
  

Retning til reir (N = 0°, Ø = 90°, bruk 360° kompass) Avstand                                     m

GPS kordinatavlesning: UTM-sone: Øst (Y) Nord (X)

ED50 WGS84

(UTM WGS84/EUREF89)

UTM kartreferanse: Kartblad:

Observatørplass

SVART RUTENETT BLÅTT RUTENETT

GPS kordinatavlesning: UTM-sone: Øst (Y) Nord (X)

    
ÅR TERRITORIE ID

               Ny reirplass                Nytt territorium                                   Reirets eksponering:

Skjærgård           Annet .....................................                                                                

ED5 WGS84

 Snaufjell            Bjørkeskog            Barskog             Kyst                      I tre                           I bergvegg         
NATURTYPE                                                                                                                               R EIRPLASSERING

(UTM WGS84/EUREF89)

REIRPLASS NAVN                                                                                                              TERRITORIE NAVN                                                                                                                         KOMMUNE

UTM kartreferanse: Kartblad: SVART RUTENETT BLÅTT RUTENETT

ROVBASENR.

Posisjon gjelder reirplass                                                                                           Posisjon gjelder territorium uten kjent reir

Nøyaktighet stedfesting            0 - 10 m (GPS)                      10 - 100 m  100 - 500 m

STED
Sikkerhets-
belagte 
opplysninger
særskilt 
merket

Antall besøk i løpet av sesongen:                     Timer totalt:                                    Angi dato(er):

  INGEN 
  AKTIVITET

      OBSERVASJON
      AV VOKSEN-

     FUGL
     (ANTALL)

       SPILLFLUKT PÅBYGD / 
       PYNTET REIR 

        PARRING    RUGING
  

  
  

        OBSERVASJON
        AV EGG

     (ANTALL)
   

          OBSERVASJON
       AV MATING

  

OBSERVASJON AV LEVENDE UNGER

ALDER PÅ UNGER

Sett,
antall unger:                                  Dato:                                       Samtlige unger observert?            Ja               Vet ikke        

          Hvite dununger                                            Mellomstore                                    Flyvedyktige (≥ 50 døgn) /utflydde unger

Ansvarlig for
feltregistrering

Ansvarlig
myndighet

 
 
 
 
 

DATO

dag måned år

DATO

UNDERSKRIFT

UNDERSKRIFT AV HOVEDANSVARLIG

dag måned år

Vellykket hekking                           Hekkeforsøk   påvist                            Hekkeforsøk ikke påvist                     Usikker hekking

ETTER-
KONTROLL  Antall uklekte egg:                                            Antall døde unger: 

DATO

dag måned år

Foto/video vedlagt

FOTOGRAF ADRESSE

MERKNADER

REPRODUK-
SJON

ENDELIG 
STATUS

hb  

REGISTRERING AV KONGEØRNREIR



 
ENDELIG 
STATUS

• Det skal til slutt gis en vurdering av hekkestatus i territoriet. Ved
bedømming av hekkestatus skal følgende kriterier anvendes: 
 
 
KRITERIER FOR VURDERING AV HEKKING  
 
Hekking vurderes som vellykket dersom:  
 - Observasjon av en eller �ere unger som er minst 50 døgn
(dvs produksjon av �yvedyktige unger i territoriet).  
 

 Hekking vurderes som hekkeforsøk påvist dersom:  
 - Observert minst ett av følgende i territoriet i løpet av  sesongen:   
 
    • ruging  
    • mating
    • egg  
    • eggrester  
    • levende unger yngre enn 50 dager  

                                  • døde unger
 
 Hekking vurderes som hekkeforsøk ikke påvist dersom:  

- Oppfyller kriteriene for territorium okkupert  (se overvåkingsinstruks),  
men man har ikke påvist hekk eforsøk eller vellykket hekking.

                              
                                 Hekking vurderes som usikker dersom:

- Man har ikke vært i stand til å bekrefte vellykket hekking, 
                             hekkeforsøk eller at territoriet er okkupert.  

                              
 
 
 ANSVARLIG I
FELT

Dato og underskrift fra den som har hatt hovedansvaret for 
feltregistreringene. 
 

ANSVARLIG
MYNDIGHET

Dato og underskrift fra den hos ansvarlig myndighet som mottar utfylt 
blankett for registrering og arkivering. 
 

 

VEILEDNING

 
ART, ÅR OG
ROVBASENR.

• Det skal fylles ut ett skjema hvis kongeørnterritoriet er okkupert. 
Selv om  det ikke finnes tegn til aktivitet, må det utøves  
stor varsomhet  når man undersøker  reirplasser  slik at  
forstyrrelser unngås . 
• Et unikt Rovbasenummer som består av en bokstav og seks siffer 
autogenereres når informasjon fra registreringsskjemaet legges i 
Rovbase. 

