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Sammanfattning  

Höga koncentrationer av PCB och DDE har konstaterats i ägg från fem havsörnshonor vid Norrlands-kusten. 

Möjliga förklaringar kan vara regional förorening, eller att vissa örnar lever på en högre nivå i en näringskedja där 

koncentrationerna ökar i varje steg. Denna rapport redovisar resultat från analyser av PCB, DDE, HCB och stabila 

isotoper (SI) (δ15N, δ13C) i muskel från fiskar (fyra lokaler), skarvar (tre lokaler), ägg från skarv (tre lokaler) och 

havsörn (två lokaler) i Västernorrlands län, och SI i ägg och fjädrar från havsörn i olika biotoper vid 

Östersjökusten. PCB, DDE, HCB i fiskar visade inte påtagligt högre koncentrationer än vad som rapporterats från 

Norrlandskusten i övrigt, men hade högre värden för PCB och HCB än vid Kvädöfjärden, Holmöarna och 

Örefjärden, som används som referenslokaler längs Östersjökusten inom den nationella miljöövervakningen. 
Koncentrationerna i muskel från skarvungar jämfört med muskel från abborre på lipidbasis var ca 3-7 ggr högre för 

DDE och upp till två resp. tre ggr högre för HCB och PCB (CB-153). I skarvägg jämfört med abborre var 

förhöjningen av koncentrationer 30-400 ggr för DDE, 30-140 ggr för PCB och 7-30 ggr för HCB. Koncentrationer 

av DDE och PCB (CB-153) i de högbelastade havsörnsäggen från Västernorrland var 20 respektive 40 ggr högre 

än i skarväggen. Hos havsörn ses en tydlig trend för både ägg och fjädrar för δ13C, som blir tyngre ju mer marin 

fyndplatsen antagits vara, men ingen trend för δ15N. En stegvis ökning ses för δ15N i muskelprover från olika fiskar 

till skarvungar och skarvägg, dock inte vidare till havsörnsägg, men däremot till havsörnsfjädrar. Avsaknaden av 

skillnad i δ15N mellan skarv- och havsörnsägg indikerar att de inte är jämförbara med avseende på trofiska nivåer.  

Statistiskt signifikanta men relativt svaga samband ses mellan koncentrationer av DDE och PCB och δ15N i hela 

materialet av havsörnsägg. Havsörn är på högre trofisk nivå än skarv men δ15N i örnäggen som läggs redan i mars 

avspeglar troligen ett inslag av däggdjurskadaver under vintern, medan fjädrarna avspeglar sommarfödan (mest 

fisk och fågel). Möjligheten kvarstår att högre miljögiftshalter i äggen hos vissa havsörnar kan bero på högre 

trofisk nivå men detta bör undersökas på fjädrar. 
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Syfte och bakgrund 

Ett syfte med studien är att undersöka om havsörnar vid den svenska Östersjökusten som har högre 

miljögiftsbelastning i sina ägg och sämre reproduktionsframgång livnär sig på en högre trofisk nivå än 

havsörnar med god reproduktionsframgång inom beståndet. Ett annat syfte är att studera 

koncentrationerna av organiska klorerade miljögifter i olika steg i näringskedjan fisk – storskarv – 

havsörn i material insamlade vid Västernorrlandskusten och hur isotopsignaturerna avspeglar 

trofinivåer i dessa matriser. 

 

Övervakningen av havsörn vid Östersjökusten inom den nationella miljöövervakningen har ända 

sedan 1990-talet påvisat en mindre ungkullstorlek kopplat till en högre frekvens döda ägg i bon med 

ungar vid södra Bottenhavskusten. På senare år har inom den nationella och regionala övervakningen 

visats att vissa havsörnar vid norra Bottenhavskusten uppvisat avsevärt sämre reproduktionsframgång 

än vid övriga ostkusten. Undersökningar av döda ägg som kunnat insamlas och analyseras under 

senare år har samtidigt visat att havsörnsägg från just denna kuststräcka (Kramfors, Sundsvalls och 

Nordanstigs kommuner) innehållit betydligt (ca 3-5 ggr) högre koncentrationer av både klorerade och 

bromerade miljögifter än havsörnsägg från övriga kusten. Ytterligare en lokal från södra 

Bottenhavskusten (Gävle kommun, 2009) har visat förhöjda koncentrationer. Tre av dessa totalt fem 

lokaler representeras av ägg från mer än ett insamlingsår. Längs Bottenhavskusten finns samtidigt 

flera havsörnsrevir med normala häckningsresultat, och analyserade ägg som innehållit 

koncentrationer av de aktuella miljögifterna i liknande nivåer som vid kusten i övrigt (se Hellström 

2015). En kartläggning av Västernorrlands fiberbankar genom Länsstyrelsen har samtidigt visat att det 

längs denna kust finns fiberbankar med mycket höga koncentrationer av bland annat DDT och PCB 

och kanske kan de högre koncentrationerna i havsörnsäggen kopplas till läckage från sådana bankar. 

Koncentrationerna av dessa substanser har dock inte visats vara förhöjda i strömming vid denna kust 

jämfört med andra områden som undersöks inom den nationella övervakningen av miljögifter, vilket 

skulle kunna förväntas vid läckage från sedimenten. En annan möjlig förklaring till de förhöjda 

koncentrationerna i havsörn vid denna kust skulle kunna vara ett resultat av ett annat födounderlag, 

som att örnarna här kanske i större utsträckning lever av fåglar än av fisk. Havsörnen fångar fisk 

nästan uteslutande på grunt vatten, och detta är ”Höga kusten” med lokalt troligen sämre 

förutsättningar för sådant fiske. Flera av etableringarna av havsörn har också skett i anslutning till 

skarvkolonier, där örnarna äter skarv (och troligen även fisk som skarvarna fångat). Om havsörnarna i 

betydligt högre grad äter andra fiskätande fåglar som skarv, skrak och vitfågel kan de observerade 

högre halterna av DDT och PCB i äggen vara ett resultat av att dessa havsörnar lever på en högre 

trofisk nivå i det aktuella området. 

 

Med anledning av de aktuella förhållandena vid norra Bottenhavskusten planerade Naturhistoriska 

riksmuseet (NRM) tillsammans med länsstyrelsen i Västernorrlands län (Lst Y) denna studie för att 

undersöka om det regionala havsörnsbeståndet i länet kan visas vara på en högre trofisk nivå än andra 

regionala bestånd som har lägre miljögiftsbelastning och bättre reproduktion. I bearbetningen av 
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resultat för isotoper har även Marcus Sundbom vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk 

kemi, Stockholms universitet (ACES/SU) (f d Institutet för Tillämpad Miljövetenskap, ITM) och 

forskaren Igor Eulaers vid University of Antwerp (Belgien) deltagit. Resultaten redovisas nedan i två 

avdelningar: en som omfattar miljögifter i fisk och storskarv från kustområden i Västernorrlands län 

och en som omfattar stabila isotoper i materialet, inklusive havsörnsägg och fjäderprover från olika 

revir i både Bottniska viken och Egentliga Östersjön. Miljögifter i fisk har sammanställts av Lst Y, 

miljögifter i skarv och havsörn av NRM och Lst Y, och stabila isotoper av NRM och ACES. Material 

och metoder presenteras under respektive avdelning nedan. 

 

Havsörnen ingår i den nationella miljöövervakningen inom det marina programmet som indikator för 

miljögiftseffekter. Abborre ingår i den nationella övervakningen av miljögifter i fisk. Undersökningen 

ger underlag för uppföljning av miljömålen Hav i balans och Giftfri miljö. Undersökningen är ett 

forskningssamarbete mellan NRM, Lst Y och ACES/SU. 
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1. Koncentrationer av miljögifter i fisk, storskarv och havsörn i 
Västernorrlands län 

 

Material och metoder 

Områden för analyser av fisk är utvalda på grund av att de är kraftigt påverkade från 

träförädlingsindustrin samt att det finns etablerade kolonier av storskarv som födosöker i dessa 

områden. Alla områden har havsörn som regelbundet besöker dessa skarvkolonier för födointag.  

Områdena är sedan tidigare undersökta med avseende på sediment och är kraftigt påverkade av en rad 

miljögifter (Apler m fl 2014). 

