
226  Sortand

Sortand Melanitta nigra
Common scoter

Sortanden yngler i fjeldområderne i Norge og 
Sverige og i de nordlige egne af Finland, Rusland 

og Sibirien samt fåtalligt på Island og De Britiske Øer. 
En væsentlig del af den nordvesteuropæiske sortan-
debestand overvintrer i de danske farvande, specielt 
i Kattegat og Østersøen,  men i mindre omfang også 
ud for den nordlige del af Vadehavet (Laursen m.fl. 
1997). De danske farvande, specielt Kattegat syd for 
Læsø og området ud for Vadehavet, er også vigtige som 
fældningsområde fra juni til og med oktober (Laursen 
m.fl. 1997). Antallet af sortænder i Danmark varierer 

fra år til år (Laursen m.fl. 1997). Det ligger normalt 
konstant højt vinteren igennem, indtil returtrækket til 
ynglepladserne starter i slutningen af marts og begyn-
delsen af april.

I Danmark er der blot ringmærket 37 sortænder 
fra 1933 til 2001. Ni fugle blev ringmærket i 2001, og 
dette er det højeste årlige antal hidtil. Kun tre af de 
mærkede fugle er genfundet, alle kort tid efter mærk-
ningen. Af de genmeldte fugle var to mærket ved den 
jyske vestkyst i hhv. oktober 1993 og januar 1990, og 
én ved Fyns Hoved i februar 1999. Én af fuglene fra 
den jyske vestkyst (Blåvand) blev en uge senere fundet 
død på Sylt i Tyskland.

I Danmark er der fundet to sortænder, mærket i 
udlandet. En var mærket på Sylt og blev genfundet i 
Sønderjylland, og en var mærket i Hvidehavet og blev 
genfundet i Lillebælt (fig. 1). Sidstnævnte blev mærket 
24. juni 1973 og skudt 28. februar 1976.

I 1960’erne blev der årligt nedlagt 20.000 sortænder 
i Danmark, men antallet er siden faldet til omkring 
5.000 (Bregnballe m.fl. 2003). 

English summary
The common scoter is a frequent visitor to Danish waters. 
Moulting birds are observed from June to October and many 
remain in Denmark throughout the winter. Only a few com-
mon scoters have been ringed, and the recovered birds were all 
found shortly after ringing relatively close to the ringing site. A 
common scoter ringed in the White Sea was shot in the Little 
Belt on 28 February 1976. 
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Fakta Facts

Mærkninger Birds ringed 37

Genmeldinger Recoveries
Antal genmeldinger No. of recoveries 3
  -heraf uden for Danmark Recovered abroad 1(33 %)
Antal fugle No. of individuals 3
  -heraf mærket som unger Ringed as chicks 0
Genmeldingsandel Proportion recovered 8 %
Mærket i udlandet, genmeldt i Danmark 2
Ringed abroad, recovered in Denmark

Fig.1. Mærknings- og genfundslokaliteter for sortand ringmærket 
eller genfundet i Danmark. Linje forbinder mærknings- og 
genmeldingssted. Ringing and recovery locations of common scoter 
ringed or recovered in Denmark. Line connect ringing and recovery site.
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