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Snabba förändringar kräver ständig koll

HUR STÅR DET TILL MED BERGUVEN NU FÖR TIDEN? På en
sådan fråga tror jag de flesta skulle svara att med
tanke på de insatser som Berguv Nord gjort med
uppfödning och utsläpp så har vi nu en stark stam.
Riktigt så bra är det faktiskt inte. Du kan själv kolla
på sid 152-154 hur det står till med uvstammen. Från
att ha känt att arten var en trygg häckfågel hos oss
för bara 5-6 år sedan är den nu åter riktigt ovanlig.
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Mats Axbrink, Stig Norell,
Projekt berguv nord

2004 VAR DET 27:E VERKSAMHETSÅRET för Ber-
guv Nord Gävleborg sedan starten 1977.
Verksamheten bedrivs som egen stiftelse men
med representanter från såväl jägarförbundet,
länsstyrelsen, naturskyddsföreningen och
GLOF.

De burhållna paren
Totalt producerade de burhållna paren un-
der 2004 endast sex ungar. Många av våra så
kallade avelsstationer har under senare år av-
vecklats och bland de som är kvar finns
många mycket gamla eller skadade uvar som
verkar ha dålig förmåga att reproducera sig.
Flertalet av årets ungar kommer därför att
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utgöra nya avelsuvar i de par som kommer
att kvarstå som avelsuvar framöver.

Under senare år har som sagt flera avels-
stationer försvunnit delvis i syfte att succes-
sivt, om inte helt avveckla projektet, så i alla
fall koncentrera avelsstationerna till färre
antal ställen för att minska kostnaderna. Det
finns idag 12 burhållna par fördelade på sju
platser i länet.

De vilda fåglarna
Under året noterades totalt endast nio vilda
par inom verksamhetsområdet (Gävleborgs
län samt östra Härjedalen). Förutom dessa
par tillkommer endast en ensam fågel i de
kända reviren. Av de vilda paren lyckades
bara ett par, i Hälsingland, få ut en unge på
vingarna. Sedan arten på allvar började åter-
etablera sig hos oss i mitten av 80-talet är
resultatet det näst sämsta. Endast bottenåret
för gnagare 2000, då inte en enda unge
konstaterades, är sämre. Tyvärr kan konsta-
teras att arten haft det riktigt trögt hela 2000-
talet. Från 1994 till 1999 så hittades varje år
drygt 15 ungar per år och vi som är engage-
rade i arten förutsåg att dessa siffror skulle
hålla i sig, kanske till och med öka. År 2000
borde vara ett tillfälligt, helt naturligt, botte-
når trodde vi. Men det tycks alltså som att
det året tog hårdare på uvstammen än vad vi
kunnat tänka oss. Åren 2001 till 2003 var vi
nere i 7-9 ungar och i år alltså bara en unge.
Finns nu risk att årets resultat åter ska slå ner
stammen ännu ett steg?

Vad beror minskningen på?
Det självklart enkelt att skylla på dåliga gnaga-
rår var att förklara berguvens störtdykning
de senaste åren. Vi får verkligen hoppas att
bara är så, men det kanske vore att förenkla
det hela allt för mycket. En hel rad frågor
dyker i stället upp:

• Är verkligen vårt län optimalt för bergu-
ven?

Det ser inte bra ut
för berguven i länet

Resultat från 2004
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Visserligen är arten känd historisk att ha fun-
nits på många ställen, men hur många av
dessa par var exempelvis i stort sett helt be-
roende av råttor från soptippar och ladugår-
dar. Gödselhanteringen förbättrades för länge
sedan och idag försvinner soptipparna och
de få som finns kvar har en överlägset bättre
hantering av soporna än tidigare som skapar
små möjligheter för råttorna att trivas i nå-
gon större utsträckning. Kanske trivs uven

ändå allra bäst i klassiska biotoper som skär-
gården och bergstrakter. Här finns ju också
arten kvar, men kommer den att ha någon
födonisch i flacka skogsområden och jord-
bruksbygder när sophanteringen förbättras?
Varför hittar vi inte fler par i Gästrikland (och
varför finns det så många i Ångermanland)?
Kan det bero på att uven inte trivs här? Vi
kan ju också jämföra med bland annat kungs-
örnen, varför häckar den enbart i bergiga
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trakter  långt in i landet och inte ut kustban-
det där man ju tycker att födotillgången skall
vara bättre?

• Hur mycket betyder oisolerade trans-
formatorer som dödsorsak?
Trots en hel del ansträngningar från både
projektet och GLOF:s sida så verkar det
mycket trögt att kunna åtgärda alla dessa tu-
sentals dödsfällor som oisolerade trans-
formatorer står för. Med tanke på att berg-
uvsprojektet hos många verkade ”vara i
hamn” så verkar också intresset för proble-
matiken för transformatorerna liten hos så-
väl energibolag som myndigheter.

• Finns det andra dödsorsaker att ta hän-
syn till?
Trafiken är självklart en av de större kända
dödsorsakerna, men samtidigt mycket svårt,
för att inte säga omöjligt, att göra något åt.
Förföljelse var ju tidigare ett allmänt utbrett
hot, men det finns idag inga bevis för att det
skulle vara en faktor i uvens svårigheter. Se-
dan kan man ju alltid spekulera i ”okända
miljögifter”, men ännu finns inget visat som

ger stöd för en sådan teori. Snarare är det väl
så att soptippsuvarna borde ha varit hårt drab-
bade av gifter, men ändå tycktes klara det bra.

Ska vi då fortsätta att sätta ut uvar om det
verkar så svårt att få dem att trivas? Ja, så
länge som exempelvis helt kända dödsorsaker
som oisolerade transformatorer fortfarande
lurar i vassen så känns det angeläget att fort-
sätta uppfödningen och utplanteringen av
berguvar.

Fortsatt inventering viktig
Med tanke på ovanstående bistra situation
är det förstås extra viktigt att kunskap om
häckningsplatserna rapporteras till projektet.
Det finns fortfarande stora luckor om bestån-
det i Gästrikland till exempel. Fortsätt där-
för att lyssna efter berguvar och rapportera
dem till projektet. Inom Gävleborg skickas
rapporter i första hand till:

Stig Norell
Pell-Pers väg 8
820 40 Järvsö
0651-410 38
mail: xcr622x@tninet.se
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KRISTI HIMMELFÄRDSDAGEN DEN 20 MAJ var det
dags för årets första båttur bland öarna utan-
för Hårte i norra Hälsingland. Tyvärr kunde
det dock snabbt konstateras att någon båt-
färd var inte att tänkta på då det blåste en
hård, byig kuling från nordväst. Jag valde
därför att skåda kustfåglar från Rävudden
strax öster om Hårte istället. Efter att ha spa-
nat av havet, där det bland annat flög om-
kring gott om svalor och tärnor, så råkade

jag händelsevis kolla in en silvertärna som
satt på en sten längs strandkanten. Fågeln är
ringmärkt!

Eftersom jag i början av 90-talet lyckades
läsa av en ringmärkt silvertärna visste jag att
det var möjligt bara man kom tillräckligt nära
och hade lite tålamod. Därför smög jag mig
försiktigt närmare tärnan, med monterat
zoomokular på tubkikaren. När jag kommit
20 m från fågeln dyker den ner och tar en

Tjugotre år silvertärna

Mats Axbrink

D
et ringm

ärkta paret av silvertärna, m
aj 2004. Foto: M

ats A
xbrink.
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liten fisk i det någorlunda stilla vattnet när-
mast stranden. Fisken spisas dock inte själv
utan den överlämnas till en annan silvertärna
(honan) i närheten. När jag kollar med kika-
ren får jag en stor överraskning, även denna
silvertärna är ringmärkt!! Lyckligtvis visar det
sig att hannen är ringmärkt på höger ben och
honan på vänster ben vilket gör det lättare
att skilja på de två individerna.

Från början är fåglarna svåra att komma
riktigt nära, men efterhand verkar de accep-
tera min närvaro och jag kommer 10-15 me-
ter ifrån, vilket gör det möjligt att börja läsa
av ringnummer. Problemet med just silver-
tärnor är att det korta benet gör att överdelen
av ringen (där numret står) lätt hamnar
bakom nedhängande fjädrar och ytterligare
försvårar avläsningen. Även om den minimala
texten RIKSMUSEUM STOCKHOLM, på
nederdelen av ringen, snabbt kan ses dröjer

det närmare två timmar innan avläsningen
av hela ringnumret på hannen är klar;
4330357. Då jag misstänker att det är vi själva
som ringmärkt fågeln så ringer jag upp Ken-
neth Karelius och ber honom kolla om vi kan
ha ringmärkt tärnan. Snart hör Kenneth av
sig, fågeln är ringmärkt på ön Gran 1992,
cirka 10 km öster om Rävudden.

