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Kungsörn i Gävleborgs län 2005

NÄR 2005 ÅRS INVENTERING AV KUNGSÖRN i Gävleborgs
län summerades kunde vi glädja oss åt ett intressant
och givande år. Av sju påbörjade häckningar lycka-
des sex och en misslyckades. Två av kullarna var
dubbelkullar och resultatet blev således åtta ungar.
De kända reviren i Gävleborgs län finns i norra och
nordvästra delen av länet och under 2005 återfanns
alla påbörjade häckningar i Ljusdals kommun. Som
en lite mer udda händelse kan nämnas det fynd som
gjordes i ett bo i samband med ringmärkning, en
björntass! I allra högsta grad ett annorlunda bytes-
val. Historien bakom vet vi inte men man kan spe-
kulera i att en gammal hanne dödat denna björn,
som storleksmässigt verkade vara en fjolårsunge. Om
inte någon sett en kungsörn flyga med en hel björn
i klorna förstås…

Totalt i länet har vi nu tretton kända revir, en
siffra som sakta men säkert ökar vilket är ett kvitto
på det inventeringsarbete som läggs ned. Troliga
revir finns i de nämnda områdena i norr och nord-
väst samt även ner mot de sydvästra delarna av lä-
net. Inventeringsarbetet är givetvis en nyckelaktivitet
och i början av mars varje år har vi en gemensam
inventeringsdag då vi samlar länets intresserade
kungsörnsskådare. Under de senaste åren har vi haft
lite oflyt med vädret men årets upplaga bjöd på per-
fekt inventeringsväder. Som tur är finns det tåla-
mod bland skådarna och trots tidigare motgångar
med väder kom det närmare 30 inventerare som
fördelades på tre områden. Resultatet blev att vi
observerade minst 16 olika kungsörnsindivider och
fick två kandidater till nya revir. Nu visade det sig
vid den fortsatta uppföljningen att det ena reviret
till största delen finns inom Jämtlands län, så det har
gått in i den redovisningen. Vi har inte hittat några
boplatser än vid de två nya reviren, men det kom-
mer, bland annat sågs en parning vid det ena reviret
så de är ”heta”. Det positiva inventeringsresultatet
samt att vi har många indikationer som kan leda till
nya revir sporrar oss inför 2006 års inventerings-
säsong. Den 4 mars har vi årets gemensamma
inventeringsdag.
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Örngruppens verksamhet
2004-2005

Starten för snart 30 år sedan
Den 15 mars 1978 träffades sex entusiaster
i Maråker, Hälsingland för att bilda GLOF:s
örngrupp. I minnesanteckningarna kan man
läsa att vi med gruppen eftersträvade ett ökat
erfarenhetsutbyte mellan regionens örnut-
fodrare, att vi ville uppnå bästa möjliga sam-
ordning vad gällde åtlarnas geografiska pla-
cering och transport och lagring av råvaror
samt att vi i detta forum kunde ta initiativ till
nya utfodringsplatser. Utfodring inriktad

Per Aspenberg

mot havsörn hade pågått ”på privat initia-
tiv” i länet sedan åtminstone vintern 1973-
74 mest med slakteriavfall från lokala leve-
rantörer på bekvämt avstånd. Redan i de-
cember 1974 gjordes dock den första hämt-
ningen nere i Uppsala, ett reseavstånd som
på senare tid har blivit helt legio för råvaru-
försörjningen.

Sällsynthet för 30 år sedan
Hela situationen var naturligtvis annorlunda

H
ane född 2002, fotograferad som

 4K
. Foto: Bo Forsling.
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för 25-30 år sedan vad gäller havsörnens
status. Det är tankeväckande att studera
gamla pressklipp från den tiden då örn-
gruppen skapades. Några exempel kan näm-
nas; Gefle Dagblad i ett ganska stort upplagt
reportage 1970-01-24. ”Vid Axmarbruk
har man några dagar haft sällsynta fågel-
gäster. Det är två havsörnar som varit syn-
liga där …” GD sände ut en reporter för att
på plats följa upp tilldragelsen. Eller Gefle
Dagblad i en artikel 1974-02-11. ”Minst tre
kungsörnar och några havsörnar finns för
närvarande som vintergäster i Gästrikland.”
Tidningen redovisade här ett ambitiöst för-
sök att kartlägga förekomsten av örn region-
alt. Till slut i detta axplock från Gefle Dag-
blad en artikel från 1978-06-27. ”Våra havs-
örnar är så illa utsatta att allt måste göras för
att rädda dem.” Här skildras utsättningen
av en laboratoriekläckt unge i ett aktivt
havsörnsbo i Norduppland. Vem kunde då
ana att havsörn skulle vara med i den abso-
luta topplistan på mest rapporterade arter i
rapporteringssystemet Svalan 30 år senare?

Jubileum var 100:e möte
Veteranerna i örngruppen har haft förmå-
nen att följa den positiva utvecklingen ända

Figur 1. Antal åtelplatser och utlagd mängd foder 1978-2005.

fram till nu. Vi är ett drygt dussin herrar i
mogen ålder som fortsatt att engagera oss i
vinterutfodringen och sedan många år till-
baka också kopplat samman detta med upp-
följning av örnarnas häckning. Gruppen träf-
fas normalt under fyra möten per år för att
följa upp och planera verksamheten. Den
20 februari 2005 var det dags för möte num-
mer hundra, vilket firades under lite extra
festliga former på Kilafors herrgård.

Utfodringen
I de två diagrammen (figur 1 och 2) visas
utvecklingen av antal åtlar och total mängd
utlagt foder i ton och totalantalet observera-
de örnar vid åtlarna.

Under vintern 2004-2005 drevs 14 per-
manenta och sex tillfälliga utfodringsplatser.
De tillfälliga åtlarna arrangeras i anslutning
till nya havsörnsrevir för att från gömsle
kunna individbestämma örnarna i nyetable-
rade par och ingår inte i diagramets siffror
ovan.

Råvaruanskaffningen är till stora delar
centralt styrd via Naturskyddsföreningens
projekt Havsörn och följer ett särskilt hämt-
ningsschema för kontrollerat slakteriavfall
från Scan-slakteriet i Uppsala. Förutom slak-
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Figur 2. Observerat antal kungs- och havsörnar vid gruppens åtlar 1978-2005.

Utfodringsplatserna fungerar bra som verk-
tyg för att få kontakt med de häckande paren
och kunna identifiera ringstatus på dessa.
Närmare studier har vidare påvisat att en
mycket betydande andel av de örnar som
ringmärkts som boungar i regionen senare
blir observerade som vintergäster på någon
av gruppens åtlar. Rent faktiskt rör det sig
om 75 procent (Aspenberg 2004a)  som blir
sedda förr eller senare, men då skall man
betänka att överlevnaden första året  har
beräknats till cirka 85 procent (Helander
2003), vilket ju inebär att en andel, långt
större än 75 procent, av de överlevande örna-
rna blir bokförda vid gruppens utfodrings-
platser.

