
 

Den 1. juni 2010 
 
 

Spændende forår i statens skove i Midtjylland 
 

Et af kun to eller tre kendte ynglepar af den i Danmark meget sjæld-
ne Perleugle, har igen i 2010 ynglet i en af Skov- og Naturstyrelsen 
Midtjyllands plantager.  
 
Netop i disse dage har ornitologer fra Dansk Ornitologisk Forening Vestjylland (DOF) set, at 
6 store og velfodrede unger har forladt en redekasse opsat i en midtjysk plantage. Ungerne 
fra det midtjyske par blev tidligere i maj måned ringmærket som et led i et projekt under Zoo-
logisk Museum ved Statens Naturhistoriske Museer, København. Det er mindst tredje, og 
måske femte år i træk, Perleuglerne yngler i plantagen, og mens to kuld i 2009 blev ødelagt, 
sandsynligvis af Skovmår, er det i år lykkedes uglerne at opfostre 6 unger. Det andet kendte 
par i Danmark findes på Bornholm og derudover er der et muligt par i det sydlige Jylland. 
 
DOF Vestjylland og SNS Midtjylland gik i 2008 sammen om et spændende projekt med op-
sætning af redekasser til bl.a. Perleugle. Samarbejdet kom i stand som et Grønt Partner-
skabsprojekt, efter at der i 2007 var gjort et ynglefund af arten i en af distriktets plantager. 
Der blev opsat ca. 25 kasser til Perleugle, 20 kasser til Natugle og 70 kasser til Vendehals 
fordelt i 7 af distriktets skove, og medlemmer af DOF har holdt øje med kasserne og registre-
ret indholdet. Uglekasserne har været en stor succes, idet der er konstateret 6 – 7 par Nat-
ugler, der er ret sjældne i området, og altså et par Perleugler. Vendehals har endnu ikke yng-
let i de kasser, der er opsat til disse, men kasserne bliver flittigt brugt af Musvitter og andre 
mejser. 
 
En utilsigtet sidegevinst ved opsætningen af redekasserne er, at der i 2010 har ynglet Skov-
mår i kasserne. Skovmåren regnes for et af det sjældneste pattedyr i Danmark, og det er 
ikke ofte, at man er heldig at opleve en Skovmår, når man færdes i naturen. I forbindelse 
med kontrol af kasserne med et trådløst kamera, er der imidlertid fundet ynglende Skovmår i 
to af uglekasserne, hver med 3 unger. Det er glædeligt at konstatere, at også Skovmåren har 
det godt i Midtjylland, men også lidt bekymrende på Perleuglernes vegne. Skovmåren er 
kendt som en voldsom trussel mod netop Perleugler, og bl.a. i Norge, hvor der er en pæn 
bestand af Perleugler, er det konstateret, at Skovmårerne kan plyndre mellem 80 og 100 % 
af redekasserne.  
 
Såvel Perleugler som Skovmår yngler gerne i naturlige huller i træerne eller i gamle sort-
spættehuller, men mange steder er der mangel på netop disse redesteder. Sortspætten er 
tilsyneladende, og af uforklarlige grunde, gået tilbage i store dele af landet. I DOF’s database 
over fugleobservationer i Danmark, www.dofbasen.dk, kan man se, at Sortspætten siden 
1980’erne har ynglet i de midtjyske statsplantager indtil 2009, hvor den for første gang i 



   

mange år, ikke ynglede i flere af de tidligere yngleområder og bl.a. derfor kan der være sti-
gende behov for opsætningen af redekasser. 
 
Derfor har DOF-Vestjylland og SNS Midtjylland besluttet at supplere de opsatte redekasser 
med yderligere 10 kasser, dels fordi Perleuglerne gerne skifter redeplads fra år til år, dels for 
at gøre det sværere for Skovmåren at finde de kasser, der er ynglende ugler i. 
 
Kontaktpersoner: Steen Fjederholt, SNS Midtjylland på tlf. 97 45 41 88 og Ole Olesen, DOF 
Vestjylland på tlf. 22 60 36 85 
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