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Hekkende havørn på Håøya i 2008
– første kjente hekkefunn i
Oslofjorden på 126 år!

Av Kjell Isaksen

Havørna hekket tidligere langs hele norskekysten – også ved
Oslofjorden. Menneskelig etterstrebelse førte til at arten forsvant
som hekkefugl i store deler av Sør-Norge allerede på 1800-tallet.
Etter fredningen i 1968 har arten reetablert seg i deler av sitt tidligere
hekkeområde, men det er fortsatt langt fra Oslofjorden til de nærmeste
hekkeplassene. Det var derfor svært gledelig og overraskende da et
par gjennomførte en vellykket hekking på Håøya i 2008.

Den første havørnungen som har vokst opp på
Østlandet på mer enn 100 år!
Båttrafikken på fjorden ser ikke ut til å sjenere
verken ungen eller foreldrene, men forstyrrelser
ved reiret tolererer de i liten grad..
Foto Kjell Isaksen, Friluftsetaten i Oslo kommune
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Hvorav 18 registreringer fra Nordre Øyeren.
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avørna er en sjeldenhet i vår del av landet.
I perioden 1900–1999
ble det kun gjort fem
funn i Oslo og Akershus, mens det
fra Buskerud foreligger tre funn fra
før 2000 (Andersen 2002, Stueflotten m.fl.
2002). I løpet av de siste ti årene har det
vært en langsom økning i forekomsten,
slik at det til og med 2007 er gjort 28
funn i Oslo og Akershus og 29 funn i
Buskerud (Tabell 1: Gylseth 2008, Stueflotten 2008). Funnene er spredt over store
deler av fylkene, men særlig Nordre
Øyeren peker seg ut som en «god»
havørnlokalitet.
En overraskende stor andel av de
aldersbestemte individene har vært
voksne, utfargede fugler. For eksempel
ble en utfarget fugl sett en rekke ganger
sommeren 2003 ved Nordre Øyeren.
Hvis vi ser bort fra denne fuglen, er de
fleste registreringene fram til og med
2007 fra perioden oktober–januar, altså
utenom hekketida. Særlig yngre fugler
streifer mye rundt på denne tida av året.

Hekkingen på Håøya
De første kjente registreringene av
havørn i Drøbaksundet de siste årene er
fra 2007 (en voksen fugl ved Håøya i
januar og ett individ ved Gråøya i Røyken i mars: Gylseth 2008, Stueflotten 2008).
Den neste rapporterte registreringen i
området kom i mars 2008, og deretter
er det rapportert tre registreringer i
juni og to i juli 2008 (Tabell 2). Avisa
Aften (aftenposten.no) hadde 30. juni
en artikkel med bilder av en utfarget
havørn i flukt, tatt i nærheten av Drøbak
i slutten av juni.
Blant dem som observerte havørn
ved Håøya i juli 2008 var to av mine
kollegaer i Friluftsetaten i Oslo kommune. De så to store rovfugler som fløy
inn mot et mulig reirområde på øya, og
de mente dette måtte være havørner.
Noen dager seinere (22. juli) dro
jeg ut til øya sammen med en av observatørene, Stein Sundby, som jobbet
som oppsynsmann i fjorden denne
sommeren. Vi satt først på land og

Tabell 1. Utviklingen i havørnas forekomst i Oslo og Akershus etter 1900. Antall rapporterte enkeltobservasjoner av havørn i
perioden 2000–2009 (per 28. mai 2009) og antall funn som er godkjent av LRSK i Oslo og Akershus i perioden 1900–2007.
LRSKs tall er antatt antall enkeltindivider, noe som bidrar til et lavere antall per år enn rapporterte enkeltobservasjoner.
År
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1900–19992
Sum
1

2
3

76

Jan
1

Feb
1

3
3
3
2

2

Mar
6
4
1

Antall rapporterte observasjoner (2000–2009) 1
Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov
3
1
–
–
–
–
–
–
1
2
3
6
7
1
1

