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Indledning 

I forbindelse med DOF's "Projekt Status 1982-84" er der i 1982 foretaget en registrering af 
yngleforekomsten af Rørhøg, Circus aeruginosus, i Danmark. Undersøgelsens formål har 
vaæret, at give en aktuel status over ynglepladserne, samt opgøre størrelsen af den samlede 
danske ynglebestand. Det er hensigten, at gentage undersøgelsen i 1983 og 1984. 
Inventeringen er forestået af DOF's rovfuglegruppe, og har haft undertegnede som 
koordinator. 
Projektet støttes økonomisk af EF-kommissionen. 
Rørhøgen er relativt sjælden og sårbar som ynglefugl i Danmark. For at sikre den 
tilstrækkelige ro på ynglepladserne er det derfor nødvendigt, at lægge visse restriktioner på 
offentliggørelse af ynglepladsernes nøjagtige placering. Lokalitetsnavnene i næværende 
rapport må derfor ikke citeres, eller på anden måde gøres til genstand for publicering. 
Rapporten kan refereres med hensyn til bestandstørrelse (pr. amt eller landsdel) med henvis-
ning til kilden. 
Appendix med lokalitetsnavne og antal er ikke medtaget i denne artikel. 

 

2.       Materiale 

2.1     Tidligere inventeringer 

Rovfuglegruppen har i 1976-81 årligt foretaget inventeringer af rørhøgebestanden. For årene 
1979-81 menes at have oplysninger for så godt som alle danske ynglepladser. Arten har siden 
1975 haft betydelig vækst i bestanden, og i 1981 blev den samlede ynglebestand opgjort til 
ca. 410 par (Jørgensen et al 1982). 
På grundlag af de optællinger der er foretaget 1976-81 var der til 1982-inventeringen 
etableret et godt udgangspunkt, idet der først og fremmest blev satset på, at få dækket de ialt 
omkring 270 kendte ynglepladser. 
2.2.     Dækning af kendte ynglepladser 

I begyndelsen af ynglesæsonen kontaktede jeg en række ornitologer, som i tidligere år har 
foretaget lokale eller regionale optællinger af arten. For hver af de regioner, som jeg ønskede 
at de pågældende skulle dække, medsendte jeg en oversigt over yngleforekomsterne 1979-81. 
I henvendelsen bad jeg de kontaktede personer om at returnere oversigter over de lo-
kaliteter, som man regnede med at dække i 1982. På grundlag af de svar jeg fik (i løbet af 
juni), kunne jeg så forsøger at få foretaget anden dækning af de lokaliteter, som de først 
kontaktede ikke kunne undersøge. 
2.3     Dækning af nye ynglepladser 

De kontaktede ornitologer blev bedt om at være opmærksomme på eventuelle nye 
ynglepladser indenfor deres område. Fra de fleste regioner er der i 1982 kommet oplysninger 
om flere nye ynglepladser, og det formodes, at kun et ubetydeligt antal nye ynglepladser ikke 
er fundet/rapporteret, 
2..4     Egne optællinger 

Jeg har i 1982 selv foretaget optællinger i Storstrøms amt (excl Møn), i Vadehavs-regionen 
(d.v.s. marsk-områderne og Vadehavsøerne) samt enkelte andre områder. Under mine 
optællinger har jeg registreret ialt 199 ynglepar. 
2.5     Vurdering af materialet 

Ses bort fra Nordjylland, hvorfra oplysninger fra Nordjysk Ornithologisk Kartotek først 
rapporteres i januar 1983, har kun 17 af de lokaliteter, der I 1979-81 har haft ynglende 
Rørhøge ikke været dækket i 1982-inventeringen. Dækningen må derfor betragtes som 
tilfredsstillende. 



3.       Metode 

3.1.     Registreringsvejledning 

Til alle kontaktede personer blev medsendt en registreringsvejledning, som gav oplysninger 
om de bedste registreringstidspunkter, samt om kriterier for definition af ynglepar. 
3.2.     Definition af ynglepar 

Til afgørelse af om et par yngler på en given lokalitet eller ej er anvendt kriterier, som 
beskrevet af Jørgensen et al (1982). 
4.       Resultater 

Resultaterne af Rørhøge-inventeringen 1982 fremgår af tabel 1 . Tabellen viser det 
registrerede antal par, samt det sandsynlige antal ynglepar i hvert amt. I sidstnævnte antal er 
medtaget de par, der formodes at have ynglet på lokaliteter hvor arten sædvanligvis yngler, 
men hvor lokaliteten ikke er undersøgt i 1982. Fra Nordjylland (Nordjyllands og Viborg amter) 
vil oplysninger fra Nordjysk Ornitologisk Kartotek  først være tilgængelige i januar 1983, 
hvorfor forskellen mellem "registrerede ynglepar" og "sandsynligt antal ynglepar" (ialt 9 par) 
er særlig markant. 
Der er konstateret en behersket vækst i bestandens størrelse i forhold til det foregående år. 
Væsten er procentvis betydelig mindre end i de seneste 5-6 år (Jørgensen under forberedelse). 
I Vestsjællands amt er der sket en betydelig reduktion af bestanden i forhold til 1981 (57 par i 
1981, 39 par i 1982). Direkte årsager til denne tilbagegang kan ikke påvises. 
Ynglepladserne I de enkelte amter er gennemgået i tabellerne i Appendix 1. Tabellerne viser 
alle ynglepladser, der har været besat siden 1970. Lokaliteter, der ikke er undersøgt i 1982 er 
markeret med -. Med hensyn til oplysere henvises til Appendix 2, 
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 antal  

 Sandsynligt/Registrerede  

Amt:                                     ynglepar: ynglepar 

Nordjyllands amt 0 6 

Viborg amt 14 17 

Ringkøbing amt 21 21 

Århus amt 16 17 

Vejle amt 3 3 

Ribe amt 18 19 

Sønderjyllands amt 89 91 

Fyns amt 83 83 

Vestsjællands amt 37 39 

Storstrøms amt 121 125 

NØ-sjællandske amter 19 21 

Bornholms amt 1 1 

lalt: 422 444 

Tabel 1: Rørhøg, 1982 
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Appendix 1: Antal ynglepar af Rørhøg, Circus aeruginosus, 1982 

    
 
Appendix 2: Oplysere ved Rørhøge-inventeringen 1982 
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JOG      Jens Overgård Christensen 
FD        Finn Danielsen 
TD        Tommy Dybbro 
FKH     Finn Kofoed Hansen 
PSH     Per Schiermacher Hansen 
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