn Aquila clanga (?, 68/69, 7/7)

2011: 18-19/4, Hvideklit, Råbjerg og Skagen (NJ), 3K+ 

trk.fors., *Lennart Pedersen, Jørgen Kabel m.fl. (Foto). 

– 25/4, Sneum Digesø (RB), 3K+ trk., *Ole Zoltan Göller 

(Foto). – 3-4/5, Skagen (NJ), 3K trk.fors., *Erik Krams-

høj, *Alex Sand Frich m.fl. (Foto). – 9/5, Bygholm Vejle 

(NJ), 4K+ trk., *Henrik Haaning Nielsen m.fl. (Foto). 

– 10-11/5, Skagen (NJ), 4K+ trk.fors., *Tonny Ravn 

Kristiansen m.fl. (Foto). – 11/5, Hornbæk Enge, Ran-

ders (ÅH), 3K+ trk., *Lars Tom-Petersen. – 14/5, Køge 

Sønakke (S), 4K+ trk., *Søren Mygind. – 21/5, Bøtø Nor 

og Gedesby, Falster (LF), 4K+ trk.fors., *Palle Rasmus-

sen, *Lars Paaby m.fl. (Foto). – 27/9-13/10, Sjælland (S) 

og Lolland (LF), 4K han (”Tönn”) rst. og trk., *Henrik 

Brænder m.fl. (Foto) og Urmas Sellis (satellitdata). – 

14/10, Mandehoved, Stevns (S), 4K+ trk. *Troels Eske 

Ortvad, *Rasmus Strack (Foto).

Årets syv fund er en tangering af rekordåret 1998, 

hvor der ligeledes var syv fund (Rasmussen 1999). Fo-

tos dokumenterer, at fuglen der sås 9. maj, Bygholm 

Vejle er identisk med fuglen 10. - 11. maj, Skagen samt 

21. maj, Bøtø Nor og Gedesby Strand. Denne fugl kan 

muligvis være den samme, som blev set 14. maj ved 

Køge Sønakke, men dette fund optræder særskilt i 

opsummeringen. Den kendte satellitmærkede Stor 

Skrigeørn, ”Tönn”, med oprindelse i Estland trak ud 

fra Sverige og ind ved Helsingør 27. september. Her-

efter opholdt den sig på forskellige vestsjællandske 

lokaliteter frem til 8. oktober, hvor den trak til Lol-

land, som den forlod 13. oktober for at trække videre 

til Tyskland (Eagles of Estonia 2012). Under opholdet 

i Vestsjælland blev den observeret og fotodokumen-

teret 1. oktober ved Stigsnæs Færgehavn og Kobæk 

Strand. Derimod er fuglen ikke observeret under 

sit fem dage lange ophold på Lolland. Detaljerede 

oplysninger om fuglen og dens satellitregistrerede 

bevægelser kan følges på hjemmesiden ”Eagles of 

Estonia”. Da den er genganger fra 2010 (Neergaard 

et al. 2011) tæller årets fund af ”Tönn” ikke med 

i opsummeringen. (Rusland & østlige Baltikum; 

overvintrer Sydøsteuropa, Mellemøsten, Indien & 

Nordøstafrika).

Steppeørn Aquila nipalensis (0, 25/25, 1/1)

2011: 12/5, Skelhøje, Ebeltoft (ÅH), 2-4K trk.fors., *Lars 

Bruun (Foto).

Første fund af denne art fra ÅH. Siden 2000 mangler 

der fund fra 2002, 2006, 2007 og 2010. I Sverige, Norge 

og Finland er arten truffet hhv. 43, syv og 61 gange 

(Nya Svenska fågellistan 2012, NSKF 2012, Finlands 

RC 2012). (Centralasien; overvintrer tropisk Afrika, 

Indien & den Arabiske halvø)

Dværgørn, Skagen, 25. april 2011. Foto: Knud Pedersen
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Dværgørn Aquila pennata (0, 11/11, 1/1)

2011: 25/4, Skagen (NJ), 2K+ lys form trk.fors., *Jørgen 

Hulbæk Christiansen, *Alex Sand Frich m.fl. (Foto).

Fundet udgør det syvende forårsfund fra Skagen. Bortset 

fra et fund fra juni fra Møn er de øvrige danske fund alle 

fra Sjælland i august-september. Fra Sverige og Finland 

foreligger der 24 hhv. 13 fund (Nya Svenska fågellistan 

2012, Finlands RC 2012), mens der ikke foreligger nogle 

godkendte fund af arten i Norge (NSKF 2012). (Syd-

europa; overvintrer Afrika).

Høgeørn Aquila fasciata (0, 4/4, 1/1)

2011: 20-21/5, Bøtø Nor og Gedesby, Falster (LF), 2K trk.

fors., *Lars Adler Krogh, *Tim Andersen m.fl. (Foto). – 

11-12/6 Poulsker og Paradisbakkerne (B), 2K, *Morten 

Kofoed-Hansen, *Rasmus Strack, *Henrik Kristensen m.fl. 

(Foto).

Fotos dokumenterer, at der er tale om samme fugl, som 

sås på Falster og Bornholm. De øvrige danske fund er alle 

fra Nordjylland, hvoraf de tre er fra Skagen. Det seneste 

fund gjaldt en farve-ringmærket fugl fra Sydfrankrig, som 

blev set ved Skagen i april 2010 (Neergaard et al. 2011). 

Det antages, at det er samme fugl, der sås i Skagen i april 

2007 og i april 2008 (Kristensen et al. 2008, Kristensen et 

al. 2009). De danske fund er i øvrigt de eneste af arten i 

Skandinavien. (Sydeuropa, Nordafrika & Mellemøsten)

Jagtfalk Falco rusticolus (39/39, 94/95, 3/3)

2007: 14/10, Rejsby og Ballum Sluse (SJ), 2 1K, *Rasmus 

Strack, *Per Bo Hansen (Foto).

2009: 5-12/2, Plet Enge (RK), 2K, Søren Skov m.fl. (Foto).

2011: 19/2-7/3, Grenen, Skagen (NJ), 2K, *Christian 

Andersen Jensen m.fl. (Foto). – 26/3, Råbjerg Mile (NJ), 

2K, *Anders Østerby m.fl. (Foto). – 3/4, Holløse Bredning 

(S), 2K, *Jan Haaning Nielsen m.fl. (Foto). – 23-26/10, 

Koresand, Mandø (RB), 1K, *Frits Rost m.fl. (Video).

Tidligere er der kun godkendt én fugl fra 14. oktober 2007, 

Ballum Sluse (Kristensen et al. 2008), men fotos viser, at 

der var to fugle på lokaliteten på denne dato. Fuglen fra 

Plet Enge er tidligere godkendt fra datoerne 10. januar og 

1. februar 2009 (Kristensen et al. 2010). Observationerne 

fra Skagen og Råbjerg Mile i februar/marts 2011 regnes 

som samme fugl og indgår derfor kun som ét fund i op-

summeringen. (Nordskandinavien & Nordlige Rusland)

Dværgrørvagtel Porzana pusilla (3/3, 9/9, 1/1)

2011: 29/6-11/7, Lille Vildmose (NJ), han spil., *Palle A. F. 