 

Fisk, skarvägg och skarvungar samlades in under perioden maj till september 2013 från lokaler utefter 

Västernorrlands kust (figur 1, tabell 1). Fiskarna fångades med nät och individer valdes ut enligt 

aktuell undersökningstyp, Metaller och organiska miljögifter i fisk (Bignert m fl 2014). Skarvägg och 

skarvungar samlades in från kolonier i anslutning till de fiskade områdena. Ägg och ungar kommer 

från samma bo men från olika tidpunkter, något som ökar chansen att det är samma föräldrapar som vi 

följer i belastningshistorik vid analyserna. Fisk och skarvungar frystes ner innan leverans till 

Naturhistoriska Riksmuseet. Vid provberedning registrerades även längd, totalvikt, gonadvikt, 

levervikt, ålder och kön. (bilaga 1) Från varje lokal bereddes individuella muskelprover för abborre 

och skarv medan samlingsprover bereddes för mört, gärs, nors och gös. Skarväggens innehåll 

homogeniserades (Nyberg m fl 2014). Lika stor delmängd från var och en av fiskarna ingick i 

samlingsproven. 

 

 
Figur 1. Karta över lokaler som undersökts med avseende på miljögifter i fisk och storskarv. 
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Tabell 1. Sammanställning av vad som insamlats vid respektive lokal. De tre sista lokalerna ingår i 
den nationella miljöövervakningens miljögiftsövervakning och ska representera referenser i detta 
avseende. 

 

Analys 

Insamlat material analyserades för DDE, DDD, DDT, sju PCB-kongener (CB-28, -52, -101, -118, -

153, -(138+163), -180), HCB, a-HCH, b-HCH och Lindan. Analyserna är utförda på ITM, nuvarande 

ACES, vid Stockholms universitet och är sammanställda i bilaga 2. 

 

Utvärdering 

Resultaten från miljögiftsanalyserna har utvärderats dels genom att jämföra halter mot tidigare studier 

i påverkade områden och referensområden inom den nationella- och regionala miljöövervakningen. 

För referensområden med långa mätserier har de senaste fem årens, 2009-2013, analyser används vid 

jämförelsen. Analyserna utvärderas även mot uppsatta gränsvärden för att bedöma miljögifts-

tillståndet. Generellt har få undersökningar utförts och det största underlaget för jämförelser finns för 

abborre. I denna studie har individuella analyser utförts på abborre medan övriga fiskarter analyserats 

som samlingsprover, något som innebär att ett analyserat prov består av vävnad från flera individer av 

samma art. På så sätt representerar analysresultatet ett medelvärde av de individer som ingår i provet. 

Resultaten bör tolkas med viss försiktighet i och med att information om den individuella variationen 

gått förlorad. 

 

Gränsvärden 

Ofta förändras gränsvärden då ny kunskap framkommer eller då metoderna för bedömning revideras. 

Flera av gränsvärdena som använts i denna studie för jämförelse är omdiskuterade och kan komma att 

förändras inom överskådlig tid. Gränsvärdena som vi valt att använda är uttryckta på 

färskviktsbasis/våtvikt, något som kan ge en missvisande bild av belastningsläget på grund av 

fetthaltens betydelse för analysresultatet. Ett prov med låg fetthalt kommer således att uppvisa en 

lägre koncentration av fettlösliga miljögifter på våtviktsbasis jämfört med ett prov som har högre 

Lokal Matris Nord (SWEREF99 
TM) 

Öst (SWEREF99 
TM) 

Domsjö Abborre, gärs, mört, gös 7020669 686489 
Dekarsön Storskarv, ägg och ungar 7019397 690049 
Rödflasorna Storskarv, ägg 7012152 696927 
Utansjö Abborre, gärs, mört, nors 6963544 649873 
Hornöholmen Storskarv, ägg och ungar 6968267 648528 
Vivstavarv Abborre, gärs, mört 6931415 622319 
Gistaholmarna Storskarv, ungar 6931029 623905 
Östrand Abborre, gärs, mört 6929066 620679 
Holmöarna (HOLM) Referensområde NMÖ Abborre 7074815 790410 
Örefjärden (ORFJ) Referensområde NMÖ Abborre 7040220 719350 
Kvädöfjärden (KVFJ) Referensområde NMÖ Abborre 6433820 604220 
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fetthalt från en lika exponerad individ. Alltför låga fetthalter kan även ge stor osäkerhet i analysen. 

Med anledning av detta redovisas koncentrationer både på färskvikts- och fettviktsbasis där vi anser 

det nödvändigt. 

 

Resultat 

Totalt utfördes 76 analyser från lokaler i Västernorrland på fisk och storskarv, tabell 2. 

 

Tabell 2. Analyserade prover från Västernorrland uppdelade på art. 

Art Antal prover Antal lokaler 
Abborre 36 4 
Gärs 4 4 
Gös 1 1 
Mört 4 4 
Nors 1 1 
Storskarv, muskel 15 3 
Storskarv, ägg 15 3 

 

PCB 

Gränsvärdet för PCB har länge varit underlag för diskussion och det finns flera olika värden från olika 

organisationer som varierar mycket. I denna studie har vi valt att jämföra halter av CB-153 mot det 

tidigare gränsvärdet på 0,25 ng/g våtvikt från OSPAR 2005 (Oslo Paris Konventionen). Nära naturliga 

bakgrundshalter för CB-153 är beräknade till 0,1 µg/kg (0,1 ng/g) våtvikt. 

 

Vid alla undersökta lokaler överstiger koncentrationerna i abborre gränsvärdet 0,25 ng/g, gäller även 

referensområdena (figur 2). En jämförelse baserad på fettvikter uppvisar samma mönster (figur 3). 

Tydligt förhöjda koncentrationer i abborre från dessa påverkade områdena jämfört med 

referensområdena kan ses i materialet, där Vivstavarv har drygt fem gånger högre koncentrationer. I 

jämförelse med tidigare studier från påverkade områden i länet (Gustavsson & Danielsson, 2010) 

visar vår studie på högre koncentrationer vid Vivstavarv och Domsjö medan Utansjö och Östrand 

ligger i nivå med Gustavsson & Danielssons studie. En viss försiktighet bör dock beaktas vid dessa 

jämförelser i och med att koncentrationerna baseras på samlingsprover. 

 

Koncentrationerna av CB-153 i övriga analyserade fiskarter i jämförelse med abborre återfinns i figur 

4. Generellt kan sägas att mört har lägre halter jämfört med övriga analyserade fiskarter. Gärs, gös och 

nors har högre koncentrationer än abborre och mört. Belastningsbilden förändras och påvisar högre 

koncentrationer när övriga arter inkluderas. 
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Figur 2. Geometriska medelvärden för analyser av CB-153 i abborrmuskel, angivet i ppb (ng/g) 

våtvikt. Felstaplarna anger standardavvikelse. HOLM = Holmöarna (AC län), KVFJ = Kvädöfjärden (E 

län), ORFJ = Örefjärden (AC län). 

 

 
Figur 3. Geometriska medelvärden för analyser av CB-153 i abborrmuskel, angivet i ppm (µg/g) 

fettvikt. Felstaplarna anger standardavvikelsen. 

 

 
Figur 4. Samlingsprover för övriga analyserade fiskarter i jämförelse med abborre. 

  

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

pp
b 

(n
g/

g)
 v

åt
vi

kt
 

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

pp
m

 (µ
g/

g)
 fe

tt
vi

kt
 

0
0.05

0.1
0.15

0.2
0.25

0.3
0.35

0.4

pp
m

 (µ
g/

g)
 fe

tt
vi

kt
 

Abborre

Gärs

Mört

Gös

Nors



9 
 

DDE 

Ingen av de uppmätta koncentrationerna överskrider det tidigare använda gränsvärdet på 5 ng/g 

våtvikt (OSPAR). Detta gränsvärde är dock bortplockat från organisationens senare publikationer. Vid 

en jämförelse av abborre skiljer sig inte de påverkade områdena nämnvärt från referensområdena 

(figur 5). Koncentrationerna ligger i nivå med tidigare studier från påverkade områden i länet 

(Gustavsson & Danielsson, 2010). 