Allt fler häckande havsörnar i regionen
Tecken tyder nu på att andelen besökande
omärkta havsörnar vid gruppens åtlar sakta
ökar, vilket skulle kunna tolkas som att allt
fler häckningsplatser är okända för Projekt
Havsörn. Några av de senast upptäckta nya
häckplatserna har befunnit sig på oväntade
platser vad gäller kort avstånd till redan eta-

300

200

400

500

100

78
/7

9

80
/8

1

92
/9

3

84
/8

5

88
/8

9

04
/0

5

02
/0

3

00
/0

1

98
/9

9

82
/8

3

96
/9

7

94
/9

5

90
/9

1

86
/8

7

Observerade örnar 1978-2005

Havsörn (vita staplar)
Kungsörn (svarta staplar)

teriavfall från Uppsala har gruppen även ut-
nyttjat ett slakteri i Delsbo samt insamlat
trafikdödat vilt.

Mer än femhundra olika havsörnar inräk-
nade vintern 2004-2005
Allt mer energi ägnas åt försöken att från
gömsle läsa av ringnumren på gästande ör-
nar vid åtlarna. Under senaste vintersä-
songen 2004-2005 kunde vi till exempel
bokföra cirka 200 obsdagar i gömsle från
gruppens medlemmar. Av dessa var 132 hel-
dagar, innebärande full bevakning från gry-
ning till skymning. Som mest har setts 70 be-
sökande havsörnar under en och samma dag
och en och samma plats och sammantaget
lästes numren på 309 olika havsörnar sä-
songen 2004-05. Eftersom andelen märkta
uppskattas till cirka 60 procent (Aspenberg
2004b) innebär detta att den totala siffran
sedda havsörnar inklusive de omärkta ham-
nar på runt 515 under denna vinter. Fram
till våren 2005 hade registrerats cirka 5 100
olika avläsningar (en havsörn, en dag) i grup-
pens databas.
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Figur 3. Antal häckande par havsörn i regionen 1974-2005.
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blerade borevir, eller (för det mänskliga
ögat) suboptimala näringsrevir och skogsbe-
stånd med tanke på tillgången till boträd. På
detta sätt blir det allt svårare att lista ut var
de nya örnparen etablerar sig. Detta var bak-
grunden till att GLOF inför år 2005 ansökte
om medel till ett lokalt naturvårdsprojekt
med inriktning på att inventera intressanta
delar av Gävle kommun med avseende på
nya boplatser för havsörn. Under 2005 hit-
tades tre sådana nyetableringar och flera an-
dra nya boplatser för etablerade par bara
inom Gävle kommun.

Av diagrammet ovan framgår den doku-
menterat positiva utvecklingen för havsörnen
i örngruppens verksamhetsområde (i stora
drag X län). Häckningssäsongen 2005 följ-
des 33 kända revir. För dessa hittades bo-
platserna i alla utom tre. Åtta av de trettio
påbörjade häckningarna misslyckades. Ande-
len misslyckade häckningsförsök var som
vanligt särskilt stor bland de nyetablerade
paren. Uppdraget för boplatskontroll inklu-
sive märkning av ungarna har  Projekt Havs-
örn delegerat till örngruppen. Upplägget för
detta är normalt att medlemarna i gruppen
bevakar var sitt geografiskt område och föl-
jer med stor försiktighet utvecklingen under

våren för de där aktuella örnparen. Om
häckningen ser ut att vara lyckad gör Åke
Englund, som ju är gruppens speciella
boklättrare, ett besök uppe i boet i mitten-
slutet av maj för märkning av ungarna.

Ekonomiskt stöd från kommun och
länsstyrelse
En ny ekonomisk finansieringsmöjlighet ställ-
des till förfogande under 2005 genom god-
kännandet av det lokala naturvårdsprojekt-
et för havsörnsinventering inom Gävle kom-
mun. Det är glädjande att notera att såväl
Gävle kommun som Länstyrelsen ställde sig
så pass välvilliga till inventeringsidén.

Sedan många år uppbär också örngruppen
milpengar för vinterns långa transportresor
i samband med hämtning av råvaror från
framför allt slaketerierna. Det rör sig om
cirka 1500 mil per år för vilka gruppen får
värdefull ekonomisk kompensation från läns-
styrelsen. Ett ekonomiskt bidrag har även un-
der de senaste åren influtit från STORA
CELL.

Referenser
Aspenberg 2003. Örngruppens verksamhet
2001-2003. Fåglar i X-län 34: 134-37.
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Aspenberg 2004a. Erfarenheter från vinter-
utfodring i Gävleborgs län. Kungsörnen
2004.

Aspenberg 2004b. Hur stor andel av
havsörnarna är ringmärkta? Fåglar i X-län
35: 172-179.

Helander 2003. The international colour-
ringing programme–adult survival, homing,
and the expansion of the white-tailed sea
eagle in Sweden. In Helander B,, Marquiss,
M. & Bowerman, W. (eds) 2003. SEA EAGLE
2000. Proceedings from an inernational
conference at Björkö, Sweden, 13-17
September 2000.

En av de häckande örnhanarna i länet. Ringarna visar att denna är
invandrare från Åland. Foto: Bo Forsling.
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Förstagångsfynd av halsbands-
flugsnappare i Gästrikland

Patrik Wildjang

DET VAR EN VÄDERMÄSSIGT mycket ”giftig” mor-
gon ute på Eggegrund där allt kan hända
sådana här speciella dagar... Vädret var mulet
och korta skurar av duggregn blandat med
lättare stänk under hela morgonen. Upp-
klarnande under förmiddagen till strålande
sol på eftermiddagen. Vindarna var svaga
från VSV cirka 4m/s och plus 16 grader.

Det blev åter en sådan där härlig ”Alfred
Hitchcock” - morgon då fåglarna likt drop-
par landar ur skyn på ön. Tilläggas kan för

kännedom att det för oss utsocknes besö-
kare, är ett populärt och prioriterat privile-
gium, att få vistas på Eggegrund. Dessutom
denna enda märkveckan för hela vårsä-
songen, vilket är synd för verksamhetens
kontinuitet.

