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Forslag til bestandsgenopretningsplan for den dan-
ske kirkeuglebestand 
 
 
 

 

Bestandsstatus og problem 
Den danske kirkeuglebestand er, trods iværksættelse af bestandsfremmende tiltag, i 

fortsat tilbagegang. Med 10-15 tilbageværende par må bestanden betegnes som akut 

truet på nationalt plan, idet antallet af ynglepar ligger væsentligt under det nødvendi-

ge for at sikre en langsigtet overlevelse samtidigt med at antallet af ynglepar fortsat 

går tilbage (Andersen et al. 2013; Schaub et al. 2006). En fortsat negativ bestandsud-

vikling vil formentligt føre til uopretteligt bestandskollaps inden for 1-3 år. Årsagerne 

til denne tilbagegang og hvorledes den kan ændres er velkendte, nemlig primært fø-

demangel i yngletiden (Sunde et al. 2014; Thorup et al. 2010), sekundært høj døde-

lighed pga. ulykker (Thorup et al. 2013).  

Den aktuelle situation synes at være, at de tilbageværende ynglepar nu forekommer 

så spredt i landskabet, at deres afkom, trods stedvis høj reproduktionssucces hos par 

som er genstand for bevaringstiltag, alligevel ikke rekrutteres til bestanden i tilstræk-

kelig grad til at erstatte gamle fugle eller etablere nye par. Det er med andre ord 

grund til at tro, at bestanden er ramt af en såkaldt Allee-effekt, hvor bestandes lave 

tæthed i sig selv er en hindring for at den igen kommer til at vokse.  Genskabelse af et 

kerneområde med en nødvendig minimumstæthed af individer synes derfor at være 

en betingelse for at den tilsyneladende fremgang i ungeproduktion kan omsættes til 

rekruttering og bestandsvækst.  

På grund af den akut truede status for arten vurderes det ikke tilstrækkeligt at retab-

lere bestanden alene på basis af de hidtil benyttede tiltag. Det vurderes nu nødvendigt 

i en periode at iværksætte kontrolleret opdræt af ynglefugle i fangenskab, som kan fø-

re til udsætninger på strategisk udvalgte steder for derigennem at undgå isolation af 

individer eller par og styrkelse af bestande i områder med egnede habitater.  

Her skitseres en bestandsgenopretningsplan i fire trin møntet på at bringe bestanden 

fra truet af øjeblikkelig uddøen til at være levedygtig som en del af det danske land-

skab. Vi anbefaler at der anvendes en adaptiv forvaltningstilgang til at implementere 
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planen for at sikre en tæt kobling mellem aftalte målsætninger, tiltag, overvågning og 

løbende evaluering af tiltag. For at sikre hurtig fremdrift og mulighed for løbende ju-

steringer af tiltag er det vigtigt at der etableres en operationel arbejdsgruppe bestå-

ende af alle aktører (forvaltere, lodsejere, naturbeskyttelsesorganisationer, zoologiske 

haver og forskere).  

Af hensyn til overskueligheden er beskrivelsen af handlingsplanen i det følgende fri-

holdt for uddybende tekniske redegørelser af hvorledes de forskellige tiltag skal 

iværksættes og evalueres. Alle fremsatte forslag til konkrete bevarings- og evalue-

ringstiltag bygger på indsigt og erfaringer, og vurderes som praktisk gennemførlige. 

En beslutning om hvorvidt man vil forsøge at bevare kirkeuglen som en integreret del 

af naturen i det danske landbrugsland for den pris det måtte koste, bør derfor alene 

hvile på politiske argumenter.    

 

Målsætninger 

Trin  1: Umiddelbart stabiliseret bestand.  

Succeskriterium for bestandsmål: (i) stabilt eller øgende antal ynglepar (mindst 15 

par) og/eller en (ii) gennemsnitlig ungeproduktion på 2,5-3,0 udfløjne unger per 

kendt par. 

Tidshorisont: 2 ynglesæsoner. Hvis ’captive breeding’ indgår som tiltag i strategien, 

vil tidshorisonten kunne forlænges til 5-10 ynglesæsoner, idet bestanden da kan blive 

stabiliset vha. et fangenskabssegment. 

Plan B hvis mål ikke opfyldes: opgiv yderligere tiltag.  

Primære tiltag: (i) effektiv fodring gennem ynglesæson, (ii) habitatforbedrende tiltag 

(slåning af græsstriber, afgræsning, forbedring af sommer-fødesøgningshabitaters 

kvalitet og mikrohabitats-heterogenitet inden for 250 m fra redested), (iii) sikring af 

redesteder mod ulykker for tilbageværende par. (iv) Vinterfodring i perioder med 

langvarig kulde/snedække. (v) Etablering af en reservebestand i fangenskab på 5-10 

par (fra individer fra Schleswig-Holstein og Danmark). Bestandsoverskud herfra ud-

sættes i et planlagt fremtidigt kerneområde, samt på lokaliteter med enlige fugle. 