Nu är det dags för honan! Det visar sig
vara minst lika svårt att läsa av henne och
det dröjer därför ytterligare två timmar innan
hon är ”knäckt”; 4358456. Nytt samtal med
Kenneth – fågeln visar sig vara märkt på
Remmarharet 1993, 16 km söder om Räv-
udden, alltså sitter nästan 23 år silvertärna
framför mig. Slutligen kan nämnas att under
tiden jag hade fåglarna under uppsikt tog
hannen cirka 20 småfiskar, varav åtminstone
15 överlämnades till honan. Jag såg aldrig
att hon själv försökte fiska under hela tiden.

Hanen märkt på höger ben, honan på vänster. Ringarna inringade! Foto: Mats Axbrink.
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Sångsvansinventering

LANDETS RRK (REGIONALA RAPPORTKOMMITTÉER),
Nrk (Nationella rapportkommittén), RK
(Raritetskommittén) och styrgruppen för
Svalan träffades och diskuterade fågel-
rapporter och Svalanfunktioner. Från Glof
deltog Mats Westberg, Rrk Gästrikland och
Stefan Persson, Rrk Hälsingland.

Rödlistade arter
Mötet handlade, förutom praktiska handha-
vande av Svalan och samarbetet mellan rrk,
Nrk och RK, till största delen om rödlistade
och fågeldirektivets arter.

Observationer på rödlistade arter,
häckningar och rastande, kommer med i

rapportmallen för varje landskap och att
markeras på eget sätt i Svalan. Syftet med att
begära in rapporter på rödlistearter är för-
utom att få en bra uppfattning om arternas
status delge myndigheterna (Naturvårdsver-
ket och länsstyrelserna) områden som bör
skyddas. Rapportera lokalerna med stor nog-
grannhet, viktigt för kontakten med myndig-
heterna.  Rapportera endast med häcknings-
kriterium om det verkligen avser en häckning
eller möjlig häckning. Spel och sång och re-
vir är kriterium för häckning och skall där-
för inte användas under ej häckningstid.

SOF och regionalföreningarna kommer att
uppmana till ökad rapportering av rödlistade
arter.

Sekretess och säkerhet.
Mötet uppmanade Artdatabanken att se över
sekretessen på känsliga arter.

• Det finns 6 skyddskategorier där den hög-
sta 6, innebär att arten (vitryggig hackspett)
inte visas publikt överhuvudtaget. Nästa ka-
tegori 5 (till exempel örnar) anges på 25 km
nivå och för övriga kategorier visas de efter
en ökande noggrannhet. Tillgång till rappor-
ten på de skyddade arterna har förutom
rapportlämnaren, speciella artgrupper till
exempel örngrupper och rrk. Rrk har ej till-
träde till den högsta skyddsklassen.

• Artdatabanken sätter det generella skyd-
det.

• Fristående konsulter har grundligt testat
säkerhetsrutinerna runt Svalan och ansett de
vara högst tillfredställande.

RK- och rrk-arter.
För observationer på arter som är svår-
bestämda eller sällsynta behövs det mer in-
formation. De så kallade RK- och rrk-arter
kommer att markeras speciellt i Svalan. För

Rapport från
”Svalanmöte”

Öland
26-28/11 2004
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dessa arter krävs en rapport på en blankett
som kan fås i Svalan eller hos rrk. Det är vik-
tigt för kontakten mellan rrk och rapportö-
rerna att adressuppgifter stämmer som är in-
lämnade till Svalan. Komplettera dessa upp-
gifter på personligt.

Mötet tog bland annat följande beslut:
• Landets rrk samt Nrk och Rk ska admi-
nistrera alla fynd i Svalan. Arbetet ska ske
utifrån rapporteringsmallarna för rrk och
Nrk.

• Svalan ska vara originalet för alla fågel-
observationer. Fynd och originaltexter ska
finnas i Svalan. Kompletteringar ska göras i
Svalan.

• Alla fynd enligt rrk-mallarna från och
med 2004 ska finnas i Svalan

• Rrk administrerar rk-observationer i Sva-
lan varefter Rk gör bedömningarna i Svalan.

• Rrk måste ”städa” alla icke godkända
observationer. Det vill säga markera icke god-
kända observationer med ”papperskorg”
samt titta tillbaka på historiska fynd och
markera dessa observationer som godkända
eller icke godkända för publicering.

Adresser
Rapportera dina fågelobservationer på

http:/ /svalan.artdata.slu.se/rappsyst/
index.htm

Om du inte har någon internettuppkoppling
så går det lika bra att skicka i vanligt brev till
rrk adress på omslagets insida. Vill du titta
på landskapens fågelrapporter gå in på

http://svalan.artdata.slu.se/rappsyst/rrk/
rrk_artlista.asp?rrkkod=22&year=2004
Ändra årtalet och landskapssiffran för andra
val. Tjugotvå står för Hälsingland och tjugo-
ett för Gästrikland.

Fjällabb, rapporteringsart i länet. Vassijaure sommaren 2004. Foto: Lars Göran Lindström.
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Fågelskådarporträtt
Mats Westberg

HUR OCH VARFÖR BÖRJAR man med fågelskåd-
ning? För oss skådare är det kanske så själv-
klart att man inte funderar så mycket på hur
det egentligen började. I ett tidigare fågel-
skådarporträtt fick vi veta att den tändande
gnistan för Thomas Tidholm var Erik Rosen-
bergs klassiska bok Fåglar i Sverige. Med den
boken och en nyinköpt kikare startade ett
intresse som fortfarande håller i sig. I denna
artikel ska vi få bekanta oss med Mats West-
berg från Gävle, en välkänd och mycket ak-
tiv skådare och för att stilla min nyfikenhet

blev den första frågan: Hur och när började
det?

– Jag började egentligen i ”lekisåldern”,
säger Mats. Brorsan fågelskådade och hans
lillebror, det vill säga jag själv, ville inte vara
sämre än han.

I likhet med Thomas Tidholm så var det
fågelboken som var läromedlet och ett flitigt
bläddrande för att lära sig arterna. Intresset
svalnade dock när Mats bror slutade med
skådandet efter ett par år.

En nystart kan man säga att det blev 1983

Carl-Erik Zetterlund



 160
Fåglar i X-län nr 4-04

– Mats såg en fågel som han inte kände igen
och nyfikenheten tog överhand och fågel-
boken åkte åter fram. Fågeln visade sig vara
en järnsparv och intresset hade åter väckts
till liv.
– Fågelskådandet höll sig på den nivån till i
slutet av 1980-talet, fortsätter Mats. Jag stod
och spanade på en sävsparv i vassen vid Villa
Rettig i Gävle och det kom en man som blev
intresserad av det jag höll på med. Det var
dåvarande ordföranden i Gävle fågelklubb,
Sven Jansson. Man kan säga att han ”tog mig
på bar gärning”.

Skådandet tog fart för Mats och han
hängde med på exkursioner och gick även
kurser, men hur gick det för brorsan då?
– Han tog aldrig upp skådandet igen, säger
Mats. Det blev alltså lillebror som blev fågel-
skådare av de båda. Rätt snart efter mötet
med Sven Jansson var Mats med i styrelse-
arbetet både i Gävle fågelklubb och GLOF
och var han inte på exkursion så var han ex-
kursionsledare. Numera har han avvecklat en
stor del av dessa uppgifter till förmån för just
fågelskådningen, en plats i Regionala rapport-
kommiteen för Gästrikland har han kvar,
mycket för att den ligger Mats varmt om hjär-
tat.

Det fortsatta samtalet handlar om själva

skådandet och vart Mats söker sig för att
skåda.
– Det bästa är nog höstens sträck av sjö- och
rovfåglar, säger Mats. Främst är det för mäng-
den av fåglar, det är en enorm upplevelse.
– Mäktigast är nog höststräcken i Ottenby
och Falsterbo, fortsätter Mats. Där har jag
upplevt många fina dagar, här vid gästrike-
kusten är det svårare att pricka in de bästa
sträckdagarna.

Mats berättar om dessa sträckdagar, till
exempel när han räknat in 50000 prutgäss
och lika många vitkindade gäss vid Ottenby.
– Man bara gapar och får ur sig ett Oj! eller
nåt, men det kan även bli så att man bara
stirrar och konstaterar att man inte hinner
räkna, säger Mats.

