
Nytårshilsen fra ornit.dk
2018 var endnu et år med spændende arbejdsopgaver for det lille naturovervågningsfirma ornit.dk, i felten 
og ved skrivebordet, omhandlende især fugle og guld smede i ind- og udland. 

I 2018 har jeg arbejdet med bl.a. disse opgaver: 
For Aarhus Universitet og Norsk Insti tutt for Na
tur forsk ning : aflæsning af halsring mær kede indi
vi der af Kort næb bet Gås i Nord jylland og i Trøn
de lag i Norge. Nogle af resultaterne er: over 750 
afl æs ninger i Nordjylland i det tid lige for år, 1600 
i Trøndelag i aprilmaj og næ sten 800 i Dan mark 
i efter året. Der med har jeg passeret over 10.000 
afl æs nin ger (af 1650 forskellige in di vi der), langt 
de fleste fore taget siden firmaet kom med i dette 
pro jekt i 2012. Udover hals rings afl æs ning har 
jeg bi dra get med op gø relse af ung fugle andel i 
flok kene om efter året, samt de to årlige in ter
na tio nale tæl lin ger af arten i maj og no vem ber. 
Ar bej det ind går i den in ter na tio nale for valt nings
plan for Kort næb bet Gås. Læs evt. mere om pro
jektet på AU’s hjem meside her.

Kortlægning af guldsmedefaunaen i Vejlerne for Aage 
V. Jensen Naturfond, anden sæson – pro jek tet bidra ger 
sam ti dig til det igangværende atlasprojekt. Af resultater 
kan nævnes, at en af de rødlistede arter, Hue vand nymfe, 
er fundet i for Danmark hidtil use te tæt he der; ialt 2950 
individer blev talt, de fleste i Tøm mer by Fjord og Sel
bjerg Vejle. Det er noget nær en hun dred dob ling af de 
tal, som hidtil har været fundet i Vej ler ne. Så store be
stande sættes i relief af, at arten i det øv ri ge Danmark 
nor malt optræder i meget beskedne an tal; in gen steder 
uden for Vejlerne er der i 2017 eller 2018 rap por te ret 
flere end 60 Huevandnymfer på én loka li tet. End vi dere 
fandt jeg i år en ny guldsmedeart for Nord jyl land, idet 
flere eksemplarer af KilepletMo saik guld smed sås ved 
Tøm merby Ringkanal. Projektet fik en flot om tale på 
Aage V. Jensen Naturfonds hjemmeside. En af slut tende 
rap port om undersøgelsen udkommer først i det nye år.

Halsmærkede Kortnæbbede Gæs, Trøndelag
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Æglæggende Huevandnymfer, Tømmerby Fjord

http://bios.au.dk/om-instituttet/organisation/faunaoekologi/projekter/kortnaebbet-gaas/international-forvaltningsplan/
https://www.guldsmedeatlas.dk/
http://www.avjf.dk/vejlerne/paa-opdagelsesrejse-i-vejlernes-ukendte-guldsmedefauna/


Stor Kobbersneppe, Vadehavet

Lysbuget Knortegås og Blishøne, Nibe Bredning

Et af de mindeværdige momenter i 2018 var da en smuk Ellekrage 
gæstede Sårup i Tved Klitplantage, på kanten af Hanstholm Vildt
reservat.

Kortlægning af yngle fugle 
i Vade havet (Tøn der mar
sken samt Rømø og Fanø)   
for Am phi Consult, årligt 
gen  tagne tællinger som 
jeg har bi draget 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 Præste krave 
og Dværg terne.

Optælling af vand fugle i 
reser vat net vær ket i bl.a. 
Mariager Fjord, Lim fjor
den, Ros kilde Fjord og de 
sydsjællandske fjorde for 
Aarhus Universitet, In sti
tut for Bioscience.

Derudover har jeg for Limfjordsrådet medvirket med tekst, tabeller og fotos ved udarbejdelsen af et idékatalog 
om natur frem mende tiltag i Løgstør Bredning. 
Andre skrivebordsarbejder har bestået af layout af for skellige publi ka tio  ner, bl.a. årbogen Nordjyllands Fugle 
(se evt. www.nordjyllandsfugle.dk). Jeg har ligeledes leveret fotos til samme årbog samt diverse andre artikler, 
rapporter m.v. En af artiklerne (i DOF’s magasin Fugle & Natur) omhandler mit arbejde med Kortnæbbet Gås i 
Norge – se artiklen her. 
Jeg har endvidere fremstillet en kalender for 2019 med nogle af mine billeder taget i det forløbne år, som I er 
velkomne til at downloade og selv printe ud.
Jeg ønsker alle samarbejdspartnere en glædelig jul og et godt nytår, med tak for opgaverne i de forløbne år, og 
ser frem til nye spændende 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. Opgaver løses, hvad enten det drejer sig om ren data  ind samling eller indtastning og 
håndtering af databaser (inkl. GIS), udar  bej delse af rap por ter og artikler, layout osv. Produktet kan således både 
være rå data i regne ark eller database, en rapport klar til layout eller en færdiglayoutet pdf-fil – alt efter kundens 
ønsker og behov. Jeg kan også bestilles til fotoopgaver, og alle mine fotos fra arkivet – se evt. min fotohjemmeside 
– er til salg til rimelige priser.

De bedste hilsner

Jørgen Peter Kjeldsen

Firma ornit.dk – ornitologi og it
www.ornit.dk – firmahjemmeside
www.ornitfoto.dk – fotogalleri
www.vejlerornitten.dk – blog med naturoplevelser
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Ellekrage, Sårup
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