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Kungsörnsinventering 2006

Säsongen 2006 kommer väl på sitt vis att bli historisk
i och med att resultatet blev noll häckningar i Gävle-
borgs län. På flera boplatser var det påbyggt med
bobalar men likväl ingen häckning. Vi har inget di-
rekt svar på den dåliga utdelningen men liksom an-
dra kungsörnsgrupper i Norrland sällar vi oss till
teorin om de återkommande snöfallen i början av
häckningssäsongen. Vår gemensamma inventerings-
dag i början av mars, då vi samlar länets kungsörn-
sinventerare till en förenad kungsörnsspaning, fick
mer fokus på snöbyar, dålig sikt och snålblåst. Vi fick
dock se en del kungsörn och skidåkning i en knapp
halvmeter nysnö är inte så tokigt det heller.

Det glädjande under året är att inventeringen
fortsatt ger resultat och att antalet kända kungsörns-
revir ökat från 13 till 15. I fyra av reviren har vi
ännu inte hittat något bo utan de gåtorna återstår
att lösa. Av de två nya reviren återfinns det ena i
Ljusdals kommun i ett område där det finns fler när-
liggande revir, i det reviret återfanns även ett bo. I
det andra nya reviret har vi ännu inte hittat något
bo men lite kaxig kan vi ändå vara eftersom det är
det första kända kungsörnsreviret i Bollnäs kommun.
Vi har haft många kungsörnsobsar under åren på
Bollnäs finnskog men inte fått sätta pricken över i
förrän i år. Nästa steg i detta revir blir att hitta bo-
platsen.

Personligen trodde jag att Ovanåkers kommun
skulle ”spräcka nollan” före Bollnäs när det gäller
kungsörnsrevir men det tipset gick om intet, de får
nöja sig med att vara värst i bandy. Det sporrar dock
inför fortsatta inventeringsinsatser att revir konsta-
teras även i de södra delarna av länet och även Gäst-
rikland borde snart stå på tur. Det nya reviret är
någon mil norr om landskapsgränsen och söder om
Gästrikland ståtar Uppland med ett par revir så det
vore ingen skräll om vi inom något år har ett
kungsörnsrevir i de sydligaste delarna av länet. Med
2006 års resultat i ryggen så känns det som att 2007
ska bli ett bra år, kungsörnarna är laddade efter ett
”viloår” och vi inventerare är sporrade till tusen.

  Calle Zetterlund



Nordiskt kungsörnsymposium

2006

Men resten av helgen led vi ingen brist på
kungsörnsinformation. Arten behandlades
ur en mängd olika aspekter. Vi fick förstås en
genomgång av resultatet från årets invente-
ringar i Sverige. I Norge har årets häcknings-
utfall också varit svagare än normalt medan
det i Finland varit lite bättre än under fjol-
året.

Vid ett tidigare symposium har vi fått höra
om kungsörn i Estland och i år redogjorde
Ugis Bergmanis om artens förekomst i Lett-
land. Kungsörnen är en sällsynt häckfågel i
Lettland, betydligt ovanligare än i Estland.

Börje Dahlén

Från kungsörnsym
posiet. Foto: L

eif L
arsson.

TILL ACKOMPANJEMANG AV VARGYL och berguvs-
rop hölls årets nordiska kungsörnsyposium
på Järvzoo i Hälsingland i månadsskiftet sep-
tember-oktober. Från VIP-gästernas sovrum
vette fönstren rakt ut i varghägnet och vår
samlingslokal var mitt inne i ”Rovdjurs-
centret de fem stora”. Med de fem stora me-
nar man de fyra stora fyrbenta rovdjuren
och människan. Första kvällen ägnades åt
guidning på rovdjurscentret och projekt-
ledaren höll med oss om att man nog borde
ha satsat lite på information även om kungs-
örn.
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Arten häckar uteslutande i anslutning till
större myrområden, ofta på myrholmar, och
det kan vara upp till nio kilometer mellan al-
ternativbo. Man har följt fem par över sam-
manlagt 49 häckningar och har i genomsnitt
haft 0,84 ungar per häckning. Bland de för-
väntade bytesdjuren orre, gräsand, trana,
korp, hare, räv och mård hade man också
hittat en ung varg. Kanske inte så konstigt
med tanke på att det finns 6-700 vargar i
Lettland.

En ingående redogörelse för kungsörn-
ens ekologi och status i Skottland gavs av
Jeff Watson, mannen bakom bibeln ”The Gol-
den Eagle”. Han började med att fastslå att
kungsörnåret börjar i oktober-november då
paren ofta spelflyger. Efter lägre aktivitet
under midvintern återupptas spelflykten i
februari och mars. Kungsörnen kan inte be-
handlas på ett enhetligt sätt för hela Skott-
land utan dess ekologi varierar kraftigt mel-
lan olika delområden. I vissa överbetade
områden minskar de naturliga bytesdjuren
och den dominerande födan är kadaver av
får och hjort. Levande lamm kan också tas
men trots den obegränsade tillgången är det
mycket sällan örnarna slår lamm som är äldre
än 3-4 veckor. I andra områden är skogs-
plantering en begränsande faktor för örna-
rna. När tidigare öppna marker beskogades
under 1950-70-talet minskade först antalet
örnrevir relativt kraftigt för att sedan stabili-
sera sig på lägre nivå. I andra områden där
det bedrivs en omfattande ripjakt är förgif-
tade åtlar, avsedda för räv och kråka, ett hot
mot örnarna.

God tillgång till kadaver leder till hög tät-
het av örnrevir. I nordvästra Skottland där
kadavertillgången är högst är det ofta bara
2-3 kilometer mellan bebodda bon. Däre-
mot blir häckningsframgången låg i detta
område, eftersom överbetningen leder till
utarmning av övrig fauna. För att föda upp
ungar behövs levande byten. Områdena

med bäst reproduktion kännetecknas av
färre kadaver men god tillgång på bytesdjur
i storleken 1-2 kg. För att uppnå myndighe-
ternas målsättning om minst 500 par kungs-
örnar i Skottland måste skyddet anpassas
efter de lokala hoten. På en del ställen är
arbetet mot förgiftade åtlar viktigast, på an-
dra ställen är det till exempel skyddet av
boplatser man bör inrikta sig på. I en frisk
population ska det ingå högst 5 procent
subadulta örnar i de revirhävdande paren.
Den flera gånger högre andelen subadulta
som finns i vissa områden i Sverige tyder på
onormalt hög dödlighet av adulta örnar,
enligt Jeff.