Rasmussen, *Henrik Holm Brask m.fl. (Bånd).

Et på alle måder typisk fund, idet ni af de tolv tidligere 

danske fund af denne art er fra juni og juli. Fundet udgør 

endvidere det syvende nordjyske fund, hvormed den 

regionale fordeling af fundene nu er som følger: NJ (7), RB 

(1), F (1), S (3) og M (1). (Syd- & Østeuropa; overvintrer 

Afrika)

Stylteløber Himantopus himantopus  
(13/16, 42/59, 1/3)

2011: 15-21/5, Vilsted Sø (NJ), 3 ex., *Niels Eriksen m.fl.

Arten er med undtagelse af 2008 set hvert år siden 1998. 

(Mellem- & Sydeuropa; overvintrer tropisk Afrika)

Jagtfalk, Skagen, 20. februar 2011. Foto: Jørgen Kabel
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Triel Burhinus oedicnemus (17/22, 28/28, 1/1)

2011: 31/5, Troldkær, Råbjerg Enge (NJ), *Carlo 

Pedersen m.fl. (Foto).

Den regionale fordeling domineres af nordjyske 

fund, idet 20 af de i alt 46 danske fund er fra 

denne region. Den regionale fordeling af de dan-

ske fund er med årets fund således som følger: NJ 

(20), RK (2), RB (4), ÅH (2), VE (3), SJ (2), S (8), LF (2), 

M (1) og B (2). (Mellem- og Sydeuropa; overvintrer 

Sydeuropa & Nordafrika)

Hvidrygget Ryle Calidris fuscicollis  
(0, 21/21, 1/1)

2011: 27-28/6, Tipperne (RK), ad. sdr., *Ole Am-

strup, Ole Thorup (Foto).

Første danske fund siden 2008. Der var tre fund 

af arten i Sverige i 2011 (Nya Svenska fågel-

listan 2012). (Arktisk Nordamerika; overvintrer 

Sydamerika)

Spidshalet Ryle Calidris acuta (0, 1/1, 1/1)

2011: 8-9/9, Grønningen, Blåvand (RB), ad. sdr., 

Bent Jakobsen m.fl. (Foto).

Andet danske fund af denne nordøstasiatiske 

vadefugl, idet det første fund er 27. - 29. juli 

2008, Agger Tange (NJ) (Kristensen et al. 2009). 

Fra Sverige, Norge og Finland foreligger der 

hhv. otte, syv og to fund til og med 2011 (Nya 

Svenska fågellistan 2012, NSKF 2012, Finlands 

RC 2012). (Nordøstasien; overvintrer Sydøst-

asien & Oceanien)Spidshalet Ryle, Blåvand, 9. september 2011. Foto: Kent Olsen.

Triel, Troldkær, Råbjerg Enge, 31. maj 2011. Foto: Arnold HoumannPrærieløber, Blåvand, 24. september 2011. Foto: Allan Kjær Villesen
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Terekklire, Nyord, 27. maj 2011. Foto: Helge Sørensen

Prærieløber Tryngites subruficollis (1/1, 34/34, 2/2)

2011: 25/7, Ballum Forland (SJ), ad. sdr., *Michael 

Schwalbe. – 14-29/9, Grønningen, Blåvand (RB), 1K, 

*Sebastian Klein m.fl. (Foto).

To fund udgør et relativt normalt år, idet arten med 

undtagelse af 2006 har været årlig i Danmark siden 1994. 

I Sverige var der syv-otte fund i 2011, mens der i Norge 

var otte fund af ni fugle (Nya Svenska fågellistan 2012, 

Artsobservasjoner.no 2012). (Arktisk Nordamerika; over-

vintrer sydlige Sydamerika)

Lille Gulben Tringa flavipes (1/1, 5/5, 1/1)

2011: 5/7, Lundemosen, Langeland (F), ad. sdr., Freddy S. 

Hansen m.fl. (Foto).

Første danske fund siden 2002. Den månedlige fordeling 

af de danske fund er med årets fund som følger: maj 

(1), juni (3), juli (2) og september (1). I Norge var der i 

maj-juni tre fund af arten (Artsobservatsjoner.no 2012). 

Arten er til og med 2011 truffet hhv. 19, 18 og fem gange i 

Sverige, Norge og Finland (Nya Svenska fågellistan 2012, 

NSKF 2012, Finlands RC 2012). (Nordamerika; overvin-

trer Mellem- & Sydamerika)

Terekklire Xenus cinereus (0, 47/47, 3/3 )

2011: 20/5, ad. sdr., Fovrfeltbækkens udløb, Esbjerg 

(RB), *Ole Zoltan Göller m.fl. (Foto). – 26-29/5, ad. sdr., 

Ulvshale Nordstrand (M), *Per Schiermacker-Hansen 

m.fl. (Foto). – 5-20/7, Margrethe Kog (SJ), ad. sdr., *Morten 

Bentzon Hansen, Hanne Kapala (Foto).– 9/7, ad. sdr., 

Sanddobberne, Dragsholm (S), *Jakob Engelhard, Henrik 

Højholm m.fl. (Foto).

Nyt rekordår for arten med fire forskellige fund. Fundet 

fra Margrethe Kog indgår dog ikke i opsummeringen, 

idet en fugl er set i området hvert år i juli siden 2008  

(Neergaard et al. 2011). Maj og juli er de måneder, hvor 

arten optræder hyppigst i Danmark, idet hhv. 17 og 16 af 

de i alt 50 danske fund er fra disse to måneder. (Finland, 

Hviderusland & Rusland; overvintrer tropisk Afrika, ky-

sterne langs det Indiske Ocean, Sydøstasien & Australien)

Amerikansk Svømmesneppe Phalaropus tricolor 
(0/0, 8/8, 1/1)

2011: 20-30/9, Tissing Vig, Mors (NJ), 1K, *Jens Kristian 

Kjærgård Hansen m.fl. (Foto).

Første danske fund af en ungfugl. Det eneste andet 

fund i Skandinavien i 2011 var en fugl i juni i Rogaland, 

Norge (Artsobservasjoner.no 2012). (Nordlige Nord-

amerika; overvintrer Mellem- & Sydamerika)

Amerikansk Svømmesneppe, Tissing Vig, Mors, 28. september 2011. 
Foto: Rune Sø Neergaard
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Bonapartemåge Chroicocephalus philadelphia  
(0, 3/3, 1/1)

2011: 10/11-3/12, ad. odr., Hirtshals Havn og Øst-

strand (NJ), Anders Østerby, Morten Christensen, Rune 

Sø Neergaard m.fl. (Foto).

