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MilJÖGiFter och DeraS eFFeKter

För 200 år sedan fanns det gott om 
havsörn i Sverige. Därefter var havsör-
nen förföljd och nästan utrotad, för att 
så småningom fridlysas och öka något. 
Från mitten av 1900-talet minskade åter 
antalet havsörnar kraftigt, denna gång 
på grund av gifter i miljön. Under senare 
år har utvecklingen vänt, och bestånden 
av havsörn ökar nu stadigt runt om i 
landet. 

■ Kontrollerna av havsörnarna vid Öster
sjökusten sker inom den marina miljöö
vervakningen och kontrollerna av refe
rensbestånden i inlandet sker inom Natur
skyddsföreningens Projekt Havsörn.

en tråkig historia...
Havsörnens naturliga utbredning omfat
tade i början av 1800talet i stort sett hela 
Sverige, utom fjällkedjan. Arten fanns längs 
hela Sveriges kust, men också vid sjöar och 
vattendrag från Lappland till Skåne. 

Havsörnen utrotades sedan från nästan 
hela landet, och när den till slut fridlystes 

1924 fanns bara några tiotal par vid Öster
sjökusten och enstaka par i Lappland kvar. 
Förföljelsen fortsatte på många håll även 
efter fridlysningen, och beståndet ökade 
först bara långsamt. På den tiden var fort
plantningsförmågan ännu opåverkad av 
föroreningar i miljön, och från 1940talet 
skedde en tydlig ökning vid kusten. 

Redan under 1950talet började dock 
fortplantningen försämras. Under perio
den mellan 1965 och 1985 var fortplant
ningen hos Östersjöns havsörnar bara en 
femtedel av den normala. Forskningen 
har visat starka samband med höga halter 
av miljögifterna DDT och PCB i äggen. 
Beståndet var återigen starkt hotat. 

...med lyckligt slut
Den utveckling vi sett under senare år är en 
helt annan. Beståndet fortsätter öka både 
vid kusten och i inlandet. Längs Östersjö
kusten har havsörnen som häckfågel nu 
expanderat norrut ända till norra Norrbot
ten och söderut ända till södra Skåne. När 
beståndet var som minst i början av 1970

talet fanns bara ett 60tal par, glest spridda 
från södra Hälsingland i norr till mellersta 
Småland. 

När havsörnen togs in i det marina 
övervakningsprogrammet år 1989 var 
kustbeståndet uppe i knappt 90 par, en 
femtioprocentig ökning sedan 1970. Sedan 
dess har beståndet nästan fyrdubblats och 
under året konstaterades att minst 342 par 
finns vid kusten.

Denna fantastiska utveckling är ett 
resultat av att fortplantningen äntligen 
återhämtat sig, och att överlevnaden under 
vinterhalvåret, framför allt under de kritis
ka åren, har ökats med hjälp av stödutfod
ring. 

allt fler flyttar in
Förutom det lilla isolerade bestånd som 
hela tiden funnits kvar i Lappland var det 
inga havsörnar som häckade i inlandet 
före 1980. När återkoloniseringen började 
under 1980talet blev de lokaler som havs
örnarna sist försvann ifrån först bebodda. 

Nu består inlandsbeståndet söder 
om Lappland av drygt 100 par. Genom 
ringmärkningen vet vi att de fåglar som 
började återkolonisera inlandet kom från 
bestånden vid Östersjöns kuster, och 
nästan uteslutande från den svenska sidan. 
De ungar som fötts vid inlandslokaler 
har sedan till stor del själva slagit sig ner 
i inlandet. 

Även det lappländska beståndet har ökat 
under senare år, men betydligt långsam
mare än vid kusten och inlandet i övrigt. 
Där finns för närvarande åtminstone 70 
par. Hittills har alla ringmärkta häckfåglar 
som identifierats i Lappland också varit 
födda där. S

Havsörnen fortsätter öka
BJÖrN helaNDer, NatUrhiStoriSKa riKSMUSeet

n Utvecklingen av antalet havsörnar i Sverige sedan 1964, fördelat på tre delbestånd. 
totalt beräknas beståndet år 2008 bestå av 520 par.
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reproduktion

Under året kontrollerades reproduktion 
hos totalt 443 par inom de tre svens
ka delbestånden. Fortplantningen hos 
kustens havsörnar uppvisade inga stora 
förändringar, med ett undantag – kullstor
leken i bon med ungar vid Bottniska vikens 
kust föll tillbaka till 1,40 från 1,60 år 2007. 
Det är en nivå som är ganska långt under 
referensnivån med 95 % konfidensintervall 
som beräknats från tiden före 1950talet 
(1,64 –2,04). Orsaken är ännu inte klarlagd. 
Andelen lyckade häckningar under året 
var lika i Bottniska viken och Egentliga 
Östersjön. 

produktivitet

Produktiviteten, räknat i antal ungar per 
par, var dubbelt så hög i inlandsbestån
det i syd och mellansverige som den var 
i Lappland. Detta kan till viss del förklaras 
av den naturligt mindre kullstorleken i 
Lappland, orsakad av mindre födotillgång. 
Under året var det dock en ovanligt låg 
andel lyckade häckningar i Lappland. En 
starkt bidragande orsak till detta var troli
gen den stora snömängd som kom under 
senvintern. Fler par än vanligt byggde nytt 
bo, troligen för att de gamla bona var fulla 
med packad snö. Bland de femton par som 
byggde nytt bo lyckades dubbelt så många 
kläcka fram ungar jämfört med de par som 
försökte häcka i sina gamla, snöfyllda bon. 

havsörn
Björn Helander, Naturhistoriska riksmuseet

miljö
ÖV E RVAK N I NG

2008

Numera finns minst 342 havsörns-
par längs östkusten, och ytterligare 
åtminstone 170 par som levar i inlan-
det. Frågan är när havsörnen även 
återkoloniserar västkusten.

HAVsörnsbEsTånDET I sVErIgE 2008

undersökta 
bon

lyckade  
häckningar

ungar per kull ungar per par

östersjökusten 287 65% 1,61 1,02

referensnivåer 72% 1,8 1,3

egentliga Östersjön 198 65% 1,71 1,07

Götaland 111 68% 1,72 1,12

Svealand 87 62% 1,68 1,01

Bottniska viken 89 65% 1,40 0,90

Bottenhavet 55 69% 1,44 0.98

Bottenviken 34 59% 1,31 0,76

Inlandet i söder  
(syd- & mellansverige)

94 81% 1,65 1,30

Götaland 29 76% 1,79 1,31

Svealand &  
södra Norrland

65 83% 1,60 1,29

Inlandet i norr 
(lappland & Norrbotten)

62 42% 1,40 0,58

Egentliga Östersjön Bottniska viken
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ökning ca 2% per år ökning ca 3,5% per år 

ökning ca 0,8% per år ökning ca 1% per år 

HAVSÖRNENS HÄCKNINGSFRAMGÅNG, TRENDER VID ÖSTERSJÖKUSTEN
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