1
1

2

1
2

6
1

12

3

17

1
1
6

1
4

1
3

1
1
1

3
2
1

Des
–
1
2

1
1
1
2
9

3

5

11

11

10

1
1
4

1
7

1
3

Totalt
12
25
6
11
7
10
22 3
2
1
2
–
98

Godkjente
funn (ind.) 2
–
–
3
6
1
3
3
2
1
3
5
28

Kilder: Observasjonsdatabasen tilknyttet Internettsidene til NOF Oslo og Akershus (nofoa.no), supplert med
tre registreringer fra artsobservasjoner.no (fra hhv. 2000, 2008 og 2009).
Kilder: Årsrapportene til LRSK Oslo og Akershus for årene 1999–2007.
Hvorav 18 registreringer fra Nordre Øyeren.

www.nofoa.no — alltid oppdatert

Tabell 2. Rapporterte enkeltobservasjoner av havørn ved Drøbaksundet 2006–2009 (per 28. mai 2009).

Tabell 2. Rapporterte enkeltobservasjoner av havørn ved Drøbaksundet 2006–2009 (per 28. mai 2009).
Området inkluderer sjø og fastland i en avstand av 5 km fra Håøya, også på Buskerud-siden av sundet.
År
2009
2008
2007
2006

Jan
1
1

Feb
1

Mar
3
1
1

Apr
2

Mai
2

Jun
–
3

Jul
–
2

Aug
–
6

Sep
–
4

Okt
–
1

Nov
–

Des
–
1

Totalt
–
18
17
2
0

Kilder: Observasjonsdatabasen tilknyttet nofoa.no, artsobservasjoner.no, Aften 30.06.2008 og Stueflotten (2008).

gransket øya og luftrommet rundt i
kikkert og teleskop i et par timer, men
så ingen tegn til ørnene. Jeg gikk så i
land på østsiden av Håøya og beveget
meg forsiktig oppover i det bratte terrenget. Etter ca. en halv times leting
ble et stort kvistreir funnet i toppen av
ei furu – og i reiret satt en stor rovfugl.
En havørnunge! Ungen var stor og trolig svært nær ved å være flygedyktig.
Jeg holdt meg på god avstand for ikke
å forårsake at den forlot reiret før den
var helt klar for det. Etter å ha tatt
noen bilder med teleobjektiv (bilde 1,
foregående oppslag), gikk jeg raskt ned
til båten igjen.

av havørn i Drøbaksundet fra 2007
(og ingen fra 2006: jf. tabell 2) støtter
denne antakelsen.

Så vidt jeg vet er dette det eneste
besøket som så langt er gjort ved
reiret. Det er følgelig ikke gjort noen
nærmere undersøkelse av reirtreet
eller av byttedyrrester i eller under
reiret. Reiret lå i ei middels stor furu
(antatt brysthøydediameter ca. 40–50
cm). Treet hadde en flat, tørr topp, som
virket spinkel for det store reiret. De
nedre delene av treet hadde greiner
med grønt bar på. Selv om reiret var
stort og vidt, var det ikke særlig høyt.
Havørner bygger gjerne på reiret hvert
år, og reiret kan få imponerende dimensjoner etter mange hekkesesonger.
Den relativt beskjedne høyden på reiret
på Håøya indikerer at 2008 var første
året det var hekking i dette reiret. At
det kun er rapportert to registreringer

Håøya ligger ved Drøbaksundet,
i Frogn kommune i Akershus. På det
smaleste er det mindre enn 1 km fra
øya til fastlandet i Frogn i øst og til
Hurum kommune i Buskerud i vest.
I det smale sundet på østsida av øya
passerer all skipstrafikk inn og ut fra
blant annet Oslo. I tillegg er det en
meget stor trafikk av fritidsbåter både
på øst- og vestsida av øya, særlig om
sommeren. Trolig er det få sjøområder
i Norge som har en høyere tetthet av
båter om sommeren enn Drøbaksundet,
hvis vi ser bort fra havneområder og
nærområdene til disse. Tettbebyggelsen i Drøbak ligger en drøy kilometer
sørøst for øya, og i vest ligger tettstedene Sætre og Åros. På begge sider
av sundet er det i tillegg et stort antall

Havørner kan fostre opp to, og i
sjeldne tilfeller tre, unger i et kull. Ungen i reiret på Håøya var så stor da jeg
var der at det ikke kan utelukkes at en
større unge allerede hadde forlatt reiret.
Mest sannsynlig var det imidlertid bare
denne ene ungen. Dag W. Wroldsen og
Svein Dale så en voksen fugl sammen
med en ungfugl ved Håøya henholdsvis
26. august og 3. september.