Første danske fund siden 2004, hvor en fugl først sås 

i oktober i Hirtshals Havn og siden i Skagen Havn i 

november (Amstrup et al. 2005). Årets fund udgør det 

tredje fund fra Hirtshals og det fjerde fund fra såvel NJ 

som Danmark. Det eneste andet Skandinaviske fund 

i 2011 var ultimo oktober i Rogaland, Norge, hvilket 

udgjorde det tolvte fund i Norge (Artsobservasjoner.no 

2012). Derudover foreligger der i alt fire fund i Sverige, 

mens arten aldrig er set i Finland (Nya Svenska fågel-

listan 2012, Finlands RC 2012). (Nordamerika)

Lattermåge Larus atricilla (0, 5/5, 0)

2008: 10/10, Fanøs nordspids (RB), ad. vdr., *Marco Brodde, 

Svend Aage Linderström, Ole Zoltan Göller (Foto).

Dette fund regnes som identisk med et fund 26. 

august, Blåvands Huk (RB) samme år (Kristensen et al. 

2009), hvorfor der ikke sker ændringer i opsummerin-

gen. (Nordamerika; overvintrer sydlige USA, Mellem- 

& Sydamerika)
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Bonapartemåge, Hirtshals Havn, 3. december 2011. Foto: Rune Sø Neergaard

Skadegøg, Harboøre Tange, 16. juli 2011. Foto: Allan Kjær Villesen
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Hvidskægget Terne Chlidonias hybrida  
(0, 28/37, 1/1)

2010: 9-10/5, Nakskov Inderfjord (LF), ad. sdr., *Mi-

chael Thelander, Anders E. Sørensen, Roberto Bruni-

cardi m.fl. (Foto).

2011: 27/10, Søholt, Maribo Søndersø (LF), 1K, *Rasmus 

Strack.

De to fund fra hhv. 2010 og 2011 udgør det kun andet 

og tredje fund fra LF. Fundet fra 2011 er i øvrigt det 

kun femte fund af arten i oktober. Den tidsmæssige 

fordeling af de danske fund er som følger: april (3), 

maj (11), juni (6), juli (2), august (1), september (1) og 

oktober (5). (Sydeuropa; overvintrer tropisk Afrika)

Skadegøg Clamator glandarius (1/1, 5/5, 1/1)

2011: 16/7, Harboøre Tange (RK), 1K, *Allan Kjær Vil-

lesen (Foto).

Det første af de nu syv danske fund fra juli måned. 

Fundet er endvidere det første fra RK. Den regionale 

fordeling af danske fund er dermed: NJ (2), RK (1), SJ 

(2) og S (2). En fugl i Småland primo august 2011 var 

ganske pudsigt det syvende svenske fund af arten 

(Nya Svenska fågellistan 2012). Hele tre til fire forskel-

lige ungfugle sås i Holland i juli/august 2011 (CDNA 

2012). (Sydeuropa; overvintrer Afrika).

Sneugle Bubo scandiaca (- , 60/60, 0)

2009: 8/6, Tranum Strand (NJ), 2K han, *Palle A. F. 

Rasmussen m.fl. (Foto). – 15-17/6, Hirsholm (NJ), 2K 

han, *Jens Klingenberg via Palle A.F. Rasmussen 

(Foto).

Der er ikke ændret i opsummeringen, da de to fund 

drejer sig om samme individ, som er godkendt fra 9. 

juni i Skagen (NJ) samme år (Kristensen et al. 2010). 

(Nordskandinavien, arktisk Rusland & Canada).

Spurveugle Glaucidium passerinum (17/17, 73/73, 
4/4 ud over invasionen på Sjælland i 2011)

2011: 9/10, Østerby Strand, Læsø (NJ), 1K, *Bodil 

Madsen (Foto). – 8-14/11, Hals Mose (NJ), syng., 

*Palle A. F. Rasmussen, Ole Kristjansen, Jørgen 

Kabel. – 26/11, Ålbæk Klitplantage (NJ), *Henning 

Schmidt. – 29-31/12, Lindet Skov (SJ), *Egon Iversen 

m.fl. (Foto).

Fundet fra Læsø i oktober var startskuddet på den 

hidtil største invasion af arten herhjemme. Henover 

vinteren 2011/2012 sås ca. 41 fugle på Sjælland, tre 

i Jylland og et på Læsø. Den hidtil største danske 

invasion var i vinteren 1999/2000 og omfattede 

43 fugle (Lange et al. 2002). Som nævnt tidligere 

i indeværende rapport godkendes invasionen af 

Spurveugle på Sjælland i perioden 1. oktober 2011 

– 1. maj 2012 samlet. Sjællandske fund uden for 

denne periode samt fund fra de øvrige landsdele 

skal stadig forelægges SU. Fundet fra Lindet Skov er 

det første fra SJ, og fuglen sås på lokaliteten indtil 

14. januar 2012. (Skandinavien, Rusland, Øst- & Mel-

lemeuropa).

Spurveugle, Lindet Skov, 30. december 2011. Foto: Anni Nielsen
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Ellekrage Coracias garrulus (- , 23/23, 1/1)

2011: 2/6, Birkemose, Gedser (LF), *Anders 

Prehn m.fl. (Foto).

Sverige havde et fund i Småland i slutningen 

af juni, mens Finland havde et fund i den 

sydlige del af landet 10. maj (Nya Svenska 

fågellistan 2012, Finlands RC 2012). (Syd- & 

Østeuropa; overvintrer Afrika syd for Sahara).

Korttået Lærke Calandrella brachydactyla  
(0, 43/43, 1/2)

2011: 8-21/6, Lakolk Strand, Rømø (SJ), 

2 adulte ynglende, *Thorkil Brandt m.fl. 

(Foto).

Første danske ynglefund af denne sydeuro-

pæiske art. En han i sangflugt blev opdaget 

over bevokset opgrøde på stranden i forbin-

delse med ynglefugleregistrering af Hvid-

brystet Præstekrave Charadrius alexandrinus. 
Det blev hurtigt klart, at der også var en hun 

på lokaliteten. Parret var meget territorie-

hævdende over for andre fugle, og 10. juni 

fløj fuglene rundt med ekskrementsække. 

Der blev med sikkerhed konstateret fodring 

af mindst én unge i nærheden af reden 21. 

juni. Indeværende ynglefund udgør det blot 

andet ynglefund af arten i Norden, idet der 
Ellekrage, Gedser, 2. juni 2011. Foto: Helge Sørensen

Korttået Lærke, Lakolk Strand, Rømø, 19. juni 2011. Foto: Kjeld Lund
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foreligger et ynglefund fra Finland i 2002 (Finlands 

RC 2012). (Sydeuropa, Nordafrika, Lilleasien & Cen-

tralasien; overvintrer Afrika & sydlige Asien)

Citronvipstjert Motacilla citreola  
(0, 33/34, 4/4)

2011: 4/5, Stauningsø, Køge (S), 2K han, *Svend Petter-

son, *Lis Kastrup, Allan Haagensen m.fl. (Foto). – 9/5, 

Grenen, Skagen (NJ), hun trk.fors., *Rolf Christensen, 

Jakob Engelhard m.fl. – 10/5, Grenen, Skagen (NJ), 

2K han, *Rolf Christensen, Jørgen Kabel m.fl. (Foto). – 

25/5, Grenen, Skagen (NJ), 2K+ hun, *Rolf Christensen, 

Erik Kramshøj, Knud Pedersen m.fl. (Foto). 