TERRITORIE ID • Territoriet omfatter en eller flere alternative reirplasser som har 
vært anvendt ulike år. Territoriet skal ha kun ett reproduserende par 
årlig. Territoriet gis et geografisk beskrivende navn av observatøren. 
• ID-nummer opprettes kun en gang for et gitt hekketerritorium. Det 
skjer ved førstegangs registrering i Rovbase. ID-nummeret er en 
unik bokstav- og tallkode som følger territoriet for fremtiden. 
• ID-nummer består av en artskode, en landskode, en fylkeskode og 
ett løpenummer med tre siffer som autogenereres i Rovbase.  
• Arten angis med en bokstav. A = kongeørn.

• Landet angis med en bokstav. N = Norge.  
• Fylke angis med to bokstaver. FI = Finnmark, TR = Troms, NO = 
Nordland, NT= Nord-Trøndelag, ST= Sør-Trøndelag, HE = Hedmark, 
OP= Oppland, MR = Møre og Romsdal, SF = Sogn og Fjordane, HO 
= Hordaland, RO = Rogaland, VA= Vest Agder, AA= Aust Agder, TE 
= Telemark, ØS = Østfold, VE = Vestfold, BU = Buskerud, OA= 
Oslo/Akershus. 

STED OG 
REIRPLASS

• Alle reir innenfor et hekketerritorium gis ulike reirplass navn. 
Reirplassene angis med ulike navn, tall eller bokstaver, for 
eksempel reir a, b osv. Reir er å anse som en ny reirplass hvis de 
kan identifiseres som et eget reir. 
• Det skal oppgis en så nøyaktig som mulig UTM-referanse for reiret. 
Aller helst skal denne være tatt med GPS. Dersom reiret observeres 
fra avstand skal også UTM for observasjonspunkt angis. 
Observatørplassen kan med fordel oppgis dersom den er velegnet til 
innsyn i reiret uten å forstyrre fuglene. Den eksakte 
reirplasseringen er belagt med taushetsplikt, og skal ikke 
gjøres kjent eller benyttes uten godkjenning (offentlighets-loven 
§ 5). 
• Hekkehabitatet og reirets plassering i terrenget angis ved å krysse 
av for naturtype og reirplassering. Man angir om reirplassen er ny, 
om dette er et nytt hekketerritorium og hvilken himmelretning 
reiret er eksponert mot (N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V eller NV). Videre 
skal reirets eksakte plassering i terrenget framgå fra foto-filer som 
legges inn i Rovbasen, eventuelt skisser og beskrivelser i 
merknadsrubrikken. 

 
 REPRODUK

-SJON
• Angi antall besøk, dato(er) og totalt antall timer med registrering

 i løpet av sesongen. Noter opplysninger om hvorvidt det er aktivitet 
eller ikke av voksenfugl. Dersom det er registrert voksenfugl angis 
antallet individer. Hvis man observerer spillflukt, påbygd/pyntet reir, 
parring, ruging eller mating krysses det av for dette. Antall egg i 
reiret under rugeperioden angis hvis man har sett dette. NB! Ved 
besøk i eggperioden og tidlig ungeperiode skal reiret normalt 
kun observeres fra avstand med teleskop.  
• Ved observasjon av levende unge(r) (i reiret eller utflydde) noteres 
antallet, datoen og hvorvidt man har sett hele kullet. Hvis det er gjort

 gjentatte besøk ved reiret og antall unger i reiret blir redusert i løpet 
av sesongen, så skal man oppgi antall unger i reiret ved en så høy 
alder som mulig (dvs det siste besøket før ungene flyr ut av reiret).

 • Kryss av for hvilken av de tre alderskategoriene som passer best 
på ungen(e). Ved gjentatte besøk i løpet av sesongen oppgis alder 
på ungen(e) ved siste besøk den/de er sett i live. 

ETTER-
KONTROLL

• Dersom det foretas kontroll av reiret etter hekkesesongen skal det 
noteres eventuelle uklekte egg og døde unger, samt 
observasjonsdato. 

FOTO • Reiret skal dokumenteres med foto eller videofilm. Disse skal 
fortrinnsvis lagres som filvedlegg i Rovbase slik at det er mulig for 
fremtidige kartlegginger å finne igjen reirplassen. 
• Det bør både dokumenteres med oversiktsbilder og detaljbilder. 
Bruk eventuelt et redigeringsprogram for bilder til å legge inn 
forklarende tekst og symboler på foto hvis det trengs.  

MERKNADER • I merknader gis utfyllende og presiserende opplysninger til 
feltregistreringene. Øvrige observasjoner av interesse angis, for 
eksempel eventuelle forstyrrelser ved reiret eller i nærområdet. 
Ytterligere dokumentasjon som for eksempel kartkopier og skisser 
vedlegges. 
 

  