Martin Tjernberg gav en historisk exposé
över förändringar av kungsörnens utbred-
ningsområde och numerär i Sverige. Utifrån
en sammanställning 1925 uppskattas det
svenska utbredningsområdet ha uppgått till
cirka 135000 km2. Vid Dahlbecks invente-
ring 1942 bedömdes antalet par till cirka 100
inom samma utbredningsområde. Till 1982
hade utbredningsområdets areal ökat till cirka
185000 km2 bland annat genom tillkomst av
en ny population på Gotland och häckningar
närmare norrlandskusten. Den kända pop-
ulationen var 300 par men Martins egen
uppskattning låg på 400 par. 1998 hade
utbredningsområdet ökat till 230000 km2

och innefattade ett flertal isolerade häck-
ningsområden i södra Sverige. År 2005 var
utbredningsområdet ännu större. Bland an-
nat hade det sammanhängande utbredning-
sområdet i norra Sverige utökats mot syd-
ost. Martin beräknar nu arealen till 260000
km2 och uppskattar populationen till 700-
750 revir.

Föredragen om satellitmärkta kungsörnar
väcker alltid stort intresse på kungsörns-
symposierna. I år kunde Tomas Bergström
från kungsörnsgruppen i Jämtlands län be-
rätta om de tre juvenila örnar som under
fjolåret fick sändare på häckplatserna i norra
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Jämtland. Satellitörnarna är en del i en om-
fattande inventering som görs i ett lågfjälls-
område som ska hysa en vindkraftpark. De
enda två örnar som kläckts i Jämtland i år
har också försetts med sändare och i slutet
av september fanns de fortfarande kvar i sina
revir.

Av Karl-Otto Jacobsen från Norsk Institutt
for Naturforskning, NINA, fick vi senaste
nytt om de örnar som har försetts med sän-
dare i norska Finnmark. Det visar sig att både
i Jämtland och i Finnmark har ettåriga kungs-
örnar en tendens att återvända till sina
hemområden men inte till sitt födelserevir. I
stället kan de uppehålla sig i ett grannrevir
eller dra runt inom ett större område. Vi är
nog många örninventerare som haft förut-
fattade meningar om att de 2K-fåglar vi ofta
ser i reviren är parens fjolårsungar. Satellit-
örnarna kan få oss att revidera den uppfatt-
ningen. Karl-Otto berättade också om att
man utvidgat inventeringen i Finnmark mot
kusten och hittat en tidigare okänd popula-
tion av kungsörn ute på öarna. Man miss-
tänker att denna kustpopulation kan ha den
högsta tätheten i Norge.

Satellitmärkning av kungsörnar ger mycket
ny information som man omöjligt skulle
kunna inhämta utan den speciella tekniken.
En motsvarande teknisk utveckling sker nu
också med fjärrkameror. Vitali Reif från
Uleåborgs universitet redogjorde för projek-
tet bakom de bilder från ett kungsörnbo i
Finland som många av oss sett på Internet i
sommar. Kameran tar bilder med samma tek-
nik som en mobilkamera och skickar bilderna
vidare i GSM-nätet. Till kameran är också
en rörelsesensor kopplad. Tekniken är tes-
tad utan problem i bon av kungsörn och
duvhök, men när man testade den i havs-
örnsbo gick det sämre. Försök i tre olika
havsörnsbo gav alla till resultat att föräldra-
fåglarna inte återkom till bona. Kamerorna
fick tas bort, örnarna återkom och alla ungar

blev flygga. Det finns i nuläget ingen förkla-
ring till varför havsörnar skulle vara mer
känsliga för en kamera än vad andra rovfåg-
lar är.

Tekniktemat fortsatte med ett föredrag av
Lars Björk från skogsstyrelsen. Han deltar i
ett projekt för utveckling av UAV, Unmanned
Aerial Vehicle. För dessa ”intelligenta flyg-
plan” som används i professionellt syfte gäl-
ler helt andra och strängare tillståndsregler
än för modellflygplan för hobbybruk. Flyg-
planen är robusta, billiga, säkra och mycket
lätta och kan bära utrustning på upp till 500
gram. Utrustningen består i nuläget av ka-
mera, GPS och stabiliserande termisk sensor.
I planerna för framtiden ingår autopilot med
inlagd flygrutt och programmerad fotogra-
fering. Planet ska användas bland annat till
övervakning inom skog- och jordbruk. I nu-
läget tas bilder rakt ned från planet varför
det inte kan användas för att leta kungs-
örnbo. Test i två kungsörnrevir i Västerbot-
ten resulterade i ena fallet i att en adult örn
gick upp från boet för att inspektera planet
och i andra fallet i att ungen i boet började
tigga varje gång planet passerade över. Det
såg ut att vara mycket välregisserat när pla-
net demonstrerades utomhus. Vi följde pla-
net med blicken när ögonen fastnade i en
fjärran fågel med typisk flyktprofil. Natur-
vårdsverkets representant kvalitetssäkrade
omedelbart kungsörnsobservationen.