Med årets tre fund i Skagen er der nu totalt set elleve 

forårsfugle i Skagen, hvilket udgør mere end en fjerde-

del af det samlede antal danske fund. Det er fortsat 

SU's linje, at fugle, der blot er hørt og som hverken 

er lydoptaget eller set under gode forhold, ikke kan 

godkendes. (Rusland mod vest til Baltikum & Polen; 

overvintrer Indien & fåtalligt Arabien)

Sibirisk Bynkefugl Saxicola maurus  
(0, 37/37, 1/1)

Med karakterer svarende til ssp. maurus/stejnegeri.
2011: 24-25/9, Blåvands Huk (RB), 1K han, Rasmus 

Strack m.fl. (Foto).

Jævnfør BOURC's taksonomiske retningslinier (BOU 

2012), som SU følger, er Sibirisk Bynkefugl Saxicola 

maurus blevet ophøjet til artsstatus fra hidtil at være 

en underart af Sortstrubet Bynkefugl Saxicola torqua-
tus. Sibirisk Bynkefugl inkluderer, i hvert fald indtil 

videre, nominatformen ssp. maurus samt underarterne 

variegatus, armenicus, indicus og stejnegeri. Underarten 

ssp. variegatus er truffet en enkelt gang i Danmark: 

18. - 19. maj 2003, Skagen (NJ) (Amstrup et al. 2004). 

De resterende 36 danske fund er blevet godkendt som 

enten Saxicola torquatus maurus eller Saxicola torquatus 
maurus/stejnegeri. I forbindelse med ophøjelsen til arts-

status har SU besluttet, at alle disse 36 fund - i hvert 

fald indtil videre - rubriceres som Saxicola maurus med 

karakterer svarende til ssp. maurus/stejnegeri, hvilket 

er i overensstemmelse med praksis i Norge og Sverige 

(NSKF 2012, Raritetskommittén 2012). (Rusland & 

Østasien; overvintrer Mellemøsten, Østafrika & 

Sydøstasien)

Nonnestenpikker Oenanthe pleschanka  
(0, 9/9, 2/2)

2011: 8/10, Østerild Plantage (NJ), 1K+ han, *Henrik 

Haaning Nielsen, Jørgen Peter Kjeldsen (Foto). – 28/11-

31/12, Strandby Havn (NJ), 1K han, *Ulla Paulsen m.fl. 

(Foto).

Første fund siden 2005, hvor to individer gæstede den 

sydvestlige del af Jylland (Amstrup et al. 2006). Fuglen 

ved Strandby Havn sås på lokaliteten frem til 3. marts 

2012. Den første del af fuglens ophold var præget af 

Citronvipstjert, Grenen, Skagen, 10. maj 2011. Foto: Tonny Ravn Kristiansen Sibirisk Bynkefugl, Blåvands Huk, 24. september 2011. Foto: Rune Sø Neergaard
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usædvanligt mildt vintervejr, men fra slutningen af 

januar indtraf en ca. tre uger lang kuldeperiode med 

streng dagsfrost og nattemperaturer på under -10°C 

(DMI 2012).

Fra 4. december og frem blev den fodret næsten 

dagligt med melorme i et dertil indrettet foderhus, 

idet lokale fuglekiggere vurderede, at den var i dårlig 

kondition. Fodringen er med stor sandsynlighed 

altså skyld i, at fuglen i første omgang overlevede og 

blev på lokaliteten. Endvidere er det nok tvivlsomt, 

hvorvidt fuglen ville have overlevet føromtalte strenge 

kuldeperiode uden fodring. Det eneste andet nord-

europæiske vinterfund af arten er fra 23. november 

2003 – 13. januar 2004, Stafsingestrand, Halland, 

Sverige (Nya Svenske Fågellisten 2012). Efteråret 2011 

var præget af mange nordeuropæiske fund af arten. 

Således var der ét fund i både Sverige, Norge, Finland 

og Belgien (Nya Svenska fågellistan 2012, Artsobser-

vasjoner.no 2012, Finlands RC 2012, Waarnemingen.

be 2012), mens der sås to fugle i både Storbritannien, 

Holland og Letland (Rare Bird Alert 2012, CDNA 2012, 

Latvijas Putni 2012). Fundene i Letland og Belgien 

var tilmed de første af arten i de to lande. (Bulgarien, 

østlige Rumænien & videre østpå til Mongoliet; over-

vintrer Østafrika)

Middelhavsstenpikker Oenanthe hispanica  
(0, 2/2, 1/1)

med karakterer svarende til nominatformen Vestlig 
Middelhavsstenpikker ssp. hispanica.

2011: 1-8/11, Thorsminde (RK), 1K han, *Henrik 

Brandt, *Per Poulsen m.fl. (Foto).

Pudsigt nok blev fuglen opdaget af to fuglekiggere, 

der var på vej til Hanstholm for at se Ørkenstenpik-

ker Oenanthe deserti. De to tidligere danske fund af 

Nonnestenpikker, Strandby Havn, 10. december 2011. Foto: Knud Pedersen

Middelhavsstenpikker, Thorsminde, 4. november 2011.  
Foto: Allan Kjær Villesen
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Middelhavsstenpikker drejer sig om en fugl med 

karakterer svarende til den østlige underart ssp. 

melanoleuca 16. juni - 18. august 1996, Stevns Kridtbrud 

(S) (Rasmussen 1997) og en fugl med karakterer sva-

rende nominatformen ssp. hispanica 10. - 21. juni 2000, 

Aflandshage, Amager (S) (Thorup et al. 2000). Der 

foreligger hhv. fem, 13 og fem fund af Middelhavs-

stenpikker i Finland, Sverige og Norge (Finlands RC 

2012, Nya Svenska fågellistan 2012, NSKF 2012). (Vest-

lige Middelhavsområde; overvintrer tropisk Afrika)

Ørkenstenpikker Oenanthe deserti (0, 12/12, 5/5)

2011: 29/10-5/11, Hanstholm Slamdepot (NJ), 1K han, 

*Søren Kristoffersen, *Kenneth Bach Christensen m.fl. 

(Foto). – 5/11 og 11-22/11, Hanstholm Slamdepot (NJ), 

1K han, Rune Bisp Christensen, Jens Jørgen Ander-

sen m.fl. (Foto). – 16-20/11, Jerup Strand (NJ), 1K han, 

*Brian Kristensen, Hans Henrik Larsen m.fl. (Foto). – 

17/11, Blåvands Huk (RB), 1K+ han, Blåvand Fugle-

station (Foto). – 30-31/12, Nr. Vorupør (NJ), 1K+ hun, 

*Hans Peter Dahlgaard, Jens Kristian Kjærgård, Lauge 

Farstrup m.fl. (Foto).

