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Den svenska havsörnsstammen expanderar långsamt vidare och vi har nu reproducerande 
lokala bestånd längs hela den svenska Östersjökusten utom allra längst i söder. Under 2003 
kunde häckningsutfallet fastställas för totalt 207 revirhållande par längs kusten, varav 147 i 
Egentliga Östersjön (från och med Stockholms län och söderut) och 60 i Bottniska viken (ner 
till och med Uppsala län).  
 
Häckningsutfallet för Ostkusten som helhet 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 ytterligare flera 
häckningar verkar ha avbrutits strax efter stormen även där själva bona inte blåste ner. Som 
framgår av tabellen var andelen häckningar som lyckades större i Bottniska viken, 68% 
jämfört med 53% längre söderut.  
 
 
Havsörnens reproduktion 2003 i Östersjöns kustområden i Sverige, med jämförelser 
 
Reproduction of White-tailed Sea Eagle (Haliaeetus albicilla), 2003; Swedish Baltic Sea 
coast (with pre-1950 reference levels) and Inland freshwaters    
 
    antal   andel 
    kontrollerade   lyckade   medelkull- 
    häckn.   häckn.    storlek (n) 
 
Hela Östersjökusten  207   58%    1.65  (111) 
(Swedish Baltic coast) 
 
referensnivåer, < 1950 54   72%               1.84  (91) 
 (95% k.i.)            (59-86%)             (1.64-2.04)  
 
  
        Eg. Östersjön        147   53%     1.76  (130) 
 (Baltic Proper) 
 
        Bottniska viken  60   68%     1.43  (37) 
 (Gulf of Bothnia)   
 
 
Inlandet Freshwaters 
 
        Syd- och Mellan- 
        Sverige   (Southern and  56   68%    1.67  (33) 

Central Sweden) 
 

        Lappland   (Lapland)  53   62%               < 1.27  (33) 



Den genomsnittliga kullstorleken var, i motsats till andelen lyckade häckningar, betydligt 
mindre i Bottniska viken än i Egentliga Östersjön. Antalet ungar i de kullar där kläckning sker 
är en känslig parameter för att mäta miljöpåverkan - det var just denna parameter som allra 
först gav utslag när kläckbarheten hos äggen började försämras i början av 1950-talet till följd 
av en påverkan av miljögifter. Skillnaden i kullstorlek mellan de två kuststräckorna 2003 är 
statistiskt signifikant, och kullstorleken i Bottniska viken var under året också statistiskt 
signifikant lägre än referensnivån för Ostkusten från tiden fram till 1950. Det är nu angeläget 
att utreda om detta är en slumpmässig variation eller om det kan kopplas till någon 
miljöfaktor.  
 
Häckningsframgången hos de par som kunde kontrolleras i referensbestånden vid insjöar i 
Syd- och Mellansverige och i Lappland var 68% respektive 62% (se tabellen). Den generellt 
lägre kullstorleken i Lappland kan sannolikt tillskrivas födobrist, som dels medför färre lagda 
ägg i kullarna, dels en större dödlighet bland ungarna på grund av svält.  Bland 25 bon i 
Lappland 2003 där ungar ringmärktes (=uppklättring till boet) hittades rester 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 ingen.  
 
 

Havsörn, andel lyckade häckningar
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Andelen revirhållande havsörnspar som genomförde lyckade häckningsförsök vid 
svenska Östersjökusten, 1964-2003. Av 207 kontrollerade par 2003 reproducerade sig 
120 par (58%), vilket är den lägsta siffran på tio år. 
 
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%). This was mainly a result of a 
strong gale in April that destroyed several nests. 



 

Kullstorlek
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Medelantal havsörnsungar per kull vid svenska Östersjökusten, 1964-2003. 
Kullstorleken 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 
significant increase has occurred since the 1980s, but brood size remains below the pre-
1950 “background” level. In 2003, mean brood size was significantly lower in the Gulf of 
Bothnia as compared to the Baltic Proper, as well as to the pre-1950 reference level (see 
Table above). 
 
 
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. I det ena fallet satt resterna av en skrak 
tillsammans med ett skeddrag fast i den ihoptrasslade linan, i det andra fallet satt en lake och 
en wobbler med tre krokar satt fast i en bit ihoptrasslat fisknät. De vuxna örnarna hade slagit 
på de fastsittande bytena och fått med sig även nylontrassel och fiskedrag till sina respektive 
bon. I ena fallet hade örnungen även de hullingförsedda krokarna 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 skulle läka ut. Denna 
havsörn observerades i januari 2004 i Skåne (avläst från ringnumret) och visade sig då tyvärr 
ha kvar skadan, foten var obrukbar. Denna individ kommer med all sannolikhet duka under. 
Detta är ännu ett exempel på dödlighet som drabbar våra havsörnar genom mänsklig påverkan 
- majoriteten av de havsörnar som påträffas döda har förolyckats direkt eller indirekt på grund 
av våra verksamheter (kollisioner med trafik, luftledningar, skjutna, blyförgiftade, fastnat 
etc.). Det är ett trist facit, och något som åtminstone till en del borde gå att åtgärda!             


