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10-001 HAVØRN HALIAEETUS ALBICILLA - WHITE-TAILED SEE-EAGLE - SEE-ADLER 

 
Iagttagelser af Havørne med farveringe 2008-2009 
  
Ikke alle Havørne der ses med farveringe kan/er fotograferet. Flere bliver iagttaget og 
aflæst med håndkikkert eller telescope. Denne side kan være en inspiration til at være 
mere opmærksomme for at fotografere Havørne i de områder, hvor der er iagttaget 
farvemærkede Havørne eller kigge ekstra på fuglene i telescope. 
  
Saltbækvig i Odsherred 
Havørn 2K med svenske ringe, Saltbækvig feb 2008 (Scheel/DOF-Vestsjællands 
hjemmeside) - ingen foto 

  
Hostrup sø, Sydjylland 
Den 6-6-2008 har Claus Lunde (se www.fugleognatur.dk   under Galleri) et billed af Havørn 
adult - formodentlig han - som viser farvemærkningen af denne fugl. Højre ben metalring 
(guldfarvet) = TYSKLAND og ventre ben Sølv over BLÅ , hvilket er lig med 1991. Denne adulte 
Havørn er snart en ældre m/k i sit 18. kalenderår og stadig med få mørke tegninger på halen! 
  
Dyrehaven ved Tystrup sø  
19/12-2008 
Havørn 1K med danske farveringe (Dyrehaven, Tystrup sø) iagttaget sammen med 3 andre 1K 
Havørne – ingen foto 
Farvekoder på ringe viser dansk mærket Havørn fra 2008. Der kan være mulighed for at denne 
fugl kommer fra Lolland.  
  
Susåen nær Næstved 
2 Havørne 2K fugle iagttages på engområderne ved Susåen mellem Gerdrup og Ladby 10. 
januar 2009. På den ene kunne farvekoderne aflæses - men ingen inskription kunne ses (godt 
500 meters afstand med telescope). Farvekoder viser at fuglen var mærket i Sverige 2008. 
  
Susåen syd for Holløse Mølle  
Havørn 2 K siddende i toppen af granner ved Flagbakken mellem Nåby og Holløse Mølle den 
20. januar 2009 kunne i telescope (ca. 600 m) ses at den bar farveringe. Farvekoderne viser 
fugl mærket i Tyskland i 2008. 
  
Stenvad, Norddjursland 
den 14.marts 2009 er der fotograferet en 4K Havørn med farveringe. Højre ben SORT og 
venstre ben SORT over RØD. Landekoden er Baltiske Sverige og årstalkode 2006. Fotografi af 
fuglen kan ses www.fugleognatur.dk   under Galleri (Thomas Kehlet). 
  
Stadil-fjord, Vestjylland 
14.marts 2009 ses en 2K Havørn med farveringe. Opgives med GRØN ring på højre ben = 
Sverige/Lapland og på venstre ben RØD (fugle fra 2008 har Alu-farve over RØD). Aluring 
formodentlig ikke set, så derfor = 2008. Formodentlig 2K fugl fra det svenske Lapland.  
En lignende iagttagelse af en 2K-fugl fra Møn i 2008.  
(Kilde: DOFBasen/JB) se oversigten 
  
Værnengene ved Skjern 
16.marts 2009 iagttoges en 4K Havørn på Værnengene. I DOFBasen er den opgivet med 
en GRØN ring over RØD på venstre ben. Denne kombination findes ikke, men derimod SORT 
over RØD = 2006 (4K-fugl). På højre ben angives metal ring . Hvis ringen er høj og Alu- eller 
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Sølvfarvet = Polen . Hvis ringen er lav og Guldfarvet = Tyskland. Aflæsningen bekræfter en 4 
K-fugl fra enten Polen eller Tyskland. 
(Kilde: DOFBasen/Ole Amstrup) se oversigten 
  
Tystrup sø, Sjælland 
11.april gæstede 2 2K-fugle  Tystrup sø. Den ene af disse var en farvemærket fugl - mærket i Danmark i 
2008. Muligvis samme fugl som sås 19.12-2008. Det er sandsynligvis en af ungerne fra NV-Lolland. Foto 
vil nok snart komme. 
  
  
Vil du bidrage med iagttagelser af farvemærkede Havørne, kan du sende 

oplysningerne til: 
  
info@danmarksrovfugle.dk 
  
og skriv følgende: 
  
farveringe på højre ben 
farveringe på venstre ben 
dato 
sted 
dit navn og adresse, email 
  
alle iagttagelser vil blive viderebragt til Ringmærkningsafdelingen på Zoologisk Museum 
  
Dine iagttagelse kan være med til at andre måske kigger bedre efter om de Havørne de ser 
skulle være farvemærket. Alene gennem de sidste 3 år er der fremkommet mange oplysninger 
om, hvordan Havørne-bestanden i Nordeuropa bevæger sig rundt - specielt i hele Østersø-
regionen. 
  
Benth Micho Møller 
Arbejdsgruppen for Danmarks Rovfugle 
 