Av oss utbölingar är ön i folkmun skämt-
samt även kallad ”Magneten” i Östersjön
och är vida omtalad som en fin märkplats.
Här tillbringar undertecknad med flera gla-
deligen åtminstone en vecka på våren och

3K
 hona halsbandsflugsnappare. Foto: Patrik W

ildjang,
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Vingteckning hos 3K halsbandsflugsnappar-
honan. Foto: Patrik Wildjang. Eggegrund

20 maj 2005.

hösten sedan första gången 1984. Numera
varvar jag övriga helger ute på Landsort få-
gelstation ute i Stockholms södra skärgård.
Egge är klart ”vassare”, mer oförutsägbar
och grymt fångsteffektiv som lokal, vilket
medför en svårslagen känsla av spänning!
Dessa minnesvärda dagar uppstår särskilt
efter ett nedfall av allehanda flyttfåglar, vilka
använder ön som en språngbräda för vidare
färd ut i världen. Det är nog ingen skådare
ute i landet som betvivlar öns potential med
tanke på vad som setts och fångats här ute
genom åren! Framtidsdrömmen vore att få
montera en portabel låg Helgolandsfälla
längst ut på västsidan…

Nu var det då återigen dags för Egge-
grund att visa framfötterna samt att trägen
vinner, då ringmärkarsatsningar oftast ger
oväntat resultat. I vanlig turordning kom
”slitvargen” Per Johansson tillbaka vid tolv-
tiden efter en av otaliga rundor från denna
hektiska morgon. Det blir för märkaren ofta
”ont i baken” varvat med rundor hela da-
garna som rutin. Det ultimata är att vara
minst tre personer som då turas om dels för
att gå rundorna och för att senare på kväl-
len datalägga all märkning, biometri och så
vidare. Det gäller likaså att hålla efter med
tomma förvaringspåsarna mellan rundorna
samt att däremellan hinna med en kaffe och
macka är också alltid tacknämligt. Det sist-
nämnda triviala behovet sker stundtals i fly-
gande fläng dylika stordagar, då det blir över
300 ringmärkta.

Hur som haver, fiskade upp en redan ring-
märkt honfärgad flugsnappare, som gått
obemärkt förbi i artbestämningen ute på
hektisk nätrunda. Vi konstaterade att ring-
numret BX30871 inte tillhörde vår ringserie
på Eggegrund och spänningen steg. Reage-
rade sedan direkt på att den hade ovanligt
mycket vit teckning på handpennebaserna,
då jag gjorde en snabbkoll av vingformeln!
Japp, P2=4/5 (svflu P2=5/6) stämde och

att det vita bredde ut sig från hp3 inåt vingen
(SVFLU vanligtvis vitt från hp6-7). Det är
alltid trevligt med överraskningar och visade
sig alltså vara en kontroll av en hona hals-
bandsflugsnappare! Att det var en kontroll
var egentligen mer anmärkningsvärt, än att
konstatera ett väntat förstafynd för landska-
pet! Var och när den ringmärkt var givetvis
de första frågorna som dök upp i våra tan-
kar?

Biometrin var: vinge 80mm, fett 3, vikt
10,4. Noterade att det var en gammal hona
på stjärt, täckarfjädrar och tertialenas teck-
ningar. Fågeln fångades i nätet som brukar
stå något vinklat snett cirka 50m längst
norrut om ”Svackan”. Där satt det samtidigt
även en mindre flugsnappare och ”smatt-
rade”. Liksom ett annat exemplar mindre
flugsnappare (ung hane) satt väster om
”Svackan” och sjöng så vackert för oss hela
morgonen i duggstänket.

Eftersom det var mitt i veckan och arbets-
dag för RC, så hade vi en unik chans att even-
tuellt få snabbt besked om fågelns ursprung.
Jag ville gärna veta mer korrekta ålder för
jämförelser med andra tidigare egna fynd
som jag även fotat. Nyfiken som jag är, så
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2K hona svartvit flugsnappare (överst) i direkt jämförelse med den aktuella 3K
halsbandsflugsnapparhonan (underst). Foto: Patrik Wildjang, Eggegrund den 20 maj 2005.

ringde jag upp RC och fick beskedet att den-
var pullmärkt (!) på Gotland i Tuvviken 20:e
juni 2003 efter klockan 07 av ringmärkare
Joanna Sendeka. Exakt ålder i handen blev
då 3K! Vingens ålderskaraktärer detalj-
fotograferades för vidare jämförelser med
andra fynd i syfte att lära oss mera om
exaktare åldersbestämning. Nu ställer nog
inte RC alltid upp på den typen av direkt-
kontakt, men vi tackar RC för utomordent-
ligt fin service i alla fall! Fågeln sågs inte mer
i fält efter frisläppandet, men kontrollera-
des återigen tre dagar senare den 27 maj
med fett 3 och vikt 10,9 i god vigör.

Dagssumman landade på 426 ringmärkta
vid dagens slut varav bland annat 333 löv-
sångare och en mindre flugsnappare. Totalt
under veckan 21-29/5 blev hela 2006 ring-
märkta! Svenska Högarna fångade samma
dag 24/5 sin andra blåstjärt. Uppenbarligen
sker inflödena snabbt över landet och på

bred front. Stor tur och tålamod är ett bra
recept för framgång i näten!

Fyndbilden
Fyndbilden för halsbandsflugsnappare norr
om Stockholm och Uppland är svag. Enligt
Tyrberg finns från Jämtland ett fynd och från
Västerbotten tre, samtliga från Umeå eller
Stora Fjäderägg. Från Ångermanland finns
ett fynd enligt Club 300:s hemsida. I Upp-
land är den numer nästintill årlig och till och
med 1993 fanns tolv fynd där. Första gången
arten sågs i Sverige var på Gotland 1841 en-
ligt Kungliga Vetenskapsakademiens Hand-
lingar.

Håll Eggegrund i åtanke, snart är det vår
igen!
Patrik Wildjang
Backvägen 19
137 57 Tungelsta
patrik.wildjang@comhem.se
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Tre lavskrikor

Carl-Erik Zetterlund

SEDAN HÖSTEN 1992 HAR jag och Åke Englund
ägnat oss åt lavskrikor i ett område väster
om Arbrå med Acktjärbo som ungefärlig
mittpunkt. Vårt syfte är att följa vad som
händer med lavskrikorna inom reviren och
vilka förflyttningar som sker mellan reviren.
Vi har ett kärnområde med fyra revir som vi
följer lite noggrannare samt ett antal revir
runt omkring dessa fyra där vi försöker hinna
med kontroller så långt det går. Varje höst
brukar vi hinna med kontroller på cirka 10-
15 revir och totalt under åren har vi ring-
märkt på 24 revir. Totalt har vi i skrivande

stund ringmärkt 195 lavskrikor och ett stort
antal av dessa har även individmärkts med
färgringar för att underlätta kontroller. Den
huvudsakliga metoden är att mata in lav-
skrikorna på respektive revir och fånga in
dem för ringmärkning alternativt för att läsa
av färgringar.

Det finns en del i faktaväg att skriva om
eftersom mycket har hänt under åren. Be-
träffande reviren var det rätt stabilt under
många år men under senare tid har det börja
hända lite även i detta område, det är då
förstås avverkningar som påverkar reviren

E
n av de tre lavskrikorna. Foto: L

eif L
arsson.



 113
Fåglar i X-län nr 3-05

mest. Men det händer fortfarande en del
och fler avverkningar i kärnområdet är på
gång så jag avvaktar skeendet och tar sats
för en utförligare beskrivning längre fram, i
denna artikel väljer jag i stället att presen-
tera tre olika lavskrikeindivider och genom
dem få en inblick i lavskrikornas liv.

