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Året som gått Havsörn

företogs på is. Åldern varierade från
årsungar upp till 34 år, med en topp
mellan 4 och 10 år.

Av honorna var 72% könsmogna,
och i de flesta fall var båda äggstockar-
na och livmodern medskickade. I
samtliga fall där reproduktionsorga-
nen var tillgängliga för bedömning
hade honorna en gulkropp i den ena
äggstocken som tecken på äggloss-
ning. Alla honor som sköts under och
efter implantationsperioden, utom en,
var dräktiga. Inga sjukliga förändring-
ar kunde för övrigt ses i reproduk-
tionsorganen. Av hanarna var 70% i
könsmogen ålder (4 år och äldre). För
82% av de skjutna gråsälarna fanns
uppgift om späcktjocklek som i de fles-
ta fall var mycket gott till gott. En-
dast i ett fall var hullet mindre gott.
Kraftig binjurebarksförtjockning kon-
staterades i 4 fall och en säl hade le-
verskador.

En anmärkningsvärt stor andel av
sälarna befanns ha tarmsår översti-
gande 10 mm i diameter, närmare
bestämt 42% av honorna och 43%
av hanarna. Frekvensen är större
bland sälar födda under 1990-talet.
Tarmsårsfrekvensen är även högre
bland gråsälarna i Bottenhavet (Väs-
ternorrlands och Gävleborgs län)
jämfört med Bottenviken (Norrbot-
ten och Västerbottens län) och Stock-
holm/Uppsala regionen.

De tre undersökta knubbsälarna och
vikaren uppvisade makroskopiskt inte
några sjukliga förändringar. Samtliga
av dessa hade drunknat i fiskeredskap.

TARMSÅR ÄVEN BLAND DE SKJUTNA

Naturvårdsverket beslutade att avlys-
ningsjakt efter gråsäl år 2002 skulle
få bedrivas i sex län, från Norrbotten
t.o.m. Stockholm. Totalt gavs tillstånd
att skjuta 150 djur, där fördelningen
mellan länen återspeglar skadefrek-
vensen med viss hänsyn tagen till sä-
larnas utbredning. Utöver avlysnings-
jakten utfärdades personliga tillstånd
att skjuta 50 gråsälar till fiskare som
hade stora sälskadeproblem. Merpar-
ten av dessa tillstånd gavs till fiskare
verksamma i Södermanland, d.v.s.
utanför det område som omfattades
av avlysningsjakten. Villkoret för jak-
ten, och för att få behålla sälen, var
att jägaren skickade inre organ och
vissa prover till Naturhistoriska riks-
museet för undersökning. Samman-
lagt sköts 79 gråsälar varav 72 bär-
gades och provtogs. Material från 2
djur kasserades p.g.a. kraftig förrutt-
nelse. Bland de skjutna gråsälarna
dominerade honorna som var 40 st
och hanarna var 32 st. I Norrbottens
län sköts nästan bara honor. Inför
eventuell fortsatta jaktsäsonger bör
det undersökas om könsfördelningen
kan ha ett samband med att jakten
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Åldern bland de skjutna sälarna varierade från
årsungar upp till 34 år, med en topp mellan
4–10 år.

The age among the killed seals varied from
yearlings up to 34 years with a peak between
4–10 years.

Tarmsårsfrekvensen är högre bland gråsälarna i
Bottenhavet (Västernorrlands och Gävleborgs
län) jämfört med Bottenviken (Norrbotten och
Västerbottens län) och Stockholm/Uppsala
regionen. Figuren visar andelen av de skjutna
gråsälarna med tarmsår överstigande 10 mm i
diameter i procent (N= antal gråsälar).

The prevalence of intestinal ulcers is higher
in the Bothnian sea compared to the Bothni-
an bay and the northern part of the Baltic
proper. The figure shows the part of the killed
grey seals with intestinal ulcer exceeding 10
mm in diameter (N= number of grey seals
examined).

Den svenska havsörnsstammen ex-
panderar långsamt vidare, och vi har
nu reproducerande lokala bestånd
längs hela den svenska Östersjökus-
ten utom allra längst i söder. Under
2003 kunde häckningsutfallet faststäl-
las för totalt 207 revirhållande par
längs kusten, varav 60 i Bottniska vi-
ken (ner till och med Uppsala län) och
147 i Egentliga Östersjön (från och
med Stockholms län och söderut).

KRAFTIG STORM

Häckningsutfallet för kusten som hel-
het blev jämförelsevis dåligt – 58% av
häckningsförsöken lyckades, vilket är
den lägsta siffran för kustbeståndet på
tio år. En stor del av förklaringen till
detta finns i den kraftiga storm som
drog fram den 5 april och drabbade
särskilt Roslagskusten hårt. Stormen
rev där ner flera bebodda bon, och fle-
ra häckningar verkar ha avbrutits

strax efter stormen även där själva
bona inte blåste ner. En större andel
av häckningarna lyckades vid Bottnis-
ka vikens kuster, 68% jämfört med
53% längre söderut.