Ett annat föredrag utan direkt fokus på
kungsörn var Lars-Erik Nordins redogörelse
från polisen i Gävleborgs län om de senaste
årens fauna- och jaktbrott i länet. Vi kunde
snabbt enas om att Gävleborg tycks ha varit
ovanligt förskonad från denna typ av brotts-
lighet jämfört med många andra län. Sär-
skilt från Norrbotten kunde man vittna om
åtskilliga faunabrott mot kungsörn senaste
åren. Från Sörmland kunde Jan-Erik Häg-
gerroth berätta om hur yrkesjägare ertappa-
des med korpjakt vid åtel och att det lett till
fällande dom.
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Ett hot mot kungsörnen med snabbt steg-
rande aktualitet är utbyggnaden av vind-
kraften. Det finns ännu inga dokumenterade
skador på kungsörn i Norden, men väl på
havsörn. Ole Reitan från NINA berättade
om vindkraftparken på ön Smöla sydväst om
Trondheim. På ön häckar 65-70 par havs-
örnar och där finns nu också 48 vindkraft-
verk. Många av reviren låg inne i själva par-
ken och nästan alla dessa har övergivits. Vid
jämförelse med ett kontrollområde har an-
delen lyckade häckningar halverats på ön.
Man söker nu igenom parken en gång i
veckan med hjälp av specialdresserad hund.
Hittills har man hittat tio havsörnar som
dödats vid kollision med kraftverkens vingar.
Tre av örnarna var ungfåglar och sju var
adulta. Ett möjligt sätt att försöka minska
kollisionsrisken kunde vara att måla en av

vingarna på vindkraftverken svart. Det av-
görande vid utbyggnaden av vindkraftverk
är att man som naturvårdare måste komma
in tidigt i planeringen och få inflytande över
placeringen, menar Ole. Han anser vidare
att det är önskvärt med minst en, helst två
kilometers avstånd mellan havsörnsbo och
vindkraftverk.

Så avlutades årets innehållsrika sympo-
sium med ett välförtjänt tack till symposie-
generalen Calle Zetterlund. I skrivandets
stund är det ännu oklart var nästa års örn-
möte kommer att hållas. Det blir hur som
helst en tuff utmaning att både hitta en plats
och att komponera ett program som mat-
char årets nordiska kungsörnsymposium på
Järvzoo.

Denna artikel har även publicerats i Örn
72:s tidskrift Kungsörnen.

Intresserade deltagare studerar UAV vid kungsörnsymposiet. Foto: Leif Larsson.
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SVERIGES ORNITOLOGISKA FÖRENINGS forsknings-
kommitté hade, efter ett uppehåll 2005, ut-
sett storskarv och silltrut som riksinventering-
sarter 2006. Eftersom arterna i Hälsingland
bara häckar längs kusten och jag tidigare i
kustfågelinventeringen (Aspenberg&Ax-
brink 1998) inventerat arterna var det na-
turligt att jag tog ansvar för att hålla i årets
riksinventering. Till skillnad mot andra
riksinventeringsarter var det också svårt att
fördela ut arbetet till en mängd inventerare

då arterna inte kan inventeras om man inte
har tillgång till båt. I princip ledde detta till
att jag själv utförde all inventering, men med
ovärderlig assistens av ett stort antal fågel-
skådarvänner, se mer nedan.

Bakgrund
Silltruten häckar i Sverige i två skilda raser.
Nominatrasen Larus fuscus fuscus på ost-
kusten och L.f.intermedius på västkusten. Skä-
let till att silltrut valdes till riksinventeringsart

Riksinventering av silltrut
i

Hälsingland
2006

Mats Axbrink

Silltrut. Foto: M
ats A

xbrink.
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var huvudsakligen att nominatrasen, det vill
säga den ras som häckar hos oss, uppvisat en
stark tillbakagång under senare årtionden
och att den därmed betraktas som Endage-
red (starkt hotad) i senaste uppdateringen
av den Svenska rödlistan (Artdatabanken
2005). Orsaken till ostkustsrasens minskning
är ännu inte klarlagd. Den västsvenska rasen
visar däremot en stabil trend (Artdata-
banken 2005). Förutom små skillnader i ra-
sernas dräkter är den stora skillnaden de helt
skilda flyttningsmönstren. Fuscus flyttar, via
östra Medelhavet, till tropiska Afrika medan
Intermedius flyttar till västra Afrikas kuster.

I den omfattande ringmärkning som sker
av kusthäckande fåglar i Hälsinglands skär-
gård av Kenneth Karelius och övertecknad
så har silltruten kommit att spela en central
roll. Just det faktum att den är en riktig lång-
flyttare och dessutom rödlistad har gjort att
särskilt stort intresse har riktats mot arten.
Resultat av ringmärkning av silltrut i hälsinge-
skärgården publiceras på annan plats i denna
tidning. Ringmärkningsarbetet har lett till att
jag redan innan årets inventering påbörja-
des hade i stort sett ”full koll” på vilka öar
som silltrutar häckade längs kusten. Däre-
mot hade jag efter kustfågelinventeringen
1997-98 inte regelbundet noterat vilka för-
ändringar som skett i landskapets silltruts-
population. Det var därför med stor förvän-
tan jag såg fram mot att få utföra invente-
ringen.

Metodik
Silltrut häckar hos i stort sett bara på öar
längs kustbandet. Dock konstaterades ett par
häckande på ett tak inne i Hudiksvall. Denna
häckningsmiljö är känd från Stockholmstrak-
ten och trakteras också av skrattmås, fiskmås
och gråtrut hos oss. Inventering av skärgårds-
öar kan göras på två olika sätt. Antingen ge-
nom att besöka häckfågelön och räkna samt-
liga bon när silltrutarna ruvar (så kalllad

boräkning), eller att räkna antalet vuxna fåg-
lar på ön (så kallad parräkning). Den första
metoden ger ett säkrare slutresultat på hur
många par som häckar, men har nackdelen
att den ger en kraftig störning. Parräkningen
innebär en mindre störning, men ett något
osäkrare resultat (var alla fåglar på plats vid
räkningstillfället ?, svårigheter att räkna i rik-
tigt stora kolonier). Jag valde att utföra in-
venteringen som parräkning. Samma meto-
dik användes också vid kustfågelinventer-
ingen 1997-98.

