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NATUR
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Jobber som: Førstelektor 
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Ørnens flukt
Natt til søndag første
helga i september startet
en av årets fiskeørnunger
den farefulle ferden fra
trygge omgivelser i
Lierne mot et vinter-
kvarter, etter all sann-
synlighet, et eller annet
sted i Afrika.

Satellittsendere
For første gang ble det i 2007 mon-
tert satellittsendere på fiskeørn i
Norge. Prosjektet gjennomføres i
regi av Høgskolen i Nord-Trøndelag
(HiNT). Det er nå til sammen mon-
tert satellittsendere på åtte unge 
fiskeørner i Nord-Trøndelag fra
2007 til 2009. Senderne monteres
på ungene i slutten av juli, noen få
dager før de er flygedyktige. Med
påmontert satellittsender kan fug-
lenes bevegelser følges med stor
nøyaktighet. 

Hver dag i perioden under trek-
ket sørover gir avanserte satellitt-
sendere daglige plott med fuglenes
posisjoner. Etter at fuglene for-
ventes å være framme ved sine re-
spektive vinterkvarter endres mel-
dingsfrekvensen fra daglige til
ukentlige meldinger. Dette gjør det
både enkelt og ikke minst spenn-
ende for oss som har gitt disse
ungfuglene en liten «ryggsekk» på
30 gram. Hver morgen etter at kon-
tordøra er opplåst og pc’n er starta
blir det jo til at fuglenes posisjoner
må sjekkes. 

Historie
«I gamle dager» var fiskeørn en van-
lig rovfugl i Norge. Der hvor det var
skog med fiskerike vann kunne 
fiskeørna som regel påtreffes. Om-

kring 1930 var imidlertid de fleste
fuglene tatt av dage og bare noen
ytterst få par i Østfold og i Øst-Finn-
mark var igjen. I 1962 ble den
fredet i Norge og antall hekkende
par økte. Imidlertid kom nye utford-
ringer i form av sur nedbør som
resulterte i fisketomme vann man-
ge steder i Sør-Norge. Situasjonen
ble dermed håpløs for fiskeørna
som lever utelukkende av fisk.

Utbredelsen i Norge idag
Fiskeørn er en fåtallig rovfugl i
Norge med til sammen omkring
200 hekkende par. Hovedutbred-
elsesområde i Norge strekkes seg
fra Skagerrak-kysten nordover mot
Røros. Nord-Trøndelag er helt i
ytterkanten av utbredelsesområdet.
Verken i Nordland eller i Troms
finnes hekkende fiskeørn. Imid-
lertid finnes en mindre hekke-
bestand i Finnmark. 

Antall hekkende par 
i Nord-Trøndelag
Gjennom dette prosjektet har vi nå
til sammen kartlagt 11 hekkelokali-
teter i Nord-Trøndelag. Alle lokali-
tetene ligger ved fiskerike vann og
reiret er på de fleste lokalitetene
ute på ei øy eller en holme. Med 
ett unntak er alle reir plassert i
toppen av ei stor furu. De voksne
fuglene holder sammen i et «livs-
langt ekteskap» og det samme
reiret benyttes år etter år. Dette til
forskjell fra mange andre rovfugler
som gjerne har flere alternative reir
innenfor territoriet.

Hekkesuksess
I likhet med flere andre store rov-
fugler er det også hos fiskeørn slik
at ikke alle parene går til hekking
hvert år. Det betyr at det heller 
ikke blir produsert fiskeørnunger
på alle 11 lokalitetene i Nord-
Trøndelag hvert år. Eksempelvis 
ble det i 2009 gjennomført vel-
lykket hekking på åtte av de elleve
lokalitetene. I gjennomsnitt ble det
i 2009 produsert to flygedyktige
unger pr. par, hvilket er meget bra. 
Det er gledelig, at selv om hekke-
bestanden i Nord-Trøndelag fortsatt
er liten, så er hekkesuksessen god.
I alle år fra 2006 og fram til og med
2009 har antall flygedyktige unger
i gjennomsnitt vært i overkant av 2
pr. hekkende par. I forhold til i
hovedutbredelsesområdet lenger
sør i Norge er dette meget bra.

Prosjektet «Fiskeørn i Nord-
Trøndelag» har følgende målset-
tinger:
• Kartlegge hekkebestanden.
• Registrere hekkesuksess på de
forskjellige lokalitetene.
• Individmerke samtlige ungfugler. 
• Finne ungfuglenes trekkrute mot
overvintringskvarter.
• Undersøke hvorvidt fiskeørner
oppvokst i Nord-Trøndelag kom-
mer tilbake når de selv skal gå til
hekking.

