Kameraovervågning af Kongeørnereder i
Danmark 2020
Af Jan Tøttrup Nielsen & Hans Christophersen

Indledning og baggrund for projektet
På baggrund af gode erfaringer i de andre nordiske lande med kamera-overvågning af Kongeørnereder
forslog vi i januar at afprøve dette på danske reder blandt andet for at blive klogere omkring årsag til
manglende yngel i Høstemark Skov og andre problemer omkring parrene. Desuden ville dette kunne
bidrage til aflæsning af mærkede ørne (i det mindste se om de er mærket eller ikke), se om der sker
udskiftning fra år til år, samt bidrage til viden om ørnenes ynglebiologi (f.eks. æglægningstidspunkt,
rugning, klækning og dødelighed blandt unger), fødevalg og mængde og i den forbindelse være med til at
validere den traditionelle fødeundersøgelse.
Det lykkedes meget hurtigt at få opbakning fra Aage V. Jensens Fonde, DOF og Miljøstyrelsen og på den
baggrund blev der i første omgang indkøbt vildtkameraer af en type, der tager fotos af eventuelle
aktiviteter i reden – sat til hvert fjerde minut. Usikkerheden – ud over at vi ikke har arbejdet med dette før
– var omkring batteriernes levetid og hvornår SD-kort (32GB) vil være fyldte.
Da ørnerederne er forstyrrelsesfrie fra 15. februar (pga. æglægning fra sidste halvdel af februar), skulle
kameraerne opsættes inden da, hvilket netop lykkedes, da alle kameraer i Lille Vildmose blev sat op 14/2.
Det var planen at opsætte et kamera ved reden i Hals Nørreskov under ringmærkningen 3/6, men det var
ikke muligt at placere kameraet så det fungerede (ingen grene og reden vender mod syd).
En beskrivelse af projektet blev sendt rundt til alle aktører den 11. februar 2020.
Kamera ved reden i Tofte NØ – 14/2 2020

Udstyr
Der blev købt seks vildtkameraer af mærket
Bolyguard, fire BG960-K18W og to SG520(D),
SD-kort (32GB), lithium batterier og diverse
hjælpematerialer – se bilag 1. Alle kameraer
virker med 32 GB-kort. Model SG520(D) har
kun fire batterier, mens BG960-K18W har
otte.

Resultater/Observationer
De to kameraer i St. Vildmose blev taget ned 17/6, da der ikke var yngleforsøg. I Lille Vildmose blev to
kameraer nedtaget 26/6, da der ikke var succes med ynglen i de pågældende reder, mens kameraet ved

reden i Tofte SV fik nyt SD-kort og nye batterier 3/7. Desværre viste usikkerheden omkring batteriernes
levetid og pladsen på SD-kortene sig velbegrundet, så alle kort var fyldte (eller batterier flade) på et
tidspunkt mellem 3/4 (Tofte NØ og SV) og 17/4 (Høstemark), se tabel 1. Der ses ikke på noget tidspunkt, at
de gamle ørne reagerer på de opsatte kameraer. På flere lokaliteter var ynglefuglene allerede tilbage på
reden få timer efter opsætningen. Der er indsamlet i alt 23.727 billeder.
Herunder gennemgås de vigtigste observationer fra fotos fra de respektive reder.

Store Vildmose

Reden i Store Vildmose fores med plastic 9/3 2020

Kameraerne har taget fotos (rede
Ø) og video (rede V) i perioden 27.
februar til 17. april 2020 – i alt
3104 fotos og 3874 videoer
Da kun hannen blev set frem til
27/2, blev det efter aftale med
Naturstyrelsen besluttet at
opsætte et kamera ved hver af de
to reder (Ø og V). Allerede samme
dag er der billeder af hannen på Vreden og frem til primo april
bygger han på reden. Hannen ses
også på Ø-reden, hvor han sidder
og kalder. Der kommer ingen hun,
og fra primo april ses hannen kun af og til frem til primo juni. Det mest bemærkelsesværdige er, at hannen
kommer med flere stykker sort plastik til reden. Dette sås også sidste år, hvor der udover sort plastik også
var en lys plastikpose. Dette fænomen er ikke tidligere beskrevet litteraturen. Der ses flere andre fuglearter
(og egern) på reden bla. bogfinke, musvit, husskade og ringdue. På flere af billederne ses ringdue hente
redemateriale fra kongeørnereden.

