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Häckningsframgången hos havs-
örnarna vid svenska Östersjökusten
var något sämre 2001 jämfört med de
närmast föregående åren. Totalt kon-
trollerades 204 häckningsrevir vid
kusten, och utfallet kunde fastställas
för 171 par. Av dessa genomförde 106
par lyckade häckningar, det vill säga
62 % jämfört med 66–72 % under
åren 1997– 2000. I två fall misslycka-
des häckningarna genom att bona
rasade ner (svaga trädkronor) och i
minst två fall genom störande aktivi-
teter intill bona under april – maj.

plats under räkningsdagen. Kutar
födda tidigt och sent i perioden syns
inte i dessa siffror. Dock bör merpar-
ten av kutarna ha räknats, eftersom
majoriteten föds under en mycket
kort period i månadsskiftet februari -
mars. Kontroller av potentiella nya
kutningsplatser genomfördes under

året i Stockholms, Södermanlands
och Östergötlands skärgårdar, men
inga nya kutningsplatser observera-
des.

Isen i Bottenviken och Norra
Kvarken inventerades också. Under
perioden 14–17/3 observerades 64
kutar i detta område. Det verkliga

antalet kutar födda på isen i området
är förmodligen mycket högre. Inven-
teringen gav dock viktig information
om kutningens areella utbredning i
förhållande till istyper. Mycket få sä-
lar observerades norr om N64°. De
flesta honorna tycks därför välja att
kuta  relativt nära öppet vatten.

Ytterligare flera fall av häckningar
som troligen misslyckades på grund
av störningar misstänks men har inte
kunnat styrkas. Ett boträd där lyckad
häckning genomfördes 2000 i Små-
land var nersågat vid kontrollen
2001. Händelsen har polisanmälts
men utredning har ännu inte påbör-
jats.

Fortfarande lägre
häckningsframgång

I genomsnitt innehöll bona vid kus-
ten 1,70 ungar per lyckad häckning.
Detta är något högre än genomsnit-
tet 1997–2000, men fortfarande
lägre än bakgrundsnivån från tiden
fram till 1950, när havsörnarnas fort-
plantning tydligt började påverkas av
miljögifter. Ett bo innehöll en unge

med korsnäbb, en missbildning som
kan orsakas av PCB. Okläckbara ägg
påträffades i nio bon. Dessa ägg tillva-
ratogs för skalundersökningar och
analys av miljögifter.

Inom referensbestånden vid insjöar
och vattendrag kunde häcknings-
resultaten kontrolleras för 46 par i
Syd- och Mellansverige och 46 par i
Lappland. Av dessa lyckades bara 19 av
de lappländska (41 %) mot 30 av
de syd- och mellansvenska (65 %).
Medelkullstorleken var som vanligt
lägre i det nordliga beståndet än i det
sydliga (1.11 jämfört med 1.67).

Föräldrafåglar försvunnit?

Födoresurserna är en begränsande
faktor för havsörnarna i Lappland,
och då kullen består av två ungar
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större andel av nyetableringarna
skett vid vatten i inlandet. Genom
kontroller av ringmärkta fåglar vet vi
att de fåglar som började häcka vid
sjöar innanför kusten i östra Sverige
uteslutande kom från Ostkusten.
Från den första återetableringen vid
en insjö i Uppland 1980 har bestån-
det vid sjöar i Syd- och Mellansverige
ökat med i snitt drygt 17 % per år
1990–2001. Expansionen har lång-
samt knuffat sig fram västerut och
söderut och har nu nått Vänern, Små-
land och Skåne. Antalet par i detta
bestånd uppgår för närvarande till
minst 50–60, vilket är ungefär lika
många som i Lappland.

Långsammare ökning
i Lappland

Det lappländska beståndet har däre-
mot ökat långsammare, ca 5 % per år
under perioden 1990–2001. Detta
beror troligen på flera samverkande
faktorer. Resultaten från våra ring-
märkningar under 25 år visar att havs-
örnen är mycket hemortstrogen, vil-
ket innebär att ungfåglarna i första
hand återvänder till sina ursprungs-
områden för att etablera revir – så
länge det finns plats där. Vi har hittills
inte sett något exempel på invand-
ring till exempel från Östersjön eller
Norge till Lappland. Detta i kombi-
nation med den lägre fortplantnings-
takten i norr förklarar en långsam-
mare tillväxt där. Dessutom är över-
levnaden troligen lägre hos de lapp-
ländska fåglarna, på grund av tuffare
klimat, sämre födotillgång och också
troligen en mer utbredd illegal förföl-
jelse.

En brist på lämpliga boträd kan
begränsa möjligheterna till lyckade
häckningar och  vidare utbredning.
För att avhjälpa detta har konstbon
byggts på lämpliga platser ända se-
dan 1970-talet, och många av dessa
har accepterats av havsörnar och ut-
nyttjats för häckning.  Totalt uppgår
den svenska havsörnsstammen för
närvarande till minst 310 revir-
hållande par. Med en fortsatt förhöjd
överlevnad genom stödutfodring
och med fortsatta satsningar på
konstbon och områdesskydd är det
nu realistiskt att kunna återetablera
havsörnen inom hela sitt naturliga
utbredningsområde i Sverige.

Häckningsframgången för havsörnar vid den svenska Östersjökusten var något sämre år 2001 än år
2000. Den gröna linjen i figurerna anger nivån före år 1950.

The year 2001 was less successful as for breeding success of the white-tailed eagle. The green lines in
the figures show the levels before 1950. The upper figure shows successfully breeding pairs, and the
lower figure shows brood size.

konkurrerar ofta den äldre ungen ut
den yngre, som dukar under. I tre bon
2001 hade dock ingen unge klarat sig,
och ytterligare ett bo innehöll rester
av en död unge och en levande unge
som var så mager och svag att det är
mycket osäkert om den överlevde.
Alla dessa ungar var nästan halv-
vuxna. Att ingen unge överlever när
de väl uppnått denna ålder har tidi-
gare endast konstaterats i något en-
staka fall när en av föräldrafåglarna
försvunnit under häckningen. Om
detta är orsaken i de aktuella fallen
innebär det en mycket kraftigt för-
höjd och onaturlig dödlighet hos
föräldrafåglarna. En uppföljning
kommande säsong är angelägen för
att bringa klarhet i detta.

God ökning av havsörn

I de kontrollerade bona producera-
des minst 174 ungar vid Östersjö-
kusten, 50 vid syd- och mellan-
svenska sötvatten och ca 20 i Lapp-
land, totalt minst 244 ungar 2001.

Den kraftiga förbättringen av
fortplantningsförmågan hos kust-
beståndet sedan mitten av 1980-talet
i kombination med en mycket hög
årlig överlevnad har medfört en god
ökning av havsörnen i Sverige. Den
höga överlevnaden är ett resultat av
den omfattande stödutfodring som
pågått vintertid under en lång följd av
år. Dessutom har vintrarna varit
ovanligt milda under 1990-talet vil-
ket också troligen påverkat
överlevnaden positivt. Beståndet vid
svenska Östersjökusten har ökat med
i genomsnitt 7.5 % per år under pe-
rioden 1990–2001, och uppgår idag
till minst 200 par. Havsörnen har
successivt återetablerat sig längs näs-
tan hela vår östra och södra kust, om
än mycket glest längst i norr och
längst i söder ännu så länge. Det finns
ännu en stor potential för ytterligare
etableringar, särskilt vid norrlands-
kusten och sydkusten.

I takt med att beståndet tätnat i
kärnområdena vid kusten har en allt


