
Nytårshilsen fra ornit.dk
2017 var endnu et år med spændende naturovervågningsopgaver for ornit.dk, i felten og ved skrivebordet, 
omhandlende fugle og guld smede i ind- og udland. 

I løbet af året har jeg arbejdet med bl.a. disse opgaver: 

•  For Aarhus Universitet, Institut for Bioscience og Norsk Institutt for NAturforskning (NINA): kortlægning og optæl
ling af Kort næb bede Gæs i Nord jylland samt i Trøndelag i Norge, og aflæsning af halsringmærkede individer. Som 
re sul tat har det bl.a. givet 500 afl æs ninger i Nordjylland i det tidlige forår, 1700 i Trøndelag i aprilmaj og næsten 
1000 i Danmark i efteråret. Jeg er des uden blevet administrator for arten på www.geese.org, den internationale 
inter netportal, som koordinerer dette og andre mærkningsprojekter. Læs evt. mere om projeket på AU’s hjem
meside her.

•  Kortlægning af guldsmedefaunaen i Vejlerne for Aage V. Jensen Naturfond, første sæson af to planlagte – pro jek
tet bidrager samtidig til det igangværende atlasprojekt. Af spændende resultater kan nævnes, at to af områ dets 
sjældne arter, Huevandnymfe og Baltisk Mosaikguldsmed, er fundet på en række nye lokaliteter. For sidst nævnte 
er Vejlerområdet Danmarks eneste kendte yngleområde for arten. Projektet fik en flot omtale i avisen Nordjyske.

•  Kortlægning af yngle fugle i Vade havet for Amphi Consult, årligt gentagne tællinger som jeg har bidraget til i en år
række. Læs evt. notat fra DCE om resultaterne.

Halsmærket Kortnæbbet Gås, Thy

Baltisk Mosaikguldsmed, Glombak

Engryle, Rømø Nørreland

http://www.geese.org
http://bios.au.dk/om-instituttet/organisation/faunaoekologi/projekter/kortnaebbet-gaas/maerkning-og-aflaesning-af-kortnaebbede-gaes/
http://bios.au.dk/om-instituttet/organisation/faunaoekologi/projekter/kortnaebbet-gaas/maerkning-og-aflaesning-af-kortnaebbede-gaes/
https://www.guldsmedeatlas.dk/
http://ornit.dk/dwnld/Flyvende%20juveler.Artikel%20Nordjyske.11082017.pdf
http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2017/Ynglefugle_i_Vadehavet_2017.pdf


•  Kortlægning af ud valgte ynglefugle på højmosen Aukstumala i Litauen for Amphi Consult i forbindelse med et EU
projekt.  

•  Optælling af vand fugle i reser vat net vær ket i bl.a. Limfjorden, Ros kilde Fjord, de sydsjællandske fjorde og Hjarbæk 
Fjord, samt optælling af gæs og svaner i Nordjylland under lands dæk kende NOVANAtæl lin ger for Aarhus Univer
sitet.

Derudover har jeg bl.a. medvirket ved en optælling af ynglende Rider på Bulbjerg ved hjælp af drone, samt et 
antal andre mindre opgaver i felten. 
Af skrivebordsarbejder har jeg bl.a. stået for udarbejdelse og vedligeholdelse af hjemmesider og layout af for-
skellige publi ka tio  ner, bl.a. årbogen Nordjyllands Fugle for tiende år i træk (se evt. www.nordjyllandsfugle.dk). 
Jeg har ligeledes leveret fotos til samme årbog samt diverse andre artikler, rapporter m.v.
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, 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. Så en given opgave kan løses enten ved aflevering af rå data i regne ark eller database, en færdig 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 nytårshilsner

Jørgen Peter Kjeldsen

Konsulentfirma ornit.dk – ornitologi og it
www.ornit.dk – firmahjemmeside
www.ornitfoto.dk – fotogalleri
www.vejlerornitten.dk – blog med naturoplevelser

Højstrupvej 9  

DK-7741 Frøstrup

Telf.: (+45) 4159 6539

E-mail: jpk@ornit.dk

Hjejler, Aukstumala, Litauen

Lysbugede Knortegæs og Knopsvaner, Gjøl Bredning

Et lille udvalg af fotos fra 2017 
ses på de kommende sider...

Sølvhejre, Glombak

http://www.nordjyllandsfugle.dk/
http://www.ornit.dk/
http://www.ornitfoto.dk/
http://www.vejlerornitten.dk/


Kortnæbbede Gæs, Trøndelag

Rødøjet Vandnymfe, Tømmerby



Glinsende Smaragdlibel, Lund Fjord

Rørhøg, Han Vejle
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