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FUGLER ENEBAKK KOMMUNE NORSK ORNITOLOGISK FORENING

Dette er Enebakks kommunefugl

Fiskeørn er nå Enebakks kommunefugl. Fiskeørna tar mye av sin føde fra Øyeren. Foto: Trond Lauridsen

Norsk Ornitologisk Forening har bestemt at fiskeørn er Enebakks kommunefugl. 

Av  Gunnleik Seierstad

Publisert: 03.09.20 20:00  Del

 For abonnenter

Hensikten med å peke ut kommunefugler er å gi en positiv påminnelse om hvor viktig det er å ta vare på
naturen og fuglelivet i de ulike kommunene. Det opplyser Håkan Billing, leder i Norsk Ornitologisk
Forening avdeling Oslo og Akershus (NOF OA), på foreningens nettsider.
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Tar føde fra Øyeren

– Det er viktig at Enebakk kommune forvalter �skeørna på en god måte. Reirtrær må bevares, og
bu�ersonene må være tilstrekkelig store. Fiskeørna tar mye av sin føde fra Øyeren. Kommunen bør
derfor sørge for god informasjon til �skere om å ikke legge igjen �skesnører, og at garn brukes på en
forsvarlig måte, sier Billing, ifølge Enebakk kommunes nettside.

Se oversikt over kommunefuglene i andre kommuner nederst i saken.

Ornitolog Håkan Billing i Norsk Ornitologisk Forening avdeling Oslo og Akershus. Foto: Inger Johanne Aag

Viltforvalter og miljøvernrådgiver i Enebakk kommune, Stein Rosten, synes det er gledelig og spennende
at Norsk Ornitologisk Forening har pekt ut �skeørn som Enebakks kommunefugl.

– Dette bidrar til å øke bevisstheten om sårbare arter. Vi har et ansvar for å ta vare på artsmangfoldet i
kommunen, og kunnskap om sårbare livsmiljøer er viktig i arbeidet med å forvalte våre naturmiljøer,
uttaler Rosten.

Hver av de 20 kommunene i Oslo og Akershus har fått tilsendt et kort med sin kommunefugl. Foto: Håkan Billing

Flere revir i Enebakk

Ifølge Norsk Ornitologisk Forening er det to til �re revir av �skeørn (Pandion haliaetus) i Enebakk
kommune.

I hele Oslo og Akershus hekker det 30 til 50 par.

Fiskeørna lever et farefullt liv, og er oppført med kategori nær truet (NT) på Norsk rødliste for arter 2015.

Fiskeørn

Fiskeørnen er 55–60 cm lang, og veier 1100–2200 gram. Vingespennet er på 145–170 cm. Vingene har mørke
�ekker under vingeknoklene. Den �yr med tydelig knekk på vingene. Gjennom de gule øynene går en svart
stripe.

Det var skuddpremie på arten i Norge i 1899 og arten var i ferd med å forsvinne.

Etter at arten ble fredet i Sverige i 1951 og i Norge i 1962, har bestanden kommet seg på fote igjen, og i gode år
hekker nå 65–100 par i Østfold, hvorav 5-6 i Halden.

I Sverige er det rundt 3.000 par og i Finland rundt 1.000.

Som navnet tilsier, lever arten utelukkende av å fange �sk, og er et spektakulært skue der den stuper ned mot
vann�ata fra opp til 30 meters høyde.

Fiskeørn er den rovfuglen med størst verdensutbredelse, og �nnes på alle kontinenter, unntatt Antarktis.

Kommunefugler i Oslo og Akershus:
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Oslo – toppdykker

Asker – ærfugl

Aurskog-Høland – storspove

Bærum – stillits

Eidsvoll – sangsvane

Enebakk – �skeørn

Frogn – havørn

Gjerdrum – rosen�nk

Hurdal – lavskrike

Lillestrøm – nattergal

Lørenskog – vipe

Nannestad – storfugl

Nes – lerkefalk

Nesodden – dvergspett

Nittedal – dverglo

Nordre Follo – åkerrikse

Rælingen – krikkand

Ullensaker – trelerke

Vestby – løvmeis

Ås – sanglerke

Foto: Norsk Ornitologisk Forening avdeling Oslo og Akershus
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