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Örnseminarium

GLOF inbjuder medlemmarna till ett seminarium
om kungsörn och havsörn

Dag och tid: Lördagen den 17 januari 2004,
kl. 09.00 – 15.00

Lokal: Bygdegården Vargen i Söderhamn.
Program: Kungsörnsinventering - Metodik och

Organisation.
Thomas Birkö, Örnsköldsvik.

Havsörnen i X-län.
Per Aspenberg.

Inte bara örn - bildvisning.
Ove Källström, Sollefteå.
Ove är född och uppvuxen i Simeå,
Hälsingland. Han är inte bara en
flitig skådare utan även en erkänt
duktig fotograf. Han kommer att
visa bilder från några av sina många
och långa resor vilka alltid haft natur
och fåglar som förtecken.

Kungsörnen i X-län.
Calle Zetterlund
Information om läget för kungs-
örnen i länet just nu och om GLOF:s
kungsörnsgrupps aktiviteter.

Värd för dagen är Söderhamns fågelklubb. GLOF
bjuder på fika, ev. lunch står ni för själva. VÄL-
KOMNA!!

Vägbeskrivning:
Åk in mot Söderhamns centrum från E4, efter det
att ni passerat Folket hus - vik av mot  Ulrika Eleonora
kyrka innan rondellen, alternativt parkera utanför
Folkets hus och gå upp. Bygdegården Vargen ligger
mitt emot kyrkan.



Geografiskt ursprung för örnar
sedda på örngruppens vinterut-
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Omfattande arbete med avläsningar från
observationsgömslen

PÅ ANNAN PLATS I DETTA NUMMER av tidskriften
Fåglar i X-län ges en kort allmän verksamhets-
rapport från örngruppens verksamhet de två
senaste åren. Där framgår bland annat att
gruppens medlemmar ägnar mycket möda åt
att från gömslen avläsa ringnummer på havs-
örnar som besöker vinterutfodringsplatserna.
Vintern 2002-2003 ägnades sammanlagt 191

Per Aspenberg

dagar åt detta, vilket ju innebär en mycket
omfattande insats, även om flera av dessa
observationsdagar bara omfattar en del av
dygnets ljusa timmar. Antalet avläsningar (en
ringmärkt örn sedd vid en åtel en dag) blev
501 st vintern 2002-2003 av sammanlagt 211
olika individer.

Inom gruppen började mer noggrann sta-
tistik föras över antalet observationspass i
gömsle först från säsongen 1994-95. Sam-
manlagt under de nio vintrarna sedan dess

H
avsörnsbo i en asp. Foto: m

aj 2002 Per A
spenberg.
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har ornitologerna i gruppen bokfört 789 hel-
dagar och 678 halvdagar i gömsle, bara detta
1467 avläsningspass. Lägger man till minst
1000 avläsningspass innan 1994-95 hamnar
man på totalt cirka 2500 sittningar sedan star-
ten 1978 omfattande säkert minst tio man-
års arbete. Som ett resultat av detta har grup-
pens medlemmar gjort 3327 ringnummer-
avläsningar av havsörnar. Uppgifter om dessa
avläsningar finns sparade i gruppens databas,
som också använts som källa för denna arti-
kel.

Geografiskt ursprung och ålder för
havsörnarna på åtlarna
Med utgångspunkt från att de färg- och
sifferlästa örnarna på örngruppens åtlar är
någorlunda representativa för  alla örnar som
vistas vintertid i vår region kan man utifrån
avläsningarna dra en hel del allmänna slut-
satser om vilka havsörnar vi berörs av under
olika delar av vinterhalvåret. Medlemmarna
i gruppen kommunicerar sinsemellan i sådana
intuitiva termer som att ”nu under kallaste
vintern ses ju mest gamla örnar” eller ”nu
under slutspurten på säsongen kommer alla
årsungarna förbi igen”. Men det kan vara
svårt att belägga detta i siffror.

För att belysa dessa frågor har vi i örn-
gruppen för varje år och delperiod av vin-
tern registrerat hur många örnar av olika ål-
der och ursprung som avlästs vid åtlarna. De
tidsperioder som använts i denna artikel för
att fördela observationerna har varit:

Senhöst: 1 nov (säsongstart) - 15 december
Tidig vinter: 16 december - 15 januari
Senvinter: 16 januari - sista februari
Mars: 1 - 31 mars
April: 1 - 20 april (säsongavslut)

Örnarna har fördelats på ålder enligt:
1:a vintern (cirka ett halvt år gamla)
2:a vintern

3:e vintern
4:e vintern
adulta (5:e vintern och framåt, dvs köns-
mogna kommande säsong)

Örnarna är i databasen kodade på ursprung
enligt:
födda i gruppens eget verksamhetsområde
födda i närliggande region (norra Roslagen
(C-län), Medelpad, Dalarna)
födda i södra delen av utbredningsområdet
(södra Roslagen, Östergötland, Småland osv)
födda i Baltikum
födda i Finland (inklusive finska sjöarna och
Åland, men ej Vasa-området och Lappland)
födda i Vasa-regionen
födda i Västerbotten
födda i svenska Lappland
födda i finska Lappland
födda på Kolahalvön (Ryssland)
födda i norra Norge

Vad beträffar knytningen till ursprung har
gruppen inte haft tillgång till data för att
kunna göra detta för svenska örnar födda
2001 eller 2002 utanför gruppens eget verk-
samhetsområde. Det har alltså för yngre örn-
ar under de två senaste vintrarna inte varit
klart om en viss observerad örn fötts i till
exempel närregionen norra Roslagen eller
haft ett ursprung längre söderut. Av detta skäl
har vår analys inskränkt sig till perioden från
och med vintern 1983-1984 (då första färg-
avläsningen gjordes) till och med vintern
2000-2001.

Säsongsmässiga skillnader i
åldersfördelningen
I diagram på nästa sida visas hur ålders-
fördelningen skiftar mellan olika delar av
säsongen. Figur 1 visar hur många örn-
individer av olika åldrar som setts totalt vid
gruppens utfodringsplatser. En och samma
örn sedd under flera olika perioder har
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Andrafynd av tjockfot i X-län
Thomas Thiger

Full aktivitet på F 15. Många tillresta ville se på tjockfoten. Foto: Stefan Persson.

följdaktligen bidragit med värdet ett till varje
sådan observationsperiod, men med bara ett
oavsett hur många åtlar den inom perioden
setts besöka.

Någon vägning mot matnings- eller obser-
vationsinsats har inte gjorts, vilket innebär
att de absoluta värdena är beroende av

sådant som tidsperiodens längd och hur
många observationsdagar som genomförts
under respektive tidsperiod. Det intressanta
i diagrammet ovan är kanske främst hur re-
lationerna mellan åldrarna förändras, varför
detta renodlats i figur 2 nedan.

Som framgår av figur 2 handlar det om

Figur 1. Antal observerade örnar av olika åldrar och del av säsongen åren 1982-2001

Figur 2. Andel i procent av observerade örnar av olika ålder och del av säsongen.
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cirka 50 procent adulta under midvintern.
Andelen gamla är betydligt lägre både under
förvinter och vår. Särskilt i slutet av matnings-
säsongen visar sig många årsungar vid åtlarna.
Betraktar vi figur 1 ser vi att vårt material
även i absoluta (och inte bara relativa) tal
pekar i samma riktning, det vill säga att flest
adulta läses under midvintern. Man kan ju
undra över orsaken till detta. En del av för-
klaringen skulle kunna vara att det mitt på
vintern hos oss vistas gamla örnar från nord-
liga populationer, som sedan flyttar norrut
redan på vårvintern. En ytterligare bidra-
gande faktor kan vara att de reproducerande
örnarna efter 1 mars är upptagna av häck-
ningsbestyr och av den anledningen minskar
sin närvaro på åtlarna till fåtaliga korta be-
sök. De är då i gengäld mycket målmedvetna
med att snabbt få i sig föda.

Ursprung för örnar av olika åldersklasser
under olika delar av säsongen
Med åldersfördelningen från ovanstående
diagram i friskt minne kan vi studera för varje
åldersklass vilket geografiskt ursprung fåg-
larna har under olika tidsperioder. I figurerna
3a–3e visas detta. För att göra framställningen

enklare har vi i diagramet grupperat samman
ursprung enligt följande:

Bandet längst ned i diagrammen = födda i
gruppens hemmaområde
2:a nedifrån = födda i närliggande region (n
Roslagen (C-län), Medelpad, Dalarna).
3:e nedifrån = födda i S delen av utbrednings-
området (södra Roslagen, Östergötland, Små-
land osv).
4:e nedifrån = födda i Finland (inkl finska
sjöarna och Åland, men ej N Finland).
Näst överst = födda i Västerbotten hopslagna
med de födda i närliggande Vasa-regionen.
Överst = födda i svenska Lappland eller i
finska Lappland.

