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Sjælden slangeørn på Harrild Hede 
 
I de seneste dage har ornitologer fra hele landet lagt turen forbi Harrild Hede øst for 
Brande, hvor en sjælden sydeuropæisk slangeørn har taget ophold. Fuglen blev op-
daget fredag af ornitologen Frits Rost, og siden da har den holdt til i området, hvor 
den ofte ses svæve rundt over de vidtstrakte naturarealer. Og det er et i særklasse 
imponerende syn, for den lyse slangeørn er halvanden gang større end en musvåge, 
har tydelige ørnefingre på vingespidserne, og så flyver den med nærmest ugleagtige, 
spændstige vingeslag. 
 
Slangeørnen er meget sjælden i Danmark, og der ses normalt kun en enkelt eller to 
fugle hvert år. I næsten alle tilfælde drejer det sig om fugle, der kun ses flyve forbi på 
træk – oftest i Skagen. 
 
Skovrider Poul Ravnsbæk siger: ”Jeg glæder og over variationen af arter på Harild 
Hede, der er en stor og meget varieret og uforstyrret hede.  
Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland arbejder målrettet med at pleje og udvide natur-
indholdet på Harild Hede og nu ses en af gevinsterne.” 
Fuglen på Harrild Hede lader dog til at føle sig så godt hjemme, at hvis den fik sel-
skab af en mage, kunne det ikke udelukkes, at fuglene ville forsøge at yngle.  
For mere 100 år siden ynglede slangeørnen nemlig i Sønderjylland, men siden da 
har der kun været spredte tilløb til yngleforsøg. I nutidens landskab mangler der sim-
pelt hen store naturarealer med en rigelig forsyning af slanger.  
 
På Harrild Hede er der dog endnu ikke konstateret fødemangel. Det har således vist 
sig, at fuglen i høj grad lever op til sit navn, idet den er flere gange set tage for sig af 
retterne blandt hedens hugorme, snoge og firben. Hvis man selv vil kigge efter den 
imponerende fuglen på de statsejede arealer, er der offentlig adgang til fods overalt i 
området.  
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