– Något annat som intresserar mig är att
leta och förhoppningsvis hitta ovanligare ar-
ter samt att åka utomlands och skåda, säger
Mats. I båda fallen är det möjligheterna till
nya eller ovanligare arter och när det gäller
utomlandsskådning är det även nya miljöer
som lockar.

Vi samtalar om de mest intressanta fynden
Mats har gjort och han behöver inte fundera
länge innan han rankar fyndet av macchia-
sångare på Eggegrund 1993 som nr 1. Det
var ett förstagångsfynd för landet och mer

Backsvala. Mats Westberg.
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om detta fynd står att läsa i Fåglar i X-län nr
4:2003. Fler fynd som Mats känner extra för
är den skedstork han upptäckte på Getterön
2003 samt fyndet av amerikansk kricka vid
Mårdängssjön i fjol.

Mats talar varmt och inlevelsefullt om ar-
ter och observationer och blir förstås lite
ställd när jag frågar om det inte finns några
avigsidor med skådandet, han funderar länge.
– Ja det ska vara att det kan finnas ett stress-
moment i samband med ringmärkning, sä-
ger Mats och fortsätter, det är tråkigt när det
fastnar för mycket fågel i näten och man inte
hinner med. Jag har inget emot ringmärkning,
tvärtom, men i vissa lägen kan man känna
sig otillräcklig.

Vi har nu talat om vad Mats gillar för typ
av skådning och steget är då inte långt att
komma in på kryss och listor. Mats har fak-
tiskt följt upp sina anteckningar och fört lis-
tor sedan han tog upp skådandet 1983. De
första åren hade han 47 respektive 48 arter,
numera är det betydligt fler. Mats för listor
på alla landskap, Sverigelista, årslista, VP-lista
(Västra palearktis) samt en tomtlista. Den
senare är intressant, från två fönster i lägen-
heten på Brynäs har Mats sett 113 arter och
fler lär det bli! Den lista som Mats känner
för mest är Gästriklands landskapslista där

han just nu ligger på 249 arter. För jämfö-
relse med er andra kan jag inflika att Mats
har 345 arter på Sverigelistan.

Nu känner jag att jag fått en bild av ännu
en skådare, hur han började och den skådning
han ägnar sig åt. Från att vara lika som bror-
san via sävsparv, macchiasångare och sträck
på Ottenby frågar jag vad skådningen har
givit?
– Det är nog mest upptäckarglädjen, säger
Mats, det är en speciell känsla när man står
där inför en ny art. Sedan är det att komma
ut i naturen och givetvis gemenskapen med
andra fågelskådare, det betyder mycket. Slut-
ligen är det nog att man får möjlighet att leva
ut sin inbyggda tävlingsinstinkt, för det är ju
lite av den känslan när man fått ett nytt kryss.

Slutligen frågar jag vad Mats tror om sitt
skådande i framtiden?
– Det blir nog ingen större förändring mot
nu, säger Mats och fortsätter. Möjligen blir
det en nedtrappning av kryssandet till för-
mån för mitt konstintresse.

Mats har bidragit med några alster i Fåg-
lar i X-län och för min del hoppas jag förstås
på fler bidrag och även att Mats fortsätter att
skildra vår fågelfauna och våra fina skådar-
miljöer.

Palestinasolfågel. Mats Westberg.
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ÅRETS ÖRNINVENTERING  kommer att bli lörda-
gen den  5  mars. Vi kommer att  inventera i
två sammanhängande  områden. Ett område
börjar från västra  Gästrikland, upp mot
Bollnäs-  och Alfta finnskogar.  Det andra
området blir  nordvästra och norra  Hälsing-
land, mellan Kårböle-Ramsjö-Hassela..
Täckningsgraden beror på antalet invente-
rare. Många bra inventeringsplatser finns re-
dan sedan tidigare år, men några nya kom-
mer att rekognosceras inför årets inventering.

Själva inventeringen går till så att man sit-
ter på någon bergstopp, höjd eller annat ställe
med bra utsikt och spejar med kikare och/
eller tub. Det är en fördel att vara två eller
flera på varje plats eftersom det oftast är stora

områden som ska spanas av. Inventerings-
platser kommer att finnas både för de som
vill skida upp på någon bergstopp och för de
som föredrar lite närmare till väg. När detta
skrivs är det ingen eller endast lite snö, åter-
står att se hur det är den 5:e mars.

Vi vill ha in en preliminäranmälan senast
den 2:a mars för de som skall vara med och
inventera, detta för att veta vilken täckning
vi får.

Anmälan:
E-post: cez@tiscali.se

Eller telefon
Gästrikland
Anders Ekholm
Tel. 026-29 51 10

Hälsingland
Carl-Erik Zetterlund
Tel. 0278-409 27

Hur ofta är det inte annars som vi hör om
”sanningar” som inte längre verkar stämma.
Rosenfink och gräshoppssångare är två bra
exempel. Vi har ju lärt oss att på grund av
igenväxningen av vårt odlingslandskap så
ökar dessa arter. De har helt enkelt fått bättre
häckningsbiotoper i vårt område. Igenväx-
ningen fortsätter, men kollar vi våra fågel-
rapporter de senaste åren så kan vi snarare
antyda en minskning av gräshoppsångarstam-
men. På en sån bra lokal som Gävle före detta
soptipp har antalet ”gräshoppor” minskat
drastiskt under senare år. Rosenfinken har vi
inte som rapportart, men även här kan väl
de flesta aktiva skådare vara tämligen över-
ens om att arten för 10-15 år sedan var be-
tydligt vanligare. Ta också en art som stor-
skarven. Här har vi tyvärr (delas kanske inte
av alla) ett litet häckningsmaterial att falla
tillbaks på i länet, men antalet försök att

häcka har inte direkt ökat de senaste åren.
Annars är det ju en allmän sanning att arten
ökar ohejdat. Själv känner jag att det var på
90-talet som vi hade de riktigt stor mäng-
derna i vårt län. Nuförtiden verkar stammen
stabil eller möjligtvis svagt vikande.

Det finns förstås också arter som vi ”be-
stämt” att de ska vara ovanliga. De senaste
åren har t ex den ”ovanliga” forsärlan explo-
derat i vårt län. Skulle man våga slänga ut en
gissning på 20 par i Gästrikland och 50 par i
Hälsingland? Med tanke på artens tillbaka-
dragna leverne en inte helt osannolikt giss-
ning.

Med ovanstående exempel kan vi snabbt
konstatera att fortsatt övervakning av våra
fågelpopulationer hör till våra viktigaste ar-
betsuppgifter även framledes så att vi inte
låter oss luras av gamla, vedertagna ”san-
ningar”.

Fortsättning från sidan 151
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Inventering av gråhäger
i Hälsingland 2004

Mats Axbrink, rrk Hälsingland

SOM RIKSINVENTERINGSART FÖR 2004 hade
SOF:s forskningskommitté utsett gråhägern.
Gråhäger, Ardea cinerea, eller som den of-
tast kallas häger är ju som häckfågel ganska
ovanlig i landskapet, men uppenbarligen på
gång att bli allt vanligare.

SOF återinförde riksinventeringarna 1994,
men redan under 1991-1992 och 1994 hade

Gråhäger. Foto: Mats Dahlen.

rrk Hälsingland påbörjat landskapsövergri-
pande inventeringar. Jag har sammanställt de
inventeringar som genomförts och var resul-
taten finns publicerade.
1991: Svarthakedopping och skrattmås. FiX

nr 4, 1991 sid 121-134.
1992: Backsvala. FiX nr 1, 1993 sid 4-9.
1993: Ingen inventering
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1994: Sångsvan och knölsvan. FiX nr 3, 1994
sid 96-104 och nr 4, 1994 sid 130-
135.

1995: Brun kärrhök. FiX nr 3-4, 1995 sid
85-86.

1996: Svarthakedopping. FiX nr 4, 1996 sid
118-128.

1997: Sångsvan. Ingen inventering genom-
förd.

1998: Turkduva. FiX nr 3, 1999 sid 114-115.
1999: Storspov. FiX nr 3, 1999 sid 119-123.
2000: Rördrom och dvärgmås. FiX nr 1,

2001 sid 13.
2001: Fiskgjuse. FiX nr 4, 2002 sid 156-159.
2002: Skrattmås. FiX nr 3, 2003 sid 145-

151.
2003: Backsvala. FiX nr 3, 2004 sid 124-130.

