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Utfodring 
räddade

För fyrtio år sedan var havsörn på randen till utrotning på grund 
av alla miljögifter. Sedan dess har Naturskyddsföreningen, med 
stöd av forskare, lagt ut flera tusen ton giftfri mat till havsörnen. 
Tidigare i år ställde vi till med ett stort köttkalas i Roslagen för 
att fira att havsörn och pilgrimsfalk äntligen har livskraftiga 
stammar. Att stå vid åteln och betrakta de mäktiga rovfåglarna 
var en fantastisk känsla för alla som jobbat mer eller mindre 
ideellt med Projekt havsörn sedan 1970-talet.

Under 1960- och 1970-talen var situationen 
för havsörnen i Sverige katastrofal på grund 
av miljögifter.  År 1971 räknades det bara 13 

havsörnsungar i hela Sverige. Det var så höga halter av 
gifter i fisken att örnarnas äggskal blev tunna och sprack. 
Många honor blev dessutom sterila. Oftast kläcktes inget 
av äggen i kullen, eller bara ett av äggen. Detta ledde till 
att havsörnen nästan utrotades i Sverige på 1970-talet. 

viktig forskning
Forskningen om hur miljögifter påverkar havsörnarnas 
ägg har därför varit en viktig del i Projekt Havsörn. Ett 
stort antal okläckbara ägg har samlats in och undersökts 
i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet, Natur-
vårdsverket och Stockholms universitet.

Havsörnen befinner sig högst upp i näringskedjan i Öst-
ersjön och livnär sig till största del av fisk och sjöfågel. 
Det betyder att stabila och fettlösliga föroreningar som 
kommer ut i vattnet i slutänden lagras upp i allt högre 
koncentrationer i havsörnen. Havsörnen blev därför 
också den första arten i Östersjömiljön som uppvisade 
tydliga störningar på grund av miljögiftspåverkan. 

Höga koncentrationer
Undersökningar har visat att havsörnsägg kan ha bland 
de högsta koncentrationerna av stabila miljögifter som 
uppmätts i Östersjön. Ägg som inte kunde kläckas 
innehöll höga halter av miljögifter som dde (som kom-
mer från bekämpningsmedlet ddt), pcb, dioxiner, andra 
klorerade substanser och kvicksilver. Äggen innehåller 
numera också bromerade flamskyddsmedel, och flour-
erade ämnen. Det är inte underligt att havsörnen fått 
problem med sin fortplantningsförmåga.

effektiv utfodring
Trots att det föddes så få ungar under perioden 
1965–1985 så överlevde beståndet.  Det berodde på ett 
av Naturskyddsföreningens mest lyckade miljöprojekt, 
projektet Havsörn. Med hjälp av många ideella krafter 
organiserade vi ett omfattande program med stödut-
fodring vintertid. Många aktiva i Projekt Havsörn har 

havsörnen

Havsörnen flyger igen, efter att fyrtio års stödutfodring gett goda effekter. Men än är inte faran över, och i vissa områden hittas återigen höga 
halter av miljögifter i havsörnsägg.
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starkt bidragit till havsörnens räddning genom att under 
många år lägga ut örnmat på särskilda utfodringsplatser 
över en stor del av landet, helt enkelt släpat ut tusentals 
kilo slakteriavfall i skogen och på isen.  

Vinterutfodringen som sattes igång 1971 hjälpte de 
få ungfåglar som föddes att överleva. Minst 80 procent 
av ungfåglarna överlevde första vintern, då dödligheten 
annars är störst. Genom att ungarna som föddes överlevde 
i större utsträckning, kunde stammen klara sig. 

Andra viktiga insatser som Projekt Havsörn stått 
för är inventeringar, initieringar av boplatsskydd samt 
restaureringar och byggande av bon för att nämna några.

nationell övervakning
Havsörnens funktion som indikator för effekter av miljö-
gifter har medfört att övervakningen av beståndet inom 
föreningens projekt integrerats i den nationella miljö-
övervakningen. Övervakningen av bestånden vid kusten 
och i sötvattensmiljöer i inlandet sker nu i samverkan 
mellan Naturhistoriska riksmuseet och Projekt Havsörn.

I genomsnitt 72 procent av havsörnsparen vid 
ostkusten fick ungar fram till början av 1950-talet före 
miljögiftskatastrofen. Sedan några år tillbaka är andelen 
lyckade häckningar åter nästan lika stor, efter att ha legat 
på nivåer så låga som runt 20 procent på 1970-talet. 

Det finns dock fortfarande tecken på fortplant-
ningsstörningar inom ett kustområde i Bottenhavet, 
där frekvensen bon med döda ägg är tydligt högre än 
i omgivande områden. Orsaken är inte klarlagd, men 
mycket tyder på att det kan vara en effekt av miljögifter. 

Boträd en flaskhals
Långt ifrån alla havsörnpar kan häcka inom reservat 
eller andra formellt skyddade områden. En fråga av stor 
betydelse för havsörnens möjligheter att kunna fortleva 
i områden med skogsbruk är därför tillgång till boträd. 
Ett havsörnsbo kräver stora, minst hundra år gamla träd 

som kan hålla det flera hundra kilo tunga kvistverket. 
Dessa träd blir allt mer sällsynta, eftersom tallskog i 
dag avverkas redan då träden är 70–80 år. Skydd för 
boplatserna är en viktig del i havsörnsarbetet.

Faran inte över
Projekt Havsörn har firat framgångarna med en rejäl kött-
fest, men faran för havsörnen är inte över. Missbildningar, 
ungar som dör i äggen och uttorkning genom defekta skal 
är skador som varit vanliga hos kustens havsörnar under 
1960–1980-talet, men som till stor del försvann under 
1990-talet när halterna av ddt och pcb minskat. Nu ser 
vi åter sådana skador hos ägg från Bottenhavskusten. 
Orsaken är inte klarlagd men allt pekar mot påverkan 
av miljögifter.  Analyser av havsörnsägg visar innehåll 
av både perfluorerade ämnen och flamskyddsmedel, och 
många andra kemiska substanser har inte undersökts i 
äggen. Ett hållbart samhälle utan miljögifter är på sikt 
det enda som kan rädda havsörnen. 

projekt Havsörn är ett av naturskyddsföreningens mest lyckade projekt, och 
innefattar bland annat vinterutfodring av havsörnar och inventering. invente-
ringarna görs av naturskyddsföreningen i samverkan med naturhistoriska riks-
muséet. på bilden Björn Helander, som varit drivande i projektet sedan starten.

ett okläckt ägg i ett övergivet havsörnsbo. ägg från havsörn 
har visat sig innehålla höga halter av bland annat ddT, pcB, 
dioxiner, kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel.
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