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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 guldsmede i ind- og udland.

I 2019 har jeg arbejdet med bl.a. disse opgaver:
For Aarhus Universitet og Norsk Institutt for Naturforskning: aflæsning (af halsringe) og andre typer registrering af
Kortnæbbet Gås i Nordjylland og i Trøndelag i Norge. I år blev det bl.a. til ca. 680 aflæsninger i Nordjylland i det tid
lige forår, 1300 i Trøndelag i april-maj og 650 i Danmark i efteråret. Det er færre end de foregående år, fordi der nu er
gået mere end et år uden en stor fangst-indsats hvor nye fugle forsynes med halsringe. Til gengæld har anvendelsen de
seneste par år af GPS-halsringe givet masser af ny viden, og har hjulpet til at vi finder fuglene på steder, hvor der aldrig
tidligere 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 GPS-sendere).
Det er altid spændende af se ”mine” fugle nye steder! Udover halsringsaflæsning har jeg kortlagt hvilke afgrøder
og naturtyper gæssene udnytter, opgjort ungfugleandel i flokkene om efteråret, samt haft en vigtig rolle i de to
årlige internationale tællinger af arten i maj og november. Arbejdet bidrager til den internationale forvaltningsplan for
Kortnæbbet Gås. Der blev i årets løb bragt en artikel i Jyllands-Posten om dette arbejde.

Halsmærkede Kortnæbbede Gæs, Trøndelag

Kortnæbbet Gås, Trøndelag

Kortlægning af guldsmedefaunaen i Nationalpark Thy med støtte fra
15. Juni Fonden og Nationalpark Thy – projektet bidrager samtidig til
det igangværende atlasprojekt. Efter de sidste par år at have kortlagt
guldsmede og vandnymfer i Vejlerne, havde jeg i år kastet øjnene
på nationalparken. Det var en endnu mere omfattende undersøgelse
med 50 feltdage fordelt over månederne maj-september. Af resul
tater kan nævnes fund af de rødlistede arter Huevandnymfe, Måne
vandnymfe og Lille Farvevandnymfe. Sidstnævnte var ikke tidligere
fundet i Thy (bortset fra mine egne fund ved Østerild Vindmølletest
centret), men jeg fandt den otte steder. For Huevandnymfe var mine
fund de første i Thy (udenfor Vejlerne) siden 1960. Endvidere fandt
jeg to nye guldsmedearter for Nordjylland, først et æglæggende par
af Brun Kejserguldsmed, efterfølgende mange individer af Rødåret
Hedelibel – også med reproduktion. Begge er sydlige arter, som i
år spredtes nordpå i hidtil uset omfang. Projektet fik en flot omtale
i Nordjyske og Jyllands-Posten, og der blev optaget en halv times
udsendelse om undersøgelsen til Nationalpark TV – kan ses her. En
Rødåret Hedelibel, Nors Sø
afsluttende rapport om undersøgelsen udkommer først i det nye år.
Kortlægning af ynglefugle i Vadehavet (Rømø og Fanø) for Amphi Consult, årligt gentagne tællinger som jeg har bidraget
til i en årrække, af nogle af Danmarks mest sårbare eng- og kystfugle som Stor Kobbersneppe, Engryle, Hvidbrystet
Præstekrave og Dværgterne. Det kan kun betegnes som et privilegium at få lov at besøge disse fugle dér hvor de bor.
Optælling af vandfugle i reservatnetværket i bl.a. de smukke sydsjællandske fjorde og nor for Aarhus Universitet, In
stitut 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 NOVANA-kortlægning af Grøn Mosaikguld
smed på Sjælland og Bornholm (sammen med Erik Dylmer – Biologisk Rådgivning), træktællinger ved Øresund
(forundersøgelse i forbindelse med vindmølle-planlægning) og optælling af Lysbuget Knortegås omkring Egholm,
Fruens Holm og Haldager Vejle (forundersøgelse i forbindelse med infrastruktur-projekt).
Skrivebordsarbejdet har blandt andet bestået af layout af forskellige publikationer, eksempelvis (for tolvte år i
træk!) årbogen Nordjyllands Fugle og en rapport om et kongeørnesymposium afholdt i Nordjylland. Jeg har lige
ledes 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
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 med grundighed, hvad enten det drejer sig om ren dataindsamling
eller indtastning og håndtering af databaser (inkl. GIS), udarbejdelse af rapporter og artikler, layout osv. Produktet
kan således både være rå data i regneark 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

Stor Kobbersneppe, Rømø
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Skovsædgås og Blisgås, Närke

Musvåge på svaneådsel, Borreby Mose

Kortnæbbet Gås i snefog, Thorup Fjordholme

Lysbuget Knortegås, Nibe Bredning

Ensianblåfugl, Nationalpark Thy

Lille Kærguldsmed, Tved Klitplantage