Høstemark Skov
Kamera har taget fotos i perioden 14. februar til 17. april 2020 – i alt 3104 fotos
Der er bygget meget på reden inden opsætning af kamera. Hannen pynter reden de første dage herefter,
og parret ses første gang på reden 18/2, hvor det ser ud til, at der foregår parring. Begge ses flere gange på
reden i de kommende dage. 3/3 overnatter begge fugle på reden. 8/3 opfører hunnen sig, som om der er
æg og foretager ruge-agtig adfærd. Det er dog ikke tilfældet. 11/3 pyntes reden fortsat og hunnen ”ruger”
atter. Fra 12/3 er det primært hannen, der besøger reden og først 17/3 er hunnen atter på besøg. Hun
overnatter på reden. De næste par dage ses få besøg af hannen, men 23/3 overnatter begge fugle. Denne
dag megen aktivitet omkring reden og den følgende nat overnatter begge fugle atter. Reden bruges de
kommende nætter som overnatningssted med få besøg af hannen i dagtimerne. 27/3 ”ruger” hunnen atter,
men de følgende dage blot sporadiske besøg af hannen. 29/3 og 31/3 ses atter overnatning. Først 1/4
opholder hannen sig på reden i et længere tidsrum. 4/4 ses atter overnatning og dagen efter ses begge

fugle på reden, hunnen ”ruger” og overnatter. Hun ”bakser” noget rundt i nattetimerne. Overnatning af
hun eller begge ses de kommende nætter, sidste gang 10/4 og 11/4. Herefter blot et besøg af hannen 17/4.
Konkluderende ser alt normalt
ud i begyndelsen af sæsonen.
Hunnen lægger dog ikke æg.
Hun har dog rugeadfærd enkelte
dage, men skønt hannen
aflægger flere daglige besøg,
anvendes reden efterhånden
primært som overnatningssted
for hunnen eller begge fugle.
Sidst i perioden kun sporadiske
besøg.

Hannen på reden i Høstemark – 17/2 2020

Tofte Skov NØ
Kamera har taget fotos i perioden 14. februar til 3. april – i alt 5446 fotos.
Der er livlig aktivitet fra første dag. Hannen pynter reden flittigt og fra 18/2 ses begge fugle på reden. 20/2
overnatning på reden. Der bringes fortsat flittigt redemateriale. 24/2 er en fugl på reden natten igennem og
allerede dagen efter ses et æg i reden. Herefter ruges og ofte ses to fugle på reden. De kommende dage
ruges og kun sjældent ses to fugle på reden. 2/3 (seks dage efter det første!) ses to æg i reden. Herefter ses
oftere to fugle på reden. Et par gange ses muligvis parring. Rugning fortsætter helt normalt frem til 3/4,
hvor SD-kort er fyldt.
Konkluderende er parret klart meget tidligt og de to æg lægges tidligt med hele seks dages mellemrum.
Parret får imidlertid ingen unger. Hvad der er gået galt vides desværre ikke. Det sker efter at kameraet ikke
tager flere fotos.

Tofte Skov SV
Kamera har taget
fotos i to perioder:
15. februar til 3.
april – i alt 3461
fotos og 3. juli til 14.
august – i alt 3005
fotos
Desværre har
kameraets fokus i
første periode
været fejlindstillet,
hvilket betyder at
en del aktivitet er

Parret på reden i Tofte NØ – 2/4 2020

foregået delvist uden for fokus.
Frem til 1/3 ses en fugl på reden få gange dagligt, 23/2 dog to fugle. Det ses i øvrigt ved flere lejligheder, at
hannen er ringmærket, og at hunnen ikke er det. Ringen kan dog ikke aflæses. 9/3 ses noget overraskende
en adult Havørn på redekanten – på et tidspunkt, hvor reden er tom. Først fra 22/3 ses hunnen ret fast på
reden. I perioden ind til da frekventeres reden ofte af småfugle (Spætmejse, Musvit, Blåmejse, Sumpmejse)
samt også Solsort, Huldue og Ravn. De finder tilsyneladende materiale til egne reder. Det ophører herefter.
Første æg lægges 25/3 (måske 24/3) og andet lægges 28/3 (måske 27/3). I perioden frem til sidste foto
(3/4) ruges. Ved senere ringmærkning af unger vurderes det, at den ene unge er cirka en uge længere
fremme i udvikling end den anden.
Reden i Tofte SV med hunnen og to unger – 5/7