Från Svarttjärn till Fångåsen
Hans ringnummer är 5129083, för det är
en hane, och han blev ringmärkt tillsammans
med en hona i december 1997 vid Svart-
tjärnen ett par kilometer sydost om Ack-
tjärbo. Vi har inte exakt ålder men vid
ringmärkningstillfället var han som mini-
mum inne på det andra kalenderåret, men
han kan vara äldre. Året därpå kontrolle-
rade vi dessa två på samma ställe, ett tryggt
revirhävdande par verkade det som. Exakt
hur revirgränserna går i Svarttjärnsområdet
vet vi inte men det är mycket hyggen och
ungskog i närheten, något bra revir är det
ganska säkert inte. Om dessa två var ett par
eller inte får vi inte svar på och vi fick inga
mer kontroller av dem vid Svarttjärn.

Tre år senare, hösten 2001, dök vår
5129083 upp vid reviret Oxbacken, cirka
1 km norr om Svarttjärn. I det reviret har vi
haft en del olika par och vi har även hittat
häckningar där men under hösten 2001 var
”vår” lavskrika ensam de gånger vi kontrol-
lerade. Han var kvar där även under hösten
2002, men då i sällskap med en årsunge. Vi
vet inte vad som band ihop dem med varan-
dra men någon långsiktig relation var det
inte eftersom vår lavskrika dök upp i ett re-
vir på Fångåsen i februari 2003, 2 km NV
om Oxbacken. Under hösten 2003 var det
en ensam årsunge i Oxbackenreviret och i
höstas hittade vi ingen lavskrika där. Det har
gjorts en gallring där för något år sedan, om
det inverkade så pass att reviret gått från att
ha hyst revirhävdande och häckande par till
enstaka individer eller inga alls, det vill vi

studera något år ytterligare innan vi gör en
bedömning.

Reviret på Fångåsen har haft revirhävd-
ande par under alla år vi hållit på och vi har
även lyckats hitta några häckningar där.
Reviret är inte så stort eftersom det är om-
gärdat av hyggen och ungskog, men de cen-
trala delarna består mestadels av gammal
skog. I nuläget är vår värdering att det är ett
bra revir. Honan i reviret hade blivit ensam
eftersom hanen tydligen fallit ifrån av nå-
gon anledning och nu var det en plats ledig
och den tog vår vän 5129083. Det är så
bland lavskrikorna att paren är trogna var-
andra år efter år men dör den ena parten
tas den platsen rätt så snart över av en ny
make/maka. Man kan säga att det område
som krävs för ett revir, omkring 1 km2 i vårt
studieområde, är inmutat av ett par och plat-
sen i ett revirhävdande par är eftertraktat
av de lavskrikor som inte åtnjuter vare sig
eget revir eller partner.

Vi har inte hittat några bon på Fång-
åsenreviret under senare år men hösten
2003 hade vår lavskrika och hans nya be-
kantskap en ungfågel med sig i reviret och
under hösten 2004 var det två ungfåglar i
sällskapet. Beteenden tydde på att 2003 års
ungfågel inte var egen avkomma utan en
udda individ som fått chansen att bli med-
lem av flocken. Däremot 2004 års ungfåglar
visade många tecken på att vara född i
reviret.

Sen vi ringmärkte 5129083 är han nu så-
ledes inne på sitt tredje revir och verkar ha
blivit en stadgad familjefar om man ska göra
den jämförelsen. Han är den äldsta lavskri-
kan som vi har kontroll på för tillfället, minst
tio år gammal, och kanske inte har så många
år kvar. Vi ska dock försöka hänga med på
hans framtida förehavanden på Fångåsen.
Några år tidigare följde vi två årsungar med
radiosändare i samma revir och en av dessa
ungar har huvudrollen i nästa del.
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Från Fångåsen till Vassberget
I samma revir, Fångåsen, som föregående
historia slutar börjar således nästa och en till
parallell är att även denna huvudrollsinne-
havare ringmärktes 1997, men den här
gången som bounge. Ett av två kullsyskon
som föddes i Fångåsenreviret det året, var
en hane, 5129071 den andra i kullen var en
hona. Föräldraparet hade vi kontrollerat
sedan hösten 1993 och vi hade sista kon-
trollen på dem hösten 2000. Sedan hände
något och ett nytt par intog reviret under
2001 och den honan är nu tillsammans med
5129083 som jag berättat om tidigare.

På sommaren 1997 hade vi tillgång till två
radiosändare och dom tänkte vi utnyttja på
bästa sätt. Enligt den kunskap vi inhämtat
kunde man förvänta sig att en av dessa två
kullsyskon blev kvar med föräldrarna under
hösten och vintern medan den andra drog
iväg och letade sig en plats i något annat
revir. Denna förlängda ”vårdnad” är en stra-
tegi som ökar överlevnaden bland lavskrik-
ans avkommor, men alla i kullen brukar inte
få ta del av denna förmån. Under sensommar –

tidig höst brukar utflyttningen ske av dom
ungar som lämnar reviret och därför satte vi
på sändarna på kullsyskonen i början av au-
gusti.

Vi kontrollerade flitigt och tänkte varje
gång vi åkte upp mot berget att nu kanske
något hänt, vi spekulerade också vem av sys-
konen som skulle bli kvar respektive flytta.
Men vad hände? Naturligtvis blev båda kvar
i reviret hela hösten och en bra bit in på
vintern, sändarna tickade ut den tid som
fanns till förfogande och vi tog av dem där-
efter. Så gick det med vår planerade pussel-
bit för att öka kunskapen i denna fråga. I
slutet av januari hade vi sista kontrollen av
hela lavskrikefamiljen, honan av de två kull-
syskonen har vi inte sett till sedan dess medan
paret åter gick till häckning våren 1998 och
fick fyra ungar. För vår vän 5129071 fort-
sätter historien i ett angränsande revir.

Den 1 april 1998 var jag och kollade om
jag kunde se några bobyggnadsaktiviteter i
ett revir som ligger närmast nordväst om
Fångåsen, det revir som vi kallar Lilla Vass-
berget. Visst var det aktivitet där, det stod

Lavskrika på Vassberget i närheten av Acktjärbo en mil väster om Arbrå. Foto: Åke Englund.
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Inventering av gråhäger
i Hälsingland 2004

inte på förrän honan dök upp. Den honan
ringmärkte vi som ungfågel på hösten 1994
i Åmyrareviret som ligger närmast norr om
Lilla Vassbergsreviret. Hösten 1995 dök hon
upp på Lilla Vassberget och efter en avbru-
ten häckning 1996 fick hon fram en unge
1997. Sista observationen på honan tillsam-
mans med hanen var 25 januari 1998 och
således trodde jag att det var hanen som kom
efter honan denna första dag i april, men
det var 5129071 som kom och han hade ett
tjäderdun i näbben!