Fåglar från de baltiska staterna (under åren
fyra olika individer från Estland), Kola-
halvön (fyra olika) och norra Norge (två in-
divider) har också avlästs vid örngruppens
åtlar, men mot bakgrund av att det rör sig
om så få iakttagelser tas inte dessa med i fi-
gurerna 3a-3e

Till att börja med skall framhållas att det
bland de adulta fåglarna i figur 3a även
inräknas 5:e vinterns fåglar, dvs fåglar med
en ålder under vintern på drygt 4,5 år. Dessa

Figur 3a. Andel med olika ursprung av observerade adulta örnar.
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har rimligen ingen häckningssäsong bakom
sig, utan kan som tidigast inleda häckning
under instundande sommar. Fem år är lägsta
kända debutålder för havsörn som reproduk-
tiv individ. Det tycks till yttermera visso vara
vanligt att första häckningsförsöket för hanar
dröjer till en ålder av 7-8 år, medan honorna
oftare verkligen debuterar vid en ålder av fem
år (Gerdehag & Helander 1988).

Om vi här bara ser till de könsmogna örna-
rna ökar som synes de örnar som är födda i
gruppens hemområde succesivt sin andel
under säsongen. Kom dock ihåg att denna är
en ökande andel av en minskande total (se
figur 1), vilket i absoluta tal faktiskt innebär
att adulta havsörnar födda i gruppens hem-
område ändå mest frekvent påträffas under
midvintern.

En av flera tänkbara förklaringar till den

relativa ökningen av örnar med lokalt ur-
sprung kan vara att de örnar som häckar i
vår region ofta är rekryterade på nära håll,
alltså även födda i gruppens hemmaregion
och att de adulta som ses vid våra åtlar under
utfodringens slutspurt till stor del är häck-
ande örnar eller individer som håller på att
etablera sig som häckare. Intern rekrytering
av häckare tycks enligt gruppens iakttagelser
vara mer utbredd hos paren i Hälsingland än
de som etablerar revir i Gästrikland-Nedre
Dalälven (se figur 4b och 4c nästa sida). Detta
förefaller ju vara ett rimligt resultat för en
art som under de senaste decennierna spritt
sig norrut från ett starkt fäste i Roslagen och
där örnarna ändå har en benägenhet att eta-
blera sig relativt nära födeseplatsen. Gästrik-
land borde då beröras av en större immigra-
tion från närbelägna Norra Roslagen än vad

Figur 4a. Geografiskt ursprung för häckande örnar i gruppens område. Inbegriper alla örnar i gruppens
häckningsrevir.
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Figur 4b. Geografiskt ursprung för häckande
örnar i Hälsingland.

Figur 4c. Geografiskt ursprung för häckande
örnar i södra delen av gruppens område.

Hälsingland gör, som ej heller kan ha påver-
kats av någon nämnvärd invandring från norr,
då mycket få örnar häckat i Medelpad-Ång-
ermanland.

Fördelningen vad gäller geografiskt ur-
sprung bland de 40 märkta örnar som under
tiden 1983-2003 identifierats av gruppen som
ingående i häckande par ser ut enligt fig 4a-
4c. Notera att en del av våra häckande örnar
har invandrat från t ex Västerbotten och fak-
tiskt även från Finland (två örnar från Åland)

och Estland. Västerbottensörnen (avbildad på
annan plats i detta nummer) och ålänningar-
na påverkar förstås bilden så att till exempel
invandraren från Västerbotten borgat för sitt
lilla men stadiga bidrag av Kvarken-örnar
även under häckningstid.

Tredje och fjärde vinterns åldersklasser
I figur 3b visas geografiskt ursprung för 4:e
vinterns fåglar, dvs fåglar med en ålder un-
der matningssäsongen på drygt 3,5 år.

Figur 3b. Andel med olika ursprung av observerade 4:e vinterns örnar.
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Mönstret påminner mycket om det för adulta
örnar med en ökande andel hemmaörnar i
slutet av säsongen. För denna åldersklass för-
svinner de finska och (i det närmaste alla)
lappländska örnarna i april. Bilden är splitt-
rad vad gäller ostkustörnar från områden sö-
derut med minskande andel från grann-
regionen (näst längst ned) men ökande från
de mer sydligt belägna uppväxtområdena
(tredje bandet nedifrån i ljus nyans). Antalet
individer födda i Södra Roslagen och söder-
ut är totalt sett betydligt fler än de från Norra

Figur 3c. Andel med olika ursprung av observerade 3:e vinterns örnar.

Roslagen och man skulle kunna tänka sig att
denna antalsövervikt på nationell nivå slår
igenom även hos oss vid de mer utsträckta
ungfågelvandringar under våren. Ett liknande
mönster kan noteras mer eller mindre utpräg-
lat för samtliga yngre åldersklasser.

”Treåringarna” från gruppens hemma-
område har samma ökande trend som 4:e
vinterns fåglar (se figur 3c ovan). För indivi-
der födda i kringområdet (med etikett ”N
Roslagen” i diagrammet) är dock förekom-
sten något annorlunda i och med den stora

Figur 3d. Andel med olika ursprung av observerade 2:a vinterns örnar.
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andelen på cirka 25 procent i matnings-
säsongens inledande del, en andel som mins-
kar påtagligt till midvintern. Lappländska och
sydfinska örnar även från denna åldersgrupp
blir ovanliga under mars-april.

För 2:a vinterns örnar domineras bilden
under hela vintersäsongen än mer av ”främ-
mande örnar”. Individer födda i gruppens
eget  verksamhetsområde når aldrig upp ens
till 40 procent. Andelen från grannregionen
är genomgående avsevärt större än från om-
råden längre söderut. De från södra / meller-
sta Finland blir osynliga i slutet av säsongen,
medan det omvända gäller för örnar från
Kvarken (Västerbotten-Vasa). Hela 20 pro-
cent av tvååringarna är lapplandsörnar vid
säsongstart, men andelen av dessa minskar
stadigt fram till våren.

Årsungar
För den yngsta åldersklassen, alltså örnar med
en ålder av cirka ett halvt år, framgår det geo-
grafiska ursprunget av figur 3 e ovan. Här är
hemmaörnarna ännu mindre framträdande
relativt sett. Och även här ser vi att lapplands-
örnarna till stor del drar bort (eller snarare
hem) i början av mars månad. Ungörnar från
häckningsområden längs ostkusten söder om

oss företar höst- och vårvandringar och ökar
sin relativa andel främst i slutet av matnings-
säsongen. Eftersom ungfåglarna har största
dispositionen att förflytta sig söderut under
den kallaste delen av året ligger andelen
svenska ostkustörnar (de tre lägst placerade
banden i figuren ovan) på mindre än 60 pro-
cent under midvintern, då ungörnar med
finskt och nordskandinaviskt ursprung i stäl-
let ökar.

SAMMANFATTNING–GEOGRAFISKT
URSPRUNG FÖR VINTERUTFODRING-
ENS ÖRNAR
Förekomstbilden blir naturligtvis ganska
komplex om man i ett sammahang vill be-
skriva den med hänsyn till alla de tre variab-
lerna som diskuteras ovan (tid på året, ål-
dersklass och geografiskt ursprung). Ett för-
sök till sammanfattning skulle kanske kunna
formuleras sålunda:

Olika åldersklasser över året
Förekomsten av årsungar ökar markant un-
der våren, medan det omvända gäller för
adulta fåglar. De adulta fåglarna utgör en
skiftande andel om cirka 20-50 procent (mest
under midvintern) av örnarna och årsungarna

Figur 3e. Andel med olika ursprung av observerade 1:a vinterns örnar.
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varierar mellan cirka 15 och 40 procent (mest
på senvåren). Av övriga åldersklasser ses ett
någorlunda stabilt antal över hela utfodrings-
säsongen, motsvarande approximativt 10
procent av 4v-örnar, 15 procent 3v-örnar och
15 procent 2v-örnar.

Geografiskt fördelning
Fåglar från finska och svenska Lappland ses i
betydande antal redan från matnings-
säsongens start med ett maximum relativt sett
under midvintern, men blir sedan gradvis
under eftervintern allt ovanligare, vilket gäl-
ler för alla åldrar. Observera alltså att även
de adulta lapparna är flyttfåglar. Också från
Kvarken (Västerbotten-Vasa) tycks en del
adulta flytta söderut under midvintern för att
då bl a besöka örngruppens åtlar. Fåglar från

Kvarken och då särskilt tvååringar ses även
under senvåren hos oss. Finska örnar, från
mellersta och södra delarna av Finland, ses
redan från säsongstart och utgör tidigt på
säsongen i flera åldersklasser 10-15 procent
av observerade fåglar. Längre fram under
våren minskar andelen tydligt. Vad gäller
svenska ostkustörnar på gruppens åtlar ses
betydligt fler örnar med ursprung i de när-
maste kringområdena (huvudsakligen födda
i Upplandsdelen av Roslagen) än fåglar födda
längre söderut efter ostkusten (Söderman-
land-Östergötland-Småland osv), trots att
mer än dubbelt  så många boungar ringmärkts
av projekt Havsörn i det sistnämnda områ-
det under de aktuella åren. Övervikten för
observationer av örnar födda i grannregionen
gäller för samtliga åldersklasser och torde

D094, född 1994 i Västerbotten, adult häckande hona i Hälsingland. Hon har bildat par  tillsammans
med hane X0102, född 1984 inom gruppens egna geografiska verksamhetsområde. Bilden tagen vid en

av gruppens åtelplatser april 2001. Foto: Mats Axbrink
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Gråsiska

Figur 3f. Andel med olika ursprung summerat över alla åldrar.