3/7 bliver kamera forsynet med nyt kort og batterier i forbindelse med ringmærkning og påsætning af GPS.
Desuden bliver kameraets fokus rettet til, så alt i reden nu kan følges. Der er to store unger. I reden ligger
to høns og en ung mårhund. Hunnen parterer en høne og spiser muligvis selv ægget. Sidst på dagen flytter
hunnen mårhunden mere centralt i reden. Ungerne tilbringer natten alene i reden. Næste dag fortæres
mårhund, efter at hunnen har åbnet den. Den følgende morgen er den fortæret. 5/7 bringes endnu en
høne til reden, som fortæres i løbet af dagen. Hunnen bringer en ny høne og fodrer ungerne med denne.
Det samme gentager sig 6/7. Dagen efter sent (kl. 21) leveres endnu en høne, som parteres. 8/7 tager den
ene unge sin første tur ud på en gren. Hunnen leverer hovedet af et rådyrkid. 9/7 om aftenen ses hunnen
atter (efter 23 timer). Fodrer ungerne. 10/7 foretager begge unger ture ud på grenene. Ingen fotos af
hunnen på reden denne dag. 11/7 er der dog bragt en fasankok til reden. Hunnen kommer flere gange forbi
og fodrer. 12/7 ses en ny fasankok i reden. Dagen efter er det en hare, hvilket også sker den følgende dag.
Herefter ses kun den ene unge i reden. Menuen er også de næste to dage harer. 16/7 fjerner hunnen
madrester om aftenen, og den følgende dag ses den sidste unge på reden for sidste gang. Hunnen ses på

reden 20/7 for sidste gang. Herefter frekventeres reden atter af en række småfugle som Spætmejse og
Løvsanger foruden et besøg af en Huldue.
Konkluderende sker æglægning ret sent, hvilket passer med, at parret yngler for første gang og hannen kun
er 5K. Således lægges første æg en måned senere end hos de mere erfarne fugle i NØ. Efter at
ringmærkning og påsætning af GPS er sket, ses kun hunnen bringe føde til reden, hvilket er normalt.
Ungerne forlader reden 14/7 og 17/7.

Samlet konklusion
En foreløbig kortfattet redegørelse om resultaterne og ørnesæsonen i øvrigt er udsendt til Naturrådet med
flere den 10. august 2020.
Resultaterne af denne den første sæson med kameraovervågning giver mange spændende informationer
om ørnene og deres yngleadfærd. Desværre kom der for fjerde år i træk ikke unger på vingerne fra parret i
Høstemark Skov. Tilsyneladende lægger hunnen ikke æg, hvilket dog har været tilfældet i andre af de
mislykkede år. Årsagen hertil er ukendt, men kan den efterhånden ret høje alder (24K) være en mulig
årsag?
I Tofte NØ fungerer alt tilsyneladende perfekt, og parret er hurtigt i gang med det første æg allerede i
slutningen af februar. Desværre viste problemet med pladsen på SD-kortet at være afgørende for, at vi ikke
kender årsagen til, at det alligevel mislykkedes for parret. Det samme problem var der hos det nye par i
Tofte SV, således blev klækning og ungernes første tid ikke dokumenteret. En udskiftning af batteri og kort
gjorde dog, at ungernes sidste to uger i reden kunne følges med mange spændende iagttagelser til følge.
En af de væsentlige opgaver for kameraerne var registrering af byttedyr, for at validere den traditionelle
fødeundersøgelse og se hvor mange byttedyr, der leveres og hvor ofte. Der blev kun registreret byttedyr i
Tofte SV 3/7-20/7. På vildtkameraet blev der registret 22 byttedyr på 14 dage. Ti (45 %) af disse er høns.
JTN tømte reden for byttedyr 3/7 og indsamlede rester igen 14/8. I tabel 2 gives en oversigt over byttedyr
indsamlet på traditionel vis og registreret fra kameraet.
Af andre væsentlige konklusioner kan nævnes, at hannen i Tofte SV er ringmærket. Den stammer med stor
sikkerhed fra Hals Nørreskov, hvor den blev
Adult Havørn på reden Tofte SV – 9/3 2020
født i 2016. Den er således 5K. Hunnen er
adult og er ikke mærket. Det kan ikke
udelukkes, at det er samme fugl, som senest
ynglede i området i 2015, skønt denne ikke
er iagttaget i en periode i 2018/2019. Begge
fugle i Tofte NØ er mærket, hvilket betyder
de er søskende begge fra Hals Nørreskov
(han fra 2013 og hun fra 2011/2010).
Af andre pudsige iagttagelser var en adult
Havørns besøg på reden i Tofte SV tidligt i
sæsonen samt mange forskellige fugles
besøg i ikke mindst denne rede, hvor de
tilsyneladende henter materiale til egne
reder.