Har han flyttat från Fångåsen och hjälper
detta par med bobygge? Så var min första
tanke, jag fick inte ihop det, ända tills jag
följt dom ett bra tag och insåg att den förra
hanen i paret inte var med. Något hade hänt
hanen och 5129071 hade snabbt tagit chan-
sen att ersätta honom. Tjäderdunet han
hade med sig gömde han i en gran, så någon
ledtråd vart boet var fick jag inte den gången,
förmodligen hade han hittat det nyligen och
gömde det tills det var dags att fodra boet.
Vi hittade dock boet till slut, men häckningen
det året blev avbruten. Ungefär hälften av
alla lavskrikehäckningar blir avbrutna, det
kan också vara en anledning till att de tar
hand om sin avkomma så väl när de väl lyckas.
I augusti 1998 fick det här nybildade paret
sällskap av en ungfågel, var den kom ifrån
vet vi inte men det var en hane och han fick
ringnummer 5129095. Det blev ingen kort-
varig visit utan han följde paret ända fram
till vårvintern 2001, kanske det kunde ha
blivit ännu längre om reviret fått vara in-
takt.

Under de kommande åren lyckades vi hitta
parets bon, men inget av åren lyckades
häckningen för dom. Vad det berodde på
vet vi inte men det kan vara många orsaker
som spelar in. Det finns många som kan röva
ägg eller ungar, till exempel nötskrika, sparv-
hök, korp eller mård. Det kan också vara så
att själva reviret är dåligt, det kan vara sämre

möjligheter till skydd om det är för hårt gall-
rat och röjt i bottenskiktet. En sak var dock
tacksamt med det här paret och den udda
5129095 och det var att dom var mycket
lätta att mata fram. Hade man någon som
ville följa med ut för att se lavskrika så var
det här gänget ett säkert kort. Under häck-
ningstiden brukar de flesta par vara på tu
man hand och vara rätt svår att få tag och
oftast ointresserad av den mat vi ger dom.
Det här paret var ett undantag, dom var
rätt sällskapliga och dessutom var även den
udda med under häckningstiden.

Under vårvintern 2001 började det hända
saker i reviret, en avverkning satte igång mitt
i den del av reviret som vi kallar för borevir.
Om reviret breder ut sig omkring 1 km2 så
används bara en liten del som borevir och
vad som skiljer exakt mellan borevir och
andra delar vet inte vi, men lavskrikorna vet.
Avverkningen var inte helt oväntad för vår
del och en del i våra studier bygger på att
följa vad som händer med lavskrikorna när
reviren förändras. Ytterligare en avverkning
hade skett på reviret någon månad innan
och nu var det så dags för den centrala de-
len. Om dom hade påbörjat bobygge vet vi
inte men oavsett det såg vi inte till honan
mer och vad som hände får vi inte reda på.
Hanen och den udda såg vi till i reviret i
april men dom var också på besök i reviret
Vassberget som ligger närmast väster om
detta revir. Det vi befarade då och har kon-
staterat sedan är att efter den våren upp-
hörde L:a Vassberget att vara ett eget revir.
De delar som är dugliga används ganska sä-
kert som hamstringsplatser och födosöks-
områden, men då införlivade i andra revir.

Vår vän 5129095 tappade vi efter den
våren men han dyker upp igen längre fram
i artikeln. Samma vår, 2001, fick vi heller
inte tag på paret i Vassbergsreviret. Där hade
inga avverkningar drabbat reviret den vå-
ren utan något hade hänt lavskrikorna. När
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vi så kollade reviret under hösten så fanns
det ett nybildat par på Vassberget, vår tappre
5129071 var herre på täppan och honan i
paret hade vi ringmärkt i januari samma år
vid Ludde Rönnbergs koja som ligger några
kilometer därifrån. Detta nybildade par
häckade 2002 och fick fram fyra ungar och
vi hade givetvis hopp att hitta en häckning
2003. Men under vårvintern 2003 såg vi att
vår hane, 5129071, hade någon form av
skada på ena benet och hade därigenom svårt
att sitta på grenar med mera. Vi såg inte till
han något mer och senare på hösten hade
en ny hane tagit hans plats i reviret.

Alla tecken tydde på häckning under 2004
för det nybildade paret men vi lyckades inte
att hitta något bo. Vi kontrollerade paret
under hösten 2004 och när vi började med
häckningskontroll och boletning under vå-
ren 2005 hade honan försvunnit och ersatts
av en av de ungfåglar vi ringmärkte på Fång-
åsenreviret hösten innan. Paret gick till häck-
ning och i år lyckades vi hitta boet men
häckningen blev avbruten, varför vet vi inte.
Vi kommer att fortsätta bevakningen av
detta par på Vassberget men framtiden ser
ganska oviss ut. En ny väg har byggts in till
centrum av reviret, vilket tyder på en före-
stående avverkning. Blir den avverkningen
omfattande har vi nog ytterligare ett revir
mindre.

Från Lilla Vassberget till Tunnmyrbäcken
Som jag skrivit tidigare i artikeln ska vi ta
upp tråden med den lavskrika som vi ring-
märkte som ungfågel i reviret Lilla Vassberget
1998 och som fick ringnummer 5129095.
Den följde paret i ur och skur fram till 2001
då reviret upplöstes i och med att det blev
avverkning, i samband med det hade vi även
en observation på Vassberget. Varför följer
då en udda lavskrika ett par så länge och
varför får han vara med i gruppen? Alla svar
på det har vi inte förstås men mycket hänger

samman med de fördelar flocken har, bland
annat att fler ögon ser faror och hittar föda
bättre. Bland lavskrikorna brukar den udda
ofta också kunna ta en plats i det revirhävd-
ande paret när parten av samma kön dör
och därigenom uppnås den högsta statusen.

Hur ser man då skillnaden mellan parets
egna ungar och udda individer? Det vi tittar
på är så enkelt som uppförandet vid mat-
bordet, det vill säga kring talgen vi sätter ut.
Parets egna ungar har fri tillgång till maten,
de kan både äta och hamstra i lugn och ro.
Udda lavskrikor har lite tuffare villkor, de
får snällt vänta på sin tur och skulle de sitta
vid talgen när någon av paret kommer för
påfyllning blir dom bortjagad. Där sitter de
då i ett träd intill och väntar på nästa chans.
I flockar av andra arter är det oftast social
rang som styr hackordningen men bland lav-
skrikorna är det även släktskapet som har
stor betydelse. Lavskrikor har med andra ord
vissa mänskliga drag – ”våra snälla barn och
andras ungar”.

Vår 5129095 fick ingen möjlighet att ta
en plats som revirhävdare vare sig på Lilla
Vassberget eller Vassberget. Han följde dock
paret troget och var speciell på så sätt att
han var med dem även under häcknings-
tiden. Efter våren 2001 trodde vi inte att vi
skulle få se honom något mer men under
hösten 2004 kom vi i kontakt med honom
igen. Under älgjakten hade min bror kon-
takt med ett gäng lavskrikor varav en var
ringmärkt. När vi var dit och kontrollerade
så visade det sig att det var 5129095 som
etablerat sig och äntligen var herre på täp-
pan i ett revir. Platsen heter Tunnmyrbäcken
och ligger bra precis en mil NV från Lilla
Vassberget och det är längsta avståndet vi
haft mellan ringmärkning och kontroll på
en lavskrika, som mest tidigare har det rört
sig om en par kilometer. Nu under hösten
kontrollerade vi honom igen och vi kommer
att följa hans förehavanden kommande år.
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Sista gången 5129071 sågs var ena benet skadat och han hade svårt att sitta på grenarna.
Foto: Leif Larsson.
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Bakgrund
Ornitologer som varit aktiva under en längre
följd av år reflekterar förstås ibland över hur
påtagligt förekomsten av vissa fågelarter kan
variera mellan olika år. Detta med att hitta
trender måste vara ett vanligt diskussions-
ämne bland fågelintresserade att döma även
av rapporteringssystemet Svalan (http://
www.artportalen.se/birds/). Där möter man
redan på första web-sidan listor på arter som
observerats oftare respektive mer sällan än
tidigare år.