Et stykke «villmark» midt
i Oslofjorden
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(ingen åpne rapporter på artsobservasjoner.no). Ørnene ble nok sett av en
del fritidsfiskere og andre båtfolk som
ikke har for vane å rapportere fugleobservasjoner på Internett, og andre
unnlot trolig bevisst å rapportere for
å skjerme ørnene fra oppmerksomhet
og forstyrrelser (rapportene på NOFs
sider lå skjult fra sommeren 2008 til
mars 2009 av samme årsak). Det er
likevel overraskende at et hekkende
havørnpar kan være så anonyme at de
ikke skaper mer oppsikt i et område
som dette.
Bilde 2. Nordøstre del av søndre Håøya, med den flatere nordligste delen av øya i bakgrunnen til høyre.
Foto Kjell Isaksen

hytter. Det kan virke rart at havørnene
har valgt å hekke i et slikt område,
men Håøya har en rekke kvaliteter
som ørnene tydeligvis har satt pris på.
Håøya er 5,5 km lang og nesten
2 km bred på det bredeste, og den
har et areal på 5,5 km2. Øyas høyeste
punkt er på 230 moh. Den sørlige
delen av øya, som utgjør det meste av
arealet, er svært bratt og kupert (bilde
2). Forsvaret eier den sørligste delen
av søndre Håøya, der det står igjen
rester av gamle festningsanlegg. Oslo
kommune kjøpte resten av øya i 1937,
for å sikre et attraktivt friluftsområde
for Oslos innbyggere. Det er tidligere
drevet skogsdrift på øya, men det bratte
terrenget gjorde dette vanskelig mange
steder. Øya har svært rik og variert
vegetasjon, og deler av skogen har et
urørt naturskogspreg. Furu dominerer,
men det er også partier med gran- og
edelløvskog. Hele søndre Håøya ble
vernet som barskogsreservat i 2002.
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På deler av nordre Håøya er det
tilrettelagt for telting og annet friluftsliv. Det bratte og kuperte terrenget på
søndre Håøya gjør at det her stort sett
er svært lite ferdsel, bortsett fra langs
en sti som går opp fra sjøen i sørøst til
festningsanleggene nær toppen. Derfra
går det en sti videre nordover til nordre
Håøya, men denne er lite brukt. Selv
om det er mye båttrafikk på sjøen like
ved øya, og det i sommerhalvåret er en
del folk på land på nordre Håøya, har
nok ørnene blitt utsatt for lite forstyrrelser i reirområdet øst på søndre Håøya.
Havørner er generelt svært sårbare for
forstyrrelser i et område rundt reiret,
men de kan tolerere forholdsvis mye
menneskelig aktivitet utenfor dette så
lenge det er en regularitet i aktiviteten
som fuglene kan venne seg til.
I løpet av 2008 var det kun ett
avisoppslag om havørnene ved Drøbaksundet, og det ble bare lagt inn 17
rapporter om ørnene på de mye brukte
nettsidene til NOF Oslo og Akershus
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Da reiret ble funnet i juli 2008 fløy
en voksen havørn relativt høyt over
meg i lufta. Jeg vet ikke om den allerede var klar over at jeg var der, men
fuglen bråvendte i lufta og forsvant
raskt da den så meg. Noe mer verken
så eller hørte jeg til de voksne ørnene
den dagen. Fuglene var altså svært sky
og anonyme ved reirplassen.

