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Omkring en Glenterede i Brødeskov ved Hillerød i Nordsjælland..  
 
Det tog mig nogen tid at finde denne Glenterede. Jeg syntes alt var lidt atypisk omkring dette 
fund. 
Allerede fra start marts, havde jeg en klar fornemmelse af, at hvis jeg skulle finde Glentens 
ynglested, skulle det måske være her. Men det trak ud. 
Jeg havde været på stedet 5 gange, siddet i skovbrynet og spejdet efter glenten, gået rundt og 
ledt efter reder. Der skete stort set ingenting. Jeg så tilfældigt glente 1 gang, men fandt 2 
beboede Musvågereder,1 beboet Duehøgerede,1 beboet Ravnerede og Hvepsevågen yngler 
også i området, Tårnfalken havde rede udenfor skovbrynet. Alt sammen inden for et lille 
område. 
Så jeg havde stort set opgivet at finde Glenten i dette område. Jeg prøvede andre steder uden 
held. Glenterne var dog meget synlige i et ret stort område omkring skoven.  
Der skulle en tilfældighed og lidt held til, før jeg omsider fandt reden. 
D.18.juli om aftenen kørte jeg tilfældigt forbi skoven, dog på 2km.s afstand. Pludseligt kom en 
Glente flyvende ude fra markerne. Jeg stoppede hurtigt bilen, og fulgte Glenten i kikkerten. 
Den fløj ret målrettet ind i skoven og forsvandt ,netop på det sted jeg havde kik på fra 
starten.10 min. efter kom endnu en Glente og fløj samme sted ind i skoven. Nu vidste jeg at 
det blot var en formsag at finde reden næste morgen. 
Jeg cyklede derud, stillede cyklen ved skovbrynet,4 min efter stod jeg og kikkede op på 3 
velnærede flyvefærdige unger. 
Reden var placeret ved en lysåben Askemose i et 60 cm. tykt egetræ i en grenkløft med en 
stor knækket gren.Ca.8-10 meter oppe. 50-75 meter inde i et nordligt skovbryn. 150meter øst 
for lå en musvågerede med udfløjne skrigende unger, 200 meter vest for lå en musvågerede 
med udfløjne skrigende unger. Ca. 500 meter syd for ligger en Duehøgerede (Duehøgen har 
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jeg flere gange i foråret, set jagende gennem skoven). 900 meter syd for ligger en Ravnerede 
(3 unger i reden, set i maj), desuden Hvepsevåge lige i området, samt Tårnfalk ude af 
skovbrynet. 
Glenten har på forunderlig vis klemt sin rede ind imellem disse fugle. Det havde jeg ikke lige 
forudset. Måske derfor det gik lidt trægt med at finde stedet. 
Omkring redestedet lå mange store fældefjer fra Glentene. Under reden lå der rigtigt mange 
fjer og vingerester fra unge Husskader, en del fjer og rester fra Råger, lidt fra Krager og 
Alliker, samt rester fra Grågås, blishøne og Hættemåge. Og ellers forskellige former for Plastik 
og stofrester. 
Oppe i reden en masse fjer og knoglerester, lidt plastikposer og en masse fåreuld. Og for 
resten en masse store spyfluer, der dels sad og dels sværmede på og omkring Glenteungerne. 
Ja det var det. Lidt besvær og endnu mere glæde omkring det, at finde en Glenterede. 
 
Per Ekberg Pedersen. 
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