Fremtidige ideer og anbefalinger
Denne sæson med kameraovervågning har givet mange spændende informationer fra de fem reder, men
selvfølgelig også frustrationer i form af manglende dokumentation af væsentlige dele af yngleperioden.
Der er ingen tvivl om, at kameraer med ekstern strømforsyning, som kan sende billeder til PC/telefon og
som vil kunne køre en hel sæson, vil sikre en forbedret dækning. Disse vil kunne sende billeder løbende,
hvilket (ud over at styre den umiddelbare nysgerrighed) vil kunne bidrage med yderligere informationer
vedrørende forhold omkring reden. Det være sig yngleadfærd, forstyrrelser, har parret opgivet, er de flyttet
og meget andet. Det vil også være muligt at fastslå, hvor mange æg der bliver lagt, er der unger, der dør
blandt meget andet. Det vil blandt andet også være muligt at fastslå det ideelle tidspunkt for ringmærkning
mere præcist. Dette vil minimere omfanget af forstyrrelser.
Derfor vil vi foreslå at der købes fire nye kameraer, der kan sende til PC/telefon, til opsætning ved rederne i
Lille Vildmose. Dertil skal bruges eksterne strømforsyninger, så de holder hele sæsonen. De seks kameraer
fra 2020 kan bruges til andre reder især til ”byttedyrsindsamling” i ungetiden.

Tabeller og Bilag

Tabel 1. Oversigt over opsætning og nedtagning af kamera og antal billeder taget.

Lokalitet
St. Vildmose Ø
St. Vildmose V
Høstemark
Tofte NØ
Tofte SV
Tofte SV

Kamera
Bolyguard vildtkamera BG960-K18W
Bolyguard vildtkamera BG960-K18W
Bolyguard vildtkamera SG520(D)
Bolyguard vildtkamera BG960-K18W
Bolyguard vildtkamera SG520(D)
Bolyguard vildtkamera BG960-K18W

dato første dato sidste
opsat nedtaget billede
billede
batteri
27-feb
17-jun
27-feb
13-jun ok
27-feb
17-jun
27-feb
14-feb
26-jun
14-feb
22-apr tom
14-feb
26-jun
14-feb
03-apr tom
14-feb
03-jul
14-feb
04-apr tom
03-jul
14-aug
03-jul
14-aug ok

SD-kort n billeder
ok
4837
fuld
3874
ok
3104
fuld
5446
ok
3461
ok
3005
23727

Tabel 2. Tofte SV. Byttedyr registret på kamera og indsamlet i reden fra perioden
3/7 -14/8 2020

Art
Tamhøne
Fasan
Gråand
Huldue
Mårhund
Rådyr
Hare
Vandrotte
ubestemte
i alt

Antal
Kamera

Antal
Indsamlet
10
2

1
1
4
1
3
22

11
3
1
1
1
1
4
1
23

Bilag 1. Oversigt over indkøb af materiale i 2020 til Projekt Kameraovervågning af
danske Kongeørne.
Dato
10-feb
27-apr
24-feb
10-feb
13-feb
09-feb
13-feb
12-maj
10-feb
21-feb
11-maj
14-feb
14-feb

Firma
Kragh's Jagt og Fiskeri Fjerrtslev
Pamhule jagt og fiskeri
Jægeren og Lystfiskeren Ålborg
Kragh's Jagt og Fiskeri Fjerrtslev
Elgiganten
Outlet-priser.dk
Brasholt Hjørring
B.J. Trading
batteribyen.dk
batteribyen.dk
batteribyen.dk
Almas Brønderslev
Tårs Tømmerhandel

Materiale
Bolyguard vildtkamera SG520(D)
Bolyguard vildtkamera BG960-K18W
Bolyguard vildtkamera BG960-K18W
Bolyguard vildtkamera BG960-K18W
SanDisk Ultra SDHC 32 GB Class 10
SanDisk Ultra SDHC 32 GB Class 10
GSMSTC-32GB SD-kort
SanDisk Ultra SDHC 32 GB Class 10
Energizer Ultimate Lithium L91
Energizer Ultimate Lithium L91
Energizer Ultimate Lithium L92
strips kraftige
strips

Antal
2
1
2
1
1
4
2
5
20
20
50
15
100

Pris stk pris i alt
999,00
1998,00
1499,00
1499,00
1499,00
3000,00
1499,00
1499,00
199,00
199,00
57,60
230,40
349,00
698,00
70,80
354,00
398,00
398,00
745,00
234,38
110,00
11362,78