 
Figur 5. Geometriska medelvärden av koncentrationer av DDE, ppm (µg/g) fettvikt, i abborre.  
 

Koncentrationerna av DDE i övriga analyserade fiskarter i jämförelse med abborre återfinns i figur 6. 

Både gärs och mört har lika eller något lägre halter än abborre medan gös vid Domsjö, men speciellt 

nors vid Utansjö visar mycket högre halter än alla andra analyserade prover.  

 
Figur 6. Koncentrationer av DDE i samlingsprover för övriga analyserade fiskarter i jämförelse med 

abborre. 
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HCB 

För Hexaklorbensen, HCB, finns ett EQS-gränsvärde på 10 ng/g våtvikt som använts vid jämförelsen 

(European Commission 2008). Ingen av de analyserade abborrarna överstiger gränsvärdet även om en 

tydlig skillnad mellan de påverkade områdena och referenserna finns. Att notera är att två abborrar 

avviker kraftigt från de totalt nio analyserade individerna från Östrand, vilket gör standardavvikelsen 

stor för lokalen (figur7, bilaga 1, tabell 3). 

 

 
Figur 7. Geometriska medelvärden för HCB i abborre 

 
Tabell 3. Geometriska medelvärden för HCB med standardavvikelse och min-maxvärden. 

 
HOLM KVFJ ORFJ Östrand Domsjö Utansjö Vivstavarv 

HCB (ppb (ng/g), 
våtvikt) 0,069 0,071 0,068 0,446 0,281 0,093 0,202 

Standardavvikelse 0,023 0,060 0,028 1,754 0,119 0,021 0,052 

Minvärde 0,037 0,038 0,039 0,477 0,120 0,056 0,136 

Maxvärde 0,136 0,234 0,140 4,806 0,475 0,134 0,267 
 

Koncentrationerna av HCB är högst i gärs och lägst i mört, vilket gäller för samtliga påverkade 

områden (figur 8). Både för Östrand och Vivstavarv är halterna kraftigt förhöjda i gärs jämfört med 

övriga arter, som ligger tämligen samlade i koncentrationer.  

 
Figur 8. Koncentrationer av HCB i samlingsprov, i jämförelse med abborre från analyserade 

områden. 
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Storskarv 

Ägg och muskel från storskarv påvisade högre halter jämfört med fisk, dock ej i nivå med 

havsörnsägg (tabell 5). Nedan följer en jämförelse mellan de analyserade områdena (tabell 4, figur 9, 

figur 10). Ägg saknas från Gistaholmarna som hade hunnit kläckas innan första besöket genomfördes. 

Det saknas även muskelprover från Rödflasorna. Insamlade skarvungar hade en ålder runt 1-3 veckor. 

De kläcker ut olika i tid beroende på om kolonin ligger inomskärs eller utomskärs men det varierar 

även inom kolonin. Ägg och ungar kommer från samma bo, men från olika tidpunkter. Detta ökar 

chansen att det är samma föräldrapar som vi följer i belastningshistorik vid analyserna. 

 

Vid jämförelser av koncentrationer i skarväggen (helhomogenat) och muskelprover från skarvungar är 

det några saker som behöver beaktas: (1) Koncentrationerna i skarvägg representerar belastningen i de 

vuxna honorna i samband med bildningen av äggen. Vi vet inte om dessa koncentrationer i första 

hand representerar ett födounderlag vid häckningslokalen, eller i övervintringsområden, eller utgör ett 

integrerat värde av dessa. Vi vet inte heller om detta kanske varierar mellan olika individer. 

(2) Koncentrationerna av fettlösliga substanser i äggen kan förväntas vara ungefär dubbelt så höga på 

fettviktsbasis i ägg med foster som är nära kläckning jämfört med i det outvecklade ägget. Detta beror 

på att ca hälften av fettet i gulan har metaboliserats under tillväxten av fostret (Peakall & Gilman 

1979). Det har också visats hos sparvhök att en ökning av koncentrationerna av lipofila miljögifter i 

fettet sker i huvudsak under den senare hälften av fostrets tillväxt (Newton & Bogan 1978). För bästa 

jämförbarhet bör därför en korrigering ske av koncentrationerna på fettviktsbasis när foster är mer än 

halvvuxna, vilket vi tillämpar för havsörnsägg (Helander m fl 1982, 2002). (3) Koncentrationerna av 

miljögifter i skarvungarna kan alltså förväntas vara som allra högst i samband med kläckningen 

(högre än i modern, jfr ovan), men kan sedan förväntas minska snabbt i samband med ungarnas 

tillväxt som baseras på föda som är relativt sett mycket lågkontaminerad jämfört med belastningen 

från moderägget (se t ex koncentrationer i skarvägg jämfört med i abborre, Bilaga 1). Det är därför 

nödvändigt att skilja små ungar från större vid jämförelser av belastningar i skarvungar från olika 

lokaler. 

 

Fyra av de totalt 15 skarväggen innehöll halvvuxna foster och av dessa vore en korrigering på grund 

av fosterstorlek relevant endast för tre ägg från Hornöholmen. Men korrigeringsfaktorerna blir i dessa 

fall bara ca 0,8 – 0,9 vilket gör att de i praktiken är så små att de är försumbara här (eftersom 

skillnaderna i koncentrationer efter en korrigering blir betydligt mindre än skillnaderna mellan 

koncentrationer i olika ägg i materialet). 

 

Tre av de fem skarvungarna från Gistaholmen var betydligt mindre (147-193 g jämfört med 1197 och 

1367 g) och redovisas inte under muskelprover i Tabell 4. Skarvungarna från Dekarsön var ungefär 

jämnstora (1072-1252 g) medan ungarna från Hornöholmen var något större (1470-2153 g). 

Koncentrationerna av HCB, CB-153 och DDE som redovisas under Muskelprov i Tabell 4 ligger på 

ungefär samma nivåer mellan de tre lokalerna. Resultaten för de tre små ungarna från Gistaholmen 
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presenteras tentativt som ”ägg” i Tabell 4, dels för jämförelser mot de större ungarna, dels som ett 

lägsta referensvärde för koncentrationer i ägg från lokalen. De små ungarna från Gistaholmen var 

dock inte nykläckta, då de normalt kan beräknas väga mellan ca 30 och 45 g (baserat på äggens vikt). 

De hade alltså vid insamlingen redan tillväxt till ungefär fem gånger sin vikt vid kläckning, med 

påföljande minskning av sina koncentrationer av miljögifter från äggets gula. Koncentrationerna i ägg 

vid Gistaholmen bör alltså ha varit klart högre än de som tentativt visas i Tabell 4. Men eftersom 

förloppet av den minskning av koncentrationerna som sker initialt när ungarna växer inte är känd kan 

vi inte göra någon beräkning av de verkliga halterna i äggen. Man kan dock konstatera att 

koncentrationerna av de tre substanserna i de små ungarna från Gistaholmen ligger mycket närmare 

koncentrationerna i ägg från de andra lokalerna än koncentrationerna i större ungar från samtliga tre 

lokaler. Jämfört med de större ungarna från samma lokal är koncentrationerna i de små ungarna tre 

gånger högre för HCB och mer än 20 gånger högre för DDE och CB-153. 

 

Jämfört med muskelproverna visar koncentrationerna i skarväggen betydligt större skillnader mellan 

lokalerna, med högre värden i ägg från Hornöholmen och Rödflasorna jämfört med Dekarsön (Tabell 

4). Ägg från kolonin vid Hornöholmen uppvisar ca tre gånger högre halter av HCB och DDE och 

dubbelt så höga halter av CB-153 som ägg från Dekarsön. Detta mönster avspeglas inte alls i proverna 

från skarvungar från dessa lokaler, vilket kan indikera en större variation i föda/födosöksområden hos 

de vuxna skarvarna före häckningen än under sommaren när ungarna föds upp. Materialen är dock 

små och det finns en stor individuell variation. Variationen är större mellan individuella prover av ägg 

än mellan ungar (Tabell 4, Bilaga 1). Äggen från Rödflasorna visar dubbelt så höga koncentrationer 

av DDE men ungefär samma för HCB och CB-153 som ägg från Dekarsön. 

