
Halsmærkede Kortnæbbede Gæs, Trøndelag

or
ni
to
lo
gi ...............
Nytårshilsen fra ornit.dk
2019 var endnu et år med spændende arbejdsopgaver for mit lille naturovervågningsfirma ornit.dk, i felten 
og ved skrivebordet, omhandlende især fugle og guld smede i ind- og udland. 

I 2019 har jeg arbejdet med bl.a. disse opgaver: 
For Aarhus Universitet og Norsk Insti tutt for Na tur forsk ning : aflæsning (af halsringe) og andre typer registrering af 
Kortnæbbet Gås i Nord jylland og i Trøn de lag i Norge. I år blev det bl.a. til ca. 680 afl æs ninger i Nordjylland i det tid
lige for år, 1300 i Trøndelag i aprilmaj og 650 i Dan mark i efter året. Det er færre end de foregående år, fordi der nu er 
gået mere end et år uden en stor fangstindsats hvor nye fugle forsynes med halsringe. Til gengæld har anvendelsen de 
seneste par år af GPShals ringe givet masser af ny viden, og har hjulpet til at vi finder fuglene på steder, hvor der aldrig 
tid ligere har været rapporteret Kortnæbbet Gås. Det gælder bl.a. en ny udvikling med en østlig trækvej via Sverige 
og Finland, og i efteråret var jeg en uge i Närke, Mellemsverige, hvor jeg fandt 25 halsringe (heraf 11 GPSsendere). 
Det er altid spæn dende af se ”mine” fugle nye steder! Udover hals rings afl æs ning har jeg kortlagt hvilke afgrøder 
og naturtyper gæssene ud nytter, op gjort ung fugle andel i flok kene om efter året, samt haft en vigtig 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. Der blev i årets løb bragt en artikel i Jyllands-Posten om dette arbejde. 

Kortnæbbet Gås, Trøndelag

https://jyllands-posten.dk/premium/indland/natur/ECE11174641/stoevsugerbander-slaar-til-i-gaasegang/


Kortlægning af guldsmedefaunaen i Nationalpark Thy med støtte fra 
15. Juni Fonden og Nationalpark Thy – pro jek tet bidra ger sam ti dig til 
det igangværende atlasprojekt. Efter de sidste par år at have kortlagt 
guldsmede og vandnymfer i Vejlerne, havde jeg i år kastet øjnene 
på na tio nalparken. Det var en endnu mere omfattende un der sø gelse 
med 50 feltdage fordelt over månederne majseptember. Af re sul
ta ter kan nævnes fund af de rødlistede arter Hue vand nymfe, Måne
vand nymfe og Lille Farvevandnymfe. Sidst nævnte var ikke tid li gere 
fun det i Thy (bortset fra mine egne fund ved Østerild Vindmølle test
cen tret), men jeg fandt den otte steder. For Huevandnymfe var mine 
fund de første i Thy (udenfor Vejlerne) siden 1960. End vi dere fandt 
jeg to nye guldsmedearter for Nord jyl land, først et æglæg gende par 
af Brun Kejserguldsmed, ef ter føl gende mange individer af Rød å ret 
He de libel – også med reproduktion. Begge er sydlige arter, som i 
år spred tes nordpå i hidtil uset omfang. Projektet fik en flot om tale 
i Nordjyske og Jyllands-Posten, og der blev optaget en halv times 
ud sen delse om un der sø gel sen til Nationalpark TV – kan ses her. En 
af slut tende rap port om un dersøgelsen udkommer først i det nye år.

Kortlægning af yngle fugle i Vade havet (Rømø og Fanø) for Am phi Consult, årligt gen  tagne tællinger som 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. Det kan kun betegnes som et privilegium at få lov at besøge disse fugle dér hvor de bor.

Optælling af vand fugle i reser vat net vær ket i bl.a. de smukke syd sjæl landske fjorde og nor for Aarhus Universitet, In
sti tut for Bioscience. Også en tilbagevendende opgave som jeg er meget glad for.

Derudover har jeg haft en række mindre opgaver, bl.a. kan jeg nævne NOVANAkortlægning af Grøn Mosaikguld
smed på Sjælland og Bornholm (sammen med Erik Dylmer – Biologisk Rådgivning), træktællinger ved Øresund 
(for un der sø gelse i forbindelse med vindmølleplan læg ning) og optælling af Lysbuget Knortegås omkring Egholm, 
Fruens Holm og Hald ager Vejle (forundersøgelse i forbindelse med infrastrukturprojekt).

Skrivebordsarbejdet har blandt andet bestået af layout af for skellige publi ka tio  ner, eksempelvis (for tolvte år i 
træk!) år  bo gen Nord jyl lands Fugle og en rapport om et kongeørnesymposium af  holdt i Nord jyl land. Jeg har lige
le des leveret fotos til nævnte årbog samt diverse andre artikler, rapporter m.v. 

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. Opgaver løses med grundighed, 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 
nyligt opdaterede 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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https://www.guldsmedeatlas.dk/
http://ornit.dk/dwnld/GuldsmedeVejlerne_slutrapport.pdf
http://ornit.dk/dwnld/Farvestr%C3%A5lende&fortryllende_Nordjyske_27.09.2019.pdf
http://ornit.dk/dwnld/Stjernestunder_med_guldsmede_JP_19.10.2019.pdf
http://www.nationalparktv.blogspot.com/2019/10/nationalpark-tv-510-2019hd-from_3.html
http://www.nordjyllandsfugle.dk/
http://www.kungsorn.se/resources/KS2018.pdf
http://www.ornit.dk/
http://www.ornitfoto.dk/
http://www.vejlerornitten.dk/


Musvåge på svaneådsel, Borreby Mose

Skovsædgås og Blisgås, Närke



Kortnæbbet Gås i snefog, Thorup Fjordholme

Lysbuget Knortegås, Nibe Bredning



Ensianblåfugl, Nationalpark Thy

Lille Kærguldsmed, Tved Klitplantage


	flot omtale i avisen Nordjyske

