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Havsörn
Björn Helander, Naturhistoriska riksmuseet/Naturskyddsföreningen

Den svenska havsörnsstammen ex-
panderar vidare, och vi har nu repro-
ducerande lokala bestånd längs i stort 
sett hela den svenska Östersjökus-
ten. I limniska miljöer finns arten nu 
ojämnt spridd från de östra delarna 
av Syd- och Mellansverige ända till 
Vänern, och med ett isolerat bestånd 
vid sjöar i Lappland. Populationerna 
uppgick 2004 till 240 säkra, revirhål-
lande par vid kusten, 53 i Lappland 
och 70 vid övriga sötvatten, totalt 
363 kontrollerade par. Med tillägg 
för sådana par som kontrollerats un-
der de närmast föregående åren men 
inte kunde återfinnas 2004 skattas 
beståndet i landet för närvarande till 
åtminstone 400 par. 

GOTT HÄCKNINGSUTFALL

Under 2004 kunde häckningsutfallet 
fastställas för 226 revirhållande par 
längs kusten, varav drygt två tred-
jedelar i Egentliga Östersjön (från 
och med Stockholms län och söde-
rut) och en tredjedel i Bottniska vi-
ken (ner till och med Uppsala län). 
Häckningsutfallet under året blev 
jämförelsevis bra – 69% av de kon-
trollerade häckningsförsöken lycka-
des i Egentliga Östersjön och 65% i 
Bottniska viken. För Ostkusten som 
helhet blev utfallet 68%, alltså hela 
10% över bottennoteringen för tio-
årsperioden, 58% (2003). En stor del 
av förklaringen till den låga siffran 
2003 var den kraftiga storm som i 
april drabbade särskilt Roslagskusten 
och norra Stockholms skärgård hårt. 
Stormen rev ner flera bebodda bon, 
och ytterligare flera häckningar ver-
kar ha avbrutits strax efter stormen 
även där själva bona inte blåste ner. 
Häckningarna 2004 drabbades inte 
av några sådana störningar.

Från ett bottenläge på 1970-ta-
let har fortplantningsförmågan ut-
vecklats positivt från 1980-talet och 
in på 1990-talet, för att sedan plana 
ut. Samma utveckling över tiden visas 
när det gäller kullstorleken. 

Av intresse från miljöövervak-
ningssynpunkt är att kullstorleken 
planat ut på en nivå som är signifi-
kant skild från bakgrundsnivån från 
tiden före 1950-talet. Antalet ungar 
per kull är ett känsligt mätinstrument 
för att mäta miljöpåverkan – det var 
just denna parameter som allra först 
gav utslag när äggens kläckbarhet 
började försämras hos havsörnen i 

början av 1950-talet till följd av på-
verkan av miljögifter. Trots att en 
avsevärd förbättring ägt rum ser vi 
alltså fortfarande tecken på en påver-
kan. En granskning av kullstorlekar-
na regionalt efter kusten från mitten 
av 1990-talet visar att det är i Bott-
niska viken som skillnaden i huvud-
sak ligger. Framför allt är det Botten-
havskusten som sticker ut, med en 
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Andelen revirhållande havsörnspar som genomförde lyckade häckningsförsök vid svenska 
Östersjökusten 1964–2004. Av 226 kontrollerade par 2004 reproducerade sig 154 par. Den 
horisontella linjen anger referensnivån fram till 1950-talets början.

Percentage successfully nesting White-tailed Sea Eagle pairs on the Swedish Baltic coast, 
1964–2004. The lowest breeding success over the last ten-year period was recorded in 2003, 
when only 120 of 207 checked pairs were reproducing. Out of 226 checked pairs in 2004, 
154 pairs bred successfully and produced a minimum of 257 fledglings. The horizontal line 
represents the pre-1950 reference level.