 

Vid jämförelse mellan enskilda skarvkolonier (Dekarsön, Hornöholmen, Gistaholmen) och närmast 

belägna respektive fångstplatser för abborre (Domsjö, Utansjö, Vivstavarv-Östrand, se Figur 1) var 

koncentrationerna i muskel från skarvungar jämfört med muskel från abborre: för DDE ca 3-7 gånger 

högre; för CB-153 från ingen skillnad (Dekarsö/Domsjö, Gistaholm/ Vivstavarv) till ca 2-3 ggr högre; 

för HCB från ingen (Dekarsö/Domsjö) till ca 1,5-2 ggr högre. En liknande jämförelse mellan 

skarvägg och abborre (Rödflasorna mot Domsjö, Dekarsö mot Domsjö, Hornöholm mot Utansjö) 

visar skillnader i koncentrationer av en helt annan storleksordning: för DDE ca 30-400 ggr högre; för 

CB-153 ca 30-140 ggr högre och för HCB ca 7-30 ggr högre. Eftersom det är oklart i vilken 

utsträckning äggen bygger på en konsumtion av fisk i häckplatsens närområde är det dock osäkert hur 

dessa ibland mycket stora skillnader kan tolkas.  Koncentrationerna i ägg jämfört med ungar från 

samma lokal (Dekarsön respektive Hornöholm) var ca 5-13 gånger högre för HCB, ca 35-50 ggr för 

CB-153 ca 40-70 ggr för DDE (Tabell 4). 
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Tabell 4. Sammanställda geometriska medelvärden för analyser på muskel- och äggprover från 

storskarv (µg/g), fettvikt). (n X) anger antalet analyserade prover för respektive lokal och parameter. 

Värden inom parantes avser standardavvikelsen. * Ägg samlades ej in från Gistaholmen men tre av 

ungarna var små och grupperas här in som ägg för att ge ett lägsta riktvärde för kolonin. 

 

Muskelprov Storskarv 

 
Dekarsön (n 6) Gistaholmarna (n 2) Hornöholmen (n 4) Rödflasorna (n 0) 

HCB  0,045 (0,015) 0,047 (0,010) 0,046 (0,014) - 
DDE  0,144 (0,214) 0,221 (0,073) 0,253 (0,107) - 
CB-153 0,181 (0,133) 0,217 (0,049) 0,222 (0,048) - 

 Ägg Storskarv 

 
Dekarsön (n 6) Gistaholmarna [n 3*] Hornöholmen (n 5) Rödflasorna (n 4) 

HCB  0,210 (0,205) [>0,151(0,061)] 0,596 (0,477) 0,353 (0,168) 
DDE  6,02 (15,2) [>4,98(2,36)] 17,7 (18,2) 16,4 (7,78) 
CB-153 6,19 (8,22) [>4,85(0,855)] 11,4 (8,4) 5,84 (2,20) 

 

I Tabell 5 presenteras koncentrationer av HCB, DDE och PCB i enskilda havsörnsägg från 

Västernorrlands kust. Till skillnad från skarväggen som insamlats under pågående ruvning är 

havsörnsäggen insamlade efter avslutad ruvning, så kallade ”rötägg”. Denna benämning innebär inte 

alls alltid att äggen är ruttna, eller ens börjat ruttna, men detta förekommer också. Ägg som samlas in 

som döda efter avslutad ruvning utgör alltså ett mer heterogent material än färska ägg (men även 

bland skarväggen i denna studie förekom ett rötat ägg). Rötning i äggen tycks dock inte innebära ett 

problem när det gäller de substanser vi studerar här. I en amerikansk studie har visats att förruttnelse i 

äggen inte påverkade koncentrationerna av DDT-substanser på färskviktsbasis, det vill säga att 

förruttnelseprocesserna inte medförde någon nedbrytning av de kemiska substanserna (Mulhern & 

Reichel 1970). Vi ser ingen anledning till att det skulle vara annorlunda för PCB. Men eftersom vi 

ofta använder fettviktsbasis vid presentation av koncentrationer av fettlösliga föroreningar är det av 

stor betydelse om förruttnelse medför en nedbrytning av fetterna, vilket i så fall skulle påverka 

koncentrationerna i det resterande fettet. Vid undersökningar av svenska havsörnsägg har detta inte 

visat sig vara något problem, rötade ägg har inte haft lägre fettinnehåll än ägg med färskt innehåll 

(Helander m fl 1982, 2002). Detta innebär sammantaget att man kan göra relevanta jämförelser av 

koncentrationer av miljögifter mellan färska ägg och ”rötägg”.  

 

I Västernorrlands län har ägg kunnat tillvaratas från två havsörnsrevir. Koncentrationerna har varit 

mycket höga jämfört med vad man idag ser i havsörnsägg från Östersjökusten (Hellström 2015) och 

för PCB i ett ägg till och med högre än ett gammalt rekord från 1970-talet. Koncentrationerna av DDE 

och PCB ligger i samtliga dessa ägg över de gränsvärden för effekter på fortplantningen som skattats i 

havsörnar i Sverige (Helander m fl 2002). Koncentrationerna av DDE och PCB (CB-153) var i 

genomsnitt 20 respektive 40 gånger högre i havsörnsäggen från dessa två lokaler jämfört med 

storskarvsäggen från Västernorrlands kustland.  
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Andra havsörnar vid denna kust som genomför lyckade häckningar har med största sannolikhet lägre 

koncentrationer än de som visas i Tabell 5. Koncentrationerna av DDE och CB-153 i ett ägg som 

kunde insamlas 2014 på lokal Y4, från ett bo som samtidigt innehöll en halvvuxen unge, var 63 

respektive 91 µg/g, fettvikt (Hellström 2015). Dessa betydligt lägre halter i ägg från samma lokal 

(Y4) som visas i Tabell 5 från tidigare år kan möjligen (troligen) indikera att honan i reviret har bytts 

ut. I förhållandena till skarväggen i Tabell 4 hade 2014 års havsörnsägg i genomsnitt 4,6 respektive 

nästan 12 gånger högre koncentrationer av DDE och CB-153. 

 

Tabell 5. Koncentrationer i sex döda havsörnsägg från Västernorrlands kust 2010-2013 (µg/g, 

fettvikt). I ägg med mer än halvvuxna foster (>75 mm)* har koncentrationerna korrigerats för 

metabolisering av fett (Helander m fl 1982, 2002). Total-PCB har beräknats enligt Helander m fl 2002. 

 
Ägg, havsörn 

    
lokal-år HCB DDE CB-153 tot-PCB 

Y4-10 0,832 171 178 727 

Y4-11:1 0,477 184 197 870 

Y4-11:2* 0,496 202 203 948 

Y8-11 1,25 209 357 1500 

Y8-13:1* 1,95 476 713 2820 

Y8-13:2 1,06 238 383 1470 
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Figur 9. Analyser av HCB, DDE CB-153 i storskarvsägg. *Inga skarvägg kunde samlas in från 

Gistaholmarna där värdena representeras av små skarvungar för att ge ett lägsta riktvärde. 

 

 
Figur 10. Analyser av HCB, DDE och CB-153 i muskel från ungar (>1100 g) av storskarv. Inga 

skarvungar kunde insamlas från Rödflasorna.  
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Slutsats/diskussion 

Analyserna av fisk och storskarv förklarar inte hela problembilden med varför det finns havsörnsrevir 

i regionen som uppvisar förhöjda halter av miljögifter i döda havsörnsägg. Dock visar analyserna på 

bioackumulering av de analyserade ämnena och att det är art- och individspecifikt. Halten miljögifter 

följer generellt trofinivåerna, med ökande halter högre upp, med några undantag. Ett sådant exempel 

är halterna mellan gärs och abborre. Abborre har högre halter DDE än gärs men mönstret stämmer 

inte för PCB och HCB, där förhållandena är omvända. Hur mönstret ser ut på referensområdena är 

inte undersökta. Det är inte helt enkelt att förklara denna bild då den mest naturliga hade varit att 

abborre hade högre halter i och med att de ligger på en högre trofinivå och bioackumulerar mera. 

Dock skiljer sig levnadsmönstret arterna emellan och gärs äter mer bentisk föda. Gärs kan förväntas 

ha mindre hemområde jämfört med abborre som rör sig över större områden. Detta kan medföra att 

gärs utsätts för en högre belastning och på så sätt ackumulerar högre halter än abborre. Dock ska det 

påpekas att analyserna på gärs är samlingsprover och inbördes spridning inte är känd. 

