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Den røde glente yngler i Midtjylland 
 
 
Den danske bestand af den smukke røde glente med den karakteristiske kløftede hale og et 
vingefang på over halvanden meter er i hastig fremgang. Den er nu også nået til den jyske 
højderyg, hvor ornitologerne i år rapporterer om mindst 2 par. 
 
Begge par yngler indenfor Skov- og Naturstyrelsen Midtjyllands geografi. Det ene par yngler i 
en statsskov og det andet par lige udenfor en anden statsskov. Fælles for begge par er, at 
de har deres reder få km fra rute 13. Det er netop et særkende for den røde glente, at den 
vælger sit redested i nærheden af motorveje eller andre stærkt trafikerede veje, hvor den har 
mulighed for at finde trafikdræbte dyr og fugle. 
 
Den røde glente er nemlig en udpræget ådselæder. Langt størstedelen af dens føde er døde 
dyr og fugle. Tidligere fandt den ofte sin føde på gårdenes møddinger, hvor selvdøde høns 
og smågrise blev henkastet. I nutidens landbrugsland, hvor enhver almindelig svinegård har 
indtil flere såkaldte kadaverkappe til at stå ved indkørslen, er glenten frataget denne mulig-
hed, og er nu i stedet afhængig af danskernes hang til bilkørsel. Glenten supplerer dog gerne 
med levende padder, mus og rotter samt fugleunger. 
 
Det er først de seneste årtier, at glenten igen regelmæssigt har fløjet sin smukke vuggende 
flugt med halen i konstant bevægelse for at styre kursen over det danske landskab. I det me-
ste af 1900-tallet var glenten forfulgt af landmænd og jægere og var stort set udryddet i Dan-
mark. Udviklingen er nu heldigvis vendt, så naturelskere har mulighed for at se den røde 
glente året igennem. Den har nemlig fundet ud af, at det som regel godt kan lade sig gøre at 
overvintre i Danmark i stedet for at flyve sydpå til områder, hvor den måske stadig er upopu-
lær i jægerkredse. Det skønnes, at glentens fravalg af vinterferien sydpå er en stærkt med-
virkende årsag til, at bestanden øges. 
 
”Det er rigtigt dejligt, at vi nu har ynglende røde glenter i de midtjyske hedeplantager. Inden-
for de sidste par år har vi oplevet, at flere par natugler og perleugler har fået unger på vin-
gerne. Det viser, at hedeplantagerne rummer store naturværdier – og hvem ved? Næste år 
har vi måske ynglende traner i en eller flere moser i plantagerne”, siger naturvejleder Torben 
Bøgeskov fra Skov- og Naturstyrelsen Midtjylland. 
 
Det par, der yngler i en af de midtjyske statsskove fik 2 unger. Desværre kunne ornitologen, 
Peter Hjeds, der skulle ringmærke ungerne, konstatere, at den ene unge var død en uges tid 
tidligere. Den døde unge var delvist spist af sin bror eller søster. Den anden unge har nu i 
lighed med mange andre danske glenteunger fået ring på, så den måske senere kan være 
med til at belyse de danske glenters yngle-, træk- og overvintringsvaner. 
 



   

Den overlevende unge ses på billedet siddende i reden, som er meget usædvanlig ved, at 
den er placeret i en stor gran. Normalt foretrækker glenterne løvtræer. Glenterne er heller 
ikke selvbyggere, men ”låner” som regel en stor rede, andre fugle som ravne, musvåger eller 
duehøge har bygget. I dette tilfælde er der tale om en stor, gammel duehøgerede. 
 
Redens placering blev i øvrigt opdaget i et sjældent set samspil mellem en fugletosset biblio-
tekar, en bogbus, en læseivrig mor, en 8-årig fugleinteresseret dreng samt en statsskovfo-
ged. 
 
Yderligere information om den røde glente findes på 
www.dofbasen.dk/ART/art.php?art=02390  
www.dof.dk/sider/images/stories/proj/datsy/dokumenter/denroededrage.pdf  
www.dof.dk/index.php?id=nyheder&s=nyheder&m=visning&nyhed_id=189   
 
Yderligere oplysninger:    Naturvejleder Torben Bøgeskov, tlf. 75 80 00 07 eller 20 13 78 90   
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