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Nytårshilsen fra ornit.dk
2020 var et år med interessante arbejdsopgaver for mit lille firma, i felten og ved skrivebordet, omhandlende 
især fugle og guld smede i ind- og udland. Som så mange andre blev jeg ramt af Covid 19-pandemien, da min år-
lige for års tur til Trøndelag i Norge blev aflyst, men i forhold til pandemiens effekter på mange andre erhverv og 
virk som heder må man sige, at jeg foreløbig er sluppet godt igennem.

I 2020 har jeg arbejdet med bl.a. disse opgaver: 
Aflæsning af halsringe og andre typer registrering af Kortnæbbet Gås i Nord jylland forår og efterår, og i Närke i Sverige 
i oktober, for Aarhus Universitet. I år blev det til væsentligt færre aflæsninger end de foregående år, fordi der nu er 
gået mere end to år uden fangst, hvor nye fugle forsynes med halsringe. Når gamle fugle med halsringe dør, bliver 
der såle des en lavere mærkningsandel i flokkene. Der blev gjort en indsats i foråret for at fange gæs i Nordjylland, 
desværre uden re sul tat. Til gengæld har anvendelsen af GPS-hals ringe givet megen ny viden, og har bl.a. bevirket at 
vi finder fug lene på steder, hvor der aldrig tid ligere har været rapporteret Kortnæbbet Gås. Den ny udvikling med en 
østlig træk vej via Sverige og Finland er yderligere tiltaget i år, og under efterårets ophold i Närke, Mellemsverige, talte 
jeg 3710 Kort næbbede på én dag, hvilket måske ikke lyder af så mange i danske ører, men det var ny Sveriges-rekord. 

Kortnæbbede Gæs lander i majsmark, Hanherred



Unge pro duk tio nen på ynglepladserne har i år været usædvanlig høj, så andelen af ungfugle i flokkene af Kortnæbbet 
Gås var i efter året me get højere end jeg nogen sinde har set før. Dermed er bestanden også vokset til formentlig det 
stør ste ni veau nogen sinde; tallene fra no vem ber-tællingen er dog endnu ikke færdig-bearbejdede. Udover hals rings-
afl æs ning har jeg kort lagt hvilke afgrøder og naturtyper gæssene ud nytter, op gjort ung fugle andel i flok kene om efter-
å ret, samt haft en rolle i de to årlige in ter na tio nale tæl lin ger af arten i maj og no vem ber. Ar bej det bidrager til den 
in ter na tio nale for valt nings plan for Kort næb bet Gås. Databasen med aflæsninger af halsmærkede Kortnæbbede Gæs 
er vokset til over 400.000 records (online på geese.org), hvor jeg også har en rolle som administrator og formidler, 
når der bliver ind meldt afl æs ninger. Et ”delprodukt” af arbejdet med Kortnæbbet Gås er årlige rapporter om status for 
Sval bard-bestan den i net vær ket European Goose Management Platform (en del af AEWA, den internationale aftale om 
for valt  ning af vand fugle).

Sidste års kortlægning af guldsmedefaunaen i Nationalpark 
Thy med støtte fra 15. Juni Fonden og Nationalpark Thy  blev i 
år af rap porteret i denne rapport. Sammenlignet med den un-
der sø gelse jeg foretog i Vejlerne 2017-18 var denne under sø-
gelse endnu grundigere, især i den forstand at der var ud valgt 
nogle faste lokaliteter, som alle blev besøgt ti gange i løbet 
af sæ sonen. Det har givet en mulighed for præcist at be skri-
ve for lø bet af flyvetiden for de enkelte arter, og har sik ret, at 
også arterne med kort flyvetid er blevet registreret. Jeg tror 
ikke, der tidligere har været udført en tilsvarende omfattende 
un der sø gelse af en ”lokalfauna” af guldsmede og vand nym fer 
i Dan mark. Udover den online digitale version blev rap por ten 
også trykt som bog af BFN’s Forlag – den kan bestilles for 125 
kr. plus forsendelse på forlagets hjemmeside. Jeg fik i år også 
pub li ceret en populær guldsmedeartikel i BFN’s med lems blad 
Na tur nyt (nr. 1/2020), dækkende hele Thy med en sam men-
skriv ning af de vigtigste resultater fra Vejlerundersøgelsen og 
un der sø gelsen i nationalparken. Jeg havde i år ikke et egentligt 
guld smede-pro jek t at arbejde på, men var i sommerens løb 
ofte i felten – mest i lokalområdet i det nordlige Thy – og havde 
mange fine oplevelser med guldsmede, som samtidig bidra-
ger til det igang værende Atlasprojekt Danmarks Guldsmede 
II. Jeg er i år blevet en del af ledelsen af atlasprojektet. En 
op  sum me ring af sommerens guldsmede-iagttagelser i hele 
lan det kan læses i dette nyhedsbrev fra Naturbasen, som jeg 
har været med for fatter på. Jeg skriver også ofte historier om 
guld smede og vandnymfer på min blog – som der linkes til 
ne derst på næste side. 