Via Svalan kan man således studera vissa
annars svårobserverbara trender i fågelart-
ers förekomst. Men, som alla fågelintresse-
rade vet, finns det också exempel på verkligt
dramatiska förändringar i numerär som vi
ornitologer även utan analysverktyg lätt kan
notera så att säga ”med blotta ögat”. Till
dem hör glädjande nog den positiva utveck-
lingen för ett flertal större fåglar med våt-
marksanknytning, till exempel häger, sång-
svan, grågås, vitkindad gås och havsörn. Och
till denna lista måste naturligtvis även föras

Häckningar av storskarv
 i Gästrikland 2005

Per Aspenberg

 Storskarv novem
ber 2005. Foto: L

ars G
öran L

indström
.
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ytterligare ett flagrant exempel på en senare
tidens vinnare, nämligen storskarven.

Storskarven häckade sannolikt i landet
längre tillbaks i tiden, men försvann och åter-
kom i modern tid som reproducerande art
först under 1940-talet vid Kalmar sund. Ut-
vecklingen var till att börja med långsam,
men från 1975 ökade populationen i Sverige
explosionsartat  från kanske 340 skarvpar
till omkring 25000-30000 par under tidigt
2000 tal (http://www.sofnet.org), alltså en
tillväxt med en faktor om ungefär ett hund-
ra!

Även i vårt regionala perspektiv har en
snabb utveckling kunnat noteras. Storskar-
ven rankades så långt som fram till år 1977
som en art där alla observationer från Gäst-
rikland skulle skickas in till Lrk (dåvarande
Rrk). Från de sista sju åren i denna epok,
1971-1977, blev totalskörden ändå inte mer
än 99 enskilda observationer (för lite mer
detaljerade uppgifter, se Aspenberg 2002).
Det kanske kan vara svårt att tro för fågelin-
tresserade som inte var med på den tiden
(eller glömt det) att det bara inrapportera-
des runt femton obsar årligen. I dagsläget
har ju storskarven avancerat till att vara en
av de arter som allra enklast och till största
antalen kan räknas in vid ett besök i skärgår-
den under tidsperioden april-september!
Ökningen blev särskilt påtaglig här i och med
etableringen som häckfågel på några öar i
Norduppland, som närmast bara cirka fem
kilometer från södra gästrikegränsen. Dessa
skarvar har häckat i Lövstabukten sedan
1993. Häckningarna sker numera enbart i
bon på marken. Antalet lyckade häckningar
har generellt ökat under åren (Gustavsson
1997) fram till 2005 då reproduktionen blev
betydligt sämre (Gustavsson personlig kom-
mentar).

År 1998 var det dags för första dokumen-
terade häckningsförsöket i vårt landskap, vid
Klubbstenarna utanför Eskön norr om Gävle.

Minst 70 färdigbyggda bon sågs där i maj
placerade direkt på marken och många skar-
var sågs även i själva bona. Häckningsplatsen
utgör fågelskyddsområde med landstignings-
förbud fram till sista juli, så händelseutveck-
lingen fick följas från båt. Någon gång i bör-
jan av juni övergav alla fåglar kolonin av
okänd anledning. Den första lyckade häck-
ningen i landskapet kom i stället att doku-
menteras från Dalälvsområdet 2001. Redan
året innan hade ornitologer (Lars Gustavs-
son med flera) iakttagit flera storskarvar som
uppehöll sig i hägerkolonin vid Hilsholmarna
nära Hedesunda. Våren 2001 kunde så minst
åtta bon med ruvande fåglar räknas in bland
hägrarna i tallarna på den lilla ön (Aspenberg
2002). Sten Ericson och författaren kunde
vid senare besök på platsen under somma-
ren 2001 konstatera att häckningarna re-
sulterade i ett antal flygga ungar. Med an-
dra ord stod en trädhäckande inlandskoloni

Genomletnig av Båkharen efter födorester, 8
maj 2005. Foto: Maria Boström–Fiskeriverket.
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för den första lyckade häckningen i landska-
pet.

Aktualiserad bland annat av den anmärk-
ningsvärda spridningen av skarven i landet
under senare tid har en livlig debatt pågått
om fågelns eventuellt menliga inverkan på
fiske, rörligt friluftsliv och så vidare. Flera
seriösa försök att samla in objektiva data rö-
rande dessa frågor har gjorts i Sverige (se till
exempel Lunneryd & Alexandersson 2005
och även Engström 1998). Under våren och
sommaren 2005 startade Fiskeriverket en
särskild undersökning genomförd av försöks-
stationen i Älvkarleby rörande i vilken mån
skarvar utnyttjade laxsmolt som föda (Fis-
keriverket 2005). De laxyngel som sätts ut i
älven nära utloppet vid Skutskär-Långsand
förefaller nämligen ha låg överlevnad och
man ville studera om skarvarna har del av
skulden. Merparten av fältarbetet inom detta
projekt bedrevs i anslutning till de väl eta-
blerade skarvkolonierna på upplandssidan,
men kompletterande studier planerades
även vid funna häckplatser i andra riktningar
från utsläppsområdet för laxsmolten. För-
fattarens  roll i detta sammanhang har varit
att anmäla fynd av nyetablerade kolonier i
Gästrikland till projektet och vara guide vid
de besök som gjorts i dessa kolonier för in-
samling av födorester.

Denna artikel har inte ambitionen att re-
dovisa resultaten från studien av skarvens
påverkan på laxsmolt eller närmare redo-
göra för utvecklingen av skarvkolonierna på
upplandssidan. Syftet med denna rapport
är i stället att förmedla en dokumentation
av numerärer och häckningsframgång för
den häckande populationen i Gästrikland
2005.

Material och metod
En systematisk genomletning av hela gästrike-
kusten gjordes  i början av maj 2005, då skarv-
bon med ägg kunde konstateras på två olika

öar. Ytterligare ett par heltäckande inven-
teringsomgångar genomfördes i skärgården
fram till början av juli utan att fler häckplatser
hittades. Detta skedde i samband med ett
nationellt monitorprojekt av onormal sjö-
fågeldöd (se till exempel www.x.lst.se). Där-
med gjordes, mänskligt att döma, en kom-
plett inventering av aktuella häckningsplatser
längs landskapets kust. Även hela den del av
Nedre Dalälven som är belägen i Gästrik-
land besöktes av ornitologer under havsörns-
och fiskgjuseinventeringar 2005. Samman-
fattningsvis torde därmed åtminstone kus-
ten och Dalälven vara nöjaktigt genomsökta
med avseende på häckande skarvar 2005.
Fågelrapporterings-systemet Svalan har an-
vänts för att finna eventuella indicier på an-
dra häckplatser, dock utan att hitta några
sådana data.

