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Östersjökustens örnar
Fortplantningsförmågan hos havsörnsbeståndet vid vår 
Östersjökust illustreras i figur 11. Från bottenläget under 
1970-talet börjar en förbättring av häckningsutfallet ge sig 
till känna under 1980-talet. Den positiva utvecklingen fort-
satte till in på 1990-talet, för att sedan plana ut en bit under 
bakgrundsnivån från tiden före 1950. Samma utveckling 
över tiden visas när det gäller kullstorleken, dvs. antalet 
halvvuxna ungar i bona i samband med kontrollerna under 
försommaren.

Under 2004 kunde häckningsutfallet fastställas för 226 
revirhållande par längs kusten. Drygt två tredjedelar fanns 
vid Egentliga Östersjön och en tredjedel vid Bottniska 
viken (se tabellen). För kusten som helhet blev utfallet 

68%, vilket kan jämföras med den senaste tioårsperiodens 
bottennotering på 58%. En stor del av förklaringen till 
denna låga siffra från 2003 var en kraftig storm som i april 
drabbade särskilt Roslagskusten och norra Stockholms 
skärgård hårt. Stormen rev ner flera bebodda bon, och flera 
häckningar verkar ha avbrutits strax efter stormen även där 
själva bona inte blåste ner.

Små kullar vid Bottniska viken
Kullstorleken har planat ut på en nivå som är signifikant 
skild från bakgrundsnivån (figur 11). 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 redan 
i början av 1950-talet till följd av miljögifter. 

Trots att en avsevärd förbättring ägt rum ser vi alltså 
fortfarande tecken på en påverkan. En granskning av kull-
storlekarna regionalt efter kusten från mitten av 1990-talet 
visar att det är i Bottniska viken som skillnaden i huvudsak 
ligger (se tabell). Skillnaden i fördelningen av kullstorlekar 
1996–2004 mellan Bottniska viken och Egentliga Öster-
sjön är starkt signifikant, och så är också fallet för Bott-
niska viken jämfört med referensmaterialet för ostkusten 
från tiden fram till 1950. 

Havsörnen – fortplantningen har planat ut
Den svenska havsörnsstammen expanderar vidare och 

vi har nu reproducerande lokala bestånd längs i stort sett 

hela den svenska Östersjökusten. Vid insjöar finns arten 

ojämnt spridd från de östra delarna av Syd- och Mellan-

sverige ända in till Vänern samt i ett isolerat bestånd i 

Lappland. Beståndet i hela landet skattas för närvaran-

de till åtminstone 400 par, som år 2004 tillsammans fick 

minst 373 ungar. 

TEXT: BJÖRN HELANDER, NATURHISTORISKA RIKSMUSEET  

OCH SVENSKA NATURSKYDDSFÖRENINGEN

HAVSÖRNSBESTÅNDET 
I SVERIGE 2004

undersökta 
häckningar 
(och kullar)

lyckade 
häckningar

kullstorlek

Marin kustmiljö

Egentliga Östersjön 154 (101) 69% 1,72 

Bottniska viken 72 (43) 65% 1,56 

Limniska miljöer

Syd- och mellansverige 66 (41) 70% 1,73 

Lappland 53 (37) 66% <1,37 
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Vi kommer att arbeta vidare med undersökningar av om 
den observerade skillnaden mellan kuststräckorna kan 
kopplas till olika belastning av miljögifter i örnarna.

Lyckad häckning i Lappland
Häckningsmiljöerna vid svenska insjöar är oftast lägre eller 
mycket lägre belastade med miljögifter än vad kustområ-
dena varit, och är än idag. I vår forskning kring effekter av 
olika miljögifter på havsörnarnas fortplantning har möjlig-
heterna till jämförande studier mellan dessa olika belastade 
bestånd varit av mycket stort värde. Häckningsframgången 
2004 hos de kontrollerade paren i referensbestånden visas 
i tabellen.

Häckningsframgången i Lappland 2004 - 66% - är en av 
de högsta sedan inventeringarna startade 1976 och ligger 
ordentligt över medelvärdet för perioden (49%). Den gene-
rellt lägre kullstorleken i Lappland kan sannolikt tillskri-
vas födobrist, som dels medför färre lagda ägg i kullarna, 
dels en större dödlighet bland ungarna på grund av svält. I 
samband med kontrollerna av de 28 bon som hade ungar i 
Lappland under året hittades rester efter döda ungar i fyra 
fall. I de drygt 150 besökta bona i övriga landet hittades 
inga döda ungar.

Havsörn vid Östersjökusten

Kullstorlek
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π Figur 11. Under 2004 kontrollerades totalt 226 revirhållande havsörnspar längs den svenska Östersjökusten. Av 
dessa reproducerade sig 154 par (68%) och producerade minst 247 ungar, i genomsnitt 1,67 per kontrollerad kull. 
De streckade linjerna anger referensnivåer som gällde fram till 1950-talets början. Kullstorleken har planat ut på en 
nivå som är signifikant lägre än referensnivån. 

π Artikelförfattaren möter en ilsken havsörnsunge vid en bokontroll. 
Antalet ungar per kull är ett känsligt mätinstrument för att mäta miljö-
påverkan.

Fo
to

: P
et

er
 S

eg
er

st
rö

m