återspegla en viss grad av hemortstrohet hos
örnarna. I sin redovisning av ringmärknings-
resultat anger Helander också hög grad av

ortstrohet hos våra örnar (Gerdehag & He-
lander 1988).  Överrepresentationen av den
nära grannregionens örnar minskar dock i
vårt material som ovan påtalats efterhand ju
längre fram på säsongen man kommer.

EKONOMISKT STÖD FRÅN
LÄNSSTYRELSENS OCH STORA
Avslutningsvis vill gruppen uttrycka sitt tack
till våra få men för oss viktiga ”sponsorer”. I
stort sett allt arbete i örngruppen sker på ide-
ell basis drivet i gruppen av nyfikenhet och
hängivenhet över att bidra med en fågel-
skyddsinsats. Det moraliska och ekonomiska
stödet (i form av bensinpengar) från Miljö-
vårdsenheten på Länsstyrelsen i Gävleborgs
län har i dessa sammanhang varit den mest
enskilt avgörande faktorn för gruppens möj-
ligheter att driva verksamheten. Under de två
senaste åren har örngruppen också glädjande
nog erhållit ekonomiskt bidrag från Stora
Cell.

LITTERATUR
Gerdehag, Peter och Helander, Björn. 1988.
Havsörn. Bonnier fakta bokförlag.

X3520 fotograferad vintern 2002-2003. Denna
hane är född 1990 i Uppland och har bildat par
med en två år yngre hona född vid Nedre Dalälven.
Foto: Sten Ericson.
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Örngruppens verksamhet
2001-2003

Per Aspenberg

Projekt havsörn och GLOF:s örngrupp
ÖRNGRUPPEN I GÄVLEBORGS LÄN består av tjugo
ideellt arbetande ornitologer som administ-
rerar stödutfodring riktad mot havsörn i re-
gionen under vinterhalvåret. Samma perso-
ner arbetar även på uppdrag av projekt Havs-
örn nationellt med uppföljning av häckningar
vår-sommar. I samband med detta ringmärks
havsörnsungarna. Gruppen bildades 1978 för
att bättre samordna den vinterutfodring som
redan startat 1976. Det geografiska verksam-
hetsområdet är i första hand X-län, men inbe-
griper dessutom hela Nedre Dalälvsområdet
(med andra ord även delar av Uppland och
Västmanland) liksom den till länet närmast

anknytande kuststräckan söderut i Älvkarleby
kommun (C-län).

Gruppens vinterutfodringen är naturligt-
vis ett viktigt stöd även för de kungsörnar
som uppehåller sig i gävleborgsregionen vin-
tertid, men örngruppen, som i denna rapport
presenterar sin verksamhet med fokus på åren
2001-2003, har inga ambitioner när det gäl-
ler häckplatsinventeringar- eller övervakning
för denna art. Dessa uppgifter hamnar i stäl-
let på en särskild nybildad kungsörnsgrupp
sammanhållen av länsstyrelsen.

Inom GLOF:s örngrupp har Åke Englund
från Arbrå huvudansvar för ringmärkning av
ungar och undersökningar av  bon i samband

H
avsörnsunge vid bo. Foto: K

enneth K
arelius.
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med märkningen. Stefan Persson från Boll-
näs fungerar som huvudansvarig för råvaru-
hanteringen som tidigare till stor del skötts i
anslutning till en frysanläggning i Arbrå och
Per Aspenberg verkar som sammankallande i
gruppen och deltar liksom gruppens övriga
medlemmar  i skötseln av utfodringsplatser
och den omfattande observationsverksam-
heten vid åtelplatserna. Mats Axbrink och
Kenneth Karelius fungerar som samordnare
för gruppens aktiviteter i norra Hälsingland,
Bo Forsling och Kent Westlund i södra Häl-
singland och Sten Ericson i dalälvsområdet.
Pär Hillbom har motsvarande uppgift för den
del av Upplandskusten där gruppen har verk-
samhet.

Senaste rapporten i FiX från gruppen pu-
blicerades innan utfodringssäsongen 2001-
2002 var avslutad, varför denna artikel be-
handlar båda de två senaste årens verksam-
het.

Åtelverksamheten
I diagrammen (figur 1 och 2) visas utveck-
lingen av antal åtlar och total mängd utlagt
foder i ton och totalantalet observerade örn-
ar vid åtlarna.

Figur 1. Antal åtelplatser och utlagd mängd foder 1978-2003.

Som synes av stapeldiagrammet ovan har
antalet åtlar och utlagd fodermängd varit re-
lativt stabil under de sista femton åren. Grup-
pen har under de senaste vintrarna bedrivit
säsongstäckande (cirka fem månader) utfod-
ring på ett dussintal platser. Under vintern
2001-2002 handlade det om 12 permanenta
och tre tillfälliga utfodringsplatser och senaste
vintern (2002-2003) drevs 13 permanenta
och fem tillfälliga åtlar. De tillfälliga åtlarna
arrangeras i anslutning till nya havsörnsrevir
för att från gömsle kunna individbestämma
örnarna i nyetablerade par och ingår inte i
diagramets siffror ovan.

Vintern 2002-03 lades totalt ut 26,7 ton
foder, vilket är nytt säsongrekord. Vid sidan
av kontrollerat gris- och nötkött samlar grup-
pen även in en del trafikdödat vilt och lägger
även ut mindre mängder med fisk. Örngrupp-
ens dispens för utläggning av lågriskavfall har
löpande förlängts och råvaruanskaffningen är
numera reglerad via Naturskyddsföreningens
projekt Havsörn centralt enligt ett särskilt
hämtningsschema för kontrollerat slakteriav-
fall från Scan-slakteriet i Uppsala. Detta har
fungerat praktiskt så att i hämtningsschemat
angivits vissa dagar då gruppen haft förtur
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att hämta foder i Uppsala. Gruppen förfogar
inte längre över den frys i Arbrå som tidigare
varit en viktig lagringsplats för gruppens örn-
foder, varför kontinuerlig hämtning i Upp-
sala nu är nödvändig.

350 havsörnar observerade
vintern 2002-2003
En imponerande mängd havsörn besöker
örngruppens åtlar varje vinter. Det verkliga
antalet kan bara vagt uppskattas utifrån vilka
örnar som verkligen ses från observations-
gömslena. Under vintern 2001-2002 avläs-
tes ringnumren på 194 olika havsörnar av
gruppen och senaste vintern hela 211 skilda
individer. Långt ifrån alla örnar är dock ring-
märkta. Gruppen uppskattar andelen märkta
i genomsnitt under de två senaste åren till
cirka 60 procent. Därmed kan man till att
börja med multiplicera upp antalen märkta
med 1,67 för att få fram det antal havsörnar
gruppen direkt observerat på åtlarna. För
vintern 2001-2002 skulle detta bli över 320
och för vintern 2002-2003 mer än 350 havs-
örnar sedda med eller utan ringar. Självklart

Figur 2. Observerat antal kungs- och havsörnar vid gruppens åtlar 1978-2003.

besöker mängder av örnar också våra utfod-
ringsplatser utan att bli upptäckta, men hur
stort antal detta är vågar vi inte uppskatta
mer exakt.

För kungsörnarnas del är utvecklingen som
synes inte alls lika dramatiskt expansiv som
för havsörn. Troligen når örngruppen med
den aktuella placeringen på sina åtlar en be-
tydligt lägre andel av regionens kungsörnar
än vad som gäller för havsörnarna. Men det
är likväl utan tvekan mycket olika utveck-
lingstrender över tiden för de två arterna vid
åtlarna. Det kan för övrigt tilläggas att man
numera färgmärker boungar av kungsörn i
Skandinavien på liknande sätt  som havsörns-
ungar, men andelen märkta tycks vara avse-
värt lägre än för havsörn, vars häcknings-
platser torde vara lättare att finna.

Ekonomiskt stöd från länsstyrelsen
Örngruppens verksamhet bygger på att med-
lemmarna lägger ned mycket stora ideella
arbetsinsatser. Mest betungande upplevs han-
teringen av foder inklusive åtrerkommande
långa transportresor. Den sammanlagda
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sträckan som körs per år är betydande (cirka
15000 km 2000/2001 för råvaruhanteringen
vid cirka 250 utläggningstillfällen och cirka
14000 km senaste utfodringsvintern). En
mycket viktig faktor för att stimulera moti-
vationen inom gruppen har under alla år va-
rit de ekonomiska bidrag som utgått från
Miljövårdsenheten på Länsstyrelsen i Gävle-
borgs län. Länsstyrelsen har även stått för de
höga elkostnaderna för den frys i Arbrå som
örngruppen fram till nyligen använt för lång-
tidsförvaring av råvaror. Även STORA CELL

En eller två ungar är vanligaste fallen för de lyckade häckningarna. Treungskullar
förekommer bara sällsynt. Foto: Åke Englund.

har under de senaste åren bidragit med väl-
behövligt ekonomiskt bistånd.