MINDRE KULLAR I BOTTNISKA VIKEN

Den genomsnittliga kullstorleken var
däremot betydligt sämre i Bottniska
viken än i Egentliga Östersjön. An-
talet ungar i de kullar som lyckas är
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en känslig parameter för att mäta
miljöpåverkan. Det var just denna
parameter som allra först gav utslag
när kläckbarheten hos äggen börja-
de försämras i början av 1950-talet,
till följd av en påverkan av miljögif-
ter. Skillnaden i kullstorlek mellan de
två kuststräckorna 2003 är statistiskt
signifikant, och kullstorleken i Bott-
niska viken var under året också
statistiskt signifikant lägre än bak-
grundsnivån för Ostkusten från tiden
fram till 1950. Det är nu angeläget
att utreda om detta är en slumpmäs-
sig variation, eller om försämringen
kan kopplas till någon miljöfaktor.

Häckningsframgången hos de par
som kunde kontrolleras i referens-
bestånden vid insjöar i Syd- och Mel-
lansverige och i Lappland var 68 res-
pektive 62%. Den generellt lägre
kullstorleken i Lappland kan sanno-
likt tillskrivas födobrist, som dels
medför färre lagda ägg i kullarna, dels
en större dödlighet bland ungarna på
grund av svält. Bland 25 bon i Lapp-
land 2003 där ungar ringmärktes
(=uppklättring till boet) hittades res-
ter efter döda ungar i fem fall. Detta
kan jämföras med drygt 130 besökta
bon med ungar vid kusten och vid
insjöar i Syd-och Mellansverige. Vid
dessa hittades inga döda ungar.

SKADADE AV FISKKROKAR

En otrevlig sak som påträffades både
vid kusten och i Lappland var att
ungar trasslat in sig i fiskelinor som
föräldrafåglarna fört med sig till boet.
De vuxna örnarna hade slagit på by-
ten (skarv respektive lake) som satt
fast i fiskelinor, och fått med sig även
nylontrassel och fiskedrag till sina
respektive bon. I ena fallet hade örn-
ungen även de hullingförsedda kro-
karna från wobblern genom båda
fötterna. Örnungarna frigjordes från
linorna och krokarna kunde klippas
loss med en avbitartång. Den unge
som hade krokarna genom fötterna
visade tecken på att vara skadad i ena
foten av krokarna, men lämnades
kvar i boet i hopp om att skadan skul-
le läka ut. Denna havsörn observe-
rades i januari 2004 i Skåne (avläst

Havsörn, andel lyckade häckningar

Årtal

1970 1980 1990 2000

Ly
ck

ad
e

hä
ck

ni
ng

ar
(%

)

0

20

40

60

80

100

Andelen revirhållande havsörnspar som genomförde lyckade häckningsförsök vid svenska Öster-
sjökusten, 1964–2003. Av 207 kontrollerade par 2003 reproducerade sig 120 par (58%), vilket
är den lägsta siffran på tio år. Den gröna linjen anger nivån före 1950.

Percentage successfully nesting White-tailed Sea Eagle pairs on the Swedish Baltic coast, 1964–
2003. The lowest breeding success over the last ten-year period was recorded in 2003, when 120
out of 207 checked pairs were successful (58%). The green line indicates the level before 1950.
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Genomsnittligt antal havsörnsungar per kull vid svenska Östersjökusten, 1964–2003. Kullstorle-
ken har ökat signifikant sedan 1980-talet, men är fortfarande mindre än den var fram till 1950.

Mean brood size of White-tailed Sea Eagle on the Swedish Baltic coast, 1964–2003. A signifi-
cant increase has occurred since the 1980s, but brood size remains below the pre-1950 back-
ground level.

från ringnumret) och visade sig då
tyvärr ha kvar skadan. Denna individ
kommer med all sannolikhet duka
under.

Detta är ännu ett exempel på död-
lighet som drabbar våra havsörnar ge-
nom mänsklig påverkan. Majoriteten
av de havsörnar som påträffas döda har

Havsörnens reproduktion 2003, Östersjöns kustområden med jämförelser.

Antal Andel lyckade Medelkullstorlek
kontrollerade häckningar häckningar

Österjön
Östersjökusten totalt 207 58 1,65 (111)
Före 1950 54 72 1,84 (91)
(95 % konf.intervall) (59–86) (1,64–2,04)

Bottniska viken 60 68 1,43 (37)
Eg. Östersjön 147 53 1,76 (130)

Inlandet
Syd- och Mellansverige 56 68 1,67 (33)
Lappland 53 62 <1,27 (33)

förolyckats direkt eller indirekt på
grund av våra verksamheter (trafikdö-
dade, luftledningar, skjutna, blyförgif-
tade, fastnat etc.). Det är ett trist facit,
och något som åtminstone till en del
borde gå att åtgärda effektivt!

Året som gått Havsörn