Hvidbrystet Præstekrave, Fanø

http://www.geese.org/
https://egmp.aewa.info/resources/publications
http://ornit.dk/dwnld/GuldsmedeNPThy_slutrap.pdf
https://www.bfnsforlag.dk/
https://www.guldsmedeatlas.dk/
https://mailchi.mp/naturbasen/nyt-fra-atlasprojektet-danmarks-guldsmede?fbclid=IwAR3RGK2ebrFT9bYo97mDB1uIY6vB_0fmflHzD-hzWt91z31nt8OeajTAMRU


Strandskade med unge, Mandø

En anden opgave er kortlægning af yngle fugle i Vade havet (Rømø og Fanø) for Am phi 
Consult, årlige tæl linger jeg har bi dra get til i en år  række, af nogle af Dan marks mest 
sårbare eng- og kyst fugle som Stor Kob ber sneppe, Eng ryle, Hvid brys tet Præs te  kra ve 
og Dværg terne. Årets resultater præsenteres i dette notat fra DCE (Aarhus Uni ver si
tet). I år arbej dede jeg desuden med et særligt projekt iværksat af Esbjerg Kommune 
ved rø rende yngle suc ces hos Brushøne, Stor Kobbersneppe og Rødben på Mandø, 
hvor samt lige land are aler på øen blev gennemgået fem gange i løbet af ynglesæsonen 
og de unge var slende vadefugle kortlagt (rapport om under sø gel sen kan læses her).
Optælling af vand fugle i reser vat net vær ket i de smukke syd sjæl landske fjorde og nor 
for Aarhus Universitet (NOVANA-tællinger) er ligeledes en til ba gevendende opgave, 
som jeg er meget glad for.

Skrivebordsarbejdet har blandt andet bestået af layout af for skellige publi ka tio  ner, ek-
sempelvis (for trettende år i træk!) år  bo gen Nord jyl lands Fugle. Denne opgave inklu-
de rer et samarbejde med kunstner Jens Frimer Andersen, som alle årene har leveret 
for side-akvarellen. 

Jeg ønsker alle samarbejdspartnere et godt nytår, med tak for opgaverne i de forløbne 
år, og ser frem til nye spæn  dende projekter sammen med jer til næste år.

Jeg giver gerne tilbud på mange slags opgaver indenfor naturovervågning og it. Jeg er mobil og kan arbejde over 
hele Danmark – og også i udlandet. Jeg løser alle opgaver med grundighed, hvad enten det drejer sig om ren data 
ind  sam ling eller indtastning og håndtering af databaser (inkl. GIS), udar  bej delse af rap por ter og artikler, layout osv. 
Pro duk tet kan således både være rå data i regne ark eller database, en rapport klar til layout eller en færdiglayoutet 
pdffil – alt efter kundens ønsker og behov. Jeg kan også bestilles til fotoopgaver, og alle mine fotos fra arkivet er til 
salg til rimelige priser.

De bedste hilsner

Jørgen Peter Kjeldsen
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https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notatet_2020/N2020_91.pdf
https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notatet_2020/N2020_91.pdf
https://www.esbjerg.dk/Files/Filer/Energi%20og%20milj%C3%B8/Natur/Naturprojekt%20p%C3%A5%20Mand%C3%B8/Overv%C3%A5gning%20af%20engfugles%20ynglesucces%20p%C3%A5%20Mand%C3%B8%202020.pdf
http://www.nordjyllandsfugle.dk/
http://www.ornit.dk/
http://www.ornitfoto.dk/
http://www.vejlerornitten.dk/