Silltruten anländer från sina vinterkvar-
ter till oss i april och i början av maj torde
samtliga fåglar vara på plats. Utifrån ring-
märkningen vet vi att silltrutsungarna kläcks
från mitten av juni. Eftersom arten ruvar
cirka en månad så kan man utgå från att
räkningen av antalet par är mest lämpligt att
utföras från cirka 20 maj till 20 juni i vårt
område. Inventering tidigare på säsongen
kan innebära att sent häckande par ännu
inte är på häckningsön och en sen invente-
ring kan innebära att par som avbrutit
häckningen kan ha hunnit lämna ön. Nu är
det dock inte bara inventering av silltrut som
ska hinna utföras under den hektiska för-
sommaren och min inventering började där-
för den 4 juni och avslutades den 1 juli. Den
största delen av inventeringen kunde dock
utföras under ”bra” inventeringstid och un-
der goda förutsättningar.

Inventeringen
Den första ön som jag inventerade var Gran.
Detta fågeleldorado besöktes tillsammans
med Anders Johansson, Helena Persson och
Stefan Henriksson den 3-4 juni. Under ett
besök i juli 2005 på ön kunde konstateras
att silltrutarna på Gran var oerhört många
och det kunde också bekräftas 2006 då be-
ståndet bedömdes till hela 518 par. Jag är
den förste att erkänna att ett så stort be-
stånd är mycket svårräknat och någon helt
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exakt siffra inte går att få. Vi kan dock kon-
statera att detta sannolikt är den plats i Sve-
rige (Världen?) tillsammans med Stora Karlsö
där det häckar mest fuscus-silltrutar! Gran
är ju mest känt för sina fina kolonier av tord-
mule och tobisgrissla och att det är den plats
där det är enklast att hitta sillgrissla i länet.
Ur ett internationellt perspektiv borde dock
silltrutskolonin framhållas som det mest ex-
klusiva på ön.

Under en intensiv period 13-29 juni gjor-
des tio olika skärgårdsturer som innebar att
ytterligare 36 kolonier besöktes. Den 17 och
25 juni inventerades Jättendals skärgård och
området utanför Strömsbruk tillsammans
med Kenneth Karelius. I detta område finns
också en jättekoloni på Jättbågan med 285
par. Området norr om Hornslandet upp mot
Bergön inventerades tillsammans med Mats
Sundqvist och Lars-Göran Lindström vid två
olika tillfällen. Här finns många fina silltruts-
öar och området i sin helhet hyser cirka 275
par silltrut.

Området söder och väster om Horns-
landet har en svagare silltrutsstam. Områ-
det inventerades tillsammans med Jonny
Snell. Trots ganska tufft väder gick invente-
ringen bra att utföra. Tufft väder var det
också när området kring Agön skulle kollas
med Robert Stefansson. Sjögången var så
kraftigt att vi valde att lämna några öar sö-
der om Agön till senare. Dessa öar blev där-
för inte inventerade förrän 29 juni. Den vik-
tigaste häckningsön i området är Bådastena-
rna i sundet mellan Kråkön och Innerstön.

Ett viktigt kärnområde för silltruten i land-
skapet är skärgården utanför Stålnäset i Sö-
derhamn. Tillsammans med Stefan Persson
och Esbjörn Nordlund inventerades områ-
det den 21 juni. Här finns flera mycket fina
kolonier, varav tre kring 100 par vardera.
Dessa är Gråhäll, Miharet och ett litet skär
strax väster om Tärnsharet vid Prästgrundet.

Det är sedan tidigare känt att silltruten i

stort sett saknas i södra delen av Söderhamns
skärgård. En liten koloni om högst 5 par har
funnits på Storjungfrun, men det är osäkert
om den finns kvar. Jag bedömde det som en
för stor insats att försöka ordna båttransport
till Storjungfrun för att inventera en så liten
koloni varför ön lämnades oinventerad.

Det kom också in, via Svalan, tre rappor-
ter från andra kolonier. Magnus Liljefors
hade fyra ruvande fåglar på Malskär i Hudiks-
vallsfjärden, Olle Thyrestam hade två par på
ett litet skär söder om Långvind och Stefan
Persson och Robert Lindberg hade ett par på
Prästgrundet. På Prästgrundet har det fun-
nits en stor koloni under början av 2000-
talet, men sedan en räv kom till ön har trutar-
na flyttat till näraliggande öar (se ovan).

Resultat
Häckande silltrut konstaterades på totalt 42
öar. Dessutom fanns 1 par på hustak. Kolo-
nier på bara några fåtal par (< 10 par) före-
kom på 16 lokaler. Kolonier i intervallet 11 –
50 par fanns på 18 av öarna. En ö (W Tärns-
haret) låg i intervallett 51-99 par, medan sex
kolonier (Gran, Jättbågan, Gammelsten, Bå-
dastenarna, Miharet och Gråhäll) hyste minst
100 par. Totalt räknades det till 3622 adulta
silltrutar på öarna vilket alltså skulle innebära
1811 par utifrån parräkningen, se dock mer
under Diskussion nedan. Under Kustfågel-
inventeringen noterades 1014 par vilket
innebär en populationsökning med i storleks-
ordningen 78 procent. Jämför man med ma-
terialet från 90-talet ser man att silltruten
häckar på i stort sett samma öar, men att ök-
ningen i populationen huvudsakligen har
skett i de riktigt stora kolonierna. Tittar vi
geografisk på fyndbilden och delar in land-
skapet i tre delar får vi ett splittrat resultat:
1 Området norr om Hornslandet upp till

Medelpadsgränsen. Här häckar idag
1149 par vilket är en ökning med 80
procent sedan 97-98.
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2 Området söder om Hornslandet ner
till Långvind. Här häckar idag 268 par
vilket är i stort sett detsamma som 97-
98 (231 par).

3 Söderhamns kommun. Idag häckar
här 394 par vilket är nästan en tre-
dubbling (281 procent) från 97-98
(140 par).

Vi kan alltså konstatera att den stora posi-
tiva utvecklingen skett i Söderhamn och
området norr om Hornslandet. Däremot ser
det inte lika bra ut för området söder om
Hornslandet. Här har också den största

omfördelningen bland kolonier skett. Ut-
veckling i detta område har sannolikt sin
orsak i högt predationstryck från mink (egna
iakttagelser). Resultat från samtliga invente-
rade öar presenteras i tabell på nästa sida.