Historik
Trots att gråhägern först de sista tio åren fått
ett stadigt fäste som häckfågel i Hälsingland
så konstaterades den första häckningen re-
dan 1935. Häckningen, som finns dokumen-
terade både i  Bo Witt-Strömers Hälsinglands
Fåglar och i rapport till Ringmärknings-
centralen (R Staav i brev), skedde vid Buller-
berget nära Östersjön i Rengsjö. Fem ungar
ringmärktes i kullen och faktiskt blev det två
återfynd senare under hösten från södra
Norge respektive England! Detta är också de
enda ringmärkningsåterfynd som finns på
hägrar ringmärkta i Hälsingland. Läser man
vidare i Hälsinglands Fåglar så gjordes regel-
bundna fynd i landskapet, det första från
1869. Intressant är att av de cirka 17 fynd
som Witt-Strömer nämner ligger samtliga i
tidsintervallet 21 juli-30 september, mer om
detta senare. I Sveriges fåglar från 1978 kan
konstateras att under perioden 1961-1977 så
hade ytterligare en häckning hittats i land-
skapet.

En genomgång av de årliga fågelrapporter-
na i FiX ger följande information om artens
expansion under de senaste decennierna.

1973-1983: Under åren 73-77 gjordes årli-
gen ett tiotal fynd i landskapet, bland annat
så genomfördes en häckning i Ljusdal 1975.
Märkligt nog minskade antalet fynd 1978-
1983, bara enstaka fynd gjordes årligen. En
trolig häckning rapporteras dock från Lång-
vinds bruk 1983 (FiX 1985: nr 1 årg 16, sid
8.)
1984-1989: Inga rapporter om häckningar,
men allt fler fynd.
1990: En trolig häckning Jättholmarna – tio
exemplar under försommaren.
1991: Ingen rapport om häckningar. Endast
rapporter med häckningsindicier ingår i fågel-
rapporten. Arten börjar bli vanlig under som-
maren.
1992: Ingen rapport om häckningar.
1993: Ingen säker häckning.
1994: En häckning Vitskär; Bergön, Rogsta
1995: Två häckningar Bofarasjön, Hanebo
1996: En häckning med två pull Jättendal,
en häckning Gnarp, en misslyckad häckning
Forsa.
1997: Två par Långvind.
1998: Två par häckar Långvind.
1999: Ingen rapport om häckningar.
2000: Nio par Långvind.
2001: Ett par Vintergatsfjärden.
2002: Nio par häckar på fyra lokaler.
2003: 29 par häckar på fem lokaler.

Sommarhägrar
En del av ovanstående rapporter om häck-
ningar/troliga häckningar har vid kontroll
avsett observationer av hägrar under somma-
ren där observatören inte hittat något bo. Det
är sedan länge välkänt att hägrarna (främst
ungfåglar) efter häckningen företar långa stra-
patser i alla väderstreck. Att se ett stort antal
hägrar från midsommar och framåt är  alltså
inte något säkert tecken på att en häckning
är genomförd. Ovanstående historiska rap-
porter tycks exempelvis nästan uteslutande
vara frågan om kringströvande exemplar.
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Intressanta lokaler för gråhäger i Hälsingland
Den kanske viktigaste faktorn som styr vart
hägrar kan häcka i vårt landskap är tillgång
på lättfiskade vatten. Sålunda har de flesta
häckningarna konstaterats vid grunda havs-
fjärdar och kring vassrika sjöar. Boet place-
ras i träd, ofta högt uppe, så nära toppen av
trädet som möjligt. Samtliga boplatser har
varit i gran och tall, men 2003 konstaterades
också en vasshäckning.

Årets häckningslokaler
Kultebo, Söderhamns kommun. I det sydli-
gaste kustområdet kring Maråker–Granön
har det länge funnits indikationer på häck-
ande hägrar. Först i år kunde tre par konsta-
teras av Bosse Forsling och K G Engström.
Häckningen skedde i grova tallar på en min-
dre ö.
Söderhamn. Lokalen som ligger rätt nära cen-
trala Söderhamn hittades först våren 2003.
Skogsområdet är inte alls speciellt märkligt
utan består av en ordinär medelålders tall-
skog. Det tycks alltså inte vara brist på bo-
träd som styr hägrarnas expansion i Hälsing-
land. Under 2003 hittades 17 bon, 2004 hade
kolonin vuxit till 19 bebodda bon. Invente-
rare Stefan Persson.
Skärså, Söderhamns kommun. En relativt ny
koloni på en liten ö utanför Skärså. Redan
2002 kom de första rykten om att en häger-
koloni slagit till på ön. Först 2004 kunde ryk-
tet bekräftas av Lars Henningsson. 14 bon i
tallar.
Vintergatsfjärden, Hudiksvalls kommun. I
fjärden, som ligger öster om Iggesund, hitta-
des 2001 ett första bo. Även här fanns ryk-
ten om häckande hägrar. Trots en del efter-
sök var det därför en liten överraskning när
kolonin hittades på en annan liten ö bara ett
stenkast från ett stort antal fritidshus. Inte
heller människors närvaro tycks alltså be-
kymra hägrarna, bara man inte går ända fram
till boträden. Vid 2004 års kontroll hittade

Kenneth Karelius och Mats Axbrink sju
bebodda bon i höga granar på ön. Trots att
kontrollen gjordes den 8 juni så var nästan
samtliga ungar i bona flygfärdiga!
Hölick, Hudiksvalls kommun. Mycket över-
raskande hittades ett solitärhäckande par i en
grov tall på denna lokal. Hornlandskusten
är inte direkt känt för att vara grund och lätt-
fiskad varför man kan undra hur många lik-
nande häckningar som finns. Inventerare
Tommy Lantz och Lars-Göran Lindström.

Andra  säkra häckningslokaler:
Kyrkbytjärnen/Bofarasjön, Bollnäs kommun.
Området kring Kilafors tycks vara relativt
säker som lokal för häckande hägrar. Trots
det verkar ingen stabil koloni ha bildats. Un-
der 2003 häckade ett par hägrar ute i vass-
området i Kyrkbytjärnen. En annan plats som
2003 hyste minst fem häckande par var 2004
övergiven på grund av att skogen hade gall-
rats. Inventerare Kent Westlund.
Hårga, Bollnäs kommun. Ett par hittades här
2003, men fåglarna återkom inte 2004. In-
venterare Stefan Persson.
Långvind, Hudiksvalls kommun. På en liten

Gråhäger. Foto: Mats Dahlen.
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ö utanför Långvind hade hägrar rapporterats
sedan 1983. Vid Kustfågelinventeringen 1997
hittades två par och 2000 hade kolonin vuxit
till nio par. 2002 försvann dock hägrarna
plötsligt. Sannolikt  hade de då flyttat till ön
utanför Skärså. Avståndet mellan öarna är
nämligen bara knappt 4 km. Även 2004 stod
ön tom. Inventerare Mats Axbrink.
Forsasjöarna, Hudiksvalls kommun. Ett på-
börjat bo hittades 1997 och varje år ses re-
gelbundet hägrar som tyder på häckning i om-
rådet. Forsasjöarna är mycket vassrika och
borde vara idealiska för hägern.
Hudiksvallsfjärden: Så sent som för tre år
sedan konstaterades två häckande par på en
mindre ö i fjärden, men fåglarna försvann året
efter. Goda fiskevatten finns kring Gackerön
och en mindre koloni borde finnas i områ-
det.
Bergön, Rogsta, Hudiksvalls kommun. Häck-
ning konstaterades ute på Vitskär 1994, men
det borde vara inne på fastlandet som en ko-
loni finns. Många fiskrika vatten finns i om-
rådet.

Jättendal, Nordanstigs kommun. Häckningen
1997 hittades nära Mellanfjärden. Ingen upp-
följning har dock skett av denna häcknings-
lokal därefter.

Resultat 2004
Gråhägern har under senare år konstaterats
vara en stadig häckfågel i landskapet. Arten
har blivit påtagligt vanligare som häckfågel
under senare år. Inventeringen 2004 gav to-
talt 44 par gråhäger på fem lokaler. Med
ovanstående genomgång av andra äldre
häckningslokaler så tyder det mesta på att det
finns fler häckande par i landskapet. Det är
alltid vanskligt att ge sig på en gissning, men
sannolikt är populationen dubbelt så stor, det
vill säga 75-100 par.

Referenser

Witt-Strömer, Hälsinglands fåglar. 1950.

Sveriges Ornitologiska Förening. 1978. Sve-
riges Fåglar. Stockholm.

