
Fuglegruppen årsberetning (oktober 2021) 

Året startede med at Fuglegruppen ville kontrollere samtlige natugle- og 
tårnfalkekasser for at få et overblik over, hvor der var ynglende fugle, som skulle 
danne grundlag for at følge udviklingen på antallet af fugle de næste 10 år. Altså 
for at se, hvor stor indflydelse opsætning af kasserne har på bestandens samlede 
størrelse. I alt 129 kasser blev kontrolleret for æg eller unger med vores nye 
super skarpe farve videokamera på en 8 meter lang teleskop stang. Det tog 
faktisk mange uger, hvor vi ofte var afsted op til 3 gange om ugen i op til 8 timer 
af gangen. En maraton opgave. Da vi startede i marts måned, måtte vi hurtigt 
konstatere, at natuglerne slet ikke var begyndt på æglægningen pga. af det kolde 
forår. Så vi begyndte helt forfra en måned senere. Også tårnfalkene kom senere i 
gang, ja hen på sommeren fik vi en melding fra Valsgård om, at der var 
flyvefærdige unger i deres kasse, selvom vi ikke i foråret havde kunnet se æg. 

Men selvom der nu var sat endnu flere kasser op end i 2020, viste resultatet, at 
der var mindre yngel succes i 2021. Natugle gik fra 16 til 14 eller i procent af 
opsatte kasser fra 55 – 23%. Tårnfalk fra 14 – 10 eller fra 64 til 20%. Heldigvis 
kunne vi konstatere, at der i mange kasser var observeret voksne fugle, som 
åbenbart havde besluttet sig for ikke at yngle i år pga. manglende mus. Så nu 
bliver det spændende at se, hvad der sker de næste år. 

  

I Roum kirke satte vi i løbet af sommeren mursejlerkasser op i deres kirketårn, 
fordi der er mange mursejlere, som yngler under kirkens tag. Ligeledes satte vi 10 
kasser op på Hobro Rådhus. Så det bliver spændende at følge med i, hvornår de 
første mursejlere flytter ind. 

 



Til Fjordens Dag i Stinesminde havde vi klargjort 70 byggesæt af mejse- og 

musvitkasser, og ca. halvdelen blev samlet af de mange familier, som deltog i den 

spændende dag. 

Her ved årets afslutning er vi igen gået i gang med at sætte kasser op, bl.a. 

tårnfalkekasser på gamle smukke transformatortårne. Desuden skal vi ud 

sammen med Hobro Golfklubs medlemmer og tømme de mange mejsekasser på 

golfbanen for gammelt rede materiale. 

Vi er nu løbet tør for økonomiske midler og vil derfor sendt nye ansøgninger 

afsted til forskellige fonde. 

 