 

Den stora individuella variation i koncentrationer av miljögifter som uppenbarligen finns hos 

havsörnar vid norra Bottenhavskusten kan vara ett resultat av en specialisering hos vissa individer på 

födoslag som har högre halter av miljögifter. Vi vet idag att havsörn regelbundet födosöker i 

skarvkolonier, speciellt under perioden då det finns ungar. Dock saknar vi kunskap om och i vilken 

utsträckning havsörn äter skarvägg. Med de analysresultat vi har från skarvägg skulle en tänkbar 

förklaring kunna vara att vissa individer specialiserar sig på skarvägg under en viss period och detta är 

en anledning till att vi ser en skillnad i miljögiftsupptag mellan revir, trots att de födosöker i samma 

områden. En specialisering på skarvägg skulle dock kunna få genomslag i havsörnsäggen först under 

kommande år, eftersom örnarna lägger sina ägg långt före skarvarna, och i så fall innebär att 

havsörnarna i huvudsak är så kallade ”capital breeders” som utnyttjar lagrade resurser för sin 

produktion av ägg. Det är av yttersta vikt att klargöra om födosöksbeteendet skiljer sig mellan reviren 

i detta område och om det finns problem som kan åtgärdas. 
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2. Stabila isotoper  
 

Inledning 

Användningen av stabila isotoper har fått stor tillämpning i dietstudier, både för att undersöka 

förändringar över tid och förändringar/skillnader i trofinivåer (t ex Peterson & Fry 1987, Sydeman m 

fl 1997, Post 2002, Dalerum & Angerbjörn 2005, Angerbjörn m fl 2006, Inger & Bearhop 2008). 

Metoden har även använts för att studera förhållandet mellan trofinivåer och koncentrationer av olika 

halogenerade miljögifter i blod från boungar av vithövdad havsörn i Kanada (Elliott m fl 2009). En 

anrikning av de stabila isotoperna 15N och 13C, i förhållande till de lättare och dominerande stabila 

isotoperna 14N och 12C, sker vid ökande trofisk nivå, men i betydligt högre grad för kväve (ca 2-4‰ 

per trofisteg) än för kolet (ca 0-1 ‰) (Post 2002). Peterson & Fry (1987) anger medelvärden för 

anrikning av 13C och 15N i djur till 0,2 ‰ respektive 3,2 ‰. Den högre anrikningen för 15N beror på 

att den inte utsöndras (via urinen) lika effektivt som 14N. Man kan därför använda sig av 

kväveisotopkvoten – ofta uttryckt som δ15N – för att studera skillnader i trofisk nivå medan 

kolisotopkvoten (δ13C) inte är lika effektiv för detta. Däremot är δ13C, som främst styrs av i vilken 

miljö det organiska kolet ursprungligen fixerades från koldioxid, en god indikator för habitat. Till 

exempel tenderar marina näringskedjor att ha tyngre kolisotopkvoter än terrestra (t ex Inger & 

Bearhop 2008, Dalerum m fl 2012). 

 

Material och metoder 

Undersökningen har omfattat provberedning och analys av 60 fiskar, 15 storskarvsägg och 15 

storskarvungar från Västernorrlands läns kustområde, och 40 havsörnsägg från kuststräckan Kalmar 

till Luleå varav fyra kullar (sex ägg) från Västernorrlands län. Analyserna av stabila isotoper (δ15N 

och δ13C) avser 40 havsörnsägg, 15 skarvägg, 15 skarvungar och 36 fiskar. Utöver överenskommelsen 

har det varit möjligt att utöka materialet av havsörnsprover med 29 ägg och 45 fjäderprover för analys 

av stabila isotoper. 

 

Samtliga 40 havsörnsägg inom överenskommelsen har insamlats i samband med boinventeringar 

inom den nationella övervakningen av havsörnsbeståndet med stöd av NRM:s tillstånd (NV-10805-

11, 412-8307-07 Nv), varav sex ägg tillvaratagits i samband med boinventeringar inom regional 

övervakning i Västernorrlands län 2010-2013. Övriga totalt 29 ägg har insamlats med tillstånd som 

utfärdats tidigare av NV till Naturskyddsföreningens ”Projekt Havsörn”. De totalt 69 havsörnsäggen 

är ett urval från perioden 1971-2013 för olika jämförelser med avseende på stabila isotoper (SI). 

 

Samtliga havsörnsägg i studien har analyserats tidigare med avseende på miljögifter. Analyserna har 

omfattat DDE, DDD, DDT, 7 PCB-kongener [CB-28, -52,-101, -118,-153, -(138+163), -180], HCB, 

a-HCH, b-HCH och g-HCH (lindan). Analyserna har utförts vid ITM/SU (nuvarande ACES/SU), efter 

provberedning av äggen vid NRM. De tidigare analysuppdragen för miljögifter har omfattat 
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upparbetning och analys av proverna och leverans av kvalitetssäkrade resultat från ITM till NRM. I 

denna rapport använder vi bara koncentrationer av DDE och total-PCB (omräknat från CB-138 enligt 

Helander m fl 2002) i förhållande till δ15N. 

 

Detta är första gången vi undersöker material av havsörn med avseende på stabila isotoper och det är 

önskvärt att få en bild av representativitet i materialet. Urvalet av material av havsörnsägg och 

havsörnsfjädrar har därför gjorts för att kunna göra jämförelser inte bara mellan material från norra 

Bottenhavskusten (norra Gävleborgs län och Västernorrlands län, med högbelastade ägg) och övriga 

kusten (med ett par inslag av högbelastade ägg), utan också för jämförelser mellan olika ägg från 

samma kull, fjäder från ungar från samma kull som ägg, vuxna (föräldrar) från samma bo som ägg 

och ungar, och material från samma boplatser mellan olika år. 

 

Provtagning för analys av stabila isotoper gjordes vid NRM och frystorkning, invägning och 

inkapsling av proverna gjordes vid ITM. Analyserna av stabila isotoper planerades ursprungligen att 

göras vid UC/Davis Stable Isotope Facility (University of California, USA). På grund av byråkratiskt 

krångel i USA med att förnya ett CITES-importtillstånd för proverna försenades arbetet kraftigt och 

slutligen fick en ny lösning sökas. Genom ITM:s försorg kunde proverna analyseras av Stable Isotope 

Lab (SIL) vid Geologiska institutionen, Stockholms universitet. Resultaten levererades i november 

2014. Genom ett erbjudande från forskarkollegan Igor Eulaers i Belgien kunde ett urval av 

fjäderprover undersökas utan kostnad för jämförelse av analysresultat. Överensstämmelsen av resultat 

visade sig vara god och i denna rapport redovisas endast värdena från SU. 

 

Isotopsammansättningen uttrycks för kväve som δ15N. Deltanoteringen definieras som den relativa 

avvikelsen (i ‰) av kvoten 15N/ 14N i provet från motsvarande kvot i en standardsubstans: N2-gas i 

luft. Isotopsignaturen för kol δ13C definieras på motsvarande sätt och som internationell standard 

används en utvald kalksten: Pee Dee Belemnite (PDB). För ägg har δ13C korrigerats för lipidinnehåll 

enligt Elliott m fl (2014). 

 

Resultat och diskussion 

  

Stabila kväveisotoper i trofisteg 

I figur A visas sammansättningen av kväveisotoper i muskel av mört, gärs, abborre och storskarv, och 

i ägg av storskarv och havsörn från kusten i Västernorrland (insamlingslokaler visas i Figur 1 i 

föregående avsnitt). δ15N ökar stegvis från i genomsnitt c:a 9 i mört till 11,5 i skarvmuskel och 12,5 i 

skarväggen. Havsörnsäggen ligger i genomsnitt på nästan samma nivå som skarväggen men visar en 

större spridning. Materialet indikerar inte en högre trofisk nivå för havsörnen än för storskarven 

(diskuteras i nästa avsnitt). 
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Figur A. Sammansättning av stabila kväveisotoper (δ15N) i olika organismer från Västernorrlands 

kustlandskap ordnade efter vedertagen trofisk position. 