Kallelse till årsmöte för 2005 Gävleborgs Läns Ornitologiska Förening

Plats: Högskolan i Gävle
Ingång till Valhall (västra delen av högskolebyggnaderna)

hus 33 sal 203

Tid: Torsdagen den 17 mars kl 19.00

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar visar Stefan Persson bilder under
temat ”Fåglar med anknytning till X”

Väl mött
Vi bjuder på fika!

Styrelsen.
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I DENNA ARTIKEL PRESENTERAS en sammanfatt-
ning av resultatet från 2004 års riksinvente-
ring av häger i landskapet Gästrikland. Re-
gionala rapportkommittén därstädes har fått
in uppgifter om sex kolonier av häckande
häger runt om i landskapet med sammanlagt
cirka 135 häckande par. Hägern tycks där-
med fortsätta den expansion som arten upp-
visat under de senaste decennierna. Den verk-
liga populationen i landskapet 2004 uppskat-
tas i denna artikel till 150-250 par.

Häckande hägrar räknades över hela landet
våren-sommaren 2004.
Som bekant för flertalet läsare av denna tid-
skrift har ornitologerna sedan många år ett

system av landsomfattande artvisa invente-
ringar som går under beteckningen riksin-
venteringar. Idéen med dessa är att kraftsamla
ett år på en viss art landet runt med så nog-
granna uppskattningar som möjligt av anta-
let häckande par. På det sättet tänker man
sig att det är möjligt att få fram en förekomst-
bild för arter som annars skulle vara svåra
att dokumentera vad gäller populations-
storlek och geografisk spridning. Under
2000-talet har tidigare rördrom, dvärgmås,
fiskgjuse, skrattmås och backsvala varit ak-
tuella och 2004 utsågs således häger till spe-
ciellt studieobjekt. Initiativet ligger hos Sve-
riges Ornitologiska Förening vad gäller ur-
val av art, rådgivning om arbetsmetodik i fält
och resurser för sammanställning av uppgif-
terna på riksnivå. Resultat på riksnivå bru-
kar presenteras i tidskriften Vår Fågelvärld.
Uppdraget att administrera riksinventeringar-
na lokalt läggs ut på respektive regional
rapportkommitté.

Hägern har ökat i antal i landet
Liksom många andra större och ”illustra”
fågelarter (jämför storskarv, sångsvan, grå-
gås, trana) tycks hägern ökat i antal i Sverige
under de senare decennierna. I publikatio-
nen Sveriges Fåglar (SOF 1978) fastslogs:
”Hägern häckar i kolonier i högstammig skog
i södra och mellersta Sverige upp till södra
delarna av Vrm, Vstm och Uppl, dock ej på
Öl och Gtl. Under åren 1961-75 har även ett
tiotal tillfälliga häckningar konstaterats norr
om det sammanhängande utbredningsom-
rådet, nordligast i Jmt och Nb”. I nästa ver-
sion av ”förteckningen” Sveriges Fåglar (Ris-
berg 1990) lyder det likartade omdömet:
”Hägern häckar i kolonier i högstammig skog
vid vatten i södra och mellersta Sverige norrut
till södra Vrm - Vstm - Gstr, dock ej på Öl
och bara tillfälligt på Gtl.”  Under rubriken
Historik kan man läsa: ”Arten har expande-
rat i östra Sverige under de senaste årtion-

Riksinventering av
häger i Gästrikland

2004

Per Aspenberg, rrk Gästrikland
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dena. Den började häcka i Ög, Srm och Gstr
på 1950-talet (VF 35:31; lrk Gstr). Vid rik-
sinventeringen 1972 rapporterades 1792 par
i Sverige fördelade på 155 kolonier. Det verk-
liga antalet uppskattades till 2500 par (VF
35:26). Sedan dess uppges hägern ha ökat i
bland annat Sk (Anser, suppl 18:11) och Nrk
(FNrk 6[1]14.”  (Risberg 1990).

Etablering i Gästrikland
Det kan vara svårt att uttala sig om artens
verkliga status i vår egen region långt tillbaka
i tiden, men faktum kvarstår att Carl Hart-
man inte tar upp arten som överhuvud taget
påträffad i ”Gefletraktens foglar” (Hartman
1859). Att döma av jämförelsen mellan de
två upplagorna av ”SOF:s förteckning över
Sveriges Fåglar” och texten under historik i
1990 års upplaga skulle således sedermera
invandring söderifrån lett till åtminstone nå-
gon häckning först under 1950-talet och se-
nare följd av en mer varaktig etablering i land-
skapet runt 1980-talet. Uppgiften om debut
som reproducerande art i Gästrikland under
1950-talet (Risberg 1990) torde för övrigt
baseras på en uppgift om konstaterad häck-
ning vid Gästrike-Hammarby 1956. Några
år senare, närmare bestämt 1961, konstate-
rades dessutom ett häckningsförsök vid
Grönsinka.

Att arten över huvud taget inte var särskilt
vanlig under 1950-talet framgår av arttexten
i Naturvännernas fågelinventeringskommittés
sammanställning (Hultberg et al 1956): ”2
exemplar iakttagna flera gånger på Iggön 12-
21.8.1955. Enligt befolkningens utsago har
häger visat sig regelbundet varje eftersommar
i åtminstone ett par årtionden. Enstaka ex-
emplar ha synts på Edskön i juli 1953, vid
Öjaren 1954 och vid Rudsjön 1.9.1954.”  När
det nuvarande rapporteringsrutinerna (dock
långt innan Svalan var påtänkt) började fung-
era med hjälp av de så kallade lokala rapport-
kommittéerna i skiftet mellan 1960- och

1970-talet var hägern fortfarande en sparsamt
iakttagen fågel här. Man kan sålunda räkna
till endast tre inrapporterade obsar till lokala
rapportkommittén från 1970 och åtta från
1971. Den stora uppgången i antal rappor-
ter inträffar 1974, detta år till ett knappt 50-
tal observationer. Uppgången i inrapporte-
ring kan vara påverkad av att föreningen
GLOF bildades just då med den därmed sam-
manhängande förstärkning av ornitologernas
lokala kontaktnät. Expansionen för hägern
vid denna tid torde dock med eller utan
GLOF:s existens varit allmänt omvittnad och
ledde till att lokala rapportkommittén från
1978 efterfrågade endast vinterfynd och
häckningar.

Flera kolonier upptäcks
Om vi sålunda begränsar oss till kända
häckningar var dessa även fortsättningsvis för
en tidsperiod sparsamt förekommande. Ett
par vid Gammelstilla 1974 och ett par vid
Hadeviken, Hedesundafjärden 1975 var allt
som enligt rrk:s arkiv inrapporterats fram till
att den numera välkända kolonin vid Hils-
holmarna, Hedesunda började etablera sig.

Gråhäger. Foto: Mats Dahlen.
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Denna koloni har under alla år följts av Lars
Gustavsson, Östervåla som även ringmärkt
ungar vid denna plats allt sedan han upptäckte
fåglarna där våren 1978. År 2001 anslöt sig
för övrigt även häckande storskarv till häger-
kolonin. Utvecklingen beträffande antal hä-
gerbon framgår i ovanstående diagram. En
minskning från slutet av 1990-talet kan möj-
ligen ha att göra med utflyttning av fåglar till
annan plats. De häckande fåglarna vid när-
belägna Gamle-Sända i Hedesundafjärden
rapporterade 1995-2000 (till exempel koloni
med tio par år 2000) har emellertid inte hit-
tats under de senaste åren. Längre uppströms
i Dalälven har häckande hägrar påträffats
också i Färnebofjärden, till exempel fyra ak-
tiva bon på en tallholme 2002. Men inte hel-
ler dessa hägrar sågs inventeringsåret 2004.

I Trösken söder om Gävle uppmärksamma-
des häckande hägrar första gången 1994 där
de slagit till på en av holmarna i sjön. Häg-
rarna flyttade sedan till fastlandet vid Furu-
vik och det rör sig nu om cirka 35 par på den
platsen (se diagramet ovan).

Vid Utnora vid kusten norr om Gävle sågs
enligt Sven Johansson, Gävle ett par hägrar
mer stationärt först under senare delen av

1990-talet. Hägrarna ökade i antal och var
2003 enligt uppgift 18 vuxna samtidigt och
2004 mellan 21 och 23 adulta. Bona (till att
börja med i tallar, men sedermera även i gra-
nar) är enligt Sven Johansson svårare att upp-
skatta till antalet, men var 2004 minst 6-7
stycken.

