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❙ ROVFUGLE I DANMARK ❙ AF LIS KELSÅ ❙

Nordens grib vender tilbage

Den røde glente er ved at etablere sig igen.

Men det går langsomt, og det er en gåde,

hvorfor glenterne stadig er sjældne i Dan-

mark. 

Et ældgammelt rygte fortæller, at glenterne

jager høns og fasaner i stor stil. Rygtet er

falsk. Sandheden er, at fuglene især lever af

ådsler. Indimellem tager de også smådyr, og

unger fra krage-, råge- og skadereder står

højt på menuen.

Men det falske rygte trives – også i fuglenes

vinterkvarterer i Sydeuropa. 

Det kan være forklaringen på, at glenter trods

totalfredning findes døde som følge af be-

skydning og forgiftning i Sydeuropa og ind i

mellem i Danmark. 

Zoologisk Museum er ved at skaffe ny viden

om fuglene gennem et forskningsprojekt, og

Skov- og Naturstyrelsen og Dansk Ornitolo-

gisk Forening har samarbejdet om en hand-

lingsplan for at få bestanden til at stige.
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Handlingsplan for den røde glente

Skov og Naturstyrelsen har samarbejdet med Dansk Ornitologisk Forening

om en handlingsplan for at sikre den røde glente. Et vigtigt punkt er en in-

formationskampagne. Der skal spredes mere oplysning, så folk ved, at den

røde glente lever af småvildt og ådsler – og at den kun sjældent tager fasa-

ner og høns. Hvis dette budskab når bredt ud, håber man, at glenten får

fred for forgiftning og beskydning. Handlingsplanen anbefaler også, at der

skaffes mere viden om den røde glente og årsagerne til, at den ikke breder

sig så meget i den danske natur.

I Dansk Ornitologisk Forening er man glade for resultatet af samarbejdet.

Biolog Michael Grell (DOF) siger: 

– Nu afventer vi, at de gode ideer i handlingsplanen føres ud i livet. Det

gælder blandt andet undersøgelser af, hvordan musegift virker i naturen,

specielt i forhold til glenten. Og så skal det undersøges, om vinterfodring

vil være en god ide. Så der er masser at gå i gang med for at få handlings-

planens gode intentioner til at virke.

Handlingsplan for rød glente i Danmark 2005 kan hentes på www.skovog-

natur.dk/Udgivelser/2005/roed_glente.htm
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Der burde være mindst 250 ynglende
glentepar i Danmark. I hvert fald hvis
man sammenligner med Sverige, mener
man i Dansk Ornitologisk Forening,
DOF. 

I Skåne, som landskabsmæssigt ligner
Danmark, er der omkring 1.000 yng-
lende par, mens der kun er 30-40 i Dan-
mark.

– Det er en gåde, siger Inger Marie
Laursen, som er biologistuderende og
samarbejder med Zoologisk Museum om
et speciale, som skal skaffe meget mere
viden om de røde glenter. 

I de seneste år har hun været på feltar-

bejde i den danske natur sammen med
sine assistenter. De har opsøgt glentere-
der, har ringmærket og vingemærket 10
glenteunger, har også taget blodprøver af
glenter og indsamlet bytterester fra flere
forskellige glentereder.

Nu er Inger Marie Laursen i gang med
at analysere det hele. Det vil vise, hvor
meget glenter kommer i kontakt med
forskellige giftstoffer, og hvad rotte-,
muse- og plantegift kan betyde for rov-
fuglene. Det vil også fortælle meget
mere om, hvad der er et godt landskab
for glenterne, og dermed også hvordan
vi skaber gode levevilkår for glenter i

Danmark. Forskningen bakkes op og føl-
ges af Skov- og Naturstyrelsen, som også
har bidraget økonomisk til undersøgel-
serne. Biolog Niels K. Nielsen (SNS) si-
ger: 

– Det er vigtig ny viden, der er på vej.
Det kan få betydning for, hvordan vi i
fremtiden vil sikre bedre livsbetingelser
for den røde glente i den danske natur.
Forskningsresultaterne vil vi bruge i den
videre opfølgning på handlingsplanen
for rød glente, som bl.a. indebærer en
informationskampagne for glenterne.

Fakta om den røde glente – Nordens grib

• Den røde glente har et vingefang på 145-165 cm.

• Den lever hovedsagelig af mus, småfugle, kragefugle

– og ådsler, den blandt andet finder i det åbne land

og langs de store motorveje. Af den grund kaldes

den røde glente også ”Nordens grib”. 

• Oprindelig var den røde glente en almindelig yngle-

fugl i Danmark med måske 2000 ynglende par. For

hundrede år siden var det slut, blandt andet fordi

den blev hårdt efterstræbt. Mange glenter blev skudt

eller forgiftet. Der gik 60 år, før der igen blev set yng-

lende glenter i Danmark. 