Utviklingen i Norge
Collett (1921) skriver i sitt store
verk Norges fugle at havørna «…ruger
hovedsagelig ved kysten, hvor den
tidligere var mere eller mindre talrig
overalt fra Hvalerøerne til grænsen
mod Rusland. Overalt i de sydlige
kystegne er den imidlertid sterkt aftaget i antal i de senere aar, saa at den
nu er forsvundet paa mange steder,
hvor den tidligere har ruget aarlig
i mandsminde, eller kun sees som
tilfældig besøger. I begyndelsen af
forrige aarhundrede saaes den jevnligt paa øerne ved Kristiania, selv på
Brandskjærene, som nu ligger i byen.
Allerede i midten af aarhundredet var
den faatallig her og hækkede neppe
indenfor Drøbak …»

Det siste hekkefunnet i Oslofjorden
som er omtalt i litteraturen synes å
være fra Elingårdskogen ved Hankøsundet, i dagens Fredrikstad kommune
i Østfold. Havørner forsøkte seg på
hekkinger der både i 1879, 1881 og
for siste gang i 1882. Hvert av disse
årene ble en av eller begge fuglene i
paret skutt (Hagen 1952, se også Haftorn
1971). Haftorn (1971) angir at ingen sikre
hekkefunn var kjent fra kyststrøkene i
Sør-Norge nord til og med Hordaland
på 1900-tallet. Når vi ser hvor anonyme
havørnene på Håøya er i dag – etter at
arten har vært fredet i 40 år – er det
sannsynlig at det var enkelte spredte
hekkinger i Oslofjordområdet også
etter begynnelsen av 1880-tallet. Men
det er altså hele 126 år siden den siste
kjente hekkingen i dette området.
Etter at havørna ble fredet i Norge
i 1968 har bestanden tatt seg opp, og
arten har reetablert seg som hekkefugl
sørover langs kysten av Vestlandet. I
dag hekker havørna sør til Rogaland
(minst 20 par i dette fylket i 2004),
og hekking er de siste årene også
registrert i Vest-Agder (Reinsborg m.fl.
2008). Dagens norske havørnbestand
er anslått til 3500–4000 par (Alv Ottar
Folkestad, pers. medd.). Norge har mer
enn 50 prosent av Europas samlede
havørnbestand, og dermed også et
spesielt forvaltningsansvar for arten.

Havørna i Sverige
Den svenske havørnbestanden har
hatt enda større problemer enn den
norske. Bestanden var i utgangspunktet
vesentlig mindre enn i Norge, og i tillegg til menneskelig etterstrebelse har
svenske havørner blitt hardt rammet
av miljøgifter. Livsbetingelsene er nå
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langt bedre, og bestanden har vært i
vekst siden 1980-tallet (Helander 2006).
Også i Sverige reetablerer arten seg i
stadig nye deler av sitt tidligere utbredelsesområde. Det meste av dagens
bestand på minst 400 par finnes langs
Østersjøkysten, mens det i Lappland i
Nord-Sverige finnes en liten bestand på
ca. 75 par. Fugler fra Østersjøkysten har
etablert seg på lokaliteter stadig lengre
vestover i innlandet i Sør-Sverige, og
arten hekker nå vest til Vänern (Helander 2006). Fra Håøya er det dermed
noe kortere distanse til det nærmeste
hekkende paret i Sverige enn det er til
nærmeste norske par.

Fargeringer gir
overraskende informasjon
Jeg fikk tatt noen få bilder av den
voksne ørna som fløy over meg da
reiret på Håøya ble funnet i juli 2008.
Avstanden var stor, og bildene ble ikke

særlig gode. Vel hjemme kikket jeg
nærmere på bildene, blant annet for å
forsøke å aldersbestemme fuglen. Stor
var overraskelsen da jeg oppdaget at
ørna hadde fargeringer på begge beina.
Det er fargemerket et stort antall havørnunger både i Norge og Sverige de
siste tiårene, og man bør alltid se etter
ringer når man observerer havørn i felt
eller studerer bilder av ørner. Ringene
har også individuelle koder, som kan
leses av dersom man ser fuglene godt.
Fuglen jeg tok bilde av (bilde 3)
hadde en grønn ring på høyre bein
og en blå ring på venstre. Den grønne
ringen viser at fuglen ikke er fra SørSverige eller norskekysten, men snarere fra Lappland i Nord-Sverige! Den
blå ringen viser at fuglen ble merket i
2004 (Björn Helander pers. medd.).
Avlesing av fargeringer på hekkende fugler har vist at havørner i
stor grad etablerer seg som hekkefugler i nærheten av det området
de vokste opp i. Dette er et bilde
som støttes av genetiske analyser
(Hailer m.fl. 2006). Ingen av de mer
enn 3000 havørnene som er fargemerket i Norge har så langt blitt
funnet hekkende i utlandet (Hailer
m.fl. 2006). Avlesinger gjennom 25
år har heller ikke kunnet påvise
utveksling av fugler mellom hekkebestandene i Lappland og på