Sommaren 2004
Under själva inventeringsåret 2004 upp-
märksammades riksinventeringen som sådan
i massmedia bland annat genom ett repor-
tage i regionalradion på förmiddagen den 9
april. Inslaget sändes direkt från kolonin vid
Furuvik under uppmuntrande tillrop från de
häckande hägrarna. Lyssnare med vetskap om
häckande hägrar ombads att höra av sig till
ornitologerna via radio Gävleborg, vilket
också fungerade med flera inkommande te-
lefonsamtal till radion. På detta sätt kom via
Alf Härder i Hagalund i Hamrånge en helt
ny koloni med cirka 30 häckande par till
ornitologernas kännedom.

Från Storsjön finns två olika kolonier do-
kumenterade. Den på en liten holme i Öster-
fjärden innehöll 2004 13 bon, varav åtmins-
tone elva såg färska ut och ungar kunde ses i

Diagram: Antal häckande par häger vid Hilsholmarna resp Trösken under olika år. Den steckade linjen
gäller Hilsholm och den heldragna Trösken.



Plats                                   Antal par      Typ av boträd Uppgiftslämnare

Hilsholmarna, Hedesunda 40 äldre tätväxande tallar Lars Gustavsson mfl

Trösken 35 medelålders tätväxande tallar Per Aspenberg

Hagalund 30 medelålders tätväxande granar Alf Härder, Per Aspenberg

Utnora 11 tätväxande tall och gran Sven Johansson

Storsjön, Västerfjärden 7 tätväxande granar J. Södercrantz, A Ekholm

Storsjön, Österfjärden       11 ?? Anders Ekholm

SUMMA ca 135 par

Tabell.  Inrapporterade kolonier med häckande hägrar sommaren 2004 i Gästrikland
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8-9 av dessa bon under Anders Ekholms be-
sök 20 juni. Inom en annan koloni vid
Gruvviken, Västerfjärden kunde Anders
Ekholm den 26 juni konstatera minst sju bon,
varav minst fem med ungar.

Som ovan påtalats tappade dock ornito-
logerna kontakten med hägrarna som tidi-
gare år hittats i Färnebofjärden samt Hade
och Gamle vid Hedesunda. Misstankar finns
från författaren att de fortsatt att häcka inom
dessa områden, men utan upptäckt. Dess-
utom visar den okända kolonin i Hamrånge
att det förstås kan finnas ett ganska stort
mörkertal när det gäller den häckande popu-
lationens storlek. Regelbunden flygtrafik av
hägrar som talar för en häckplats i närheten
har rapporterats från till exempel Hilleviks-
fjärden, Trödjefjärden och Hille-Mårdäng-
sjön. Med dessa reservationer såg bilden 2004
ut som tabellen ovan visar.

Häckningsbiotop
I inledningen till denna artikel citerades tex-
ten från ”Sveriges fåglar” där häcknings-
miljön uppgavs vara högstammig skog. Om
man då föreställer sig resliga boträd i luckiga
bestånd av betydande ålder kan i varje fall
ett besök i några av landskapets kolonier bli

en överraskning. Av tabellen ovan framgår
att hägerbona oftast återfinns i utpräglat tät-
växande bestånd av tall eller gran. Vid kolo-
nin i Hagalund till exempel är det knappt
framkomligt att bana väg för en människa
mellan träden. Hägrarnas boträd är i och för
sig inte direkt lågvuxna, men i många fall
överraskande klena i dimension och gren-
verk. Kanske minskar detta val av boplats ris-
ken för predation av både rovdjur från mar-
ken och (genom minskande manöverut-
rymme mellan träden) även från luften? I
varje fall minskar det nog risken för hägrarna
att drabbas av ringmärkare.

Sammanfattning
Bland annat mot bakgrund av att hägrarna
kan gömma sig ganska väl i tätväxande
barrträdsbestånd bedömer författaren att det
är högst sannolikt att flera häckningsplatser,
framförallt gällande solitärhäckare och min-
dre kolonier, förblivit oupptäckta i landska-
pet. Andra platser kan vara kända av lokal-
befolkningen, men inte kommit till rrk:s kän-
nedom. Det kan därför antas att den häck-
ande populationen uppgår till minst 150 par
i landskapet. En övre gräns för stammen är
betydligt svårare att ange exakt, men det kan
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mellan tummen och pekfingret kännas rim-
ligt att utgå från att det inte häckar mer än
250 par i Gästrikland. Särskilt de större ko-
lonierna avslöjar sig trots allt indirekt genom
de många fiskande hägrarna samt en omfat-
tande flygtrafik mellan fiskeplatser och
boplatserna. Dessa antalsuppskattningar av
reproducerande hägrar i landskapet kan
tyckas föga imponerande idag, men måste
ställas i ett perspektiv där hägern på dessa
breddgrader så sent som 1970 faktiskt över
huvud taget var en sällan påträffad fågel.

Källor
Hartman. 1859. Gefletraktens foglar. Tryckt
hos J & A Riis. Stockholm 1859
Hultberg et al. 1956. Gävletraktens fåglar.
Vår Fågelvärld årg.15 nr 2.
Risberg 1990. Sveriges Fåglar 2:a uppl. Stock-
holm.
Sveriges Ornitologiska Förening. 1978. Sve-
riges Fåglar. Stockholm.
Rrk:s arkiv samt löpande publicerade fågel-
rapporter i Fåglar i X-län och uppgifter från
rapporteringssystemet Svalan.

En bild från förra sommaren. Törnsångare vid Reffelmansviken. Foto: Lars Göran Lindström.
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Bakgrund
När Naturskyddsföreningen 1971 startade
Projekt Havsörn fick det ses som en direkt
följd av den pressade situationen för arten
och dess fortsatta existens i landet. Ett av flera
arbetsområden blev från början stödutfodring
vintertid med giftfri föda (Helander 2003b).
Många föreningar och enskilda ornitologer
runt om i landet tog till sig larmet om

örnarnas utsatta situation och startade på
egna initiativ sådan utfodringsverksamhet. Så
var fallet även i Gävleborgs län. På flera plat-
ser lades det här ut trafikdödat vilt och slak-
teriavfall i avsikt att hjälpa örnarna och 1975
fanns ambitionen att åtminstone vid två plat-
ser genomföra säsongstäckande utfodring.
Jaktvården hjälpte till med trafikdödat vilt

Hur stor andel av havsörnarna är
ringmärkta?

Per Aspenberg, havsörnsgruppen

H
avsörn, fem

te vinterdräkt. Foto: Bo Forsling.
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och ett större slakteri i Gävle levererade slakt-
avfall. Trots att omstruktureringen av landets
slakterinäring ännu inte nått dagens centrali-
serade modell kändes det ändå redan då svårt
att få tag på tillräckligt med råvaror till
utfodringen. En annan problematik handlade
om att verkligen nå havsörnarna med mat-
ningen. Det gällde att hitta en ostörd plats
helst i närheten av en känd förekomst av ar-
ten och då naturligtvis där ingen annan re-
dan aktivt matade. Dessa två knäckfrågor;
råvaruförsörjning respektive optimal geogra-
fisk placering av utfodringsplatserna var in-
citament till att formalisera ett samarbete
mellan de fåtaliga aktiva utfodrarna i gävle-
borgsregionen. Den 19 mars 1976 samlades
sex intresserade för att bilda en ”örngrupp”,
knuten till GLOF. Gruppen är fortfarande
verksam och hade fram till säsongen 2003-
2004 hunnit lägga ut närmare 500 ton föda
under 28 år och transporterat kött cirka
33000 mil, eller drygt åtta varv runt jordklo-
tet om man vill beskriva det så. Arbetet har
bedrivits ideellt, men gruppen har tacksamt
mottagit ett årligt resebidrag från länsstyrel-
sen i X-län motsvarande bensinkostnaden för
köttransporterna.