Det kan tilläggas att gruppens medlemmar
förutom biltransporter i samband med foder-
utläggning (som vi erhållit bidrag för) också
företar ett stort antal resor till åtelplatserna i
observationssyfte. Under vintern 2000-2001
tillbringade gruppens medlemmar minst 153
observationsdagar i gömsle och vintern 2001-
2002 minst 136 dagar. Nu under senaste vin-
tern 2002-2003 blev det hela 191 dagar i
observationsgömslen!
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Pressrealese från TT

Fågel som ringmärkts i Sverige påträffad
i Sydamerika
En labb (Stercorarius parasiticus) ringmärkt
som unge på ett skär söder om Agön i Häl-
singland i slutet av juni 1998 rapporterades
den 30 september återfunnen i närheten av
staden Barra Velha i södra Brasilien, 11424
km från födelseplatsen. Fågeln bar en lätt
aluminiumring med inskriptionen RIKSMU-
SEUM STOCKHOLM 7159602. Den på-
träffades skadad och fördes till en veterinär
som konstaterade att den hade skadade ögon,
var i extremt dålig kondition och dessutom
nersmutsad av olja. Veterinären sökte upp

riksmuseet i Stockholm via internet och rap-
porterade fyndet. Fågeln avled senare och
kommer att bevaras i undervisningssyfte.
Enligt rapportören har man redan diskuterat
möjligheten att uppföra ett minnesmärke över
fågeln där man visar och berättar om flygvä-
gen från Sverige.

– Fyndet är helt unikt och det första i Syd-
amerika av en fågel ringmärkt i Sverige, upp-
ger Thord Fransson vid Ringmärknings-
centralen, Naturhistoriska riksmuseet. – Ar-
ten är långflyttare och tillbringar vintern i
södra Atlanten, mestadels till havs. Man har
tidigare trott att fåglar från norra Europa
främst uppträder längs kusten i Västafrika och
i fiskproduktiva områden utanför sydvästra
Afrika. – Att få ett fynd som detta är något
som man alltid drömt om säger Kenneth
Karelius, Hudiksvall, som ringmärkte fågeln.

En labb märkt i Sverige har tidigare rap-
porterats i Guinea i Västafrika. Ungfåglarna
stannar kvar som ettåringar på sydliga bredd-
grader och en ungfågel märkt i Finland har
tidigare rapporterats från Rio de Janeiro i Bra-
silien. Det nu aktuella fyndet kan antyda att
Sydamerikanska vatten besöks mer regelbun-
det än vad som tidigare har antagits. Det nor-
mala för långflyttande fåglar som häckar i
Sverige är att de flyttar till Afrika.

Labben är en måslik havsfågel som fåtaligt
häckar längs den svenska kusten och det
svenska beståndet har uppskattats till unge-
fär 450 par. Arten har en utpräglad vana att
jaga ifatt och ta byte, ofta fisk, från andra
fågelarter, vilket också kan spåras i dess ve-
tenskapliga namn. I Sverige har drygt 1000
labbar ringmärkts sedan ringmärkningen star-
tade 1911. En labb som ringmärktes i Fin-
land hittades efter 31 år död i Stockholms
skärgård 2002, ett återfynd som visar att ar-
ten kan uppnå en aktningsvärd ålder.
Thord Fransson
Ringmärkningscentralen

Återfyndet med
stort Å

Labbunge. Foto: Lars-Göran Lindström.
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Bakgrund
SOMMAREN 2002 DRABBADES GÄSTRIKLAND av en
omfattande sjukdomsepedemi bland regio-
nens gråtrutar som utmynnade i att cirka en
tredjedel av de häckande fåglarna dog under
häckningssäsongen (Aspenberg 2002). En
stor andel av trutarna hittades i förlamat till-
stånd men ännu levande. De kunde se gan-
ska pigga ut på ögonen och måttade hugg med
näbben när man tog upp dem från marken.

Däremot tycktes både ben och vingar kraft-
lösa, vilket gjorde att de inte kunde ta till flyk-
ten ens för en annalkande människa. I kloak-
trakten fanns i regel rester av gul/gulgrön
spillning som talade för någon form av tarm-
infektion. I Gästrikland hitades inget exem-
pel på att någon sålunda förlamad trut till-
frisknade naturligen.

Motsvarande sjukdomsbild uppmärk-
sammades redan våren 2000 bland  sjöfåglar

Minskad trutdöd i Gästrikland
Sommaren 2003

Per Aspenberg

Silltrut, Foto: Lars-G
öran Lindström

.
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i Blekinge skärgård mellan Karlshamn och
Ronneby (Bröjer 2002). Drabbade arter var
måsar, trutar och änder, men även gäss och
storskarv. Från 2001 kom rapporter om ökad
dödlighet bland sjöfåglar också från Vänern,
Vättern och västkusten. Berörda arter var
främst gråtrutar, men även havstrut, fiskmås,
skrattmås, änder och gäss drabbades (Bröjer
2002). Från 2002 dokumenterades så den
mystiska fågeldöden i ännu större skala, från
västkusten, Skåne, Blekinge, Kalmarsund,
Stockholms och Upplands skärgård, Gävle-
bukten, norrlandskusten upp till Luleå, lik-
som från Mälaren, Vänern och en del andra
mindre inlandsvatten (Bröjer 2002).

Man har ännu trots stora ansträngningar
inte kunnat klarlägga vilket smittoämne som
är verksamt eller till exempel mekanismen
för hur de neurologiska symptomen uppkom-
mer hos fåglarna (Bröjer 2002).

Uppföljande fältarbete 2003
Mot bakgrund av situationen sommaren 2002
och farhågor om en fortsatt spridning av den
okända sjukdomen undersöktes samtliga
större gråtrutkolonier i Gästrikland även
häckningssäsongen 2003 för att få en bild av
utvecklingstrenden. Besöken gjordes huvud-
sakligen från slutet av maj till slutet av juli
(se bilaga för detaljer) och gick rent konkret
ut på landstigning i de aktuella kolonierna
och noggrann genomletning av respektive ö
efter döda eller förlamade fåglar. Antal döda
och sjuka fåglar av olika arttillhörighet note-
rades. Från detta arbete finns för övrigt en
videodokumentation som visar bilder från
fältarbetet inklusive symptomen hos förla-
made trutar. Videofilmen är tagen den 4 juli
2003 genom Lars-Erik Nordins försorg.

Resultatet
Inga tecken på överdödlighet eller observa-
tioner av förlamade fåglar gjordes förrän den
26 juni, vilket skulle tyda på en betydligt

senare utveckling av epidemien sommaren
2003 jämfört med året innan i Gävlebukten.
Från ovannämnda datum började dock sjuka/
döda fåglar påträffas i relativt stora antal.
Slutresultatet efter avslutad häckningssäsong
framgår i tabellen på nästa sida.

Tabellen innehåller flertalet större häck-
platser för gråtrut efter gästrikekusten. Ut-
anför dessa kolonier finns uppskattningsvis
50 ytterligare gråtrutpar inom området. An-
talet sjuka/döda är beräknat som maxsiffra
från ett av besöken om flera besök gjorts på
ön.

För att i någon mån undersöka om grå-
trutarna i inlandet också drabbats av trut-
sjukan gjordes två besök vid Nedre Dalälvens
veterligen största koloni av gråtrut nära Södra
Färjsundet i Hedesundafjärden den 14 juni
respektive 13 juli. Av de 15-20 paren hitta-
des vid det senare besöket 2 döda adulta fåg-
lar, dvs cirka 5 procent. Märkligt nog sågs då
över huvud taget inga ungfåglar. Även Lars
Gustavsson kunde vid telefonkontakt be-
kräfta att trutarna här tydligen helt misslycka-
des med att producera ungar sommaren
2003.

Andra drabbade arter
Sammanlagt hittades i hela gästrikeskärgår-
den endast två adulta silltrutar som av utse-
endet att döma kan ha dött av samma epi-
demi som gråtrutarna drabbas av. Därmed
tycks denna närstående art klara sig bra från
att bli smittad. För de fåtaligare havstrutarna
är situationen lite sämre med tre funna döda.
Vad gäller skrattmås hittades 30 döda stora
ungar i en koloni den 4 juli, men dessa vi-
sade också (primära eller sekundära) preda-
tionsskador. Vid samma tillfälle och i samma
koloni hittades även mer än tio fisktärneungar
med gulvit kloak (några också med blodig
kloak). Även vid Sörstenarna sågs flera
silvertärneungar med tydliga tecken på tarm-
infektion.



Tabell.  Andelen döda gråtrutar i olika häckningskolonier längs gästrikekusten år 2003
(preliminärt resultat)

Namn på ön     besöksdat    ant.häckpar      antal funna döda % döda/sjuka
                           eller sjuka ad.