• Omkring 1970 begyndte den røde glente at vende til-

bage som ynglefugl i Danmark. En vellykket beskyt-

telsesindsats i vores nabolande – som fx Sverige –

førte sammen med den hjemlige totalfredning af rov-

fugle til, at glenten genindvandrede i begyndelsen af

1970’erne.

• Siden 1970’erne har bestanden været svagt stigende

i Danmark, så der nu er omkring 30-40 ynglende par

i Danmark. Den røde glente betegnes ikke længere

som truet – men den er stadig en sjælden fugl i den

danske natur.

• I England og Sverige er der mange flere glenter i

landskaber, som minder om det danske. Derfor for-

søger Zoologisk Museum nu at afdække, hvorfor der

er så relativt få glenter i Danmark – og hvad man kan

gøre for at skabe bedre livsbetingelser for dem.

❙ ROVFUGLE I DANMARK ❙ AF LIS KELSÅ ❙

Forskning med ringe og nummerplader

Folk, der ser en glente med sådan et mærke – gult eller grønt – 

opfordres til at give et praj til Zoologisk Museum: ringing@zmuc.dk
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En sommer med røde glenter

Her kan du se den røde glente

I dag er der flest ynglende glentepar i det

sydlige og centrale Østjylland, men de ses

også andre steder i landet. Desuden kan

glenterne opleves på træk gennem Dan-

mark forår (marts-april) og efterår (sep-

tember-oktober) på vej til eller fra yngle-

pladserne i Sverige. 

Om foråret er det især ved Hellebæk i

Nordøstsjælland, der kan ses mange glen-

ter, men også Nordøstdjursland, Skagen,

Østmøn og Nordbornholm kan byde på re-

gelmæssigt træk af røde glenter. Om efter-

året trækker hovedparten af fuglene ind

ved Stevns og spredes til sydøstdanske

træksteder som Gedser Odde, Sydlolland,

Stigsnæs og Sydlangeland.

For Jens Kirkeby var det en særdeles vel-
kommen overraskelse. Siden drenge-
årene har de vilde fugle haft en stor
plads i hans hjerte, og han er ofte en
kyndig guide på lokale fugleture. Nu fik
han pludselig et glentepar så tæt på, at
han kunne følge dem hver eneste dag. 

– Det er den smukkeste rovfugl, vi har
i Danmark, så vi gjorde store øjne, for-
tæller Jens Kirkeby:

– De to glenter kom flyvende med
græs og mos og forsvandt ind i skoven.
Efter et par uger var der pludselig kun en
enkelt fugl på vingerne ad gangen. Vi gik
ud fra, at den anden lå på rede inde i
skoven. Men vi holdt os selvfølgelig på
lang afstand, for et enkelt menneskebe-
søg kan skræmme fuglene, så de ikke
vender tilbage.

– Midt på sommeren kunne vi høre, at
den var god nok. Der var unger i reden. I
udkanten af skoven hørte vi den karakte-
ristiske lyd ”guiiiyy-y-y”. Det lyder lige-
som togfløjterne i gamle dage, og det er
glenteungerne, der kalder.

– Glenteparret havde succes med yng-
len, og sidst på sommeren var der fire
glenter, der kredsede rundt i området.
Og så pludselig i august var de væk. For-

mentlig var de på vej sydpå til deres vin-
terkvarter. 

Jens Kirkeby tog redeområdet nærmere
i øjesyn. Sammen med DOF’s lokale
glenteekspert, Lars Ulrich Rasmussen,
indsamlede han materiale, der kan være
med til at skaffe ny viden om glenterne.

– Under det høje ahorntræ samlede vi
en masse fjer og rester af døde dyr, der
var tabt fra reden. En halv rotte, et par
frøer og en hønsevinge. Det blev sirligt
lagt i plastikposer og bruges nu til Inger
Marie Laursens forskningsprojekt, som
skal give os mere viden om glenterne.

– Vi håber, de store rovfugle kommer
igen, og at vi kan få en solid og robust
bestand af røde glenter i Danmark. Selv
om det går langsomt, ser det ud til, at
den røde glente er ved at etablere sig so-
lidt her i landet, siger Jens Kirkeby og
tilføjer: 

– Det var en fantastisk sommer med de
smukke, slanke rovfugle, der kredsede i
landskabet. For os mennesker er det bare
vigtigt, at vi holder os på lang afstand.
De er meget følsomme over for forstyrrel-
ser mens de etablerer sig, og vi kan let
komme til at skræmme dem væk.

Sidste forår skete der noget

ganske usædvanligt ved

Himmelbjerget. Et glentepar

slog sig ned i en lille skov,

og det er mindst hundrede

år siden, det skete sidst.

Inger Marie Laursen skaffer

ny, vigtig viden om glenterne.

Øverst er hun igang med at

ringmærke en glenteunge

sammen med ringmærker

Lars Ulrich Rasmussen.
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