Uden sammenligning det bedste år for arten i Dan-

mark. Det er bemærkelsesværdigt, at fire ud af årets 

fem fund er fra NJ, hvilket repræsenterer de første 

fund overhovedet fra denne landsdel. Bemærk, at 

der 5. november sås to forskellige Ørkenstenpikkere 

i Hanstholm, hvoraf den ene havde været på lokalite-

ten siden 29. oktober. Herefter sås ingen fugle 6. - 10. 

november, men fra 11. - 22. november sås igen en fugl 

på lokaliteten. Forskelle i vingetegningen bekræftede, 

at der var tale om to forskellige individer, som sås 

hhv. 29. oktober - 5. november og 11. - 22. november. 

Det anses som sandsynligt, at den anden fugl, som 

sås 5. november, er identisk med fuglen, der sås 11. - 

22. november, hvorfor disse forekomster regnes som 

samme fund. Arten optrådte usædvanligt talrigt i 

Nordeuropa i efteråret 2011, således foreligger der 

følgende antal fund fra andre nordeuropæiske lande 

i 2011: Norge (2), Sverige (5), Finland (3), Tyskland (2) 

og Holland (4) (NSKF 2012, Nya Svenska fågellistan 

2012, Finlands RC 2012, Club300.de 2012, CDNA 2012). 

(Centralasien; overvintrer Sahara, Arabien & Indien)

Buskrørsanger Acrocephalus dumetorum  
(0, 44/44, 2/2)

2011: 28/6, Grenen, Skagen (NJ), 2K+, *Rolf Christen-

sen, *Jørgen Kabel m.fl. (Foto). – 18-20/7, Christiansø 

(B), han syng., *Janus Ethelberg, Lars Abrahamsen, 

Erhardt E. Ecklon (Foto).

Fuglen i Skagen blev fundet i et ringmærkningsnet og 

var allerede forsynet med en ring. Ringen blev aflæst, 

og det viste sig, at fuglen var ringmærket 31. maj på 

Østersøkysten nær Kaliningrad i Rusland. På 28 dage 

Ørkenstenpikker, Jerup Strand, 16. november 2011. Foto: Knud PedersenNonnestenpikker, Østerild Plantage, 8. oktober 2011. Foto: Henrik 
Haaning Nielsen

Buskrørsanger, Grenen, Skagen, 28. juni 2011. Foto: Jørgen Kabel
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havde den dermed fløjet ca. 700 km mod NV. Hermed 

første aflæsning af en Buskrørsanger i Danmark. Med 

henholdsvis 17 og ni fund er Christiansø (B) og Ska-

gen (NJ) de bedste lokaliteter for arten i Danmark. Det 

er bemærkelsesværdigt, at arten aldrig er registreret 

på Bornholm. (Finland, Baltikum, Hviderusland & 

Rusland; overvintrer Indien & Burma)

Spottesanger Hippolais polygotta (0, 5/5, 1/1)

2011: 2/9, Blåvands Huk (RB), 1K ringm., Andreas 

Kristian Pedersen, Henrik Brandt m.fl. (Foto).

Andet år i træk med fund af arten ved Blåvands Huk. 

I 2010 ringmærkedes et individ 6. juni, som også sås 

og hørtes på lokaliteten to dage senere (Neergaard 

et al. 2011). Efter nul fund i perioden 1990–2007 har 

der siden været hele fire fund: 2008 (2), 2010 (1) og 

2011 (1). Årets fund er det første fra september, idet 

de tidligere fund er gjort i juni (3) og august (2). Fra 

Sverige foreligger der fire fund fra hhv. oktober 1978, 

oktober 1984, maj/juni 2009 og juni/juli 2011 (Nya 

Svenska fågellistan 2012). (Sydeuropa; overvintrer 

tropisk Vestafrika)

Hvidskægget Sanger Sylvia cantillans  
(0, 57/57, 2/2)

2011: 20/4, Blåvands Huk (RB), han med karakterer 

svarende til ssp. cantillans, *Troels Leuenhagen Peter-

sen m.fl. (Foto). – 15-17/5, Bækbygaard Strand (RK), 2K 

han med karakterer svarende til ssp. cantillans, *Erik 

Enevoldsen, Jens Ballegaard, Peter Lafrenz m.fl. (Foto). 

Fundet i Blåvand tangerer datoen for tidligste iagtta-

gelse fra Skallingen i 1993 (Frich og Nordbjærg 1995). I 

Sverige, som har 66 fund af arten, var der i 2011 et en-

kelt fund i form af en 2K hun ringmærket primo juni 

på Hammarö Fågelstation i Värmland (Nya Svenska 

fågellistan 2012). (Sydeuropa; overvintrer nordlige del 

af tropisk Afrika)

Sorthovedet Sanger Sylvia melanocephala  
(0, 6/6, 1/1)

2011: 15/6-1/10, Blåvands Huk (RB), 2K+ han ringm., 

Bent Jakobsen m.fl. (Foto).

Nominatformen ssp. melanocephala og den østlige 

underart ssp. momus har vingemål på hhv. 53-65 mm 

og 53-61 mm (Shirihai et al. 2001), hvorfor fuglen fra 

Blåvand med et vingemål på 60 mm ligger i over-

lapszonen for de to underarter. Efter at fuglen blev 

ringmærket 15. juni, troede de fleste, at den var truk-

ket videre, men 25. juli blev den genfundet, da den 

igen hang i et ringmærkningsnet. Herefter fangedes 

fuglen igen 1. august, og fra 6. august blev fuglen 

nogenlunde regelmæssigt set (og især hørt) i fyr-

rekrattet ved Blåvand Fyr, men den var dog aldrig let 

at se og sås ofte kun ganske kortvarigt. På trods af, at 

fuglen rastede i området frem til 1. oktober blev den – 

så vidt vides – ikke fotograferet i felten. Hermed an-

det fund i Blåvand efter en hun blev ringmærket 20. 

juni 2007 (Kristensen et al. 2008). De tidligere danske 

fund stammer fra Christiansø (B) juni 1978, Hvide 

Sande (RK) maj 1982, Rømø (SJ) maj 1997, Skagen 

(NJ) maj 1997 og Møn (M) oktober 1998. (Sydeuropa; 

overvintrer Sydeuropa & Nordafrika)

Sorthovedet Sanger, Blåvands Huk, 15. juni 2011. Foto: Per Poulsen
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Brun Løvsanger Phylloscopus fuscatus  
(0, 45/45, 1/1)

2011: 22-27/10, Blåvand (RB), *Carsten Svejstrup Søren-

sen, Per Bo Hansen, Henrik Böhmer m.fl.

