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I efteråret 2013 væltede en storm fiskeørnenes redetræ i Gribskov, og der
var frygt for, at Østdanmarks eneste fiskeørnepar ville kvitte området som
yngleplads. Men så tog fuglefolk fra DOF affære i samarbejde med
Naturstyrelsen. En stor rødgran blev topkappet og gjort beboelig for
fiskeørne, og nu har fiskeørnene bygget rede i deres nye træ, hvor alt ånder
familieidyl med daglige parringer.

Sjællands eneste ynglepar af fiskeørne beholder deres adresse i Gribskov, men parret har flyttet residensen nogle

meter til et helt nyt redetræ i Vandmosen. 

For fiskeørnenes gamle redetræ væltede i en storm kort efter at fuglene var fløjet af sted mod deres vinterferie i

Vestafrika.

DOF sørgede derefter - i et samarbejde med Naturstyrelsen - for, at fiskeørnene kunne vende hjem i foråret 2014

til et nyt egnet redetræ. Og netop nu tegner alt lovende for parret.

I løbet af bare en uges tid har fiskeørnene bygget sig en helt ny rede, der også har fungeret som elskovsrede, så alt

tyder på en familieforøgelse hos skovens sjældne ynglefugle.
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Der er udsigt til familieforøgelse hos �skeørnene i Gribskov. Foto: Per Ekberg.

Vi blev grundigt nervøse, da en storm den 30. oktober 2013 lagde fiskeørnenes gamle redetræ ned, men vi fik

hurtigt en aftale med Naturstyrelsen om at udpege et nyt meget højt træ til hjem for fiskeørnene.

En skovteknikerelev kravlede derpå cirka 30 meter op i den udvalgte rødgran og topkappede træet, så det

kunne blive til et rigtigt fiskeørnetræ.

Fiskeørne skal have udsyn 360 grader rundt, så de yngler primært i træer, der er flade i toppen, så rovfuglene

kan bygge på en slags platform højt til vejrs, siger ornitologen Luise Ekberg, der er en af DOF's caretakere i

Gribskov og såkaldt redekoordinator for skovens fiskeørne.

Det betyder blandt andet, at hun holder et ekstra vågent øje med de ynglende fiskeørne og er med til at give

statsskovens folk råd om fiskeørnene.
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Fiskeørnene ses her i deres hjemlige omgivelser i Gribskov. Foto: Per Ekberg.

Fiskeørne-hannen ankom til Gribskov allerede den 6. april, og bare fem dage senere så vi hunnen. Hun sad i

parrets nye træ, og kort efter fløj hun af sted og kom tilbage med en gren til reden.

Skovteknikeren, der har topkappet rødgranen, havde lagt nogle af de kappede grene øverst i træet, da han var

til vejrs i toppen. Så fiskeørnene har haft et grundlag at bygge videre på straks efter deres ankomst, fortæller

Luise Ekberg, der spår, at fiskeørnene vil have æg i reden i næste uge.

Fiskeørne ruger i cirka 37 dage, så i juni skulle vi gerne have unger, der skal fodres af de gamle. Da bliver der

for alvor noget at kigge på, inden ungerne i begyndelsen af august forlader redetræet, siger DOF’s

redekoordinator.

Publikum har gode muligheder for at se Gribskovs fiskeørne på afstand og med godt overblik fra Bøgeø på Gribsø

Bakker nordvest for Vandmosen, hvor redetræet står synligt i terrænet.
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Fiskeørnenes topkappede redetræ ses i baggrunden til venstre for den skrå træstamme forrest i billledet. Foto: Per Ekberg.

Danmark har kun ganske få ynglepar af fiskeørn. Siden 1970’erne, da fiskeørnen så småt begyndte at

genindvandre som ynglefugl i den danske natur efter at have været fordrevet siden begyndelsen af 1900-tallet,

har arten ynglet uregelmæssigt.

Men indenfor det seneste årti ser fiskeørnen ud til at være ved at få fodfæste. I mange år ynglede arten kun på én

lokalitet i Jylland, men senest har den ynglet på yderligere to jyske lokaliteter samt én på Sjælland med Gribskov

som hovedsæde.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF), tlf. 33 28 38 00.

Luise Ekberg, medlem af DOF’s caretakergruppe i Gribskov, tlf. 20 28 72 73.
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