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Rød Glente Milvus milvus yngler for første gang i Gribskov 
  

Kort meddelelses fra medarbejder i Arbejdsgruppen for Danmarks Rovfugle 
Arbejdsgruppen Danmarks Rovfugle Med. Nor 2008-002 
 

Af Per Ekberg Pedersen 

Gribskovgruppen.  
 

 

Efter flere gange at have set Rød Glente i april, maj og juni måned 2007 havde vi i Gribskovgrup-
pen en fornemmelse af, at der nok var tale om et ynglepar et sted i Gribskov. Men vi gjorde be-
vidst ikke noget for at finde det mulige ynglepar. Glenterne skulle have ro til at bygge rede, ruge 
og føde unger op. Det fik de så. Hen i juli mente vi, at tiden var inde til at lokalisere ynglestedet. 
På det tidspunkt burde Glenterne have meget store unger, og vores mangeårige erfaring med 
ynglende rovfugle er, at når de har store unger, så er de meget lidt sårbare. Ved mit eget første 
besøg i området 21. juli viste Glenten sig i efter godt en times ventetid. Efter yderligere tre besøg 
havde jeg efterhånden en god fornemmelse af, hvor man kunne finde reden. 
 
Den 27. juli var jeg inde ved det formodede ynglested. Det er et 150-200 år gammelt løvskovs-
område med eg og bøg. Her fandt jeg flere fældefjer fra hale og håndsvingfjer. Men reden kunne 
jeg ikke finde. Jeg vidste dog efter fundet af fældefjer, at vi var tæt på redestedet. Et par dage 
senere hørte jeg ungelyde fra området. Det var svært at lokalisere, hvor lydene kom fra, så det 
blev ikke til mere den dag. Men den 2.august fandt Peter Petersen fra gruppen så reden. Der var 
to flyvefærdige unger i den, og dem fotograferede jeg ved et besøg samme dag. De stod da op i 
reden og tiggede højlydt. Der er muligvis en tredje unge i kuldet, da jeg også hørte tiggelyde 50 
m borte. Efter denne dokumentation af det første sikre fund af ynglende Rød Glente i Gribskov i 
nyere tid, har vi ikke besøgt redestedet for at give ro i området, som heldigvist ikke hører til de 
mest besøgte i skoven.  
 
 
NB.   
Redestedet hemmeligholdes for at sikre ro for det tilfælde, at Rød Glente næste år vender tilbage 
til området. Skovdistriktet er dog orienteret om fundet for at kunne beskytte redetræet. 
 
Arne Olesen, lokalitetsansvarlig. 

 
 
Tekst fra Nyheder på hjemmeside for IBA Gribskovområdet, bragt 15-08-2007: 
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Gribskov. 2. august 2007. Foto: Per Ekberg Pedersen (copyright).  