Fundet udgør det sjette fund for Blåvand-området på 

et for arten klassisk tidspunkt. (Østsibirien; overvin-

trer Indien til Øst- & Sydøstasien)

Vestlig Bjergløvsanger Phylloscopus bonelli  
(0, 6/6, 1/1)

2011: 21-30/5, Anholt (ÅH), han syng., *Troels Eske 

Ortvad, *Andreas Hagerman, Kent Olsen m.fl. (Foto & 

Bånd). 

Første fund siden en ringmærket fugl i Skagen (NJ) 

31. maj 2005 (Kristensen et al. 2009) og første fund i 

Østjylland. Fuglen opholdt sig på en egetræsbevokset 

bakke nær havnen på Anholt. Den hørtes kalde en-

kelte gange, hvorved søsterarten Østlig Bjergløvsan-

ger Phylloscopus orientalis kunne udelukkes. Foruden 

godkendte fund af Vestlig Bjergløvsanger eksisterer 

der fire fund af Østlig/Vestlig Bjergløvsanger fra 

årene 1966, 1970, 1971 og 1982. (Sydvest- & Mellem-

europa; overvintrer tropisk Afrika)

Rosenbrystet Tornskade Lanius minor  
(3/3, 44/44, 2/2)

2011: 16-27/7, Skovmose, Sydals (SJ), 2K+ han, *Gert 

Lystrup Jørgensen m.fl. (Foto). – 15/8-1/9, Poulsker (B), 

2K+, *Henrik Kristensen m.fl. (Foto).

De første fund siden 2008, hvor der ligeledes var to 

fund (Kristensen et al. 2009). (Sydøsteuropa, Tyrkiet & 

Centralasien; overvintrer Sydlige Afrika)

Vestlig Bjergløvsanger, Anholt, 27. maj 2011. Foto: Kent Olsen

Rosenbrystet Tornskade, Poulsker, 27. august 2011. Foto: Steen E. Jensen
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Rødhovedet Tornskade Lanius senator  
(2/2, 36/36, 1/1)

1989: 14/5, Vrist, Harboøre Tange (RK), hun, Christian 

Hjort, Else Hjorth. 

2011: 24/7-22/8, Halk Nor (SJ), 2K, formentlig hun, 

*Jørn Vinther Sørensen m.fl. (Foto).

Fundet fra Vrist er en datoforlængelse, da det tidligere 

er godkendt for 13. maj 1989 (Olsen 1991). (Sydeuropa; 

overvintrer tropisk Afrika)

Rødøjet Vireo Vireo olivaceus (0, 0, 1/1)

2011: 19-27/10, Bydiget, Mandø (SJ), 1K, *Eva Foss Henriksen, 

Troels Leuenhagen Petersen, Kristian Laustsen m.fl. (Foto).

Første forekomst for landet og det første fund i Skan-

dinavien. SU har ikke kunnet afgøre, hvilken underart 

fuglen tilhørte, da underarterne er meget ens. Der er 

dog formodentlig tale om nominatformen, som yngler 

i Nordamerika og tilbringer vinteren i Sydamerika. 

Fundet omtales nærmere andetsteds i Fugleåret 2011. 

(Nord- & Sydamerika; overvintrer Sydamerika)

Ørkendompap Bucanetes githagineus  
(0/0, 3/3, 1/1)

2011: 4/6, Christiansø (B), han, formentlig 2K, *Seba-

stian Klein, Peter Lyngs, Mikael Funch (Foto).

Rødhovedet Tornskade, Halk Nor, 18. august 2011. Foto: Peter Nielsen

Rødøjet Vireo, Mandø, 21. oktober 2011. Foto: Peter Nielsen
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Andet fund for Christiansø. Seneste danske fund 

stammer fra Agger Tange (NJ) og Thyborøn Havn 

(RK), 5. - 9. august 2007 (Kristensen et al. 2008). 

Sverige havde ligeledes ét fund i 2011, 18. - 19. maj, 

Hörte Hamn, Skåne (Nya Svenska fågellistan 2012), 

som muligvis drejer sig om samme individ, der sås 

på Christiansø. (Nordafrika & Mellemøsten)

Dværgværling Emberiza pusilla (0, 74/74, 3/3)

1999: 23/10, Blåvands Huk (RB), *Jørgen Munck Peder-

sen m.fl.

2011: 17/9, Grenen, Skagen (NJ), *Rolf Christensen, Erik 

Christophersen, Knud Pedersen m.fl. (Foto). – 30/9, 

Nordsøen, ca. 56N; 5Ø, på skib nær platformen Nini East 

i Siri-feltet, *Frants Kjellerup Sørensen (Foto). – 20-23/10, 

Bydiget, Mandø (RB), *Klaus K. Nielsen m.fl. (Foto).

Fuglen fra Nordsøen blev observeret i god kondition 

på et supply-skib ca. 180 km vest for Hvide Sande. 

Jævnfør afsnittet om definition af det danske hav-

område indgår fundet fra Nordsøen på lige fod med 

andre fund i opsummeringen over antallet af danske 

fund af arten. (Nordfinland & Nordrusland; overvin-

trer Kina & Sydøstasien)

Ørkendompap, Christiansø, 4. juni 2011. Foto: Sebastian Klein

Dværgværling, Mandø, 23. oktober 2011. Foto: Rune Sø Neergaard
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Kategori D: Mulige undslupne  
fangenskabsfugle
Category D: Possible escapes

Bøffeland Bucephala albeola (0, 3/3, 1/1)

2011: 16-21/4, Gødstrup Engsø (S), ad. han, *John Fald-

borg, Torben Sebro m.fl. (Foto).

Hermed fjerde danske fund af arten. Det er bemær-

kelsesværdigt, at tre af disse fund er fra Sjælland. For 

en diskussion vedrørende kategorisering af de danske 

fund af arten se Kristensen et al. 2009. (Nordamerika)

Hjelmskallesluger Lophodytes cucullatus

2011: 30/5-17/6, Haderslev Havn (SJ), ad. han, *Morten 

Bentzon Hansen m.fl. (Foto).

Fuglen vurderes til at være samme fugl, der er set i 

området siden 2009 (Kristensen et al. 2010, Neergaard 

et al. 2011). (Nordamerika)

Kategori E: Sandsynlige eller sikre 
undslupne fangenskabsfugle
Category E: Likely or certain escapes

Rosapelikan Pelecanus rufescens (0/0, 2/2, 1/1)

2011: 9/9, Røsnæs (S), trk., *Lene Smith, *Ragnar 

Smith m.fl. (Foto). – 10/9, Hovvig (S), trk., *Jesper Kjær 

Pedersen. – 10/9, Kikhavn (S), trk., *Michael Trasborg. 

– 10/9, Gilbjerghoved (S), trk., *Jens Lind. – 11-25/9, 

Holløse Bredning (S), Troells Melgaard m.fl. (Foto). – 

26/9, Gilbjerghoved (S), trk., *Bo T. Johansen.

