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Min hjemegns natugler og rovfugle. 
af Bent Jensen 

Et område på 1400 ha vest for Hillerød, afgrænset af Hillerødmotorvejen mod øst ,hovedvej A6 
mod  syd, mod vest en lige linie mellem Horup og 8 km stenen på Frederiksværksvejen. 

De ca. 1400 ha er fordelt med omtrentlig 1093 ha agerland og gårde med landbrug, 300 ha er 
skov, hvoraf Freerslev Hegn og Gl. Kielskov hovedsagelig består af 266 ha løvskov, de rester-
ende 34 ha er nåleskov. 

Der er 3,5 ha med mose, Borup mose er på 1 ha med meget åbent vand og der imellem tanger 
med rørskove, hvorimod Æbelholtdam kun har rørskov med Æbelholt å løbende midt i. Der ses 
Rørhøg hvert forår i Æbelholtdam, men den har aldrig ynglet der. I området er der også sat 
Kombikasser op til natugler og tårnfalke “Johs. Bang kasser”,der er 30 kasser, men de 3 som 
er “Falck kasser” blev opsat her i foråret, men for sent til at blive opdaget og benyttet af 
Tårnfalke. 

12 af områdets kasser blev beboet, men kun i 11 var der unger, det 12. par blev jaget væk af 
Gråkrager, det var et tårnfalkepar. 

Af natugler var der 6 par som fik 17 unger og 5 par tårnfalke der fik 27 unger (5,40 unge/par). 

Der var 1 par Hvepsevåger med 2 unger, 1 par Rørhøge med 3 unger, derudover var der 7 par 
musvåger med i alt 16 unger. 

Der er fundet 3 par spurvehøge, men antallet af unger kendes ikke. 

I de foregående år har der også ynglet duehøg i området, men rygtet fortæller, at duehøg-
hannen blev dræbt ved at flyve mod et vindue, hvori der stod en udstoppet fugl, ulykken skete 
i slutningen af marts måned i år, jeg havde fugle over reden først på året. 
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