Medelantal havsörnsungar per kull vid svenska Östersjökusten 1964–2004. Kullstorleken har 
ökat signifikant efter 1970-talet, men är fortfarande signifikant mindre än den var fram till 
1950 (referensnivån = horisontell linje).

Mean brood size of White-tailed Sea Eagle on the Swedish Baltic coast, 1964–2003. There has 
been a significant increase after the 1970s, but brood size remains below the pre-1950 “back-
ground” level (horizontal line). This is mainly due to smaller brood size on the northern coast: 
brood size 1996-2004 was significantly lower in the Gulf of Bothnia compared to the Baltic 
Proper, and compared to the pre-1950 reference level.
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avsevärt mindre genomsnittlig kull-
storlek. Skillnaden i fördelningen 
av kullstorlekar 1996–2004 mellan 
Bottniska viken (n=290) och Egent-
liga Östersjön (n=630) är starkt sig-
nifikant, och så är också fallet för 
Bottniska viken 1996–2004 jämfört 
med referensmaterialet för Ostkus-
ten från tiden fram till 1950 (n=88). 
Vi kommer nu arbeta vidare med 
undersökning av om den observera-
de skillnaden mellan kuststräckorna 
kan kopplas till olika belastning med 
miljögifter i örnarna.

De limniska häckningsmiljöer-
na i Lappland och i Syd- och Mel-
lansverige är lägre belastade med de 
”klassiska” miljögifterna (DDT- och 
PCB-substanser) än vad kustområde-
na är. I vår forskning kring effekter 
av olika substanser på havsörnarnas 
fortplantning har möjligheterna till 
jämförande studier på havsörnarnas 
fortplantning mellan dessa olika be-
lastade bestånd inom landet varit av 
mycket stort värde. 

Häckningsframgången i Lappland 
2004 – 66% – är en av de högsta se-
dan inventeringarna startade 1976 
och ligger ordentligt över medelvär-
det för perioden  (49%). Den gene-
rellt lägre kullstorleken i Lappland 

kan sannolikt tillskrivas födobrist, 
som dels medför färre lagda ägg i kul-
larna, dels en högre dödlighet bland 
ungarna på grund av svält.  I sam-
band med kontrollerna av 28 bon 
med levande ungar i Lappland 2004 
hittades rester av döda ungar i fyra 
fall. Detta kan jämföras med drygt 
150 besökta bon med ungar vid kus-
ten och vid insjöar i Syd- och Mellan-
sverige, där inga rester av döda ung-
ar hittades.

Fortplantningen i bestånden vid 
kusten och vid insjöar i Syd- och Mel-

lansverige ligger numera på ungefär 
samma nivåer både avseende kull-
storlekarna och fördelningen lycka-
de/misslyckade häckningar. 

Havsörnens reproduktion 2004, Östersjöns kustområden i Sverige med jämförelser.
Reproduction in 2004 of White-tailed Sea Eagle (Haliaeetus albivilla on the Swedish Baltic Sea 
coast (with pre-950 reference levels) and Inland freshwaters

 Andel lyckade Medelkullstorlek
 häckningar 

Hela Österjökusten 68% (226) 1,67 (n=144) 
(Swedish Baltic coast) 

med referensnivåer, <1950 72% (54) 1,84 (n=91)
(95 % konf.intervall) (59–86%) (n=1,64–2,04)

Egentliga Östersjön 69% (54) 1,72 (n=101) 
(Baltic Proper)

Bottniska viken 65% (72) 1,56 (n=43) 
(Gulf of Bothnia)

Inlandet (Freshwaters)

Syd- och Mellansverige 70% (66) 1,73 (n=41) 
(Southern and Central 
Sweden)

Lappland (Lapland) 66% (53) <1,37 (n=35)

STATISTIK
Loglinjär regression på årsmedel-

värden för andel lyckade häckningar 

1981–1994, r2=0.874, p<0.001

Loglinjär regression på årsmedelvär-

den för ungkullstorlek 1981–1994, 

r2=0.663, p<0.001
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