Den ene fuglen i paret på Håøya viste
seg å være fargemerket, noe som ga
svært interessante opplysninger om
fuglens opprinnelse og alder.
Foto Kjell Isaksen
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Østersjøkysten, eller mellom Lappland
og Norge (Helander 2006). Ikke før nå.
Ringmerking har imidlertid vist at en
del fugler fra bestanden i Lappland
overvintrer langs norskekysten (Fransson og Pettersson 2001, Helander 2006).
Trolig har også Håøya-fuglen gjort det.

Det at den ene fuglen i paret bare
var fire år i 2008 støtter antakelsen
om at dette var det første året med
hekking på Håøya. Andre faktorer er
reirets relativt beskjedne størrelse og
det svært lave antall registreringer av
havørn i området før 2008.

Ung hekkefugl

Føde og jaktområder

Havørner får fullt utfarget fjærdrakt først når de er 5–6 år gamle, og
det er mulig å aldersbestemme fugler
opp til denne alderen. Fuglen det ble
tatt bilde av ved reiret på Håøya var
merket i 2004, og den hadde ei fjærdrakt som stemmer godt overens med
at den var fire år gammel (i sitt femte
kalenderår). Fuglen det er bilde av i det
nevnte oppslaget i avisa Aften (tatt i
slutten av juni 2008) har helt hvit stjert,
og også hode, hals og bryst er vesentlig
lysere enn hos den fuglen jeg tok bilde
av. Ut fra bildene i avisa kan man også
se at fuglen høyst sannsynligvis ikke
er ringmerket.

Vi vet lite konkret om hva ørnene
ved Håøya lever av, men havørner har
generelt et allsidig kosthold bestående
hovedsakelig av selvfanget fisk og
sjøfugl samt ulike typer åtsler. Dag
W. Wroldsen rapporterte at han observerte havørn med måke i klørne ved
øya to ganger 21. august 2008 (nofoa.
no). I et oppslag i lokalavisa Akershus
Amtstidende rapporterte en leser at
de hadde sett en ørn ta en ganske stor
fisk like ved øya. Selv har jeg også sett
en av ørnene ta noe fra havoverflaten,
muligens en liten fisk. Områdene rundt
Håøya er forholdsvis rike på sjøfugl,
og det er blant annet måkekolonier på
holmer like nord og sør for øya.

Paret besto altså av en gammel,
utfarget fugl (minst 5–6 år gammel) og
en ung fireåring. I de norske havørnundersøkelsene er det ikke tidligere påvist
hekking hos fugler yngre enn fem år
(Alv Ottar Folkestad pers. medd.). I Sverige
er det sjelden at havørner begynner å
hekke allerede som fireåringer, men i
Tyskland er ikke dette så uvanlig (Björn
Helander pers. medd.).
Den fargemerkede fuglen på Håøya
var altså spesiell i flere sammenhenger.
Den er den yngste havørna som det er
påvist at har gjennomført hekking i
Norge, og den er den første svenske
havørna som det er påvist at har etablert
seg i Norge.

Linda Mathiesen har rapportert
på artsobservasjoner.no at hun så en
havørn ved Mørkvannet i Hurum både
26. april og 5. mai 2009. Dette er ca. 3
km inn fra kysten og 4 km fra Håøya.
Bilder hun har tatt tyder på at dette var
den eldste, utfargede fuglen. Kanskje
jakter ørnene på våtmarksfugler i
de mange vannene på Hurumlandet,
og kanskje tar de også turen over i
Drammensfjorden, noen kilometer
lenger vest.