Då den totala sammanräkningen från hela
Sverige ännu inte är klar vet jag inte hur stor
andel av den svenska silltrutspopulationen
som finns hos oss. Utifrån inventeringar un-
der senare år kan dock en gissning vara att
cirka 20-40 procent av fuscus-andelen finns
längs vår kust. Hälsingland framstår sålunda
som ett mycket viktigt område för silltrut i
Sverige.

Häckande silltrutar på Jättbågan. Foto: Mats Axbrink.
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Häckningsö                          Par       Par         Kommun Kommentar

                                             2006    1997
Bäcksandsharet, Gnarp 13 8 Nordanstig
Gran 518 160 Nordanstig Förutom en liten koloni i syd-

änden finns silltrutar längs hela
nordsidan, med den största kon-
centrationen på nordostudden.

Norrskär, Vitörarna 0 15 Nordanstig
Sörskär, Vitörarna 50 80 Nordanstig
Jättbågan, Jättendal 285 150 Nordanstig
Stor-Hällan, Jättendal 5 1 Nordanstig
Gubbarna N, Stocka 0 1 Nordanstig
Jan-Pettersharet, Strömsbruk 0 1 Nordanstig
Själhällorna, Strömsbruk 5 0 Nordanstig
Remmarharet, Rogsta 38 40 Hudiksvall
Korvgrund, Rogsta 14 35 Hudiksvall
Skottstenarna, Rogsta 20 25 Hudiksvall
Enskärsharet, Bergön, Rogsta 1 1 Hudiksvall
Vitskär, Rogsta 25 3 Hudiksvall
Hattgrund, Rogsta 0 1 Hudiksvall
S Hamnskäret, Rogsta 0 1 Hudiksvall
Gammelsten, Rogsta 143 70 Hudiksvall
Lakbäcksgrynnan, Rogsta 0 1 Hudiksvall
Halvarskär, Hornslandet 12 0 Hudiksvall
Stolpen, Lingarö, Hudiksvall 0 1 Hudiksvall
Långharet, Bålsön 20 10 Hudiksvall
Hudiksvall C 1 0 Hudiksvall
Sandreveln, Hudiksvall 5 13 Hudiksvall Stora ön
Malskär, Hudiksvall 4 5 Hudiksvall
Hansåkergrundet, Hudiksvall 0 1 Hudiksvall
Stolpen, Tunaolmen, 10 0 Hudiksvall
Hudiksvall
Truthällorna, Idenor 4 22 Hudiksvall Minkdrabbad
Storgrundet, Tunaolmen 23 15 Hudiksvall
Hudiksvall
Bocksön, Njutånger 2 0 Hudiksvall
Bonden, Njutånger 0 2 Hudiksvall
Stumpen, Njutånger 14 30 Hudiksvall Minkdrabbad
Brottet, Nutånger 0 45 Hudiksvall
Disan, Njutånger 3 5 Hudiksvall
Gröthällan  Kråkön 1 0 Hudiksvall
Fästmön, Kråkön 0 6 Hudiksvall
Bådastenarna, Kråkön 110 45 Hudiksvall
Agö fyr 23 40 Hudiksvall Skvalpen
Stora Hamnhällan, Våtnäs, 3 6 Hudiksvall
Enånger
Själhällan  Enånger 2 0 Hudiksvall
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Gunnarshällorna, Agön 24 6 Hudiksvall Två öar. 4 par på södra ön,
20 par på norra.

Små-Tihällan, Agön 14 7 Hudiksvall
Tihällsten, Agön 2 15 Hudiksvall
Fisket, Enånger 22 7 Hudiksvall
Megrundet, Långvind 2 0 Hudiksvall
Tärnsharet, Prästgrundet 20 0 Söderhamn
W Tärnsharet, Prästgrundet 80 0 Söderhamn
Prästgrundet 1 2 Söderhamn Räv på ön
Glätte, Stålnäshararna 8 1 Söderhamn
Sillharet, Stålnäshararna 17 11 Söderhamn
W Miharet, Stålnäsharanan 0 1 Söderhamn
Miharet, Stålnäshararna 100 25 Söderhamn
N Tvåharen, Stålnäshararna 0 2 Söderhamn
NW Tvåharen, Stålnäshararna 0 7 Söderhamn
Tvåharen N, Stålnäshararna 0 2 Söderhamn
Storstensharet, Stålnäshararna 21 25 Söderhamn Minkdrabbad
Rönnharsrabbarna W, 0 1 Söderhamn
Stålnäshararna
Kajsarulta, Skatön 0 1 Söderhamn
Penninggrund 22 12 Söderhamn
Gråhäll 115 50 Söderhamn

Diskussion
Även om 1811 par kunde konstateras un-
der årets inventering så måste påpekas att
det sannolikt inte är det absoluta sanningen.
Det har bedömts (Landgren genom e-post)
att genom att använda en omräkningsfaktor
på 1,7 för att beräkna antalet par från ob-
servationer av antalet individer så får man
en mer rättvis bild av det egentliga antalet
häckande par. Det skulle innebära att
populationen sannolikt är cirka 2130 par
istället, men eftersom samma inventerings-
metodik användes 97-98 så innebär det att
populationen då borde varit motsvarande
1190 par. Den procentuella ökningen för-
ändras därför inte.

Resultatet var inte helt oväntat då jag un-
der årens lopp kunnat konstatera att många
kolonier vuxit i storlek. Att ökningen var så
stark som 78 procent var dock mycket för-
vånande men trots allt oerhört glädjande.
Vad kan då orsaken till denna starka ökning
vara? Låt oss först titta på de faktorer som

nämnts för att förklara silltrutens nedgång
(se bl a faktablad från Artdatabanken).

