
ARBEJDSGRUPPEN FOR DANMARKS ROVFUGLE                                                                                  .  

 
09-009 HAVØRN – HELIAEETUS ALBICILLA – WHITE-TEAILED SEA-EAGLE  - SEE-ADLER 

 

Rovfugledag med Per og Sigrid, gav 11 havørne  
–mindst 10 forskellige individer. 
MINDRE MEDDELELSE FRA ARBEJDSGRUPPEN FOR DANMARKS ROVFUGLE 
 

Af Jan Bygebjerg Fyhn 

 

Tirsdag d. 11. august, havde jeg lavet en aftale med Per Bomholt om at vi skulle til Sønderjyl-
land på rovfugletur. 
 
Dagen startede klokken 6:30 for mit vedkommende, hvor jeg stod op og gjorde mig klar. Jeg 
skulle være på Brennerpasset i Kolding kl. 9:00; men ville lige bruge de første timer af min 
rovfugledag ved Solkær Enge.  
 
Ude på en sandbanke midt i engene, stod hele familien havørn og slappede af. Hunnen sad på 
bredden, hannen længere inde af revlen, den ene unge på nogle sten og den sidste unge, var i 
gang med at bade og drikke. Dejligt at se dem alle sammen samlet for første gang efter ud-
flyvningen, da ungerne slet ikke har virket så sociale, som vi senere på dagen skulle erfare at 
de nogle steder er. 
 
Omkring kl. 07:20 lettede hannen og fløj stik SØ imod Føns Vang, kort efter fløj hunnen og 
den ene unge efter; hvor langt denne fulgte efter lagde jeg ikke mærke til; men den sidste 
unge blev ved engene og satte sig op i et træ. 
 
Så var tiden efterhånden kommet til at sætte kursen imod Kolding. Præcis kl. 9:00 var jeg i 
Kolding og efter en kop morgenkaffe og brød, var delegationen klar til afrejse. 
 
Vi startede med at køre til Haderslev Inderfjord, hvor vi holdt en kort pause omkring engene 
ved Starup på sydsiden af fjorden –her fik Per øje på en havørn som kredsede højt oppe over 
de fjerneste skove, så vi satte af sted imod Sverdrup/Kvistrup, hvor vi havde frit udsyn over 
den del af fjorden hvor de unge havørne gerne skulle boltre sig, og vores teori kom til at holde 
stik.  

 
 
Begge unger fra Havørne-parret ved Nygård 11.august 2009. Foto: Jan Bygebjerg Fyhn 2009  
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Inden vi kom helt ned til vores ”holdeplads”, kredsede ørnene allerede over hovedet på os. 
Ligesom jeg plejer at gøre hjemme ved Solkær, begyndte jeg at pifte efter de unge ørne –den 
ene var temmelig nysgerrig og kom ned på behørig afstand. Den anden kredsede rundt lidt 
længere oppe med en ung musvåge i hælene. Altså to ungfugle ved Nygård-parret. I lang tid 
legede de rundt oppe over vores hoveder og da tiden for flyvning åbenbart var optimal, be-
stemte vi os for at drage imod Bankel, hvor muligheden for at se ungfugle højst sandsynlig 
også ville være stor nu; hvis de havde fået unger vel at mærke. 

 
 
 
Den største Havørne-unge ved Nygård 11.august 2009. Foto: Jan Bygebjerg Fyhn 2009.  
 
Vores tur ved Bankel Sø startede på Nordvest-siden ved Hyrup, hvor vi sad og fik vores mid-
dagsmad. Ude på søen lå der mindst 300 svaner og minimum dobbelt så mange blishøns og 
bagved i skoven sad en duehøgunge og skreg på mad. Udsigten herfra var eminent og pludse-
lig ser vi en skygge lette fra sølvpoplerne (det gamle redeområde og –træ); det er en af de 
gamle fugle, men den forsvinder i lav flugt over skovene og søens overflade på den modsatte 
bred. Pludselig ser vi endnu en fugl i poplerne, eller er det den samme som før?? Vi bliver nødt 
til at køre over på sydvest-siden hvor poplerne står, for at få dette bekræftet. Da vi når der-
over finder vi to unge havørne. Den ene står på ”den gamle rede” i poplen, den anden på en 
næsten 90 graders knækket gren syd for redetræet. Også disse to unger virkede meget socia-
le. 
 
På vejen stopper vi forbi Bente og Henning og får en sodavand, en øl til deling og en rigtig god 
snak –det er nu altid hyggeligt at besøge de to dejlige mennesker. Jeg får mine bedste billeder 
af gran- og løvsangere i hans have –de vimser ganske enkelt rundt omkring dig. 
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Turen går til herefter til Slivsø, hvor der ikke er skyggen af havørn –en enkelt musvåge blev 
det til. 
Dyrehaven ved Pamhule venter som næste og afsluttende destination –til at starte med ser jeg 
en havørn langt ude over Haderslev Dam –en gammel fugl med hvid hale. Ved lågen til Dyrha-
ven ser vi en spurvehøg kredse rundt over de små samlinger af indhegnede krat. Vi sætter os 
på bænkene ud imod dammen og restauranten på den anden side. Inden vi er nået ned til 
bænkene, skal det dog lige siges, at vi observerer den første fiskeørn over dammen –den for-
svinder imod sydvest; men pludselig kigger jeg op og der flyver endnu et individ, så mindst to 
sikre individer af fiskeørn –den ene en sikker han, da den næsten ikke har noget brystbånd. 
 

 
 
Fiskeørn Pandion Haliaetus ved Haderslev Dam 11.aug 2009. Foto: Jan Bygebjerg Fyhn 2009 
 
Dagen er omme og vi kører tilbage til Kolding. På vejen hjem på min scooter observerer jeg 
dog endnu en fiskeørn ved Solkær Enge –trækkende syd over Sdr. Stenderup og videre ud 
over bæltet. 
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Opsummering på dagen:  
 
Solkær Enge: 
 
 Havørn   - 2 AD + 2 JUV 
 Fiskeørn   - 1 AD hun 
 Hvepsevåge  - 1 AD hun + 1 JUV lys fase 
 Duehøg  - 1 AD han  
  
Haderslev Fjord: 
 
 Havørn  - 2 JUV + 1 ubest. 
 Musvåge  - 2 JUV begge lys fase.  
  
Bankel Sø: 
 
 Havørn  - 1 AD + 2 JUV 
 Duehøg  - 1 JUV (kaldende) 
 
Dyrehaven: 
 
 Havørn  - 1 AD 
 Fiskeørn   - 3 AD (mindst 2 forskellige) 
 Spurvehøg  - 1 AD han 
 Hvepsevåge  - 1 AD  