Örngruppen består av ett dussintal enga-
gerade medarbetare som var och en är an-
svarig för ett geografiskt delområde med ett
eller flera havsörnsrevir. Geografiskt täcker
gruppen hela Gästrikland och Hälsingand
samt de delar av Uppland och Västmanland
som ligger i Nedre Dalälvs-området och där-
utöver den anslutande kuststräckan inom Älv-
karleby kommun i C-län. Gruppen har som
mål att:

• känna till varje häckande havsörnspar i
regionen

• löpande dokumentera eventuell ring-
märkningsstatus för individerna i paren

• dokumentera häckningsutfall för varje
revir och år

• genomföra ringmärkning av alla produ-
cerade ungar

• bedriva utfodring med giftfri föda längs
kustbandet och vid Nedre Dalälven

När det gäller den sista punkten har fokus
för gruppen gradvis flyttats från rent över-
levnadsstöd/avgiftning till att också röra av-
läsning av ringar för att följa den häckande
havsörnsstammens populationsdynamik. En
grundläggande förutsättning för att detta ar-
bete skall vara givande är naturligtvis att en
någorlunda stor andel av örnarna verkligen
är ringmärkta på så sätt att de är identifierbara
i fält. För detta talar att ett betydande antal
havsörnsungar märkts inom ramen för det
färgmärkningsprogram som startades 1976.
Fram till och med häckningssäsongen 2000
hade så många som 8335 havsörnar märkts
på detta sätt, varav 3028 sammanlagt bara i
Sverige och Finland (se tabell 1) (Helander
2003c). För Östersjöländerna torde antalet
märkta ungar i stort motsvara antalet ungar i
funna lyckade häckningar under ett anta-
gande att det stora flertalet av aktiva havs-
örnsbon blir besökta av ringmärkare arbe-
tande inom ovannämnda färgmärknings-
projekt. Frågan återstår dock att besvara hur

Omärkt havsörn i andra vinterdräkt. Yngre
omärkta fåglar under midvintern misstänks ha ett

nordligt ursprung. Foto: Bo Forsling.
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många havsörnsungar som kommer på ving-
arna utan att bli ringmärkta eller med andra
ord hur stor andelen omärkta örnarna kan
vara av olika åldersklasser och födda i olika
regioner. I denna artikel lämnas ett bidrag
till den diskussionen genom att försöka pre-
sentera uppskattningar av den procentuella
andelen ringmärkta resp omärkta havsörnar
som besöker utfodringsplatser i gävleborgs-
regionen.

Material
Resultatredovisningen nedan grundar sig på
observationer från fyra utfodringsplatser.
Huvuddelen av materialet har samlats in vid
författarens egen vinterutfodring i Nedre
Dalälvs-området (se tabell 2 nedan). Med en
”dagsörn” avses en  örn  sedd  ett  enskilt

datum, det vill säga samma örn sedd vid fem
olika datum under hela perioden bidrager
med fem till summan. Detaljerat jämförelse-
material rörande observerade havsörnar och
deras ringstatus (inklusive försök att räkna
omärkta örnar) har välvilligt ställts till förfo-
gande av flera personer, med resultat att
denna artikel baserar sig på följande grund-
material (se tabell 2 på nästa sida):

Observationsanteckningarna har samman-
ställts till ett antal dagssummor för sedda
havsörnar i fem olika ålderskategorier (1:a
till 4:e vintern samt äldre) uppdelade vardera
i två poster; antal ringmärkta resp omärkta.
På så vis har ett samlat material funnits till-
gängligt inkluderande 2411 ”dagsörnar” från
totalt 309 olika observationspass i regel om-
fattande hela den ljusa delen av dygnet.

Geografiskt område                märkta t.o.m  2000                 avlästa              procent lästa

Sverige ostkust & insjöar 1387 345 24,9

Sverige Lappland 388 43 11,1

Finska Lappland 174 17 9,8

Finland övriga områden 1079 105 9,7

Ryssland (Kolahalvön) 82 5 6,1

Estland 341 3 0,9

Norge 3136 2 0,1

Tabell 1.  GLOF:s örngrupp. Andel avlästa individer av de örnar som färgmärkts  i olika
projekt 1976-2000.

I ovanstående tabell återges de siffror som publicerats beträffande antal märkta örnar i det
nordeuropeiska färgmärkningsprogrammet (Helander 2003c) tillsammans med data om an-
tal av dessa som avlästs vid örngruppens utfordringsplatser. Det framgår t ex att en fjärdedel
av de under åren 1976-2000 färgmärkta havsörnarna i Sverige (utanför Lappland) bevisligen
utnyttjat örngruppens matning. För de två lappländska populationerna, liksom för finska
örnar utanför Lappland ligger procenttalen på cirka 10 procent lästa och för Kolahalvön
överraskande höga 6 procent lästa av gruppen i förhållande till antalet märkta där.
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Metod
För att kunna presentera uppskattningar av
den procentuella andelen märkta havsörnar
vid utfodringarna har dagssummorna från
enskilda datum summerats enligt den enk-
last möjliga beräkningsmetoden exemplifie-
rad av ett tänkt material där andelen märkta
resp omärkta vid tre olika tillfällen var 4/1,
6/7 respektive 9/5. För detta material skulle
summa märkta bli 19 och summa omärkta
dagsörnar stanna vid 13. Procenttalet märkta
skulle i det fallet bli 59 procent (baserat på
19 av 32). Andelen märkta respektive o-
märkta för varje åldersklass har beräknats
separat för olika områden, huvudsakligen för
att studera möjliga geografiska gradienter. För
de två närbelägna utfodringsplatserna i Ne-
dre Dalälvs-området har också materialet
hållts separerat för att upptäcka vad som
skulle kunna vara observatörernas individu-
ella variation i att beräkna antalet omärkta
fåglar. För att möjliggöra analys av eventu-
ella säsongvariationer har materialet delats
in i de tre tidsperioderna höst (1 nov–15 dec),
midvinter (16 dec – 29 feb) respektive efter-
vinter (1 mars – 30 apr).

Resultat
Den procentuella andelen märkta havsörnar
vid författarens egen utfodringsplats visade
sig variera med ålder och mellan olika delar

av säsongen enligt ett mönster som framgår
av diagrammet på nästa sida.

Uppgiftslämnare        Utfodringens läge          Antal dagsörnar          Säsonger           Antal obsdag

Per Aspenberg Nedre Dalälven             1676 1996-2004 139

Inez Mauritzon & Nedre Dalälven 102 2002-2004    33
Inga-Britt Persson

Mats Axbrink Hudiksvall 409 1998-2001  48

Stefan Dehlin Västerbotten 224 2002-2003    89

Tabell 2. Källor för grundmaterialet till denna artikel

Ringmärkt örn i fjärde vinterdräkt. Foto: Bo
Forsling.
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Som synes tycks de adulta fåglarna ligga på
en jämn och hög nivå, just vid denna utfod-
ringsplats på 67-69 procent. Tre- och fyr-
åringarna sammanslagna (för att öka den sta-
tistiska säkerheten) ligger något lägre (58-64
procent) utom under midvintern då de med
69 procent når de adultas procentnivå på 69
procent märkta. För årsungarna (1:a vintern)
tycks det finnas en påspädning under mid-
vintern av örnar från reproduktionsområden
med lägre andel kontrollerade bon, då ande-
len märkta i denna åldersklass sjunker till
under 50 procent mitt på vintern. För två-
åringar är bilden dock inte överensstäm-
mande med detta mönster, då andelen märkta
här något oväntat är som lägst under första
delen av vintersäsongen.

Observerad andel märkta vid den andra
utfodringsplatsen vid Nedre Dalälven (”Ne-
Dal2” i tabell 3 nedan) baseras på ett betyd-
ligt mindre antal dagsörnar, vilket ger svå-
righeter i att bryta ner materialet i lika hög
grad med bibehållen statistisk säkerhet. En
jämförelse mellan detta siffermaterial i mer
aggregerad form och det från författarens
egen utfodringsplats ( ”Förf.utfodr” ) uppvi-

sar god överensstämmelse för unga örnar,
men tydliga skillnader beträffande åldrar från
3v. Antalet underliggande observationer är
dock egentligen så lågt, särskilt för 3-4:e vin-
terns örnar, att procentsiffrorna här bara ger
en grov fingervisning om verkliga förhållan-
den.

Siffrorna från utfodringen vid Hudiksvall
1998-2001 är framräknade från ett betydligt
mer omfattande observationsmaterial. De
antyder som synes (se tabell 3 nästa sida) sett
över hela året en något lägre andel märkta
fåglar för alla tre klasser jämfört med förhål-
landena vid författarens egen utfodring. Siff-
rorna för andel märkta sjunker sedan ytterli-
gare om man studerar materialet ännu längre
norrifrån nämligen från Västerbotten, där i
synnerhet den höga andelen omärkta års-
ungar verkar frapperande.

Diskussion
Utifrån resultatredovisningen ovan skulle
man alltså kunna bygga en teori om att den
regionala gävleborgspopulationen har en
märkandel om knappt 70 procent. Om man
kopplar ihop detta med antagandet att de

Diagram 1. Andel märkta av olika åldersklasser under olika del av året vid
författarens utfodringsplats.



