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Havsörnen är Sveriges största rovfågel. 
Honorna, som är störst, kan mäta två 
och en halv meter mellan vingspetsarna. 
Den jagar vida omkring, och havsörnens 
hemområde kan vara ända upp till 200 
kvadratkilometer stort. Mest äter den fisk, 
men även sjöfågel och deras ungar liksom 
kadaver ingår i dieten. 

Havsörnen bygger stora risbon, i 
Sverige nästan alltid uppe i trädkronor. 
De har ofta två eller tre bon inom samma 
område. Samma örnpar använder boet 
år efter år, så länge de är i livet, och boet 
byggs på varje år. Det innebär att bona 
med tiden blir mycket stora. Gamla bon 
kan vara hela två meter i diameter. Grova 
och smalare grenar utgör huvuddelen av 
byggnadsmaterialet, men även tång, mossa 
och grästorv ingår. Med tanke på boets 
storlek behöver havsörnarna gamla träd, 
något som blir alltmer ovanligt i dagens 
skogsbruk. De tallar som havsörnarna 
längs ostkusten använt till boträd har haft 
en medelålder på 160 år och varit minst 
100 år. Havsörnar i Lappland använder 
boträd som har en medelålder på 350 
år. Det är lätt att förstå att det kan vara 
problem för havsörnarna att hitta lämpliga 
träd för att bygga sitt bo. Medelåldern 
bland botallarna minskar nu och ibland 
rasar boet under häckningen på grund av 

att det placerats i ett för klent träd. 
Äggen är vita och oftast två. De läggs 

i mars-april, och ruvas i 35–45 dagar, 
mest av honan. Ungarna stannar i boet i 
10–12 veckor. 

Ungfåglarna rör sig över stora områden 
under sina första levnadsår. När de väl 
blir könsmogna, vid fyra till fem års ålder, 
bosätter de sig ofta i närheten av den plats 
där de föddes, men ibland långt därifrån. 
De könsmogna, etablerade örnarna blir 
sina hemtrakter trogna. 

För några hundra år sen var havsörnen 
vanligt förekommande. Den häckade 
framförallt vid kusterna, men även allmänt 
vid sjöar och vattendrag. Man räknar 
med att det fanns åtminstone 500 –1000 
häckande par, spridda över hela landet. 

Under 1800-talet och in på 1900-talet 
bedrevs en mycket omfattande förföljelse 
av arten. Det fick till följd att den försvann 
från större delen av sitt utbredningsom-
råde. På 1920-talet fanns bara ett 40-tal 

par kvar i landet, nästan bara vid Öster-
sjökusten. Havsörnen fridlystes 1924. 

Under 1950-talet dök ett nytt problem 
upp för havsörnarna. Miljögifter visade 
sig påverka örnarnas reproduktion väldigt 
negativt. Äggen kläcktes inte, äggskalen 
blev tunna och porösa, och fostren dog. 
Miljögifterna i kombination med tjuvjakt 
gjorde att populationen var nära att ut-
plånas i början på 1970-talet. Tjuvjakt är 
förmodligen fortfarande en begränsande 
faktor lokalt, och ända in på 1990-talet 
konstaterades var sjätte funnen örn vara 
påskjuten! 

Förbuden mot ddt och pcb har haft 
effekt och idag kan man återigen få se 
havsörnar sväva över kustlandskapet. Det 
svenska beståndet uppskattas nu till över 
500 häckande par. 


