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Havørnens Rige – skov og sø 
Havørnen er logo for Naturpark Maribosøerne. Det skyldes, at skoven 

ved Hejrede Sø var det første sted, havørnen slog sig ned og begyndte 

at yngle, da de store rovfugle begyndte at komme tilbage til Danmark i 

slutningen af 1900-tallet. 

Siden 1995 har havørne-parret haft tre forskellige redetræer ved Hej-

rede Sø. De ser ud til altid at vælge det højeste træ i skoven. I det før-

ste træ var det nemt at se reden, men det blæste omkuld i orkanen i 

1999. Heldigvis kunne havørnene nå at bygge en ny rede i et træ læn-

gere inde i skoven, så de igen kunne yngle i 2000. Her boede de, indtil 

de for nogle år siden flyttede til den nuværende redeplads i skovens 

højeste bøgetræ. Når der ikke er blade på træerne, kan reden tydeligt 

ses, for den er meget stor og sidder midt inde i kronen.  

Skoven ved Hejrede Sø er lukket, og det er naturligvis strengt forbudt 

at færdes i nærheden af reden. For det har været en stor succes for de 

ynglende havørne ved Hejrede Sø: Hvert år siden 1995 har de fået un-

ger på vingerne – og det skal vi værne om, så succesen fortsætter. 

Havørnen kaldes også ”Den flyvende Dør” fordi dens vinger er så fir-

kantede, og så er den lige så bred som en dør – op til 240 cm i vinge-

fang for hunnen! Det gør den nem at kende, når man ser den på him-

melen. 

Havørnen er her året rundt, og den jager både fugle og fisk i søerne. 

Når de store unger skal lære at fange bytte selv, kan man være heldig 

at se forældrene kaste bytte fra sig, som de flyvefærdige unger så skal 

fange i luften. 

Om vinteren er det særligt blishøns, der er på menuen, og heldigvis er 

der masser af dem og andre fugle i Naturpark Maribosøerne.  

Havørne hører til de store rovdyr i Danmark – i toppen af fødekæden. 

Derfor er de et godt udtryk for en rig og mangfoldig natur. 

"Den flyvende Dør" på vingerne - hvid hale viser at det er en ældre ørn. 

Havørnens unger bliver på reden til de er flyvefærdige - her er der to. 

En ung havørn jager blishøns i en våge i Røgbølle Sø - der er ofte mange 
havørne i Naturpark Maribosøerne om vinteren. 

Havørnens Rige med sø og skov set fra fugletårnet – redetræet er det højeste træ i skoven, helt ude til højre i billedet efter den brede V-agtige sænkning i skovens kontur herover.  