Gråtrutens expansion har ansetts påverka
silltruten negativt genom bland annat födo-
och boplatskonkurrens. Under senare år har
gråtruten fått det kärvare på grund av den
omfattande trutdöden, men även genom att
soptippar försvunnit vilket är en viktig födo-
källa för gråtruten. Minkens härjningar kan
ganska snabbt påverka en art som silltruten.
Minkpredation påverkar framför allt sent
häckande arter mest, till vilka ju silltruten
hör. Egna observationer tyder inte på att
minkpredation har ökat under senare år.
Kanske har silltrutarna nu hittat öar där inte
minkar är så frekventa och häckningen kan
lyckas. Fisktillgången i havet beskrivs av
många som dålig, men ändå har vi ökande
populationer av åtskilliga fisklevande fågel-
arter. Silltruten kanske förmår nyttja även
andra arter än strömming som födokälla, det
vill säga fiskarter som inte är attraktiva mat-
fiskar. Den förr i tiden relativt omfattande
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äggplockning, men också meningslösa skju-
tandet av ”måsfågel” har minskat eller helt
försvunnit till stora delar. För en så långli-
vad art som silltrut kan jakt på adulta fåglar
bidra påtagligt till att populationen minskar.
Klororganiska miljögifter borde ha haft en stor
inverkan på en sådan toppkonsument som
silltruten. Minskade miljögiftshalter under
senare år borde varit positiv för silltrutarnas
häckningsframgång.

Då inga säkra orsaker fanns till silltrutens
tillbakagång så är det svårt att hitta några
givna slutsatser till den nuvarande expan-
sionen. Flera av ovanstående faktorer har
dock verkat i positiv riktning för silltruten
under senare år. Vi får hoppas att det förblir

så och att arten även fortsättningsvis kan vara
ett givet inslag i hälsingeskärgården.

Referenser:
ArtDatabanken 2006-05-30. Faktablad:
Larus fuscus – silltrut. Förf. Richard Fredriks-
son & Martin Tjernberg 1992. Rev Frank
Götmark & Matti Åhlund 1994, Martti
Hario, Åke Andersson & Martin Tjernberg
2002, Åke Andersson & Martin Tjernberg
2005.

Aspenberg, P. & Axbrink, M. 1998. Kust-
fågelinventering i Gävleborgs län 1997-98.
Fåglar i X-län 29(4): 132-174.

Landgren, Tomas. E-post via Henri Engström.

En av årets ungfåglar. Gammelsten 5/8 2006. Foto: Mats Axbrink.
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INFÖR VÅREN-SOMMAREN 2006 utsåg Sveriges
Ornitologiska Förening storskarv och silltrut
till landets riksinventeringsarter. Genom de
regionala rapportkommitteernas försorg
skulle dessa två fågelarters utbredning och
populationsstorlek närmare undersökas
detta år. Denna artikel syftar till att redovisa
resultatet från landskapet Gästrikland vad
gäller silltrut. Det är en på många sätt tack-
sam art att kartlägga då den hos oss som häck-
fågel förekommer uteslutande vid kusten
och där koncentrerad till ett relativt litet

antal kolonier. Dessutom vistas den, för att
vara en kustfågel, osedvanligt lång tid av året
på och runt häckplatsen. I och med att ett
stort material av taxeringssiffror finns från
tidigare år har nulägesbeskrivningen i denna
artikel kompletterats med en diskussion om
hur silltrutpopulationen utvecklats under de
senaste 35 åren.

Material och metod
Bakgrundsdata till denna artikel har för 2006
samlats in genom besök under häckningstid

Per Aspenberg

Silltruten i Gästrikland

1971-2006

Ad häckande silltrut. Trödjehällan 2005-07-13. Foto Martin Alexandersson
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vid samtliga kända häckplatser för silltrut i
landskapet. I realiteten har de facto hela kust-
sträckan inventerats på häckande skärgårds-
fåglar av författaren som ett led i undersök-
ningar av onormal sjöfågeldöd. Vissa områ-
den har av olika skäl (fram för allt för att
kartlägga sena fall av trutdöd) följts upp kon-
tinuerligt under längre tid med upprepade
besök. Det gäller i första hand Eggegrund
och området Klubbstenarna-Trödjehällan-
Skommarrevet. Den metodik som använts
vid sommarens häckfågelundersökning
framgår av tabell i bilaga 1.

När det gäller äldre data har författaren
gått igenom egna fältanteckningar från
1961-2005 och överfört de noteringar som
gäller silltrut efter 1970 till ”Svalan-format”
i excel. Detta material om cirka 550 histo-
riska datalagda obsar har analyserats för att
ge en bild av hur landskapets totala silltruts-
population utvecklats under de senaste 45
åren. Materialet är långt ifrån komplett i så
motto att pålitliga uppskattningar skulle fin-
nas för varje häckplats och varje år. Vad gäl-
ler många av öarna saknas nämligen data
för ett antal år, och när data finns kan de
dessutom ibland vara osäkra. Detta framgår
av kommentarer i grundanteckningarna (till
exempel ”bara räknat ungefärligt från båt –
troligen underskattning”) eller direkt av tid-
punkten för besöket. De siffror som i fält-
anteckningsböckerna har getts en framto-
ning av mer noggranna totalräkningar har
förts in i tabellen i bilaga 2. I fältanteck-
ningarna finns också många sifferuppgifter
från sensommar och tidig höst. Dessa har ett
intresse genom att påvisa hur långvarig
silltrutens vistelse är på eller nära häckplatsen
och kan också ge värdefull information om
häckningsframgång. Det har dock framgått
att fåglarna ibland kan röra sig några kilo-
meter under denna tid och förena sig med
artfränder i grannkolonin. Av den anled-
ningen har normalt inte siffror från perioden

efter mitten av juli använts för att föras in i
ovannämnda tabell.

Observera att kompletteringar gjorts för
att kunna skatta totalpopulationens utveck-
ling på så sätt att där data saknas har insatts
interpolerade siffror mellan år med säkra
siffror. Om data finns för till exempel 1997
(låt oss säga 45 par) och 2000 (60 par) har
sådan imputering gjorts med de gissade vär-
dena 50 par för 1998 och 55 för 1999.

