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Fiskeørnen er udbredt over det meste af ver-
den ved floder og søer samt visse steder ved 

kysten. I Nordeuropa yngler en mindre bestand 
i Skotland, men ellers er arten vidt udbredt i 
Norge, Sverige og øst over. Fiskeørn over-
vintrer i subtropiske og tropiske områder. På 
Færøerne er fiskeørn en sjælden gæst med 13 
fund af 14 fugle frem til 2009. 

En enkelt fiskeørn er ringmærket på Færø-
erne. Den blev fundet skadet 5. september 1988 
ved Kaldbak, Streymoy, kom i pleje, og blev 
ringmærket 7. september, hvorefter den blev 
sluppet fri i Peterhead i Skotland.

Tre fiskeørne ringmærket i udlandet er 
genmeldt på Færøerne (fig. 1). Første fund var 
en unge ringmærket 8. juli 1980 i det skotske 
højland, som blev fundet død 5. juni 1982 på 
Suðuroy, 473 km nordnordvest for mærknings-
stedet. Én unge mærket 6. juli 1980 nord for 
Gävle i Mellemsverige blev fundet død 15. maj 
1984 i Tvøroyri, Suðuroy, 1.255 km vest for 
mærkningsstedet, og en unge mærket 17. juli 
1992 i Norbottens län i det nordlige Sverige 
blev fundet død 29. maj 1994 i Øravík, Suðuroy, 
1.405 km vestsydvest for mærkningsstedet. 

De Skandinaviske fiskeørne trækker nor-
malt mod syd eller sydsydvest, men der er 
enkelte genfund på De Britiske Øer. Skotske 
fugle trækker normalt mod syd (Fransson & 
Pettersson 2001, Wernham m.fl. 2002, Bakken 
m.fl. 2003).

English summary
Osprey is a rare migrant in the Faroes, with 14 
sightings up until 2009. One osprey has been 
ringed in the Faroes: The bird was found inju-
red on 5 September 1988 in Kaldbak, Streymoy, 
and later released in Peterhead, Scotland. 
Three ospreys ringed abroad have been reco-
vered in the Faroes. The first was ringed on 8 
July 1980 in the Scottish highlands and found 
dead on 5 June 1982 on Suðuroy. The other two 
were ringed as juvenile in Sweden and found in 
the Faroes in May 2-4 years later. 

Fig. 1. Mærknings- og genfundslokalitet for fiskeørn 
ringmærket i udlandet og genmeldt på Færøerne (n=3). 
Stiplede linjer forbinder mærknings- og genfundssted. 
Ringing and recovery sites of ospreys ringed abroad 
and recovered in the Faroes (n=3). Dashed lines connect 
ringing and recovery sites. 
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