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09-030 RØD GLENTE – MILVUS MILVUS – RED KITE - ROTMILAN 

 
Rød Glente´s  yngleudbredelse i Vestsjælland. 
 
Af Gerth Nielsen  
 
Artiklen handler om Rød Glente´s  yngleudbredelse i skovene ved Mørkøv, 
Jyderup over Lille Åmose og skovene øst for Tissø. 
 
Indledning. 
Glenten genindvandrede som ynglefugl på Sjælland i 1970erne, hvor den i en årrække ynglede 
på Stevns. Der var spredte yngleforsøg på Møn, Lolland og Sydsjælland. I vores område ind-
vandrede den i 1983 og ynglede derefter sporadisk frem til 1997, hvor der blev registreret 3 
ynglepar. Herefter faldt bestanden igen til 1-2 par. Fra 1999 fik et par på Østerbjerg succes 
flere gange, hvorefter arten langsomt fik fodfæste med flere succesrige ynglepar. I 2002 blev 
der dog ikke fundet et eneste sikkert par. 
Siden 2003 er bestanden imidlertid ekspanderet hurtigt. Tilsyneladende sker der en indvan-
dring til området udefra, idet der ikke er produceret tilstrækkeligt med unger lokalt til at for-
klare den hastigt stigende bestand. 
I 2003 før der igen blev fundet ynglende Rød Glente -  1 par ved Kagerupvej på Torbenfeld 
Skovdistrikt som får 2 unger på vingerne. 
I 2004 er der igen 1 par på Kattrup få hundrede meter fra Bromølle Kro, der bliver lagt æg og 
der ruges, men reden bliver fundet af ukyndige og den meldes ud på Dofbasen. Det betød et 
mylder af mennesker, der ville se det hele på allernærmeste hold. Det blev for meget og parret 
opgav reden. Imidlertid lagde de om i en gammel musvåge rede kun 200 meter sydligere og 
fik 2 unger på vingerne. 
Episoden viste klart og tydeligt behovet for at sikre glenterne mod ukyndige fuglekiggere, som 
der desværre er mange af og viser klart at fred og ro i yngletiden betyder utroligt meget!! 
Der er også 1 par i Trustrup skov i Lille Åmose som får 2 unger på vingerne, helt ubemærket! 
 

 
Foto: Benth Micho Møller, 2009 © 

 
Bestandsudvikling. 
Udviklingen fra 2004 til 2009. En bestandseksplosion med indvandring udefra 
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Siden 2004 er bestanden nærmest eksploderet og tæller i 2009 hele 20 par, heraf alene 12 par 
i det tidligere undersøgelsesområde. 
 
På landsplan er bestanden i samme periode steget fra knap 35 par til ca. 110 par. Stigningen i 
vores område har således været langt større end andre steder i Danmark, hvilket kan tilskrives 
en meget målrettet indsats for at beskytte de ynglende glenter og forbedre deres vilkår året 
rundt fra den lokale glentegruppes side.  
 
Mulige årsager. 
Fra 2002 er der gjort rigtig meget for at informere lodsejere, skytter og befolkningen om hvor-
dan vore rovfugle lever. Det har helt klart betydet at der er MEGET større forståelse for be-
skyttelse og at det er nødvendigt med mindre færdsel i yngletiden. Ja, det viser sig at flere af 
skytterne, som jo færdes rigtig meget derude, kommer og fortæller om de nye reder de finder 
og vi kan sammen finde en løsning på, hvordan unødig forstyrrelse kan undgås. Godserne har 
desuden været medvirkende til at øge fødeudbuddet til glenterne med deraf følgende større 
overvintring. Det har betydning for de gamle fugles overlevelse. Bestandsstigningen tyder på, 
at der er en meget lille dødelighed.  Et rigtig godt samarbejde er lavet her!! 
 
Information vigtig. 
Af samme grund begyndte jeg i 2004 at lave en ROVFUGLETUR den første søndag i måneden 
rundt i området for at lære deltagerne om rovfuglenes adfærd, kendetegn og vigtigheden i 
ikke at forstyrre i yngletiden  
 
Stort fødeudbud. 
I dette enorme område er der rigtig megen jagt og dermed også udsættelse af gevaldig mange 
fasaner. Det betyder jo at der er masser af føde i form af døde og anskudte fasaner også tra-
fikken afliver en hel del, hvilket tydeligt ses på antallet af rovfugle som både er ynglende og nu 
også overvintrende Rød Glente.  
 

 
Rød glente over overnatningsplads nov. 2009. Foto:  Benth Micho Møller, 2009 © 

 
 
2007 og 2008 var det første år med overvintrende og fælles overnatningsplads af Rød Glente i 
Danmark (Midtdjursland og til 15 fugle, Grejsdalen ved Vejle 10 -15 fugle i 2007). I 2008 9 
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fugle ved Kolding. I vores område var der 9 øst for Tissø i 2008, i år 2009 er der 75 fugle i 
samme område fordelt på 4-5 pladser. Det ser ud til, at størstedelen af den Midtsjællandske 
bestand af gamle fugle overvintrer øst for Tissø. 
 
Litteratur: 
Bomholt, Per: Rød glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008.Abejdsgruppen Dan-
marks Rovfugle Med. Nr. 2008-001 (www.danmarksrovfugle.dk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