Moniterings- og vidensopsamlingsstrategi: Basal bestandsmonitering: Registrering 

af yngleforekomster og disses ynglesucces (antal udfløjne unger), samt voksenoverle-

velse. Systematisk registrering af hvilke tiltag der har været iværksat på hver enkelt 

lokalitet (passiv evalueringsstrategi). ’Captive breeding’ og udsætning: analyse af er-

faringer med hold, opdræt og udsætning af fangenskabsfugle (rettet mod at de skal 

tage ophold på specifikke lokaliteter).    

 

Trin 2: Stabiliseret bestand 
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Succeskriterium for bestandsmål: (i) årlig bestandsvækst på mindst 10 % (og helst 

mere end 20 %) og/eller en (ii) bestandsstørrelse på mindst 50 par. En gennemsnitlig 

ungeproduktion på mindst 2,5 udfløjne unger per kendt par.  

Tidshorisont: 5-10 ynglesæsoner. Inden for denne periode evalueres årligt om udvik-

lingen generelt set forløber tilfredsstillende.  

Plan B hvis mål ikke opfyldes: Afhænger af graden af afvigelse fra succeskriterierne. 

Alternativ 1: justering af tiltagsstrategi, alternativ 2: opgivelse af alle bestandsfrem-

mende tiltag. 

Primære tiltag: (i) effektiv fodring gennem ynglesæson, (ii) habitatforbedrende tiltag 

(slåning af græsstriber, afgræsning, forbedring af sommer-fødesøgningshabitaters 

kvalitet og mikrohabitats-heterogenitet inden for 250 m fra redested), (iii) sikring af 

redesteder mod ulykker for tilbageværende par, (iv) udpegning af fremtidige habitat-

områder (på hver 4-5 ha inden for 200 m af potentielle redesteder) til 30-40 (på sigt 

mindst 120 par) inden for planlagt kerneområde. I disse habitatområder sikres habi-

tatgrundlag og redesteder, evt. suppleret med (v) målrettet udsætning af fugle fra 

fangenskab i de antaget bedst egnede områder  

Moniterings- og vidensopsamlingsstrategi: Basal bestandsmonitering: Registrering 

af yngleforekomster og disses ynglesucces (antal udfløjne unger), samt voksenoverle-

velse. Systematiske (eksperimentelle!) forsøg med skabelse af optimale fødesøg-

ningshabitater i yngletiden og evaluering af disse tiltags effekt. Eksperimentelt base-

ret evaluering af erfaringer med målrettede udsætninger af fugle fra fangenskab i det 

omfang dette tiltag indgår i strategien. (aktiv evalueringsstrategi) 

 

Trin 3: Levedygtig bestand 

Succeskriterium for bestandsmål: En bestand på over 100 ynglepar. En gennemsnit-

lig ungeproduktion på mindst 2,5 udfløjne unger per kendt par. 

Tidshorisont:  10-20 ynglesæsoner. Inden for denne periode evalueres jævnligt om 

udviklingen generelt set forløber tilfredsstillende.  

Plan B hvis mål ikke opfyldes: Afhænger af graden af afvigelse fra succeskriterierne. 

Alternativ 1: justering af tiltagsstrategi, alternativ 2: opgivelse af alle bestandsfrem-

mende tiltag. 

Primære tiltag: (i) effektiv fodring gennem ynglesæson (udfases gradvist til fordel for 

habitatforbedrende tiltag), (ii) habitatforbedrende tiltag (slåning af græsstriber, af-

græsning, øgning af mikrohabitats-heterogenitet), (iii) sikring af redesteder mod 

ulykker for tilbageværende par, (iv) oprettelse af mindst 150 potentielle rekrutte-

ringsterritorier i kernebestand med redesteder såvel som habitatgrundlag. (fangen-

skabsbestand udfases. Enkelte par kan bibeholdes til formidlingsformål)  

Moniterings- og vidensopsamlingsstrategi: Basal bestandsmonitering: Registrering 

af yngleforekomster og disses ynglesucces (antal udfløjne unger), samt voksenoverle-
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velse. Systematiske forsøg med skabelse af optimale fødesøgningshabitater i yngleti-

den og evaluering af disse tiltags effekt på kirkeugler såvel som den øvrige natur i 

forhold til de investerede udgifter (aktiv evalueringsstrategi) 

 

Trin 4: Levedygtig bestand på uden behov for kunstig fodring. 

Succeskriterium for bestandsmål: En bestand på over 100 ynglepar som er selvop-

retholdende uden kunstig fodring i yngletiden. En gennemsnitlig ungeproduktion på 

mindst 2,4 udfløjne unger per kendt par. 

Tidshorisont:  Vanskeligt at fastsætte på nuværende tidspunkt. Inden for den senere 

bestemte evalueringsperiode evalueres jævnligt om udviklingen generelt set forløber 

tilfredsstillende.  