Ferdselsforbud
Havørner er som nevnt svært
sårbare for forstyrrelser, og de kan
lett gi opp hekkingen dersom de blir
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forstyrret av folk som kommer for nær
reiret. Ørnene kan begynne å forberede
hekkingen allerede seint på høsten eller
i hvert fall i løpet av vinteren, og de er
følsomme for forstyrrelser gjennom en
stor del av året. For å skjerme ørnene
på Håøya fra forstyrrelser, ble nyheten
om hekkingen først offentliggjort i
mars 2009. Alle rapporter om havørn
ved Håøya på Internettsidene til NOF
Oslo og Akershus ble skjult i perioden
fra sommeren 2008 til våren 2009.
Siden søndre Håøya er et naturreservat, er det Fylkesmannen i Oslo
og Akershus som har ansvaret for
forvaltningen av området. Fylkesmannen ønsket å legge forholdene
til rette for at ørnene skulle kunne
hekke på øya også i kommende år.
Ulike løsninger ble diskutert med
Frogn kommune, Friluftsetaten i Oslo
kommune (som grunneier på deler av
øya), kommandanten på Oscarsborg
festning (Oscarsborg ligger like sør
for Håøya), Statens naturoppsyn og
NOF Oslo og Akershus. Det ble også
innhentet informasjon fra ekstern
ekspertise på havørn. Fylkesmannen
konkluderte med å innføre et helårig
ferdselsforbud på den østlige delen av
søndre Håøya, der hekkingen i 2008
fant sted. Informasjon om hekkingen
og innføringen av ferdselsforbudet ble
offentliggjort i en pressemelding fra
fylkesmannen 27. mars 2009. Statens
naturoppsyn har satt opp skilt om
ferdselsforbudet, og de vil sørge for
å håndheve bestemmelsene. Det at
ørnene etablerte seg i et naturreservat
gjorde innføringen av ferdselsforbud
enklere. De negative konsekvensene
av forbudet er dessuten begrenset, et-
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tersom området i hovedsak er bratt og
lite egnet for vanlig friluftsliv.
Havørna er ikke lenger noen sjelden
eller truet art hvis vi ser på landet som
helhet. Når det nå har etablert seg et par
i et helt nytt og tett befolket område, er
det all grunn til å tro at fuglene ville
være utsatt for forstyrrelser fra blant
annet fotografer og nysgjerrige turgåere, og kanskje også fra folk som ikke
ønsker ørnene vel.
Når vi ser på bestandsutviklingen
langs norskekysten og i Sverige, er det
rimelig å tro at arten før eller siden uansett vil etablere seg i Oslofjordområdet,
forutsatt at den finner uforstyrrede
hekkeområder. Ørneparet på Håøya
og dets avkom vil imidlertid kunne
bidra til at denne reetableringen skjer
tidligere enn den ellers ville gjort.

Hekkinger i kommende
år?
Ferdselsforbudet er selvsagt ingen garanti for at fuglene vil hekke
i området i kommende år. Havørner
har høy overlevelse fra et år til det
neste, og de er normalt svært trofaste
til hekkeområdet når de først har etablert seg i et område. Dette forutsetter
imidlertid at de får den nødvendige
ro i reirområdet. Etablerte havørnpar
hekker ikke nødvendigvis hvert år, og
særlig gjelder nok dette par der en av
eller begge fuglene er unge, slik tilfellet
er med Håøya-paret.
Det er ikke uvanlig at et ørnepar
har mer enn ett reir, og det er selvfølgelig mulig at fuglene kan velge
å bygge et reir utenfor området med
ferdselsforbud. I lokalavisa Akershus
Amtstidende har denne muligheten fått

www.nofoa.no — alltid oppdatert

en del oppmerksomhet, og innføringen av ferdselsforbud i et såpass stort
område har blitt kritisert av enkelte.
Dersom fuglene skulle velge å
hekke utenfor området med ferdselsforbud er det en situasjon man må
håndtere på best mulig måte når den
eventuelt oppstår. At ørnene får ro
i et forholdsvis stort område rundt
reirplassen som ble benyttet i 2008,
vil uansett øke sannsynligheten for at
de fortsetter å hekke på Håøya. Det
viktige i tida som kommer er at alle
bidrar til at fuglene får ro og fred, slik at
vi også i årene som kommer kan glede
oss over synet av disse flotte fuglene
i fjorden vår – eller at vi i det minste
kan glede oss over vissheten om at de
fortsatt er der.
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