Förf.utfodr NeDal2 Hudiksvall Västerb
1v-2v 52,4 532 52,1 48 45,1 71 26,1 92
3v-4v 65,4 435 81,3 16 59,2 120 54,2 24
Ad 68,4 589 50,0 38 62,6 219 55,6 108
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adulta örnar som vistas i regionen till bety-
dande del skulle vara rekryterade från den
egna regionen borde denna andel även i stora
drag motsvara procentandelen funna och
”klättrade” lyckade häckningar i regionen. Ef-
tersom en viss invandring från andra områ-
den ändå kunnat konstateras (Aspenberg
2003) lämnar detta en öppning för att ande-
len hittade häckningar kan vara något högre
i vår region om siffran ligger lägre i kringlig-
gande regioner. Det finns emellertid inga di-
rekta faktiska belägg för detta förhållande.

Den något lägre andelen märkta adulta fåg-
lar vid utfodringar norröver skulle kunna
förklaras av att övervintrare från nordliga
områden (adulta individer från till exempel
Lappland och Norra Ishavet) ingår som ett
större inslag i bilden relativt sett och att dessa
skulle ha en lägre sannolikhet för att vara
ringmärkta. Den lägre andelen märkta sub-
adulta i vår region av ålderskategorierna 2,5-
3,5 år (3:e resp 4:e vintern) borde då förkla-
ras av ett inslag av fler främmande (nord-
liga?) örnar än vad som gäller för de adulta,
men egentligen i så fall mest under höst och
vår. Detta förefaller egentligen en aning för-
bryllande men skulle kunna tolkas så att
många 3-4v fåglar födda i vår egen region
börjar tillbringa även midvintern i hemma-
markerna medan de med främmande (fr a
nordligt) ursprung har den högsta benägen-
het att vistas här under vår- och höstpassage
och tunnar då ut andelen märkta för denna
åldersklass. Påpekas bör att skillnaderna i siff-
rorna för andelen märkta mellan olika delar
av säsongen här ändå är jämförelsevis små.

För tvååringarna innehåller utvecklingen
under vintern en tydligare trend. Procent-
andelen märkta är som lägst under för-
säsongen för att gradvis stiga till våren (se
diagram 1). I analogi med tidigare resone-
mang borde de lägre siffrorna på hösten in-
dikera ett stort inslag av främmande havs-
örnar. Även detta och att denna andel sedan
skulle minska under resten av utfodrings-
säsongen kan tyckas oväntat. Förklaringen
här skulle möjligen kunna vara att tvååringar
från nordliga områden, om de återbesökt sin
hemmaregion under sommaren, i så fall har
en benägenhet att röra sig söderut igen gan-
ska tidigt på hösten. De låga nivåerna av
märkta i november–början av december
skulle vara effekten av en omfattande pas-
sage av nordliga örnar. Under midvintern
skulle inslaget av dessa i gävleborgsregionen
vara lägre. Många av dem antas då befinna
sig något söder om vår region. Vad som i så
fall är mest överraskande är att det i materia-
let inte går att se mycket till spår av någon
vårpassage av dessa örnar. Kanske sker denna
vårflyttning hem till översomring som 3K-
fågel i snabbt tempo, utan särskilt många
stopp?
 Årsungarna har en mer förväntad säsongs-
mässig utveckling med cirka 60 procent
märkta höst och vår, vilket indikerar ett do-
minerande inslag av fåglar från områden med
ganska hög andel ”klättrade” bon. Inflödet
av nordliga fåglar skulle här inträffa först
under midvintern och då sänka andelen
märkta till under 50 procent-nivån (se dia-
gram 1). Att inflödet för denna åldersklass

Tabell 3. Jämförelse; andel märkta av olika åldersklasser på olika utfodringsplatser.
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gör sig bemärkt senare under vintersäsongen
än för 2v-fåglar kan ju antas hänga samman
med att årsungarna helt enkelt inte hinner
företa sin flyttning söderut lika snabbt som
de sedan länge färdigutvecklade tvååringarna.

Försöken till förklaringar ovan till de tre
olika säsongkurvorna för 1v-, 2v- resp 3/4v-
fåglarna i diagrammet ovan är naturligtvis
spekulativa, men man kan ändå konstatera
att registrerad andelen märkta genomgående
har konstaterats röra sig inom ungefärliga
intervallet  50-70 procent. Finns det uppen-
bar risk för något allmänt systematiskt mät-
fel i det här sammanhanget?

Grundmaterialet skapas genom att obser-
vatören i gömslet antecknar alla avlästa ringar
och att han/hon kompletterar dessa anteck-
ningar med noteringar på individbasis även
rörande omärkta havsörnar. I det senare fal-
let kan under en dag t ex noteringar göras
om ”en ljus 1v hona”, ”en ljus 1v hane”, ”två

mörka 1v honor nere samtidigt” och därmed
skulle den beräknade siffran för antalet
omärkta årsungar denna dag uppgå till fyra.
Författarens uppfattning är att observatöre-
rna försökt vara mycket noga med att sepa-
rera alla omärkta havsörnar vid utfodringen.
På det sättet borde inga större underskatt-
ningar av antalet omärkta föreligga. Särskilt
gäller förstås detta från obsdagar med bara
ett fåtal besökande örnar. Dock måste man
konstatera att man som observatör kan finna
två alldeles snarlikt tecknade havsörnar be-
söka åteln olika delar av dagen, individer som
egentligen mänskligt att döma bara kunde
separeras på ringnummer. Här finns natur-
ligtvis ändå en klar risk att dessa räknats som
samma individ om de varit omärkta. Sålunda
kan man utifrån detta resonemang misstänka
en liten men inte helt obetydlig överskatt-
ning av andelen märkta i det i denna artikel
redovisade materialet.

Häckande, ringmärkt adult havsörn. Cirka 70 procent av de häckande fåglarna är ringmärkta.
 Foto: Bo Forsling.
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En annan felkälla skulle kunna ligga i svå-
righeter med åldersbestämningar. Författaren
tror att observatörerna med få undantag kan
bestämma årsungarnas ålder rätt, liksom även
i mycket hög grad tvååringarna. Förväxlings-
risken kan vara något mer frekvent för 3:e
och 4:e vinterns fåglar, men dessa är i denna
artikel behandlade tillsammans som en ge-
mensam åldersklass. Eventuella missar i
ålderskategorisering bör för den delen egent-
ligen inte påverka resultatet just beträffande
procentandelen märkta särskilt mycket.

Ingen systematisk redovisning görs i denna
artikel av några statistiska beräkningar av
signifikansnivåer rörande skillnaderna mel-
lan olika procenttal. Mycket allmänt kan sä-
gas att ett 95 procentigt sannolikhetsinter-
vall för det sanna procentvärdet för ett mät-
värde P runt 0,6 (till exempel 60 procent
märkta) har ett omfång om cirka 0,53 - 0,66
för N=250 (Dixon & Massey 1957). Om
grundmaterialet omfattar endast N=20 växer
95 procent-intervallet till bandet cirka 0,36 -
0,81, det vill säga skattningen blir naturligt-
vis då rent statistiskt mycket osäker. Notera
också det statistiska beroendet i att samma
individ kan bidra till flera obsdagar under en
sammanhängande vistelse i utfodringens när-
het. Det faktiska talet N kan av en sådan an-
ledning sägas sjunka något. Eftersom antalet
dagsörnar i varje enskild ålderskategori från
förf. egen utfodringsplats ligger runt 500
sammanräknat över hela säsongen, hamnar
man i magnituden 150 per enskild kombina-
tion av tidsperiod och ålderskategori. Inbe-
räknat det statistiska beroendet på grund av
att samma individer uppehåller sig vid åteln
längre perioder betyder detta antagligen ett
95 procentigt intervall för det sanna P-vär-
det med den ungefärliga bredden 0,2. Man
bör för att vara på säkra sidan med andra
ord gardera siffrorna i diagram 1 uppåt och
neråt med i runda tal tio procentenheter.

Slutsatser
En analys av drygt 2400 örnobservationer
från mer än 300 observationsdagar ger indi-
kationer på att andelen märkta havsörnar i
den lokala populationen är cirka 70 procent,
vilket med andra ord skulle motsvara ande-
len funna lyckade häckningar. Procentandelen
märkta är emellertid i allmänhet inte lika hög
när det gäller yngre årsklasser på besök vid
örngruppens åtlar. Detta skulle förklaras av
ett inflöde av fåglar från områden med lägre
andel av kända bon, sannolikt nordligare re-
gioner. För 1v-fåglar är detta inslag mest mar-
kant under midvintern, för 2v-fåglar mest
märkbart under förvintern och för övriga
subadulta i viss mån noterbart för- och efter-
vinter.
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