S Båkharen 26/6 10 1 5
Ytterriskan 2/7 40 3  4
Gråskälsbådan 2/7 10 0  0
Skälstenarna 2/7 175 18 10
Eggegrund 25/5 -10/8 20  7 18
Käringen 2/7, 20/7 60 7 6
Elofs grund 17/6, juli 10  3 15
Skräddarhällan 17, 24/6,16/7 55  4 4
Klubbsten. 7,17,24/6 16/7 60  7 6
Trödjehällan 7/6, juli  20  4 10
Skommarrevet 26/6, 16/7 35 13 19
Björns båk 19/7  30  3 5
Gåshällan 27/6, 15/7 70  9 6

SUMMA 595        79                6,6

Kommentar: kolonin på Skälstenarna har minskat sedan sommaren 2002.
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På Eggegrund kunde utvecklingen av en
sjukdomsepidemi följas på fiskmåsungar. De
första dagarna i juli sågs av sommargästerna
minst sju stora men ännu ej flygga fiskmås-
ungar med förlamningssymptom. Dessa fisk-
måsar avled inom ett par dagar och vid en
närmare kontroll av kärnan i den närbelägna
kolonin efter avslutad häckningssäsong den
25 juli påträffades minst 48 döda fiskmås-
ungar i samma storleksklass, uppenbart drab-
bade av någon slags epidemiartad sjukdom.

Bland övriga arter kan nämnas en förla-
mad kanadagås vid Skommarrevet den 26 juni
och sammanlagt minst fyra olika påträffade
döda vitkindade gäss.

Diskussion
En jämförelse med situationen i Gävlebukten
2002 ger vid handen en mindre utbredd epi-
demi 2003 och för den mest drabbade arten

gråtrut av storleksordningen bara en femte-
del i dignitet detta år i förhållande till 2002.
En begynnande immunitet bland gråtrutarna
kanske möjligen har infunnit sig? Eventuellt
finns ett säsongmässigt samband inte bara till
de täta kontakterna just sommartid vid häck-
platserna utan även till temperaturförhåll-
anden. Om hög värme accelererar smitt-
spridningen kan skillnaderna i väder mellan
2002 och 2003 förklara den långamma ut-
vecklingen under början av häcknings-
säsongen. Inga observationer av drabbade
fåglar gjordes nämligen tidigt på häcknings-
säsongen 2003 i motsats till 2002.

En oroväckande tendens finns i det fak-
tum att en hel del tärnungar påträffas med
liknande tarmsympom som gråtrutarna haft,
samt massdöden bland fiskmåsungar i åtmins-
tone en koloni på Eggegrund. Väderförhål-
landena var ogynnsamma med mycket regn
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och högvatten fram till slutet av juni och detta
kan vara förklaringen till en ojämn men över-
lag dålig produktion av tärn- och måsungar i
gästrikeskärgården. Kanske kan den ogynn-
samma försommaren vara förklaringen till
minskad motståndskraft bland tärn- och mås-
ungar för tarminfektioner i stället för att skul-
den skall läggas på ”trutsjukan”? Bland fisk-
måsarna på Eggegrund måste dock någon
form av smittosam epidemi härjat. Kopp-
lingen till trutsjukan är dock oklar (eller
obefintligt?) bör dock tilläggas. Massdöd i
skrattmåskolonier hör till vanligheterna helt
”naturligen” och de många döda skrattmås-
arna i en koloni (vid Orarna) som omnämn-
des ovan kan inte utan vidare sättas i sam-
band med gråtrutarnas sjukdom.

Återfynd av ringmärkta fåglar i samband med
trutdöden
Till sist kan nämnas att endast en av de på-
träffade döda fåglarna 2003 var ringmärkt,

jämfört med åtta olika individer förra året.
Detta är ju inte särskilt anmärkningsvårt då
det 2003 endast hittades en femtedel så
många döda fåglar. Fynddata ges nedan för
fågeln som var en adult havstrut märkt av
Lars Gustavsson från Östervåla.

ringnummer: 9160564
märkdatum: 980625
mäkplats: Skvalphäll, Gårdskär (12 km SE)
fyndatum: 030810
fyndplats: Eggegrund
omständigheter: funnen nyligen död
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Aspenberg, Per. 2002. Trutdöden i Gästrik-
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Även fyra vitkindade gäss hittades döda i somras. Foto: Lars Göran Lindström.



NOTERINGAR UR FÄLTDAGBOK 2003

Datum Besöksmål Observationer

25/5-31/5 Eggegrund inga tecken på epedemi
7/6 Klubbstenarna/Skrammelh. 80 ad gråtrut, inga tecken på epedemi
7/6 Trödjehällan 30 ad gråtrut, inga tecken på epedemi
14/6 Dalälven, Arnön 30 ad gråtrut, inga tecken på epedemi
17/6 Klubbstenarna/Skrammelh. 70 ad gråtrut, inga tecken på epedemi
17/6 Elofs grund 20 ad gråtrut, inga tecken på epedemi
17/6 Skräddarhällan 110 ad gråtrut, inga tecken på epedemi
23/6 Orarna, Storbådan inga tecken på epedemi
24/6 Skräddarhällan färre än 100 ad gråtrut, men inga

tecken på epedemi
24/6 Klubbstenarna, Mittensten 20 ad gråtrut, inga tecken på epedemi
26/6 Skommarrevet 4 döda + 3 förlamade gråtrut, en död

vitk.gås en förlamad men levande kana-
dagås

S Båkharen 20 ad gråtrut, 1 förlamad ad gråtrut
Askharen 1 par gråtrut, inga sjuka skrattmåsar i

kolonin
27/6 Gåshällan över 100 ad gråtrut, 4 döda plus 2

förlamade
29/6 Axmar,  Y och Inre Själstenarna silvertärne- och skrattmåskolonierna

övergivna
2/7 VIDEOFILM GJORDES

Ytterriskan 80 ad gråtrut, 2 döda + 1 förlamad
adult, ca 5 döda ungar av gråtrut

Sörstenarna flera döda silvertärneungar med tarm-
infektion, en död adult silltrut

Skälstenarna V del 200 ad gråtrut. 7 döda plus 3 förlam-
ade ad, 5 döda juv

Skälstenarna O del 150 ad gråtrut. 5 döda plus 3 förlam-
ade ad, 5 döda juv

Eggegrund ca 40 ad gråtrut
Gråskälsbådan ca 20 ad gråtrut
Lövgrund, Käringen 120 ad gråtrut, 7 döda ad och 2 förla-

made juv gråtrut, 25 ad silltrut, 1 död
ad silltrut

4/7 Orarna, Storbådan 30 döda skrattmåsungar, några med
spår av predator >10 döda stora
fisktärneungar med gulvit/blodig kloak

7-11/7 Eggegrund 7 döende fiskmåsungar, 7 döda adult
gråtrut
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13/7 Dalälven, Arnön endast 1 adult gråtrut kvar, inga ungar,
2 döda ad

15/7 Gåshällan ca 140 ad gråtrut + ca 150 juv, 9 döda
ad + 1 död juv, 1 död ad skrattmås

16/7 Klubbstenarna, Skrammelh 105 ad + 95 juv gråtrut, 6 döda ad
gråtrut

Skommarrevet över 70 ad + ca 120 juv gråtrut,
11 döda + 2 förlamade ad, 3 döda
+1 förlamad juv

Skräddarhällan 45 ad + ca 60 juv gråtrut, 3 döda +
1 förlamad ad

Elofs grund 15 ad gråtrut, ingen död
19/7 Björns båk ca 50 ad + ca 50 juv gråtrut, 3 döda ad

gråtrut, 16 ad silltrut, 1 död ad silltrut,
2 döda ad fiskmås

20/7 Lövgrund, Käringen min 220 gråtrut (ad+juv), inga ”nya”
döda trutar ses

24/7 Elofs grund 3 döda ad gråtrut
Trödjehällan 49 ad + endast 4 juv silltrut (dålig

reproduktion), 4 döda gråtrut, 1 död
vitk.gås

24/7-25/7 Eggegrund inga nya döda gråtrutar. 48 döda
fiskmåsungar

27/7 Klubbstenarna 1 förlamad ad gråtrut (simmar i vatt-
net)

10/8 Eggegrund 1 nyligen död adult havstrut (ring-
märkt)

Fiskmås. Foto: Lars-Göran Lindström.
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Mats Axbrink

Som riksinventeringsart för 2002 hade SOF:s forskningskommitté utsett skrattmåsen.
Arten har tidigare varit riksinventeringsart 1974 och med tanke på att skrattmåsen i stora

delar av Sverige minskat i numerär fanns ett stort intresse att genomföra en ny
riksomfattande inventering.

Juvenil skrattm
ås vid Lillfjärden, H

udiksvall. Foto: Lars-G
öran Lindström

.

Inventering av skrattmås
i Hälsingland 2002

Tidigare inventeringar i Hälsingland
RIKSINVENTERINGEN 1974 GAV TOTALT 3725 PAR

i landskapet fördelade på 43 kolonier (FiX
nr 2:75). Skrattmåsen häckade då nästan en-
bart i slättsjöar. Rrk Hälsingland lät på nytt

genomföra en inventering av arten 1991 då
vi hittade totalt 5260 par fördelade på hela
73 lokaler (FiX nr 2:92). Vi kunde då kon-
statera att en del av skrattmåsarna börjat
häcka på småskär längs kusten. Hur stor
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mängd som hade valt denna miljö som häck-
biotop var dock delvis okänd då kustremsan
blev förhållandevis dåligt inventerad, men en
uppskattning om cirka 10 procent gjordes. I
samband med den länsomfattande kustfågel-
inventeringen 1997-98 (FiX nr 4:98) blev
däremot skrattmåsens status längs kusten
bättre klarlagd och 1050 par beräknades
häcka längs kusten.