 

Stabila isotoper i ägg och fjädrar från havsörn 

Isotopsignaturer för samtliga havsörnsprover presenteras i tabell A. Variationen i isotopkvoter mellan 

ägg inom en äggkull är oftast mycket liten (Tab. A). Den numeriska skillnaden mellan lägsta och 

högsta uppmätta δ15N-värde låg i tolv kullar mellan 0,08 och 1,00 ‰; i en kull med tre ägg (radnr 56-

58 i Tab. A) avvek ett ägg mer (1,67 ‰). Den genomsnittliga avvikelsen av max- och minvärden från 

respektive kullmedelvärden var +/- 2,4 % (från +/- 0,2 till +/- 6.4 %, 13 äggkullar). Även variationen 

mellan år inom lokalen är oftast liten (se rad 1-7, 23-24, 35-36, 39-40, 42-44, 62-63, 70-71) jämfört 

med skillnader mellan olika lokaler. Inom lokalen B7 (rad 1-7) representerar värdena från åren 1971-

1975 samma hona medan 1996 representeras av en ny individ, men likheten i värdena på lokalen är 

påfallande. 
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Tabell A. Isotopkvoter (δ15N och δ13C) i ägg och fjädrar från havsörnar från delvis olika habitat: FK = 
fastlandskust och innerskärgård, MY = mellan- och ytterskärgård, LP = Lappland, IN = inland (M-Sv). 
). Lokalkoderna består av länsbokstav (B=Stockholms län, etc.; J=Västerbottens län, V=Norrbottens 
län, Q=Lappland) och revirets löpnummer.  Ägg från samma kull inom lokalen indikeras med 
årtal:löpnummer. Material från samma lokal, samma kull etc har skuggats för att öka läsbarheten av 
jämförelser i tabellen. 
 

 
 
 

Ägg Fjäder, pullus Fjäder, adult
Radnr Habitat Lokal-år δ15N δ13C δ15N δ13C δ15N δ13C

1 FK B7-71 13.82 -24.68
2 FK B7-73:1 13.43 -23.94
3 FK B7-73:2 14.01 -23.59
4 FK B7-74 13.38 -24.40
5 FK B7-75:1 13.82 -24.97
6 FK B7-75:2 13.39 -23.16
7 FK B7-96 14.04 -24.30 16.94 -18.48 18.05 -17.94
8 FK C2-09 11.14 -26.42 15.78 -19.83
9 FK C3-73:1 8.23 -23.07
10 FK C3-73:2 7.84 -21.76
11 FK C6-74:1 9.98 -25.70
12 FK C6-74:2 9.59 -25.13
13 FK C15-81:1 12.55 -23.80
14 FK C15-81:2 12.44 -23.64
15 FK C15-81:3 12.81 -23.79
16 FK C44-10:1 8.46 -27.34 13.72 -17.73
17 FK C44-10:2 11.14 -23.65
18 FK C71-11 9.19 -26.76 12.9 -21.87 13.39 -17.70
19 FK D4B-12:1 10.66 -26.37 14.39 -18.56
20 FK D4B-12:2 10.88 -26.70
21 FK E3-11:1 9.27 -26.56 13.87 -19.01 12.09 -17.68
22 FK E3-11:2 14.62 -18.87
23 FK E40-10 10.21 -24.64 14.99 -17.77 14.69 -17.21
24 FK E40-12 11.76 -27.16 14.86 -18.43 11.49 -22.37
25 FK E47-09 14.55 -24.52 17.36 -19.11
26 FK E61-11 10.11 -22.49 13.90 -17.51
27 FK H46-09 11.27 -24.01 14.55 -19.83
28 FK H62-10 9.21 -26.15 15.65 -18.95
29 FK H71-11 10.86 -28.35 11.65 -23.76 6.89 -22.58
30 FK I 3-09 12.16 -19.35
31 FK J9-09 12.62 -23.86 13.80 -22.64
32 FK J19-10 8.31 -25.60 7.43 -24.13
33 FK X1-09 11.70 -24.51
34 FK X7-11 9.85 -28.55 11.03 -24.22
35 FK X8-12 13.47 -24.95 13.21 -19.01
36 FK X8-13 11.17 -24.83
37 FK X13-11 10.22 -26.46
38 FK Y4-10 10.43 -28.37
39 FK Y4-11:1 11.28 -25.68
40 FK Y4-11:2 12.28 -24.06
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Ägg Fjäder, pullus Fjäder, adult
Radnr Habitat Lokal-år δ15N δ13C δ15N δ13C δ15N δ13C

41 FK Y4-13 7.8 -21.6
42 FK Y8-11 12.50 -27.72
43 FK Y8-13:1 13.49 -24.21 12.38 -21.31
44 FK Y8-13:2 14.14 -24.91
45 MY D10-11 13.19 -22.79
46 MY B14-09 12.76 -21.27 13.11 -18.25
47 MY B15-77:1 10.56 -24.31
48 MY B15-77:2 9.83 -23.90
49 MY B15-77:3 9.92 -23.60
50 MY B49-10 11.69 -21.62 14.17 -17.18
51 MY B81-07 12.76 -18.46
52 MY D1-12 12.67 -21.20 13.87 -18.31
53 MY D3-10 10.50 -22.56 14.04 -16.15 15.27 -16.93
54 MY E7-78:1 12.40 -22.43
55 MY E7-78:2 12.62 -23.47
56 MY E10-87:1 12.36 -24.65
57 MY E10-87:2 12.90 -19.79
58 MY E10-87:3 14.03 -23.24
59 MY E10B-11 12.88 -26.12 14.38 -18.53
60 MY E55-11 12.43 -22.79 15.14 -17.31 13.89 -18.13
61 MY E56-09 12.16 -22.20 13.52 -19.06
62 MY H8B-10 11.43 -22.87 13.23 -18.13
63 MY H8B-11 11.22 -22.81 12.54 -18.59
64 MY H32-10 12.29 -21.86 14.63 -17.21
65 MY H77-12 13.07 -24.56
66 MY V3-07 9.54 -25.77
67 IN D24Bi-09:1 16.15 -26.74 18.5 -23.13
68 IN D24Bi-09:2 16.07 -26.77
69 IN D33i-09 16.82 -29.01
70 IN X29-10 6.20 -28.90 11.64 -28.8
71 IN X29-11 7.27 -28.40 11.45 -28.48 11.97 -27.13
72 LP Q3-94:1 7.71 -24.69
73 LP Q3-94:2 7.27 -24.50
74 LP Q3-94:3 7.80 -25.02
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Vid jämförelser mellan isotopsignaturer i ägg och fjädrar i tabell A finns med några undantag ett 

tydligt mönster - kvävekvoterna är i flertalet fall tydligt högre i fjädrarna än i äggen från samma lokal 

och år (Figur B).  Kvävekvoterna är i samtliga fall högre i fjäder från boungar (pullus) än i ägg från 

samma kull. Skillnaden är ofta i storleken 2-5 ‰. På samma sätt är kolkvoterna nästan genomgående 

tyngre i fjädrarna än i äggen, och frågan är hur dessa skillnader kan förklaras. Fågelägg och olika 

vävnader i kroppen innehåller lipider i varierande omfattning och en jämförande undersökning som 

gjorts av ägg från vithövdad havsörn, muskel från olika fåglar och marina fiskar samt musslor visade 

bland annat att sammansättningen av kolisotoperna i dessa olika matriser påverkades tydligt av 

lipidinnehållet i vävnaderna, med mindre 13C relativt 12C i fettrikare vävnad, men att kvävekvoterna 

inte i något fall påverkades signifikant i prover där lipiderna avlägsnats jämfört med i ”orörda” prover 

(Ricca m fl 2007). Liknande resultat har tidigare rapporterats från en omfattande experimentell studie 

med ägg från vaktlar, gräsänder och tre falkarter (Hobson 1995). I en nyare studie som omfattar åtta 

akvatiska fågelarter presenteras en ekvation för korrigering av 13C i ägg (Elliott m fl 2014). Våra 

kolkvoter är justerade för lipider i äggen med den metoden. Men man kan kanske ändå inte utgå ifrån 

att direkta jämförelser kan göras mellan ägghomogenat och fjädrar med avseende på stabila isotoper 

om de representerar födointag under olika årstider (se diskussion nedan). 