Resultat
En summering av skattat antal häckande
silltrutar på 18 olika förekommande häck-
ningsöar ger en aktuell totalpopulation
häckningssäsongen 2006 i Gästrikland på
180 par. De största kolonierna är nu Egge-
grund (39 par), Käringen - Lövgrund (31
par), Vitgrund (27) och Trödjehällan (18).
Både vid Eggegrund och Vitgrund är häck-
ningsplatserna egentligen fördelade över
flera delkolonier som är geografiskt skilda
med flera hundra meters avstånd. För några
andra häckningsöar är å andra sidan inbör-
des avstånd så litet att de egentligen kanske
borde räknas som en enda koloni. I första
hand gäller detta de två småöarna Älghällan
och Älghällsrevet samt småöarna vid Klubb-
stenarna (Innersten, Skrammelharen och
Mittensten). I tabellen har dock indel-
ningsgrunden gällt efter öar.

Populationstotalen för 2006 innebär en
fortsatt ökning från 2005, precis som mel-
lan 2004 och 2005. Stammen har dock ännu
inte återhämtat sig till sextio- och sjuttiotalets
nivåer.

Åren 1971-72 gjordes en noggrann kust-
fågelinventering av större delen av gästrike-
kusten då 272 par hittades (Aspenberg &
Risberg 1973). Om man adderar en mycket
försiktig uppskattning för de då icke inven-
terade delarna hamnar man för dessa år på
en totalpopulation i landskapet på troligen
åtminstone 375 par. Den därpå kommande
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nedgången från 1972 var mycket snabb. De
två största taxerade kolonierna minskade på
sju år från 85 till 10 par vid Skälstenarna
och från 58 till 35 par vid Käringen 1979
(författarens egna räkningar - se tabell i bi-
laga). Dessa två kolonier minskade tillsam-
mans sålunda under denna korta tid med
nära 75 procent.

Ända fram till 1990 fortsatte minskningen
(se diagram ovan). Landskapets häckande
stam kunde då uppskattas till endast drygt
80 par, vilket motsvarar bara 22 procent av
motsvarande siffra 1971-72! Efter detta bot-
tenläge har en tydlig och glädjande uppgång
skett. Den är så markant att det 2006 kunde
räknas in mer än dubbelt så många silltrutar
som 1990. Detta till trots har dock inte mer
än knappt 50 procent av 1971-72 års pop-
ulationsnivå uppnåtts.

Denna artikel syftar inte till att diskutera
orsaken till populationssvängningarna. Men
det bör framhållas att det relativt enkelt går
att räkna minimiantal producerade silltrut-
ungar under eftersommaren. Vid landstig-
ning i kolonierna flyger/simmar årsungarna
ut på vattnet och grupperar sig i täta flockar
dit de adulta fåglarna småningom också sällar

100

200

300

400
19

71
-7

2

19
75

19
78

19
81

19
84

19
87

19
90

19
93

19
96

19
99

20
02

20
05

                       Diagram 1.  Antal häckande par silltrut i Gästrikland åren 1971-2006

sig. Vid mer än 100 tillfällen har författaren
räknat gamla och ungar i denna situation. Om
man summerar 80 av dessa räkningar från juli-
augusti åren 1983-2003 (obsar som redan finns
datalagda) till en fiktiv jätteflock över alla år
och platser får man 2233 ad och 1172 pulli/juv.
Detta skulle motsvara en mycket hög ung-
produktion om cirka 1,05 unge per par, som i
sig borde kunna borga för en tillväxt i popu-
lationen. Antalet ungar relaterat till adulta ham-
nar på drygt 0,5 för räkningar före 15 juli, där-
efter för andra hälften av juli maximala  0,53
(1,27 ungar per par) för att sedan gradvis sjunka
till 0,37 (0,75 ungar per par) om man räknar
adulta och ungar efter 20 augusti.

Materialet som beräkningarna gjorts på är
något ofullständigt, då de tre senaste årens siff-
ror av tidsskäl inte tagits med (ännu inte data-
lagda). Dessa år har häckningsframgången varit
god för silltrutarna. Däremot finns räkningar
med från flera reproduktionsmässigt dåliga år
med sammanhängande särskilt intensiv  pre-
dation från mink. Detta gäller till exempel åren
1998, 1999 och 2000.

Diskussion av metodiken
Upprepade räkningar under samma
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häckningssäsong av närvarande adulta
silltrutar i kolonin har gett relativt stabila siff-
ror för Gästriklands del under den tidiga
delen av häckningen. Fram till och med mit-
ten av juli har avvikelserna mellan min- och
max-värden sällan varit större än 25 pro-
cent. Enligt erfarenheter som Martti Hario
vänligen delgivit författaren i mail så kan
man för just silltrut registrera den högsta
närvaron i samband med äggkläckningen
(från 20 procent till 80 procent av äggen i
kolonin kläckta). Man kan då påträffa ett
antal närvarande adulta fåglar som dividerat
med två motsvarar 100 procent (eller till
och med aningen mer!) av konstaterade
häckningar i form av förekommande bon.
Tidigt och sent under häckningscykeln kan
räkningar av adulta ge antal som underskat-
tar det häckande antalet. Baserat på data
från dessa tider kan skattningen enligt Hario
i tidigt skede av häckningen hamna på runt
75 procent av”det sanna värdet”. Under den
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   Diagram 2.  Andelen närvarande adulta fåglar i procent av häckande totalpopulation vid
25 olika besök i en silltrutkoloni maj-aug 1992 . (Bearbetning av data från Nordin 1992).

Nedre högra kurvan i diagrammet visar antal observade ungar på vattnet.

senare del av säsongen, då ungarna har
kläckts kan en skattning baserad på räkning
av adulta ge ett värde som hamnar på bara
55-60 procent av det verkliga antalet fåglar
med bon.