Inventeringen 2002
Med tanke på att skrattmåsen är lätt att känna
igen och väcker ett stort intresse bland fågel-
skådaren i allmänhet så är inventeringar av
arten relativt lätta att genomföra. Det fak-
tum att arten börjat flytta ut i skärgården be-
gränsar dock möjligheten för många att hjälpa
till med den delen av inventeringen. Däre-
mot är ofta skärgårdskolonierna mer lätt-
räknade än kolonierna i svåröverskådliga
vassområden. Ett 30-tal personer stod för in-
venteringen eller bidrog med värdefulla upp-
lysningar så att vi kunde genomföra en
mycket bra inventeringsinsats. Stort tack till
Er!

Trots att skrattmåsen är så lätt att identi-
fiera så är det inte alltid lätt att få ett rättvist
resultat när man väl hittat kolonin. Enklast
är att räkna antalet vuxna fåglar i kolonin
och dela med två för att få en uppskattning
av antalet häckande par. Studier har dock
visat att det är sällan som alla fåglar samti-
digt befinner sig i kolonin och man får med
denna metod lätt  en markant underskattning
av det verkliga antalet par. En metod som
ger betydligt större tillförlitlighet är boräk-
ning. I vassjöar är denna metod mycket vansk-
lig att genomföra men däremot fungerar den
utmärkt på skärgårdsöar. Att genomföra
boräkning ger dock en störning i kolonin och
bör därför genomföras så snabbt som möj-
ligt för att orsaka minimal störning. Flera
rapporter från  inventeringen har dock visat
att boräkning gett vid hand att kolonierna är

betydligt större än vad som en första avstånds-
inventering indikerat.

Resultat 2002
Under 2002 konstaterades totalt 4608 par i
Hälsingland fördelade på 50 kolonier.
Mycket glädjande kan konstateras att skratt-
måsen fortfarande har en stark ställning som
häckfågel i landskapet och att vi inte, till skill-
nad mot många andra landskap i södra
Sverige, är ”beroende” av några få jätte-
kolonier utan att arten finns förhållandevis
jämnt spridd i anslutning till jordbruksbyg-
der och kustområden i landskapet. Med tanke
på att det antagligen finns ett antal kolonier
som vi inte lyckades hitta och att inventerings-
metoden parräkning ger en underskattning
av antalet verkligt häckande par så uppskat-
tas det totala antalet par till mellan 5000 och
5500 par.

Som nämnts ovan så har under åren en allt
större utflyttning från slättsjöar till skärgår-
den skett. Under 2002 fördelas detta på 2295
par i typiska slättsjöar och 1998 par på
skärgårdsöar. Ytterligare en annan biotop har
utskiljts, urbana miljöer (se tabell 1). För
några år sedan började skrattmåsar häcka på
industritak i Söderhamn och samtidigt  på en
konstgjord ö i Lillfjärden, Hudiksvall. Under
2002 hittades också en koloni skrattmåsar
som häckar på en pir i anslutning till indu-
striområden i Stocka, Nordanstigs kommun.
Totalt 315 par häckade på dessa udda mil-
jöer. Uppenbarligen innebär dessa miljöer att
måsarna får ett bra skydd mot olika pre-
datorer. Det ska bli intressant att följa artens
vidare utveckling när det gäller val av
häckningsplatser.

Att nu nära 50 procent häckar i skärgårds-
miljöer, men att populationen i stort sett är
oförändrad,  innebär förstås att skrattmåsen
minskat som häckfågel i inlandet. 1974
häckade i stort sett alla skrattmåsar i inlandet,
1991 uppskattningsvis 90 procent och nu
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bara drygt 50 procent. Geografiskt har de
inlandshäckande skrattmåsarna häckat i un-
gefär i samma områden vid samtliga invente-
ringar. Områden i Ljusnans och Voxnans dal-
gångar är viktiga, liksom kring Dellen-sjöarna
samt runt Hudiksvalls och Söderhamns tät-
orter. Längs kusten finns många och individ-
rika kolonier i huvudsak koncentrerade till
sträckorna Stålnäset-Långvind samt Horns-
landet-Stocka.

RESULTAT KOMMUNVIS

Ovanåkers kommun
Fyra kolonier, 520 par.

Liksom under tidigare inventeringar är skratt-
måsen i Ovanåker starkt knuten till Sässman-
området. Jämfört  med inventeringen 1991
har den stora förändringen skett i att antalet
kolonier minskat drastiskt från 20 till enbart
fyra. Däremot är minskningen antalsmässigt
relativt liten då 618 par noterades 1991.

Ljusdal
Sex kolonier, 205 par.

I Ljusdals-området har under senare tid skett
en påtagligt minskning av skrattmåspopula-
tionen. 1991 noterades hela 667 par förde-
lade på åtta kolonier. Liksom under tidigare
inventeringar ligger de flesta kolonierna i nära
anslutning till Ljusnan.

Bollnäs kommun
Fem kolonier, 477 par.

I Bollnäs har ungefär en halvering av antalet
häckande skrattmåsar skett sedan 1991. Då
häckade 1141 par fördelade på 12 kolonier.
Kolonin vid Kyrkbytjärnen utgör liksom vid
tidigare inventeringar en av landskapets
största och mer än hälften av kommunens
skrattmåsar häckar nu här.

Söderhamns kommun
Åtta kolonier, 936 par.

I Söderhamns kommun har det faktiskt skett
en påtaglig ökning av antalet häckande skratt-
måsar sedan 1991. Det året kunde bara 253
par återfinnas, men man kan gissa att flera
kustkolonier missades det året. 2002 utgjorde
nämligen de kusthäckande fåglarna hela  80
procent av häckfåglarna. Trots de senaste
årens omfattande restaureringar i Ålsjön har
det inte lett till att skrattmåsen återkommit
som häckfågel.

Hudiksvalls kommun
17 kolonier, 1848 par.

Liksom vid tidigare inventeringar så notera-
des flest par i Hudiksvalls kommun. En viss
minskning från 1991 års 2103 par har skett,
men den påtagligaste förändringen är ändå
den utflyttning som skett till skärgården.
1991 häckande en mycket liten andel i skär-
gården, nu hela två tredjedelar.

Nordanstigs kommun
Tio kolonier, 622 par.

I kommunen noterades en viss ökning från
1991 års 505 par. Glädjande nog finns det
fortfarande kvar flera kolonier i inlandet.
Kusten struktur med relativt få stora öar kan-
ske inte heller är den optimala kustmiljön för
häckande skrattmåsar.

Jämförelse med tidigare inventeringar
En snabb jämförelse med inventeringarna
1974 och 1991 samt kustfågelinventerings-
resultaten ger det lite oväntat resultatet att
skrattmåspopulationen är förvånansvärt sta-
bil hos oss, tvärtemot vad alla larmrapporter
säger. Granskar man resultatet lite noggran-
nare så inser man att det sannolikt är så att
inventeringen 2002 blev mer heltäckande än
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tidigare inventeringar och framförallt det fak-
tum att fler kolonier nu har boräknats ger
”fler” par. Jag skulle därför kunna gissa mig
till en nedgång av population på ca 10-20
procent sedan 1991. Jämförelse med 1974
blir betydligt vanskligare att göra. Som ex-
empel kan nämnas resultatet från Tunasjön
1974 som var 400 par. Fågelskådare på den
tiden uppger dock att sjön var  ”helt vit av
häckande skrattmåsar”. En sådan beskrivning
känns som att det fanns betydligt fler än 400
par vid Tunasjön på den tiden. Sannolikt var
populationen långt större än vad invente-
ringen 1974 resulterade i, en slutsats man re-
dan då kom fram till. En jämförelse med kust-
fågelinventering 1997-98 visar också en stark
ökning från 1050 par till dagens cirka 2000
par, nästan en fördubbling alltså. Min känsla
är att det verkligen skett en markant ökning

av skrattmås i skärgården, men att en del av
förklaring också kan ligga i att man vid rik-
tad inventering av en viss art hittar betydligt
fler par än vad en generell biotopinventering
ger.
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En del av skrattmåskolonin i Lillfjärden, Hudiksvall. Foto: Lars Göran Lindström.
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Tabell 1. Kolonivis fördelning av skrattmåsar 2002.

