
 

Rød glente på kollektiv overnatningsplads i SV-Sjælland 

I de sidste ca. 10 vintre har man set Røde glenter på kollektive overnatningspladser i Danmark. Først 

i Sydjylland og senere ved Åmosen i Vestsjælland. De første år var det en 15 til 20 fugle, men i det 

sidste 2-3 vintre er det steget til 75-80 fugle eller mere flere steder i Danmark (Åmosen, Horsens og 

Djursland. Ynglebestanden er også steget i denne periode fra omkring 20-25 par til over 100 par i 

hele Danmark. 

 

Rød glente (Foto: Benth Micho Lange) 

Den store og elegante rovfugl er blevet mere og mere almindelig i det danske landskab. Med sin 

rustrøde farve, kløftede hale og lange vinger er den røde glente ikke til at tage fejl af. 

Vinteren igennem ser man de røde glenter samle sig på steder for at sove kollektivt - et syn, der er 

særdeles flot og tiltrækker mange fugle-og naturinteresserede. Sidst på eftermiddagen samles de 

flere steder i Danmark og flyver skrigende omkring, inden de sætter sig til ro i det træ eller en gruppe 

af træer, de vælger som nattesæde. Det vides ikke præcist, hvorfor glenterne overnatter i flok.  Den 

røde glente lever af ådsler og formodentlig vil fuglene kunne ”aflæse” hinanden for at se, om de har 

haft held til at finde et ådsel og derfor følger de måske de dygtige ”ådsels-findere” den næste dag. 

Bestanden af Rød glente er på til mellem 18.000 og 24.000 par i hele Europa, hvor hovedparten af 

bestanden findes i Tyskland, Frankrig og Spanien (næsten 80 %). Den er også talrig i sydlige Sverige 

(ca. 2000 par).  Rød glente var en almindelig dansk ynglende rovfugl indtil midten af 1800-tallet. 

I Naturpark Tystrup-Bavelse er der i vinteren 2015/2016 set Rød glente jævnligt – enten en enkelt 

fugl eller to på samme område. Først i slutningen af vinteren fik en oplysning om, at der har været 

en kollektiv overnatningsplads i det Sydvestsjællandske område. Et mindre skovområde mellem 

Sandved og Hyllinge er det set op til 14 Røde glenter i periode i vinteren. 

 



Vi kender ikke meget til det, men håber at få mere information fra området. 

Den Røde glente yngler flere steder i naturpark-området – i skovene vest for Sorø, i skovområder 

både nord, syd og øst for Tystrup-Bavelse sø, ved Glumsø og videre i området nord for Holmegårds 

mose. Det kan meget vel være fugle fra dette område, som har haft kollektiv overnatningsplads i 

nærheden af Sandved-Hyllinge-Fuglebjerg. 

Rød glente er trækfugl, men oftest er det kun ungfuglene der trækker syd på til f.eks. Frankrig og 

Spanien. I milde vintre vil de fleste af ynglefuglene overvintre i relativ nærhed af deres ynglested. 

 

Røde glenter (Foto: Benth Micho Lange) 

Har du oplysninger om en kollektiv overnatningsplads i Sydvestsjælland så send dem gerne til: 

info@naturpark-tystrup-bavelse.dk  

- Brug og bevar den danske natur – 

- www.naturpark-tystrup-bavelse.dk 
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