Vid de två funna kustlokalerna gjordes
landstigning med korta besök för boräkning,
ringmärkning och insamling av födorester
vid följande tillfällen 2005: 6 maj (bara Gås-
hällan), 8 maj (bara Båkharen), 20 maj, 13
juni, 5 juli och 3 augusti

Vid flera av dessa besök deltog även per-
soner knutna till Fiskeriverket som arbetade
aktivt med skarvprojektet vid Älvkarleby.
Särskild hjälp vid ringmärkning, protokoll-
förande och räkning av bon fick författaren

Bo med ungar vid Båkharen 13 juni 2005.
Foto: Maria Boström–Fiskeriverket.
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Tabell 1.  Utveckling av skarvkolonin vid Hedesunda, S.Färjsundet.

År Antal par Kommentar
———————————————————————————————————————
—————————————————————————
2001 minst 8 bon Flygga ungar kunde konstateras under sommaren
2002 cirka 60 bon Maxantalet bon inräknades 3 juni av LGu, som även räknade

in 30 hägerbon
2003 cirka 80 bon Lyckade häckningar
2004 cirka 90 bon häckningen misslyckades i stort sett, men 40 par hägrar lycka

des med häcknigarna
2005 inga häckningar 80-90 skarvar tidigt, försvann sedan, bara 5-10 par hägrar.
———————————————————————————————————————
—————————————————————————
då av Maria Boström, Hanna Hanssen, Lars
Karlsson och Bjarne Ragnarsson.

Den mer etablerade kolonin vid Södra
Färjsundet besöktes av författaren enligt föl-
jande: 5 maj, 19 maj och 25 juli, samt flera
gånger dessutom av Lars Gustavsson.

RESULTAT

Södra Färjsundet
Utvecklingen för dalälvskolonien är intres-
sant och utmynnande i vad man skulle kunna
kalla ett regelrätt haveri sommaren 2005.
Redan 2004 var häckningsframgången skral
på platsen, men under våren 2005 fanns
ändå ett hundratal skarvar på plats. Sten
Ericson och författaren räknade till cirka 80
den 5 maj. Den 19 maj hade dock skarvarna
övergivit själva kolonin och inga fåglar sågs
heller här den 25 juli. Utvecklingen från för-
sta häckningen 2001 framgår ovan. Man
måste konstatera att Hedesunda-skavarna också
misslyckats vad gäller att vinna lokalbefolk-
ningens gillande. Men trots detta finns egent-
ligen inga indicier för någon form av direkt
mänsklig aktion mot de häckande skarvarna
på platsen. Kolonin är trädhäckande och
vandalisering av bona ter sig bara av den
anledningen osannolik. Inga vittnesmål finns
heller om långvariga eller ofta upprepade

besök från friluftsfolk. Allvarlig mänsklig stör-
ning skulle ju annars kunna tänkas leda till
att skarvarna överger kolonin. Kanske står
förklaringen till skarvarnas misslyckande i
stället att finna i predation från havsörn. Att
örnar utnyttjar skarvkolonier som jaktplatser
är känt (Sevastik 2002 Fiskeriverket press-
meddelande 2005, Staav 2004, Boström
personlig kommentar) och havsörnar har
verkligen också regelbundet iakttagits under
häckningstid i Färjsundets skarvkoloni de se-
naste åren.

Båkharen
Bland lokala ornitologer med intresse för
kustfåglar har det på senare år inte så mycket
diskuterats om skarvar skall göra nya häck-
försök efter gästrikekusten utan mer var
skarvarna kommer att slå till nästa gång.
Olika gissningar på lämpliga öar har presen-
terats, såsom Skälstenarna, Lövgrunds Kä-
ringen, Trödjehällan och Skommarrevet.
Ingen har veterligen gissat på Limö-områ-
det, ty denna del av kusten, belägen i inner-
skärgården, är i hög grad exploaterad av
fritidshusbebyggelse och rörligt friluftsliv med
en rad anslutande småbåtshamnar inom
några kilometers avstånd. Icke desto mindre
inledde över hundra par bobygge just här,
närmare bestämt vid en av småöarna intill



 122
Fåglar i X-län nr 3-05

Båkharen. Den aktuella holmen mäter en-
dast cirka 90 gånger 40 meter och är i cen-
trala delen bevuxen med några lågvuxna
träd, omgivna av en bård av havtorn.

Den första landstigningen gjorde förfat-
taren den 8 maj, då 130 bon kunde räknas
in. Kolonin verkade i hög grad samordnad
tidsmässigt. Flertalet bon innehöll 4 ägg.
Boplaceringen var i lågt byggda risbon i
havtornssnåren samt på marken i anslutning
till dessa snår. Den 20 maj räknades till 161
bon, varav 138 med ägg. Kläckningen hade
precis börjat i fem bon. Den 13 juni räkna-
des till 154 bon, varav cirka 5 procent
tomma, cirka 20 procent med bara ägg, cirka
8 procent med både ägg och ungar och mer-
parten (104 bon motsvarande två tredjede-
lar av bona) med bara ungar. Av dessa var
86 ungar tillräckligt stora att märkas. Tre
veckor senare, den 5 juli var bilden natur-
ligtvis förändrad. Många ungar var nu full-
stora och i det läget ringmärktes bara ytter-
ligare 64.

Vid maj- och junibesöken sågs cirka 300
adulta skarvar i kolonin, men detta antal
hade minskat i juli till 150. Även ett upp-
följande besök gjordes, nämligen den 3 au-
gusti, och då lämnade minst 400 skarvar (till
stor del ungfåglar) platsen och en sista unge
märktes. Antalet intakta bon nu i början av
augusti uppgick till bara 89. Totalt försågs
sålunda 203 ungar med ring vid Båkharen.
Summa summarum uppskattar författaren
antalet flygga ungar (inklusive de som ej blev
märkta) till cirka 250-300 från 161 häck-
ningsförsök, motsvarande ungefär 1,5-1,9
ungar per par.

Gåshällan
Gåshällan utgör gästrikekustens nordligaste
större fågelskär som bland annat sedan länge
härbärgerat en större gråtrutkoloni. Ön
mäter cirka 200 gånger 175 meter, är upp-
byggd av berghällar och i stort sett trädlös.

Mer väntade var häckningarna här efter-
som cirka 105 tämligen nybyggda bon (fanns

Den nyetlaberade skarvkolonin 2005 vid Båkharen. Foto: Per Aspenberg.
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ej 2003) hittades av författaren redan som-
maren innan, den 7 juni 2004. Inga ägg hit-
tades i denna ”försöksomgång”, men året
därpå, den 6 maj 2005, kunde ruvande fåg-
lar verkligen konstateras. Bona, som på Gås-
hällan genomgående är placerade på mar-
ken, hade nu flyttats hundra meter från öns
högsta punkt till den mer låglänta delen i
norr.