 
Figur B. δ15N i fjädrar från ungar (pullus) respektive adulta individer av havsörn  

i relation till δ15N i ägg från samma lokal och år. 

 

Figur C visar δ15N och δ13C i ägg och fjädrar från havsörn. Proverna är färgkodade för habitat i 

enlighet med tabell A. En viss separering kan ses i båda matriserna mellan materialen som klassats 

som fastlandskust-innerskärgård respektive mellan- och ytterskärgård, med tyngre kolkvoter och 

kvävekvoter mot ytterskärgården, men med stor överlappning. Detta kan troligen tillskrivas att 

avgränsningen mellan de båda kategorierna i flera fall är otydlig och i fall där skärgårdsområdet är 

jämförelsevis smalt kan boplatser på fastlandskusten inrymma hemområden som inkluderar yttersta 

kusten och vice versa. Gemensamt för fjäderproverna är att medelvärdena för boungar och adulter 
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ligger närmare varandra inom än mellan delområdena vid kusten. Fjädrarna från boungar har vuxit ut i 

maj-juni under insamlingsåret medan fjädrarna från adulter har vuxit ut under sommarhalvåret något 

föregående år. Undantag kan finnas med fjädrar hos adulter som ruggats och ersatts under annan tid 

på året vilket kan förklara enstaka utliggande värden i Figur B och C. Resultaten från de få proverna 

från inlandet spretar kraftigt, särskilt för δ15N. Det beror troligen på skillnader i δ15N vid 

näringskedjans bas som i sin tur beror på skillnader i kvävebelastning mellan olika inlandslokaler. Till 

exempel förväntas förhöjd δ15N vid påverkan från stallgödsel eller aktiv denitrifikation som 

förekommer i Mälaren men i mindre utsträckning i Norrlands inland. En annan orsak till spridningen 

mellan och inom inlandslokaler kan vara stora skillnader i lokala näringsunderlag (t ex närhet till 

viltvatten med utsättningar av änder som prederas i ett par fall). 

 

 
 

Figur C. δ15N och δ13C i ägg och fjädrar från havsörn. Samma material som i Tabell A (där FK är 

kategorin Inre kust och MY är Yttre kust i denna figur). Små symboler representerar enskilda prover, 

stora symboler är medelvärden och ellipserna visar 95 % konfidensintervall för dessa. 

 

Fördelningen av δ13C i materialet visas i Figur D och av δ15N i Figur E med en ytterligare uppdelning 

av kusten i djupled. Det finns en tydlig trend för både ägg och fjädrar för δ13C som blir tyngre ju mer 

marin fyndplatsen antagits vara (Figur D). I kust och skärgårdslokalerna finns det också en tydlig 

skillnad mellan fjäder och ägg, men däremot ingen skillnad mellan adulter och boungar (pulli). För 

δ15N saknas en tydlig trend från fastland till ytterskärgård (Figur E). Däremot uppvisar δ15N en stor 

spridning inom lokaltyper, särskilt för inlands- och kustnära lokaler. Denna variation skulle, delvis 

kunna hänga samman med processer kopplade till lokal övergödning av kväve, som anses ge högre 

δ15N. 
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Figur D. Stabila kolisotoper (δ13C) i fjäder från adult (Fa) och pulli (Fp) havsörn samt i havsörnsägg 

(Ä) som insamlats från olika lokaltyper, ordnade från inlandsvatten till ytterskärgård. Samtliga 

havsörnsdata från Tabell A. 

 

 
Figur E. Stabila kväveisotoper (δ15N) i fjäder från adult (Fa) och pulli (Fp) havsörn samt i 

havsörnsägg som insamlats i olika lokaltyper, från inlandsvatten till ytterskärgård. Samtliga 

havsörnsdata från Tabell A. 

 

δ15N och miljögiftskoncentrationer i havsörnsägg 

Uppmätta koncentrationer av DDE och total-PCB i förhållande till δ15N i havsörnsägg visas i Figur F. 

Tre prover från inlandet (rad 67-69 i Tab 4) har undantagits eftersom vi misstänker att deras 

isotopkvot har att göra med övergödning mer än med trofisk position. Ett eventuellt samband mellan 

DDE-PCB och δ 15N undersöktes genom att koncentrationerna av DDE och totalPCB loggades och 
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testades med en enkel regressionsanalys. Resultatet visar på signifikanta (p<0,001) men relativt svaga 

samband (r2 DDE=0,21, r2 PCB=0,25), d v s endast ca 20-25 % av variationen i DDE och PCB kan 

förklaras av δ15N i äggen. 

 

En sammanställning av analysresultat från alla insamlade havsörnsägg under perioden 2010-2014 har 

visat att koncentrationerna av alla undersökta substanser är högre i ägg från norra Bottenhavet jämfört 

med övriga kustavsnitt (Hellström 2015). En alternativ förklaring till skillnader i trofinivå kan vara ett 

regionalt och lokalt mer högbelastat födounderlag i norra Bottenhavet. De högre koncentrationerna av 

CB-153 i abborre för tre av de fyra provlokalerna i Västernorrland i denna studie jämfört med 

referenslokaler inom den nationella miljöövervakningen (Figur 2 och 3) kan ge visst stöd för detta. 

Men koncentrationerna av DDE-PCB-HCB i norra Bottenhavet i denna studie skiljer sig inte 

nämnvärt från vad som uppmätts tidigare i abborrar vid Bottniska vikens kust (Gustavsson & 

Danielsson 2010). Det är till stor del de likartade belastningsnivåerna i abborrar från Norrlandskusten 

i rapporten från 2010 som ligger bakom hypotesen om skillnader i trofisk nivå hos havsörnar med 

förhöjda koncentrationer av miljögifter. 

 

 
 

Figur F. Koncentrationer av DDE, total-PCB och δ15N i svenska havsörnsägg. Samma material som i 

Tabell A. Materialet visar ett svagt positivt samband mellan log-transformerade koncentrationer och 

δ15N i äggen. 

 

 

Vad representerar matriserna? 

En huvudfråga i studien med stabila isotoper har varit att undersöka om de betydligt högre 

koncentrationer av stabila miljögifter som konstaterats i ägg hos vissa havsörnar under senare år kan 

förklaras av att de livnär sig på en högre trofinivå än andra havsörnar. Resultaten i figur F ger inget 

tydligt stöd för denna hypotes. Men vi vet att havsörnen under den isfria delen av året förutom att äta 
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fisk (som skarvarna) också äter skarvar och många andra fiskätare som skrakar, doppingar, lommar, 

alkfåglar, måsfåglar och även sälar (kadaver), och då befinner sig på en tydligt högre trofisk nivå än 

storskarven. Medianvärdena av koncentrationer av DDE och PCB i ägg från Västernorrlands län var 

ca 20 resp. 40 gånger högre i havsörnsägg än i skarvägg (Tabell 4 och 5). Detta avspeglas inte i de 

uppmätta δ15N-värdena i äggen i denna undersökning. Att kvävekvoterna i havsörnsäggen inte ligger 

på högre nivå än i skarväggen (Figur A) indikerar därför att matriserna inte är representativa för en 

direkt jämförelse av trofinivåer mellan arterna. 

 

Omsättningen av stabila isotoper varierar mellan olika vävnader och mellan olika arter (review i 

Dalerum & Angerbjörn 2005). Ett havsörnsägg består bortsett från vatten (ca 85 %) av ca en tredjedel 

lipider och två tredjedelar proteiner (Helander m fl 1982), där kväveisotoperna finns i proteinerna. För 

helblod hos fåglar finns uppgifter om halveringstider för 15N från ca 5 till 28 dagar (Bearhop m fl 

2002, Hobson & Barlein 2003, Evans-Ogden m fl 2004). δ15N-värden i helblod indikerar därför ett 

födointag i relativ närtid (senaste månaden eller månaderna). Uppgifter om halveringstid för ägg är 

inte kända, men kvävet i olika äggkomponenter finns i huvudsak som proteiner och fraktioneringen av 

N mellan födan och proteiner i ägget sker på liknande sätt som vid syntesen av andra proteiner i den 

vuxna fågeln (Hobson 1995). Man kan därför anta att de proteiner som allokeras till äggproduktion 

inte avviker avsevärt från vad som är känt från blodproteiner hos fåglar när det gäller halveringstid för 

δ15N. Hos havsörnar vid Östersjökusten produceras äggen under senvintern, äggläggningen sker 

mestadels under mars. De uppmätta δ15N-värdena i örnäggen borde därför i huvudsak representera 

vad fåglarna ätit under vinterhalvåret. Storskarven kommer till häckningsplatserna i mars-april och 

lägger sina ägg ca en månad därefter och δ15N-värdena i skarväggen borde därför kunna förväntas 

representera i huvudsak ett födointag i häckningsområdets närhet (Figur A). 