• Avsløre fuglenes helsetilstand
gjennom analyser av fjærprøver.
• Vurdere de forskjellige hekke-
lokalitetene med hensyn på risiko
for forstyrrelser.

«Heimkjære» ungfugler
Ungene er flygedyktige og forlater
reiret første gang omkring 01.08. 
I tillegg gir satellittsenderne oss
god oversikt over ungfuglenes be-
vegelser og arealbruk. Resultatene
viser at ungene er svært så «heim-
kjære» de første ukene, og at de har
sterk tilknytning til reiret lenge
etter at de er flygedyktige. Ungfug-
lene må i denne perioden, som
strekker seg over 6-8 uker, perfek-
sjonere flygekunsten og ikke minst
lære å fange fisk. 

Valg av trekkrute 
Resultatene viser store individuelle
forskjeller i valg av trekkrute. Til-
synelatende trekker de på «brei
front». Det synes derfor å være 
vanskelig å snakke om ei trekkrute
slik det er mulig å angi for mange
fuglearter. 

Det er også store individuelle
forskjeller på hvor lang tid ungfug-
lene bruker fra Nord-Trøndelag
mot vinterkvarter et eller annet
sted i Afrika. Som eksempel kan
nevnes en ungfugl fra Snåsa. Etter 
å ha startet fra Snåsa befant den seg
i Nigeria tre uker senere. Dette er
en strekning på omkring 6500 km!
Reiserute gikk over Skagerrak, ned-
over kontinentet over Middelhavet,
gjennom Sahara og fram til vinter-
kvarter i Nigeria. 

To av ungfuglene som ble ut-
styrt med satellittsender i 2008
valgte et ganske annet trekkforløp.
Etter at de begge ankom Middel-
havsområdet, henholdsvis på Sar-
dinia og vest for Madrid i Spania, slo
de seg til ro i drøye seks uker før de
gjennomførte etappen over Mid-
delhavet og innover det Afrikanske
kontinentet. Mens en av fuglene
kom inn over Marokko og fløy mot
vinterkvarter i Guinea på vestkys-
ten, fløy den andre lengre øst inn
over Libya gjennom Sahara og
videre sørover for overvintring i
Nigeria. 

Vellykket overvintring
Den av ungfuglene som fløy til
Nigeria høsten 2008 sender fortsatt
signaler. Da den nå har overlevd 
sin første vinter, er det gode
muligheter for at dette blir til en
voksen fugl. Det er nemlig ingen
selvfølgelighet, da dødeligheten på
unge rovfugler er omkring 50 % 
det første året. Kanskje kommer
den til Nord-Trøndelag for å få fram
egne unger i 2011? De fleste fis-
keørner går nemlig til hekking
første gang når de er tre år gamle.

Vær oppmerksom på fiskeørner
med fargeringer på beina
Til sammen er nå 52 unge fis-
keørner ringmerket med indivi-
duelle fargekombinasjoner på bei-
na gjennom dette prosjektet. Det
bør derfor være gode muligheter
for at det fra hekkesesongen 2010
vil kunne bli registrert gjenfunn på
noen av disse. På den måten vil vi
kanskje oppnå vårt langsiktige mål:
Hvor etablerer fiskeørner oppvokst
i Nord-Trøndelag seg når de går til
hekking. I 2009 er det bare fire
kommuner i Nord-Trøndelag med
dokumentert hekking: Lierne, Snå-
sa, Steinkjer og Verdal. Med den
positive bestandsutviklingen som
nå er dokumentert de senere år, bør
det være muligheter for at også
andre kommuner i Nord-Trøndelag
får etablert denne flotte rovfuglen.

Dagens situasjon for fiskeørna 
i Nord-Trøndelag
De forskjellige hekkelokalitetenes
status med hensyn på forstyrrelser
er forsøkt vurdert. Det er her kon-
kludert med at det i den perioden
hvor fuglene er særlig sårbare, som
under etablering, egglegging og
ruging, er det svært begrenset
ferdsel ved alle lokalitetene.

Med tanke på at det på midten
av 1990-tallet knapt nok ble regist-
rert hekkende fiskeørn i Nord-Trøn-
delag, er det derfor grunn til å være
optimistisk i forhold til dagens
situasjon med omkring 10 hekk-
ende par. 
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Fiskeørn

Bendik, Steinkjer (2007)

Ola, Snåsa (2007)

Sigrid, Lierne (2007)

Mokka, Steinkjer (2008)

Maja, Snåsa (2008)

Ørnulf, Lierne (2008)
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