Lokal Kommun Typ av lokal                     Par

Södersjön, Växbo Bollnäs Slättsjö 4
Herte Bollnäs Slättsjö 18
Häggestavågen, Bollnäs C Bollnäs Slättsjö 55
Hängsjön Bollnäs Slättsjö 100
Kyrkbytjärn Bollnäs Slättsjö 300
Vintergatsfjärden, Iggesund Hudiksvall Skärgård 10
Långharet, Långvinds bruk Hudiksvall Skärgård 15
Hattgrund, Rogsta Hudiksvall Skärgård 80
SV Granholmen, Iggesund Hudiksvall Skärgård 90
Gackerön Hudiksvall Skärgård 100
Björnsundsfjärden, Rogsta Hudiksvall Skärgård 125
Skälviken, Iggesund Hudiksvall Skärgård 125
Bergön, Rogsta Hudiksvall Skärgård 200
Vitharet, Långvinds bruk Hudiksvall Skärgård 200
Örarna, Rogsta Hudiksvall Skärgård 275
Tunasjön Hudiksvall Slättsjö 8
Myrviken, Norra Dellen, Norrbo Hudiksvall Slättsjö 50
Svågans mynning, Bjuråker Hudiksvall Slättsjö 60
Kyrksjön, Forsa Hudiksvall Slättsjö 75
Bäck, Forsa k:a Hudiksvall Slättsjö 175
Sörforsa Hudiksvall Slättsjö 200
Lillfjärden Hudiksvall Urban miljö 60
Bodasjön Ljusdal Slättsjö 10
Onsängssjön Ljusdal Slättsjö 15
Sundängesvågen, Bodasjön, Järvsö Ljusdal Slättsjö 15
Yckelsbosjön Ljusdal Slättsjö 30
Uvåssjön Järvsö Ljusdal Slättsjö 50
Mines, Järvsö Ljusdal Slättsjö 85
Vitörarna Nordanstig Skärgård 7
Gran Nordanstig Skärgård 30
Sågtäkten Nordanstig Skärgård 30
Kitte, Bergsjö Nordanstig Slättsjö 15
Hånick, Harmånger Nordanstig Slättsjö 50



150
Fåglar i X-län nr 3-03

Tannetjärnen, Bergsjö Nordanstig Slättsjö 50
Bälingsjön, Jättendal Nordanstig Slättsjö 110
Ilsbo k:a Nordanstig Slättsjö 125
Hemtjärnen, Bergsjö Nordanstig Slättsjö 125
Stocka Nordanstig Urban miljö 80
Sässman Ovanåker Slättsjö 5
Ullungen, Sässmanområdet Ovanåker Slättsjö 15
Nästjärnen, Sässmanområdet Ovanåker Slättsjö 250
Sävtjärnen Ovanåker Slättsjö 250
Lövtjära Söderhamn Slättsjö 50
Skatrevet Söderhamn Skärgård 2
Sandarne Söderhamn Skärgård 4
Gäddrabbet, Stålnäset Söderhamn Skärgård 200
Rävviksgrundet, Stålnäset Söderhamn Skärgård 210
Klacksörarna Söderhamn Skärgård 295
Flaket Söderhamn Urban miljö 50
Stugsund Söderhamn Urban miljö 125

SUMMA 4608

Adult skrattmås. Foto: Lars Göran Lindström.
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Kolonier av skrattmås i Hälsingland enligt inventeringen 2002
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Skrattm
åsar. Foto: Lars G
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Flyttningsmönster hos skrattmåsar
från hälsingeskärgården

Mats Axbrink, Kenneth Karelius, Lars Göran Lindström

EN DEL AV RESULTATEN FRÅN RINGMÄRKNINGEN

av skärgårdsfåglar i Hälsingland presentera-
des i FiX 1:01 då flyttningsmönster för unga
grå- och havstrutar redovisades. Skrattmås-
ens utflyttning till skärgården under senare
år har också gjort att mängden ringmärkta
skrattmåsungar ökat undan för undan. Sedan
1991 har nu 2153 skrattmåsar ringmärkts.

Ringmärkningen av skrattmås bedrevs de
första år huvudsakligen på Vitörarna där en
stor koloni fanns. När räv etablerade sig på
öarna så försvann skrattmåsarna och de flyt-
tade till andra öar. Under senare år har den
stora mängden skrattmåsar ringmärkts vid
Stålnäshararna i Söderhamns skärgård, vid
Långvind och kring Bergön, Rogsta. Den allt
större populationen av häckande skrattmås

vid kusten har inneburit att ringmärknings-
siffrorna successivt ökat (se tabell 1).

Totalt har det inkommit 58 återfynd. Lik-
som hos grå- och havstrut så kommer en stor
del av återfynden från avlästa fåglar och som
framför allt vintertid utgör en viktig del av
återfynden. Under andra perioder utgörs dä-
remot flera återfynd av döda fåglar.

Hög andel återfynd
Ringmärkning av skrattmås ger relativt hög
andel återfynd det första levnadsåret, ca en
procent . I jämförelse med de flesta tättingar
är det en hög andel, men jämför man med
exempelvis gråtrut så ligger de på en långt
högre andel, cirka åtta procent. Skrattmås-
ens ringar är  svårare att läsa med  kikare än
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Tabell 1
Årsvis märkning av skrattmås utefter
Hälsingekusten.

  År                Antal

1991 14
1992 76
1993 171
1994 123
1995 79
1996 74
1997 127
1998 127
1999 91
2000 232
2001 267
2002 412
2003 360

SUMMA 2153

trutarnas större ringar och en död skrattmås
försvinner ofta snabbt som föda till asätare.

UNGFÅGLARNAS FLYTTNING (se karta 1)

Juli-augusti
Rörelserna bort från födelseområdet börjar
oerhört tidigt. Redan i slutet av juli är ju de
flesta skrattmåskolonierna helt övergivna och
fåglarna på väg söderut. Det huvudsakliga
sträcket är målinriktat mot SV och sannolikt
följer ungfåglarna sina föräldrar under
sträckets inledande skede. Något oregelbun-
den spridning åt alla vädersträck som hos
gråtrutar, som nämndes i artikeln om unga
grå- och havstrutars flyttningsmönster, före-
kommer alltså inte. Att sträckrörelserna sker
så tidigt som i första delen av juli månad bör
vara av stort intresse för er som är intresse-
rade av sträckfågelräkning. Det lönar sig alltså
att kolla efter stora sträckrörelser av skratt-
mås redan från mitten av juli. Som exempel

på snabb förflyttning kan nämnas ett åter-
fynd av en ungfågel som märktes på Stålnäs-
hararna och som redan den 30 juli hittades
död i Alingsås, Västergötland, 458 km från
födelseplatsen! Tidigaste utlandsfyndet är en
fågel som hittades i norra Danmark den 22
augusti. Sträcket sker alltså huvudsakligen
mot SV och många av våra skrattmåsarna
borde passera de kända sträckplatserna i
södra Vänern under sin flytt mot vinter-
kvarteren.

September-oktober
Under höstmånaderna finns bara två  åter-
fynd av ungfåglar, i Värmland och Skåne.
Trots sin snabba bortflyttning från häck-
lokalerna finns ännu inget återfynd som vi-
sar på att ungfåglarna flyger raka spåret till
övervintringsplatserna utan snarare bromsas
upp i Sydsverige.

November-februari
Under perioden november-februari har vi an-
sett att skrattmåsarna befinner sig på sina
övervintringsområden. Det huvudsakliga
fyndområdet ligger i Danmark (2 fynd), norra
Tyskland (2), Holland (6) och England (2).
Inget fynd har gjorts i södra Sverige. Detalj-
studerar man återfynd från vintern så finner
man att de flesta av fynden rör avlästa fåglar,
därför finns sannolikt en viss slagsida mot
fynd från områden där intresset för avläsning
av ringmärkta måsfåglar är störst. Helt klart
kan konstateras att vinteruppehållet för hu-
vuddelen av unga skrattmåsar från Hälsing-
land tillbringas längs Nordsjökusten och syd-
västra  Östersjökusten.

Mars-juni
Återfynden från vårperioden tyder på att
skrattmåsar inte har särskilt stor dragning till-
baks till sina födelseområden. Observationer
av yngre skrattmåsar i Hälsingland visar att
de anländer senare, ofta en bit in i maj, än
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vad äldre häckfåglar gör. Några återfynd,
bland annat två fåglar Holland den 4 maj res-
pektive 13 juni indikerar att vissa unga skratt-
måsar kanske aldrig återkommer till Sverige
utan väljer att stanna kvar i övervintringsom-
rådet. Framtida återfynd får utvisa om detta
är en riktig teori.

ÄLDRE FÅGLARS FLYTTNING (se karta 2)

Som äldre fåglar har vi valt att redovisa alla
fynd av fåglar från att de är dryga ett år gamla
och äldre, det vill säga både subadulta och
adulta fåglar. Återfynden av subadulta fåglar
är få och några kommenteras speciellt nedan.

Juli-augusti
Under den inledande delen av skrattmåsens
flyttning på sommaren ser man ofta rena
flockar med enbart äldre fåglar. Sådana
flockar torde utgöras av fåglar som misslyck-
ats med sin häckning. Sannolikt är det sådana
individer som ger extrema återfynd såsom
fåglar som hittades döda i Frankrike redan
den 24 augusti och i Holland den 30 augusti.
Fyndet i Frankrike är för övrigt den mest lång-
väga skrattmåsen, 1583 km från födelse-
platsen. Flyttningsriktningen följer den för
ungfåglarna, det vill säga åt sydväst. Tre åter-
fynd i Hälsingland från den här perioden
avser fynd från juli och det verkar alltså inte
som att äldre fåglar stannar kvar längre än
ungfåglar i häckningsområdet.

