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Inventeringarna av havsörnsbestån-
det omfattade kontroller i 189 örn-
revir vid Östersjökusten. Dessutom
kontrollerades 37 revir vid sötvatten
i Syd- och Mellansverige och 45 i
Lappland, utanför det marina
övervakningsprogrammet.

häckningsresultaten har nått
bakgrundsnivån

Häckningsresultaten kunde faststäl-
las för 155 havsörnspar vid kusten.
112 (72 %) av dessa genomförde
lyckad häckning, vilket motsvarar
bakgrundsnivån fram till 1950. Vid
syd- och mellansvenska  sjöar och
vattendrag lyckades 23 (62 %) och i
Lappland 24 (53 %) av de kontrolle-
rade häckningsförsöken. Det syd-
och mellansvenska beståndet består

till stor del av jämförelsevis unga par
med liten häckningserfarenhet, vil-
ket kan bidra till en något lägre
häckningsframgång än vid kusten.
För Lapplands del ligger årets resultat
i nivå med genomsnittet för den se-
naste 25-årsperioden. Denna lägre
nivå i Lappland jämfört med kusten
hänger sannolikt till mycket stor del
samman med de tuffare betingelserna
i norr – hårdare klimat och sämre
födotillgång.

minst 252 havsörnar födda
I de kontrollerade bona producera-
des 189 ungar vid Östersjökusten, 33
vid syd- och mellansvenska sötvatten
och 30 i Lappland. Totalt producera-
des alltså minst 252  havsörnsungar i
landet år 2000. Genom att kontrolle-
rna görs när ungarna är ungefär halv-
vuxna måste man räkna med ett visst
bortfall innan de når flygfärdig ålder.
Normalt är detta bortfall litet, men i
Lappland är det ibland omfattande.
Siffrorna för 1999 kan illustrera
detta:

Av 18 lyckade häckningar som kon-
trollerades när ungarna var halv-
vuxna innehöll 8 bon 1 unge, 9 bon
ursprungligen 2 ungar och ett bo 3
ungar. Treungskullen försvann ge-
nom boplundring av människor (se
Bottniska viken 1999), och i åtminstone
5 av tvåungskullarna dukade den
minsta ungen under av svält. Två av
kullarna med 1 unge spolierades, åt-
minstone i det ena fallet troligen på
grund av direkt förföljelse. Av ur-
sprungligen minst 29 ungar (några
ungar kan ha försvunnit före kontrol-
len) återstod alltså bara högst 19 (alla
bona kunde inte kontrolleras efter
häckningen), en reduktion med
minst en tredjedel detta år!

miljögifter fortfarande
problem
Miljögiftsbelastningen i ägg från
kustörnarna är fortfarande klart hög-
re än från havsörnar vid sjöar och
vattendrag, särskilt jämfört med
Lappland (en faktor 5–10). Koncen-
trationerna har dock sjunkit under de
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Havsörn, andel lyckade häckningar
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Trots en betydande återhämtning framför allt under 1990-talet är medelkullstorleken fortfarande
signifikant lägre än före 1950. Detta beror troligen på att koncentrationerna av PCB i vissa ägg
fortfarande är tillräckligt höga för att påverka fosteröverlevnaden. Figuren visar utveckling av medelkull-
storleken hos havsörn vid svenska Östersjökusten över tiden.

Mean brood size over time in the white-tailed sea eagle on the Swedish Baltic coast. Brood size remains
significantly lower than it was before 1950.

För första gången under undersökningsperioden nådde häckningsframgången under år 2000 upp till
bakgrundsnivån från tiden före 1950, när miljögifterna började påverka fortplantningen negativt. Figuren
visar andel lyckade havsörnshäckningar vid svenska Östersjökusten.

For the first time during the study period, the breeding success equalled the background level from
before 1950, when pollutants began to seriously affect reproduction. The figure shows percentage
breeding success of the white-tailed sea eagle population on the Swedish Baltic coast.

nivåer som ger stora effekter på fort-
plantningsförmågan.

Medelkullstorleken är fortfarande
11 % lägre nu än före 1950, vilket
troligtvis är en kvarstående effekt av
miljögiftspåverkan. En signifikant
minskning i kullstorlek inträffade re-
dan under första halvan av 1950-
talet. Minskningen fortsatte sedan,
och kullstorleken nådde en botten-
nivå i mitten av 1960-talet. Denna
låga nivå kvarstod till en bit in på
1980-talet.

Ökningen av andel lyckade
häckningar och av kullstorlekarna
har skett parallellt i tiden från 1980-
talets början. Den gemensamma
nämnaren för båda parametrarna är
påverkan från framför allt DDE och
PCB på kläckbarheten i äggkullarna.
Koncentrationerna av DDE i havs-
örnarna är numera i  de allra flesta fall
inte så höga att fåglarnas förmåga att
producera normala äggskal påverkas,
och de flesta gamla fåglar med bestå-
ende skador från en tidigare mycket
högre exponering för DDE är nu
borta ur populationen. Koncentra-
tionerna av PCB är dock i vissa ägg
fortfarande tillräckligt höga för att
påverka fosteröverlevnaden Detta är
för närvarande den mest sannolika
förklaringen till att medelkull-
storleken ännu inte nått upp till
bakgrundsnivån.