Hermed tredje fund af arten i Danmark; de tidligere 

drejer sig om 20. - 27. august 1989, Skagen (NJ) og 28. 

august 1989, Ørsted (ØJ) - regnes for samme fugl (Ol-

sen 1991) samt 3. - 4. august 1992, Dragør Sydstrand (S) 

(Frich & Nordbjærg 1994). Årets fugl var forsynet med 

en rød ring om venstre ben, hvilket viser, at fuglen har 

haft en fortid i fangenskab. Derfor placeres fundet i 

kategori E – i lighed med tidligere fund. Det var først, 

da fuglen slog sig ned i Holløse Bredning, at fuglen 

blev bestemt til Rosapelikan. Fundet viser, at man skal 

Rosapelikan, Holløse Bredning, 11. september 2011. Foto: Axel Mortensen

Hjelmskallesluger, Haderslev Havn, 4. juni 2011. Foto: Kjeld Lund
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være forsigtig mht. artsbestemmelse af trækkende 

pelikaner. Rosapelikan optræder spontant i Egypten, 

men i Europa vil det være svært at påvise en spontan 

trækgæst pga. risikoen for undslupne fangenskabs-

fugle. (Afrika)

Jagtfalk Falco rusticolus

2011: 15/1, Hanstholm (NJ), 3K+ hvid form, *Bjarne 

Nørby (Foto).

Fuglen viste ingen synlige tegn i form af ringe eller 

stropper på at have været i fangenskab. Alligevel vur-

derer SU det for overvejende sandsynligt, at der er tale 

om en undsluppen fangenskabsfugl, da fund af spon-

tane adulte hvide grønlandske Jagtfalke i Europa er 

ekstremt sjældne. Endvidere er denne form eftertragtet 

og ret hyppig i fangenskab. (Nordligste Nordamerika, 

nordligste Europa & Sibirien).

Hybrider
Records involving hybrids

Troldand x Halsbåndstroldand  
Aythya fuligula x Aythya collaris

2011: 22/2-6/3, Gavnø (S), ad. han, *Troels Eske Ortvad, 

*Sebastian Klein m.fl. (Foto). – 3/4, Grenå Engsø, (ÅH), 

ad. han, *Kent Olsen (Foto). – 19/4, Vilsted Sø (NJ), ad. 

han, *Kent Olsen (Video).

Fuglen ved Gavnø er sandsynligvis genganger fra 

samme lokalitet i marts 2006 (Kristensen et al. 2007).

Hvidøjet And x Taffeland  
Aythya nyroca x Aythya ferina

2011: 25/7, Slivsø, Haderslev (SJ), ad. han, *Tim Hessel-

balle Hansen, *Rasmus Strack (Video). – 11/11-31/12, 

Stege Sukkerfabriks jordbassiner (M), hun/1K, *Johnny 

Madsen, Rasmus Strack m.fl. (Foto og Video).

Fundet fra Slivsø udgør det første godkendte fund af 

denne hybridtype fra Jylland.

Grønland – Kategori A
Greenland – Category A

Fiskeørn Pandion haliaetus (2/2, 2/2, 0)

2010: 13-15/8, Kanajorsuit, Nordlandet, Nuuk, Vest-

grønland, *Ulla Lynge via Lars Witting (Foto). (Nord-

amerika, Europa & Asien)

Amerikansk Hjejle Pluvialis dominica (?, ?, 1/1)

2011: 22/9, Vejrstationen Danmarkshavn, Nordøstgrøn-

land, 1K, *Jørn Ladegaard via David Boertmann (Foto).

Der er kun ét tidligere fund fra Nordøstgrønland 24. 

maj 1982 (Boertmann 1994). Arten er årlig i Vestgrøn-

land og har ynglet i Nordgrønland (Boertmann 1994). 

(Arktisk Nordamerika; overvintrer Sydamerika)

Troldand x Halsbåndstroldand, Grenå Engsø, 3. april 2011. Foto: Kent Olsen
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Tyknæbbet Dværgryle Calidris pusilla (0, 3/3, 0)

2010: 5/9, Nipisat Sund, Nuuk, Vestgrønland, 1K, *Lars 

Witting (Foto). (Arktisk Nordamerika; overvintrer 

sydlige USA, Mellem- & Sydamerika)

Stribet Ryle Calidris melanotos (12, 14, 0)

2009: 8-12/6, Zackenberg, Nordøstgrønland, *Jannik 

Hansen. 

2010: 8-12/6, Zackenberg, Nordøstgrønland, *Jannik 

Hansen, Tomas Roslin (Foto). 

Artens forekomst i Grønland er veldokumenteret, 

og fund efter 2010 skal ikke forelægges SU. (Arktisk 

Nordamerika & Sibirien; overvintrer Sydamerika)

Prærieløber Tryngites subruficollis (0, 2/2, 0)

2010: 5-7/9, Nipisat Sund, Nuuk, Vestgrønland, 1K, 

*Lars Witting, *Martin Kviesgaard, *Per Jansen, *Hasse 

Hedemand.

Andet fund i Grønland. Første fund er fra 21/10 1977 i 

Nuuk, Vestgrønland (Boertmann 1994). (Arktisk Nord-

amerika; overvintrer Sydamerika)

Langnæbbet Sneppeklire  
Limnodromus scolopaceus (0, 1/1, 1/1)

2011: 10/8, Constable Pynt, Nordøstgrønland, ad. sdr., 

*Arne Hegemann (Foto).

Andet fund i Grønland. Første fund er fra september 

1967 i Godhavn på Disko i Vestgrønland (Boertmann 

1994). (Nordamerika & nordøstlige Sibirien; overvin-

trer sydlige USA & Mellemamerika)

Lille Gulben Tringa flavipes (2/2, 2/2, 1/1)

2011: 28/5, Zackenberg, Nordøstgrønland, *Lars Holst 

Hansen (Foto). (Nordamerika; overvintrer Sydame-

rika)

Løvsanger Phylloscopus trochilus (1/1, 1/1, 0)

2004: 13/10, Qaqortoq By, Vestgrønland, 1K+, død, ind-

leveret til Grønlands Naturinstitut i Nuuk via David 

Boertmann (Foto).

Andet fund i Grønland. Første fund er fra september 

1937 i Hold With Hope, Nordøstgrønland (Boertmann 

1994). (Europa; overvintrer tropisk Afrika)

Fyrresanger Dendroica pinus (1/1, 1/1, 0)

2010: 25/10, Nordlandet, Nuuk, Vestgrønland, *Inge 

Bisgaard via Lars Witting (Foto).