Plan B hvis mål ikke opfyldes: Afhænger af graden af afvigelse fra succeskriterierne. 

Alternativ 1: justering af tiltagsstrategi, alternativ 2: opgivelse af alle bestandsfrem-

mende tiltag. 

Primære tiltag: (i) opretholdelse af ynglehabitater i en tilstand der sætter kirkeugler i 

stand til at yngle uden behov for kunstig fodring, (ii) sikring af redesteder mod ulyk-

ker, (iii) oprettelse af potentielle rekrutteringsterritorier i kernebestand med redeste-

der såvel som habitatgrundlag.   

Moniterings- og vidensopsamlingsstrategi: Basal bestandsmonitering. Systematiske 

forsøg med skabelse af optimale fødesøgningshabitater i yngletiden og evaluering af 

disse tiltags effekt på kirkeugler såvel som den øvrige natur i forhold til de investere-

de udgifter (aktiv evalueringsstrategi). 

 

Afsluttende kommentarer: 
 

Enhver forvaltningsplan er bund og grund politisk funderet idet den bygger på de øn-

sker man som samfund eller interessenter måtte have til en bestands tilstand. Den 

ovenævnte skitse for bestandsgenopretningsplan tager udgangspunkt i en et formo-

det ønske om at man på sigt ønsker en bestand der kan klare sig selv uden tilskuds-

fodring og udsætning. Kirkeuglen vides at kunne respondere bestandsmæssigt hurtigt 

på forbedrede livsbetingelser, og har ydermere vist sig nem og taknemmelig at hånd-

tere i fangenskab såvel som i forbindelse med forvaltningstiltag. Rent teknisk vurde-

res det derfor som fuldt muligt at redde og genoprette den danske kirkeuglebestand, 

såfremt de rigtige tiltag gøres på den rigtige måde, allerhelst nu mens der fortsat er 

en lille vild bestand at bygge på.  

Iværksættelse af denne forvaltningsplan skal derfor tage udgangspunkt i om der er 

politisk vilje til at sikre et tilstrækkeligt habitatgrundlag for at arten (svarende til 4-5 

ha habitatmosaik per par med høj bestandstæthed af regnorme, store insekter, amfi-

bier, smågnavere og agerlandsfugle inden for 250 m radius af redesteder). Da kirke-

uglen kan betragtes som en indikatorart for en rig og sammensat byttedyr fauna, vil 



 

 

 

    

Side 5/6 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

bestandstætheden af selv-reproducerende kirkeugler formentligt kunne bruges som 

indikator for naturkvaliteten i landbrugslandskabet. Bevarelse af kirkeuglen gennem 

habitatforbedring, bør derfor betragtes som en integreret del af Danmarks nationale 

naturstrategi (”Naturplan Danmark”). Vores oplæg til en forvaltningsplan forener be-

hovet for beskyttelse af arten med habitatforvaltning, rettet mod at styrke indholdet 

og funktionen af eksisterende NATURA 2000 områder og skabe en funktionel for-

bindelse mellem egnede habitater. 

 

Det endelige mål, såvel som trinmålene undervejs og de indlagte forslag til tidsplaner, 

er åbne for ændringer fra de forvaltende instanser side. Fordi bestanden er i umid-

delbar fare for at uddø, bør man dog i første omgang koncentrere sig om det første 

trinmål. Hvis det ikke kan opnås inden for få år, bør man alvorligt overveje at stoppe 

al videre indsats og overlade bestanden til sig selv, idet ingen bestand bestående af 

mindre end 15 par vil være levedygtig over mere end en kort årrække (Schaub et al. 

2006). Af samme grund foreslås stort set al aktuel indsats lagt an på at forbedre yng-

lesucces og overlevelse for de tilbageværende par. Dette indebærer også et – i dansk 

sammenhæng – hidtil uprøvet tiltag, nemlig etablering af en midlertidig fangen-

skabsbestand. Det skal understreges at etablering af en fangenskabsbestand ikke er 

en permanent løsning, men alene et nødvendigt tiltag i en bestandsmæssig kritisk si-

tuation. Udsætning af fugle vil være et redskab til at styrke og etablere reproduceren-

de bestande i områder, som er velegnede eller hvor plejetiltag er mest kosteffektive. I 

international sammenhæng er ”captive breeding” ingenlunde uprøvet, og har tidligere 

reddet arter som Californisk kondor og Mauritiustårnfalk fra at uddø globalt og i na-

turen. Hvis det inden for de næste par år skulle lykkes at stabilisere bestanden og 

bringe den i fremgang, er planen lagt an på at det i stigende grad vil være nødvendigt 

at investere i forbedret viden om hvorledes kirkeuglernes miljø på sigt kan bringes i 

en tilstand hvor kirkeuglerne selv er i stand til at opretholde en bestand. Hvorledes 

disse efterfølgende trin i praksis skal organiseres og financierers, tager den aktuelle 

skitse ikke stilling til.  
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