September-oktober
Två återfynd finns från den här perioden,
båda från  Tyskland. Sannolikt har dessa fåg-
lar redan nått övervintringsområdena. Fyn-
den från sommarperioden och dessa fynd från
hösten indikerar att de äldre fåglarna är mer
målmedvetna om att raskt nå sina över-
vintringsplatser.

November-februari
Äldre fåglar väljer samma övervintringsom-

råden som yngre fåglar och återfynden un-
der vintern fördelar sig på norra Tyskland (2),
Holland (5) och England (1). Värt att notera
är att inget vinterfynd har gjorts i Danmark
trots att man här liksom i Holland och norra
Tyskland gör många ringav-läsningar av mås-
fåglar.

Mars-juni
Häckande skrattmåsar anländer till oss hu-
vudsakligen från slutet av mars till mitten av
april. Bland subadulta fåglar finns under den
här perioden några avvikande återfynd, bland
annat från Polen i början av mars och från
Umeå i början av maj, det nordligaste åter-
fynd som vi har. Liksom för de flesta andra
häckfåglar är det slående hur många som väl-
jer att återvända till sina födelseområden.
Återfynd av äldre fåglar under senare delen
av den här perioden visar i genomsnitt ett
avstånd på högst några mils avstånd från sin
födelseplats.

Sammanfattning
Sedan drygt tio år har mer än två tusen
skrattmåsungar ringmärkts längs Hälsinge-
kusten. Ringmärkningen har givit 58 åter-
fynd. Fynden visar på att både yngre och äldre
skrattmåsar flyttar snabbt åt sydväst så fort
häckningen är avklarad. Övervintringsområd-
ena ligger mestadels i området kring Nord-
sjökusten och sydvästra  Östersjökusten och
hit kommer skrattmåsarna redan tidigt på
hösten. Gamla fåglar tycks snabbare nå
övervintringsområdet. Äldre skrattmåsar åter-
vänder tidigt på våren, medan yngre fåglar
kommer senare. Det kan till och med vara så
att vissa yngre individer översomrar kring
Nordsjökusten sin första sommar.

Referenser
Axbrink, M & Karelius, K & Lindström, LG.
2001. Flyttningsmönster hos unga grå- och
havstrutar.  Fåglar i X-län.  Årgång 32. Nr 1,
s 26-33.
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Återfyndskarta (1)

Återfynd av skrattmås under
det första levnadsåret

Juli-Augusti
September-Oktober
November-Februari
Mars-Juni
Märkområde

Hudiksvall
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Återfyndskarta (2)

Återfynd av äldre skrattmås

Juli-Augusti
September-Oktober
November-Februari
Mars-Juni
Märkområde

Hudiksvall
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Kungsörnsgruppen
På basis av propositionen ”Sammanhållen
rovdjurspolitik, 2000/01:57”, från reger-
ingen år 2000 beslutade Riksdagen om na-
tionella miniminivåer för de stora rovdjuren
och kungsörn (”de fyra stora rovdjuren” har
med andra ord blivit fem). Miniminivån för
kungsörn fastställdes till 600 årliga häck-
ningar, vilket ska vara uppnått inom en ge-
neration och kungsörnens utbredning bör inte
påverkas av människan.

Så långt om Riksdagens mål. Det praktiska
ansvaret för förvaltningen av rovdjuren samt
att uppnå dessa mål ligger på respektive läns-
styrelse vilka i sin tur rapporterar inven-
teringsresultaten till Naturvårdsverket. Inven-
tering och rapportering görs enligt riktlinjer
från Naturvårdsverket och fokus för kungs-
örnens del ligger på dokumentation av ak-
tiva revir och häckningsframgång. Medel för
denna uppgift erhålls från Naturvårdsverket
via Länsstyrelsen. En databas för rovdjurs-
rapportering liknande Svalan ska också tas
fram, men den är inte klar än.

I början av 2003 bildade GLOF, i samråd
med Länsstyrelsen, en kungsörnsgrupp vars
huvudsakliga syfte är att samordna invente-
ring och rapportering samt utföra kvalitets-
säkring av häckning och föryngring. GLOF:s
kungsörnsgrupp är organiserad med en hu-
vudansvarig samt fyra områdesansvariga,
detta för att inventerare samt övriga infor-
mationslämnare ska ha en kontaktperson i
närområdet, och består av följande medlem-
mar:

Huvudansvarig/administratör:
Carl-Erik Zetterlund

Områdesansvariga:
Anders Ekholm, Gästrikland
Åke Englund, Söderhamns-, Bollnäs- och
Ovanåkers kommun
Stig Norell, Ljusdals kommun
Mats Axbrink, Nordanstigs- och Hudiksvalls
kommun

Årets inventering
Årets kungsörnsinventering är inte den för-
sta som bedrivs i GLOF:s regi utan det har
bedrivits inventering i olika former även ti-
digare. Inventeringen har dock ökat under
de senaste åren även om den största insatsen
utförs av ett fåtal personer. Men vi hoppas
att intresset ska spridas vidare och att fler kan
vara med på örnspaning under vårvintern.
Den samlade satsningen  under en dag i bör-
jan av mars har vi kört i tre år i rad nu och
den har rönt ett stort intresse och för många
har dagen blivit en start för vårens fågelskåd-
ning.

Förutom inventeringen har även en del tips
kommit in varav några har gett resultat i form
nya örnrevir samt en del ”heta” lokaler där
vi får inventera vidare. Resultatet för året blev
tio kända och aktiva revir i länet. Med aktiva
revir menas lokaler där gamla kungsörnar ses
regelbundet under häckningstid eller där
häckning konstaterats. Häckningsresultatet
blev tre lyckade häckningar med totalt fyra
ungar. I två revir stannade häckningsförsöket



talet. Vi har dock en känsla att kungsörnen
har ökat i vårt län under senare år men
mycket inventeringsarbete återstår innan vi
för det första får en uppfattning om det nu-
varande antalet revir och för det andra om
kungsörnsstammen ökar. Det ser dock lo-
vande ut inför den fortsatta inventeringen och
vi hoppas som sagt att fler upptäcker tjus-
ningen i örnspaning.
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vid påbyggda bon medan en påbörjad häck-
ning resulterade i två döda ungar där döds-
orsaken är okänd. Alla häckningar och kända
revir finns i norra och västra delen av länet.

Flera års inventering tidigare hade resulte-
rat i fem kända revir år 2002. Det betyder
inte att kungsörnsstammen har fördubblats
på ett år utan mer på att vi har tagit ett steg
närmare i att komma tillrätta med mörker-

Stig Norell märker en av årets kungsörnsungar i länet. Foto: Carl-Erik Zetterlund.
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Kungsörnsinventering 8 mars 2003

ÅRETS KUNGSÖRNSINVENTERING genomfördes
lördagen den 8 mars. Vi var ca 25-30 inven-
terare i länet varav de flesta fanns i den syd-
västra delen. Vädret var inte riktigt med oss
under lördagen utan det som såg lovande ut
på torsdagsprognosen och tveksamt vid
fredagsprognosen blev rätt disigt. I södra
delen av länet var det ganska låga moln och
flera som satt på höga berg fick ge upp och
söka sig mot andra ställen. Vädret var dock
bättre i norra delen av länet, så det var tydli-
gen där man skulle ha varit. Själv satt jag på
Amungens is och fick uppleva årets första
gråtrut, många skotrar, en som pimpelfiskade
från bil samt en travhäst på träningsrunda –
men ingen örn.

Vädret till trots så observerades det en del
örn i alla fall. En kungsörnsobservation blev
det i norra delen av länet, det var en adult
örn som var ensam. Den här observationen
följdes senare upp och ett gammalt kungs-
örnsbo hittades, dock blev det ingen häck-
ning där i år. Två förmodade havsörnar (sågs

på långt håll) observerades, även det i norra
delen av länet. Två observationer av havsörn
på Alfta finnskog (kan vara samma örn). Det
var allt när det gäller örnobservationer.

Bland övriga obsar var ett hökugglepar på
Bollnäs finnskog en höjdare, en gråspett hör-
des vid St. Hökåsen Alfta och totalt sex
dalripor i nordvästra Hälsingland. Dalriporna
var en efterlängtad art för de söderhamns-
skådare som gjorde obsen och är ett bevis på
att trägen vinner, som bonus fick dom obsa
alla i Hälsingland förekommande skogshöns
på samma dag!

En ovanlig och mycket intressant observa-
tion var ett förmodat järvspår i norra delen
av länet.

Givetvis kommer vi att fortsätta med en
här formen av kungsörnsinventering och
2004 års stora inventeringsdag blir lördagen
den 6 mars. Mer information kommer i nästa
nummer av Fåglar i X-län, men boka in da-
gen redan nu.

         Carl-Erik Zetterlund

”Morgonsamling” för gänget som skall inventera örn på Alfta finnskog den 8 mars. Foto: Leif  Larsson.




