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Hjælp os med at kende vores Havørne. 
Havørne – projekterne Sydfyn – Sydøstjylland og Sydsjæl-
land. 
 
Arbejdsgruppe for Danmarks Rovfugle ved Per Bomholt, Benth Micho Møller og Erik Thomsen. 
 
Havørnene i 2 census områder i Danmark har medlemmer af arbejdsgruppen fulgt intensivt 
siden 2000 i et samarbejde mellem fuglefotograferne Frank Wille, Bente Holm-Petersen og Erik 
Thomsen. Fra 2005 er alle ynglende ørne forsøgt registreret med fotos og der er indsamlet 
data om ynglefuglene hele året.  
 
Ørnene skrives i mandtal. 

 
På nuværende tidspunkt har arbejdsgruppen fotodokumentation af næsten alle vores ynglefug-
le og i 2007 lykkedes det for første Erik Thomsen at dokumentere, at 2 af 3 ringmærkede hav-
ørne ungfugle fra Fyn opholdt sig ved Brændegård Sø i følgeskab med en ungfugl fra Sverige. I 
2009 har en unge fra Sdr. Stenderup ved Kolding opholdt sig på Fyn, hvor den nu med sikker-
hed er aflæst ved Brændegård Sø af Erik  Thomsen. Ny viden om vores danske havørne er ved 
at blive indsamlet gennem et enestående samarbejde mellem rovfugleforskere og fotografer. 
Mange af vores ørne er ringmærkede eller har karakteristiske tegn i fjerdragten som gør, at vi 
kan identificere dem. Vi ved således, at hannen i Åbenrå er en tysk fugl født i 1991, at Bertha 
fra Bankel ikke var ringmærket og forsvandt i vinteren 2005 og at parret ved Haderslev består 
af 2 tyske fugle med ring på. Vores aflæsninger har vist, at vi både rekrutterer ynglefugle fra 
Tyskland og landene omkring Østersøen og den Botniske Bugt.  
 
Vores projekt omfatter de havørne par, der yngler i Lillebælt – regionen og på Sydfyn. I områ-
det har vi siden 1996 haft de 3 kendte yngle par ved Åbenrå, Årøsund og søerne på Sydfyn. I 
2004 slog et par sig ned ved Haderslev, i 2008 et par ved Kolding og på Langeland og i 2009 
begyndte yderligere 2 par at hævde territorium på henholdsvis Als og ved Haderslev.  På Sjæl-
land har vi fulgt parret ved Tystrup. I 2008 ynglede yderligere 2 par i området (ynglelokalite-
terne holdes p.t. hemmelige) og i 2009 etablerede et par sig med rede lige nord for undersø-
gelsesområdet og fik 2 udfløjne unger.  
 
Tovholdere på projektet er Per Bomholt og Erik Thomsen i Sydøstjylland og på Fyn, mens 
Benth Micho Møller og Bente Holm-Petersen er tovholdere på Sjælland.  Der indsamles fotodo-
kumentation af ynglefuglenes og ungernes bevægelser i hjemområderne samt forekomsten af 
andre fugle i områderne. Desuden indsamles data om adfærd, føde og ynglebiologi.  
 
Hjælp os med at blive klogere. 
 
Fotos, som muliggør aflæsning af havørne eller tilsvarende spændende iagttagelser kan sendes 
til Benth Micho Møller. Mailadresse: valmose@vipcybercity.dk eller bmm@danmarksrovfugle.dk   
Alle oplysninger forbliver fortrolige og anvendes ikke i kommerciel henseende. Vi modtager 
ikke offentlig støtte til projektet og data er arbejdsgruppens ejendom. 
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Eksempel på svensk 1K-farvemærket Havørn af svensk oprindelse fotograferet ved Brænde-
gårdssøen, Fyn af Erik Thomsen 13.november 2007 