 

En tänkbar förklaring till avsaknaden av skillnader mellan örn- och skarvägg i δ15N-värdena skulle 

alltså kunna vara att kvävekvoterna i havsörnsäggen i högre grad avspeglar en föda under 

vinterhalvåret som till stor del kan bestå av annat än fisk och fiskätande fåglar. En avsevärd andel av 

havsörnens föda under vintermånaderna kan utgöras av däggdjur (kadaver, ofta trafik/tågdödat vilt). 

Under 1970- och 80-talet skedde också utfodring av örnar i stor skala, mest med griskroppar. De låga 

kvävekvoterna i äggkullarna från lokalerna B15, C3, C6 och C15 (Tabell A) från den tiden kan 

mycket väl förklaras med detta, och så även äggkullen Q3 från Lappland där födan troligen i 

huvudsak varit renkadaver. Havsörnen är opportunist i sitt födosökande och nettoresultatet av detta 

under vinterhalvåret kan medföra att äggen som produceras under senvintern kommer att representera 

en lägre trofisk nivå med ett mindre marint inslag under den perioden. 

Detta kan på samma sätt vara en tänkbar förklaring till de olika mönstren i havsörnarnas ägg och 

fjädrar (Tabell A, Figur B) - att skillnaderna avspeglar olikheter i födan under vintern fram till 

äggläggningen, och under sommaren när fjädrarna mestadels anläggs. 
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När det gäller de lipofila (fettlösliga) miljögifterna i havsörnsäggen är förhållandet troligen 

annorlunda. Det finns goda skäl att anta att havsörnarna vid Östersjökusten i huvudsak är så kallade 

”capital breeders” d v s utnyttjar upplagrade resurser för sin reproduktion. Det främsta skälet för detta 

antagande är det storskaliga experiment som genomfördes i Sverige med vinterutfodring av örnarna 

med ”giftfri” föda, under ca 30 års tid från början av 1970-talet. Ett primärt syfte med denna utfodring 

var att försöka ”avgifta” de vuxna örnarna för att därigenom förbättra den mycket dåliga 

reproduktionsförmågan hos fåglarna (Helander 1981). Trots att många av de vuxna havsörnsparen 

bevisligen utnyttjade den nya födoresursen i mycket hög grad skedde bara en mycket begränsad 

förbättring av reproduktionen, och ingen tydlig minskning av koncentrationer av vare sig kvicksilver 

eller DDT- och PCB-substanser i analyserade ägg hos dessa fåglar efter att de börjat utfodras 

(Helander 1981). En förbättring av fortplantningsförmågan i beståndet inleddes först från mitten av 

1980-talet när förbuden från 1970-talet mot DDT och PCB medfört att koncentrationerna i biota hade 

sjunkit tillräckligt. Detta var först 15 år efter att vinterutfodringen inleddes. 

 

I vilken utsträckning storskarven utnyttjar upplagrade resurser för häckningen eller kan betraktas som 

en så kallad ”income breeder”, som mest utnyttjar resurser som byggs upp i häckningsområdet, vet vi 

inte. Återfynd av ringmärkta svenska storskarvar visar en spridning under vinterhalvåret från södra 

Östersjön och över Europa ner till kustområden i Nordafrika (Fransson & Pettersson 2001). 

Storskarven är en obligat fiskätare men i vilken utsträckning miljögiftkoncentrationerna i äggen direkt 

avspeglar häckningsområdet eller har påverkats också av vad fåglarna ätit i sina vinterområden är 

alltså inte klarlagt. Den mycket stora individuella variationen i koncentrationer av miljögifter som 

visas i denna studie i skarväggen jämfört med skarvungarna från samma områden (Tabell 4 och 

Bilaga 1) ger också anledning att fundera över orsaker till detta. 

 

Isotopsignaturer i hela materialet 

Figur G visar δ 15N och δ13C i samtliga matriser i materialet av fiskar och skarvar från 

Västernorrlandskusten (Tabell 2, Figur A) och havsörnsägg och havsörnsfjädrar från hela Ostkusten 

(Tabell A, Figur C). Den samlade gruppen med gula cirklar uppe till höger i Figur G utgörs av 

havsörnsfjädrar (ungar och vuxna häckfåglar) från hela kusten. Mot bakgrund av de tveksamheter som 

diskuterats kring δ15N i havsörnsäggen i relation till fisk- och skarvmaterialet är fjädrar från boungar 

och häckande vuxna troligen mer representativa när det gäller att belysa trofinivåer. Skillnaderna i 

δ15N mellan örnäggen och fjädrarna från samma lokal och tid är ofta i storleken 2 – 5 ‰, d v s ungefär 

likvärdigt med ett steg i trofisk nivå. 
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Figur G. δ15N och δ13C i hela det analyserade materialet av fiskar, storskarv och havsörn.  

 

 

En jämförande studie av stabila isotoper i olika matriser från havsörn skulle ge värdefull ny kunskap 

om förhållanden mellan isotopsignaturer i olika vävnader och vad de avspeglar. NRM förfogar över 

ett omfattande material av olika vävnadsprover från arten (muskel, fjädrar, äggskal och ägginnehåll 

från vuxna, fjädrar och blodprover från ungar). 
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Slutsatser 

 

• Koncentrationer av DDE och PCB (CB-153) var ca 20 respektive 40 gånger högre i 

havsörnsägg än i storskarvsägg från Västernorrlands kustland men detta avspeglas inte i 

skillnader i δ15N i äggen. 

• Analysresultaten från δ15N i havsörnsägg från hela kusten ger ett statistiskt signifikant men 

svagt stöd för att örnar med högre koncentrationer av miljögifter i äggen representerar en 

högre trofisk nivå (Figur F). 

• Men avsaknaden av en skillnad i δ15N mellan skarvägg och havsörnsägg (Figur A) indikerar 

att dessa matriser inte är fullt ut jämförbara med avseende på trofinivåer, eftersom vi vet att 

havsörnen är på en högre trofisk nivå än skarven, åtminstone under den isfria delen av året. 

• Andra undersökningar ger stöd för att δ15N-värden i ägg avspeglar ett födointag under en 

relativt kort period (senaste månaden eller månaderna). 

• Havsörnen lägger ägg redan i mars vilket innebär att δ15N-värden i äggen avspeglar födan 

under vintern när ett betydande inslag av däggdjurskadaver kan ingå. 

• Det finns skäl att anta att havsörnen till stor del använder upplagrade resurser för sin 

reproduktion och att koncentrationerna av fettlösliga miljögifter därför representerar en 

längre tids exponering. 

• Sammantaget innebär detta att möjligheten kvarstår att havsörnar med högre koncentrationer 

av miljögifter i äggen kan representera en högre trofisk nivå. 

• De genomgående högre δ15N-värdena i havsörnsfjädrar än i ägg (Figur B och C) avspeglar 

födan under sommarhalvåret när fjäderbytet i huvudsak sker och fjädrar kan därför vara den 

lämpligaste matrisen för vidare studier av samband mellan förhöjda koncentrationer av 

miljögifter och trofisk nivå hos havsörn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilagor 
 
Digitala filer i Excel (xlsx)-format. Erhålls från Naturvårdsverket, NRM eller Länsstyrelsen. 
 
Bilaga 1: Insamlade prover av abborre, gärs, gös, mört, nors och storskarv i Västernorrlands län samt 
biometriska data, accessionsnummer (NRM), samt analyskoder (ACES). 
 
Bilaga 2: Resultat av miljögiftsanalyser för proverna i bilaga 1. 
 
Bilaga 3: Lokalförteckning med koordinater för prover i bilaga 1.  
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