Andet fund i Grønland. Første fund er fra 1. oktober 

1899 i Nuuk, Vestgrønland (Boertmann 1994). (Nord-

amerika)

Årsrapporten
Species considered for regional reports

Sandterne Gelochelidon nilotica

2011: 7/5, Langerhuse, Harboøre (RK), 2 ad. sdr., *Ste-

phan Skaarup Lund (Foto). – 8/5, Bulbjerg (NJ), 2 ad. 

sdr. rst. senere trk., *Tonny Ravn Kristiansen. – 14/5, 

Bygholm Vejle (NJ) (NJ), 2 ad. sdr. trk., *Tim Andersen, 

*Stig Kjærgaard Rasmussen. – 31/5-20/6, Agger Tange 

(NJ), 2 ad. sdr. i yngleforsøg, Henrik Haaning Nielsen 

m.fl. (Foto). 

De to fugle på Agger Tange havde tydeligvis rede-

plads i en koloni af Splitterne Sterna sandvicensis. 
Parret fik to unger, men begge disse døde desværre, 

inden de var flyvefærdige. Fundet fra Langerhuse 

udgør det første godkendte fund fra RK siden 2003. 

Fund af Sandterne udenfor Vadehavsregionen skal 

godkendes af SU.

Grønspætte Picus viridis

2003: 13/11 til 29/6 2006, Nordsjælland (S), adult, *Jens 

Hjerrild Hansen m.fl.

2004: 7/5, Ornum Strand (S), *Jan Speierman.

Fuglen fra Nordsjælland sås på en række nordsjæl-

landske lokaliteter fra Korshage i vest til Helsingør i 

øst. Fund af Grønspætte på Sjælland skal fra 1. januar 

2008 ikke længere godkendes af SU (Nyt fra Sjælden-

hedsudvalget, marts 2008).

Endnu ikke færdigbehandlede sager
Records still under consideration

Lille Canadagås Branta hutchinsii 2004: maj, Borreby 

Mose (S). – 2005: 21-22/3 og 25/4-12/5, Margrethe Kog 

(SJ). – 2006: 11/3, Ribe Holme (RB).

Blåstjert Tarsiger cyanurus 2008: 6/6, Nørre Alslev, 

Falster (LF), syng.

Husrødstjert Phoenicurus ochurus med karakterer sva-

rende til ssp. phoenicoroides 2000: 27/11-1/12, Hirtshals 

Havn (NJ), 1K+ han. – 2005: 20/12, Anholt (ÅH), 1K+ 

han. 

Hvidkronet Stenpikker Oenanthe leucopyga 2010: 30/6-

3/7, Store Vrøj, Saltbæk Vig (S), 2K.

Gærdesanger Sylvia curruca med karakterer svarende 

til ssp. minula/halimodendri 2010: 29/10-1/11, Ørke-

nen, Anholt (ÅH).

Iberisk Gransanger Phylloscopus ibericus 1988: 9-22/5 

Moesgaard, Aarhus (ÅH). – 2007: 11-27/5 Viborg (NJ), 

syng.

Forkastede sager
Records not accepted

Kuhls Skråpe Calonectris diomedea 2011: 15/9, Lild 

Strand (NJ). – 7/10, Anholt Havn (ÅH).

Topskarv Phalacrocorax aristotelis 1984: 28/4, Arup 

Vejle (NJ). – 1985: 18/4, Glombak Vejle (NJ). – 2011: 

26/7, Thorsminde Havn (RK). – 20/10, Hirtshals 

Havn (NJ).

Amerikansk Sortand Melanitta americana 2011: 24/3, 

Kikhavn (S), han. – 28/3, Fredericia Østerstrand 

(VE), han.

Ørnevåge Buteo rufinus 2011: 3/7, Skandinavisk 

Dyrepark, Nødager (ÅH).

Jagtfalk Falco rusticolus 2011: 2/2, Råbjerg Stene (NJ). 
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– 3/3, Lille Vildmose (NJ). – 14/4, Ovstrup Hede (RK).

Spidshalet Ryle Calidris acuta 2011: 23/9, Grønnin-

gen, Blåvand (RB), ad.

Prærieløber Tryngites subruficollis 2011: 23/9, Grøn-

ningen, Blåvand (RB), 1K.

Tyndnæbbet Måge Chroicocephalus genei 2011: 24/3, 

Slivsø, Haderslev (SJ), sdr.

Kalanderlærke Melanocorypha calandra 2011: 3/6, 

Gedser Fuglestation (LF), trk.

Citronvipstjert Motacilla citreola 2010: 2/5, Grenen, 

Skagen (NJ), hørt trk. – 2011: 13/5, Grenen, Skagen 

(NJ), hørt trk. – 3/9, Blåvandshuk (RB), trk.

Middelhavsstenpikker Oenanthe hispanica 2011: 21/7, 

Asserbo (S), 2K hun. – 12/11, Hvide Sande (RK), 1K.

Sydlig Stor Tornskade Lanius meridionalis 2011: 22/10, 

Vester Vedsted Enge (RB), ad.
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Rettelser til SU-rapport nr. 14

DOFT. 81: 109-120
S. 111. Hvidnæbbet Lom. 1963: 4.12. Dato skal værre 12.4.

Rettelser til SU-rapport nr. 26
DOFT 91: 133-150
S. 143. Høgeugle. 1995: 30.11.1995, samt 2.2 og 8.3 1996, 

Mårum Station, Grib Skov (S). Førstedato skal være 

19.11 1995.

Rettelse til SU-rapport nr. 37
Fugleåret 2006 årgang 1 2007: 99-113
S. 100: Steppehøg, 2005: 12.10, Rørvig (S), 1K trk. Tid og 

sted skal være: 8.10, Hovvig, Rørvig (S).

Rettelser til SU-rapport nr. 41
Fugleåret 2010 årgang 5 2011: 125-144
S. 125: Listen over skribenter på rapporten skal være:

Rune Sø Neergaard, Andreas Bruun Kristensen, Alex 

Sand Frich, Troels Eske Ortvad, Knud Pedersen, Mi-

chael Schwalbe og Rasmus Strack.

S. 128: Følgende tekst er fejlagtigt kommet med 

nederst i tekststykket vedrørende Kuhls Skråpe: Foto: 

Storskråpe, Gilleje, 25. august 2010: Foto: Jens Søgaard 

Hansen – gerne stort – forstør billede også selvom det 

bliver grynet – se størrelse. http://www.netfugl.dk/

pictures.php?id=showpicture&picture_id=35399

Rune Sø Neergaard (rsn@netfugl.dk)

Ny Kastetvej 32, 1. sal, lejlighed 18

9000 Aalborg

Alex Sand Frich (asf@tuknet.dk)

Mejerivænget 20

7160 Tørring

Andreas Bruun Kristensen (anbrkr@yahoo.dk)

Æbeløgade 46, 2

2100 København Ø

Troels Eske Ortvad (teortvad@gmail.com)

Arkonagade 21, 3.tv.

1726 København V

Knud Pedersen (kninge@lic-mail.dk)

Eratosvej 20

9990 Skagen

Michael Schwalbe (m.schwalbe@mail.dk)

Hygumvej 7, Fole

6510 Gram

Rasmus Strack (malerfirmaetrs@sol.dk)

Fredrikssundvej 259a, 4. tv

2700 Brønshøj