Vid besöket den 6 maj räknades till 150
bon, varav 90 med ägg (1-5 st). Den 20 maj
blev resultatet 165 bon, denna gång inne-
höll 107 bon ägg. Den 13 juni hade antalet
bon påtagligt minskat till nu 71 stycken.
Framförallt var det de bon som låg i kolonins
södra utkant som försvunnit, utan att det
gick att hitta mer än obetydliga rester av
bomaterial på platsen. Vid denna tidpunkt
var 14 procent av bona tomma och samma
andel hade fortfarande bara ägg. Av bona
innehöll 13 procent både ägg och ungar och
59 procent bara ungar och i dessa ring-
märktes 69 ungar i tillräckligt gammal ålder.
Den 5 juli var ungarna betydligt fler, men
också mer rörliga och flockade sig i täta grup-
per mellan bona. Många av de märkta ung-
arna från 13 juni kontrollerades och 35 nya
ungar märktes. Sammanlagt blev därmed 104
skarvungar märkta sommaren 2005 på Gås-
hällan. Denna siffra motsvarar dock inte öns

totala ungproduktion som kan skattas till
mellan 150 och 250 alltså cirka 0,9-1,5 ungar
per häckningsförsök.

Ett avslutande besök gjordes den 3 augusti,
då bara ett tiotal flygga skarvar hittades.
Notabelt är att det då återstod endast 33
intakta bon (i betydelsen bokonstruktioner
alltså, oavsett om det fanns äggrester eller
inte i dem), således en fortsatt minskning från
de ursprungliga 165.

Diskussion
Sommaren 2005 gav alltså de första lyckade
häckningarna av storskarv längs kusten i Gäst-
rikland. Samtidigt havererade inlandskolo-
nin vid Hedesunda. Att havsörnar kan ut-
nyttja skarvkolonier som födokälla är nu-
mera ett väl dokumenterat faktum. Även i
samband med fiskeriverkets skarvprojektet
gjordes många intressanta iakttagelser av
konfrontationer mellan skarvar och örn
(Maria Boström, muntligt) och konflikten de
två arterna emellan är också beskriven från
andra delar av upplandskusten (Sevastik
2002, Staav 2004).

Kanske löper en äldre koloni större risk
än en nyetablerad att drabbas av så mycket
interaktioner med havsörn att häckningar-
na avbryts? Förklaringen skulle i så fall ligga
i att örnarna bara gradvis vänjer sig i till med
vanan att predera i kolonierna. Av de två
färska kustkolonierna borde rimligen inner-
skärgårdslokalen Båkharen också kunna åt-
njuta viss trygghet i detta avseende genom
att hålla till nära mänskliga aktiviteter som
borde göra havsörnarna mer obenägna att
operera fritt i området. Möjligen får vi se
fler etableringar nära bebyggelse och flitig
båttrafik just som ett svar på ökad konfron-
tation med havsörn?

Vid båda kustlokalerna lyckades i stort sett
häckningarna även om utbytet vid Gåshäl-
lan kanske låg så lågt som cirka en unge per
påbörjad häckning. Vid Båkharen pekar allt

Skarvkolonin vid Gåshällan 13 juni 2005. Ungar
ligger kvar i bona. Foto: Per Aspenberg.
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på en reproduktion kring 1,5-1,9 ungar per
påbörjad häckning.

Andelen ”försvunna” bon var överras-
kande stor vid Gåshällan. Hela 57 procent
av bona var borta mitt under häcknings-
säsong den 13 juni, och i augusti fanns en-
dast 20 procent av bona kvar. Eftersom inga
borester stod att finna där de gamla bona
legat borde andra skarvar ha återanvänt
bomaterialet. Vid Båkharen skedde bara en
minimal minskning (164 till 151, det vill säga
en minskning med 8 procent) av antalet bon
under den dryga månaden från maj till juni-
besöket. I augusti fanns 54 procent av bona
kvar intakta. Degenererandet av bon under
tiden från början av juli till augusti kan i hö-
gre grad vara en naturlig process i samband
med att ungarna blir fullstora och trampar
sönder bona. Däremot skiljer ju sig uppen-
bart utvecklingen tidigare på säsongen mel-
lan de två öarna såtillvida att över hälften
försvann vid Gåshällan, men under samma
period mindre än 10 procent vid Båkharen.
Om bona övergivits på grund av konkur-
rens mellan skarvarna eller som reaktion på
annan störning är svårt att gissa. Inga indi-
cier på mänsklig förföljelse finns från någon
av de två skärgårdsöarna. Troligen har ändå

någon form av signifikant störning inträffat
vid Gåshällan som lett till den högre ande-
len övergivna häckningar här. Måhända kan,
även i dessa trakter, havsörnar vara inblan-
dade i händelseförloppet?

Slutord
Detta är inte rätt forum att redovisa Fiskeri-
verkets nyss företagna födovalsanalyser. Men
enligt verkets eget pressmeddelande utgörs
skarvens föda, baserat på sommarens under-
sökningar vid södra Bottenhavskusten till ¾
av strömming, abborre och tånglake. Övriga
arter som finns representerade är bland
annat gers, nors, mört, id och storspigg
(http://www.fiskeriverket.se/). De stora an-
talen skarvar som kan samlas på vissa platser
kan förstås innebära en viss inverkan på det
lokala fisket (strömming och abborre finns
ju med i stapelfödan), även på så sätt att
skarvarna kan plocka fisk direkt från redska-
pen. Också skarvens allmänna fysionomi och
tendens till massuppträdande i kombination
med att den smutsar ner öar med stora mäng-
der ”guano” gör den misskänd bland fiskare,
båtfolk och lokalbefolkning. Man måste nog
därför räkna med en och annan framtida
aktion från ”vän av ordning” i skärgården.
Detta ger extra anledning att följa skar-
varnas framtida öden i landskapet, liksom
hur maktbalansen mellan örnar och skarv
utvecklas framgent.
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Årets kungsörnsinventering blir den 4 mars. Anmälan/förfrågan kan ske till Carl-Erik
Zetterlund 0278-409 27 eller e-post cez@spray.se

Foto: Bo Forsling.

Kallelse till årsmöte 2006 för Gävleborgs Läns Ornitologiska Förening.

Plats: Bygdegården Vargen, Söderhamn
Tid: Söndagen den 26 mars klockan 16:00

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar bjuds vi på ett föredrag av Robert Ekblom från
Uppsala Universitet om inventeringsmetodik och dubbelbeckasiner.

Väl mött! Vi bjuder på fika.
Styrelsen

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.
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Silltrut på Hästholmen. Foto: Lars Göran Lindström.

Tobisgrissla på Gran. Foto: Lars G Lindström. Fiskmås på Kuggören. Foto: Lars G Lindström.

Fisktärna i Lillfjärden. Foto: Lars G Lindström. Tordmule på Gran. Foto: Lars G Lindström.
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