Martti Harios erfarenheter från Söder-
skär, i Finska viken, stämmer väl med vad
som redovisats av Nordin (1992). Somma-
ren 1992 genomförde Linda Nordin ett i
detta sammanhang mycket intressant speci-
alarbete i biologi för gymnasiet om just
silltrutarna på Trödjehällan med författaren
som handledare. Efter mycket noggrant ge-
nomfört fältarbete kunde hon konstatera att
silltrutarna hade 19 bon på ön. Vidare kunde
hon från 25 olika besök under sommaren
redovisa nedanstående observationsserie
vad gäller antal observerade silltrutar på ön
i procent av antalet häckande adulta (38 ex
i de 19 bona):

Kläckningsdatum för de flesta paren låg
runt 5 juni. Kort innan och under kläcknings-
tid var närvaron högst enligt denna studie.
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Ungefär tre veckor efter kläckningen bör-
jade en period med mycket osäkrare räk-
ningar. Både den 24 och 25 juni räknades
trutarna på eftermiddagen, men som synes
med helt olika resultat. Från 3 juli började
trutungar synas som antagligen var utfor-
cerade på vattnet av observatören (se un-
dersta kurvan i diagrammet). Slutsatserna
från såväl Harios som Nordins data är sam-
manfattningsvis att antalsuppskattningar
från sensommar bara kan användas med
betydande reservationer och också att skatt-
ningar från tidig sommar ofta ger en del
underskattningar av kolonins storlek.

Man bör vara medveten om att de data
som här publiceras sannolikt innehåller
underskattningar av detta slag och att besö-
ken inte standardiserats till en mer precis tid
inom häckningscykeln. I tabellen i bilaga 2
kan man hitta en del kraftiga avvikelser i
antal för vissa år som kanske bottnar i att
besöken gjorts väl sent på säsongen. Bortsett
från att utesluta siffror från eftersommaren
har inga mekanismer (i form av korrige-
rande koefficienter eller liknande) använts
för att kompensera för detta, vilket skulle
komplicera bearbetningen men ju ändå
kunde varit en möjlighet.

Det bör påpekas att utvecklingen i mellan-
perioden mellan kända år inte alltid kan
antas vara linjär. För att ta hänsyn till detta
har författaren jämfört med den kända dy-
namiken i kolonier som verkligen följts upp
noga över långa kontinuerliga tidsperioder,
till exempel Klubbstenarna-Trödjehällan
1971-2006 och Eggegrund 1971-2006. Att
antalet häckande silltrutar på en viss ö inte
utvecklas jämnt över tiden beror inte enbart
på ryckiga förändringar i totalpopulationen
utan kan förstås också bero på omflyttningar
mellan olika fågelöar.

Diskussion av resultatet
Den dramatiska nedgången i Östersjöns

silltrutpopulation är allmänt omvittnad från
många håll. Enligt Svensson (1999) upp-
märksammades den på 1970-talet för att
accelerera under 1980- och början av 1990-
talet. Från Uppsala län redovisas en nedgång
från mitten av 1970-talets 1900 par med
cirka 70 procent till slutet av 1990-talet
(Länsstyrelsen Uppsala län 2005). Därefter
tycks trenden ha brutits så att populationen
2002-2003 då svarade mot cirka 70 pro-
cent av antalsnivån på 70-talet. Frän Väster-
norrland anges att en 28 procent minskning
under åren 1973 till 1987 brutits och att
numerären 1999 skulle ligga på ungefär
oförändrad nivå jämfört med 1987 (Petters-
son 1999). Resultat från omfattande kust-
fågelinventeringar i Västerbotten 2001-02
(Sundström och Olsson 2005) indikerar ge-
nerellt över alla skärgårdsarter mycket stora
ökningar i antal. Man kunde konstatera en
tredubbling av antalet häckare från 1976 till
början av 2000-talet. Två undantag fanns
dock, nämligen silltrut och mosnäppa. För
silltruten minskade populationen från 698
till 547 par (Sundström och Olsson 2005).
På Stora Karlsö minskade silltrutarna i antal
under samma tidsperiod från 654 till 323
häckande par. På Lilla Karlsö uppgick mot-
svarande nedgång under 1900-talets två
avslutande decennier från 140 par till 50
par. Efter tjugo års kraftig nedgång fram till
1990-talet vände trenden på Karlsöarna och
populationen låg 2004 åter på ungefär
samma nivå som på 1970-talet (Liif, Hjern-
quist, Olsson & Österblom 2005). Från en
skärgårdsinventering år 2000 i Norrtälje
kommun kunde konstateras en nedgång från
1974-75 på 39 procent (SOF:s hemsida
”Kustfågelinventering”). På liknande sätt
kunde en jämförelse mellan 1984 och 2000
rörande 54 öar i Oskarshamn-Mönsterås-
Västervik påvisa en nedgång för silltrut på
11 procent.

Tillgängliga data från Gästrikland stämmer
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i stort sett väl med beskrivningarna från an-
dra områden. Möjligen kan man påpeka att
vändningen i Gästrikland kom redan 1990,
medan vissa andra landsdelar har upplevt
en senare tidpunkt för trendbrottet. Vidare
ligger vi, som framgått ovan, trots allt långt
från en återgång till 1970-talets siffror på
det sätt som redan inträffat vid Karlsöarna.
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Bilaga 1
Inventeringsprogram 2006
——————————————————————————————————————
Slutet av maj- Tidig räkning av alla häckande kustfåglar.
början av juni Räkning från båt för små skär, landstigning på större öar.

Identifiera aktuell utbredning av fågelkolonier.
——————————————————————————————————————
Slutet av juni- Räkning av häckande kustfåglar.
Första dagarna i juli Landstigning i de kända trutkolonierna i Gästrikland.

Pullmärkning av tärnor samt en del måsfåglar
——————————————————————————————————————
Slutet av juli- Räkning och ev. insamling av sjuka/döda fåglar
Början av augusti Landstigning i de största/mest drabbade gråtrutkolonierna.

Uppföljning av silltrutkolonierna vidVitgrund-Klubbstenarna-
Trödjehällan-Skommarrevet. Samt Eggegrund.
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Bilaga 3

Observerat antal silltrutar olika datum sommaren 1992 på Trödjehällan.
Ur Nordin 1992.
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Återfynd av silltrutar ringmärkta
vid Hälsingekusten

Silltrut från Söderham
ns skärgård. Foto: E

sbjörn N
ordlund.

Mats Axbrink, Kenneth Karelius och Lars-Göran Lindström

RESULTAT FRÅN RINGMÄRKNINGEN av skärgårds-
fåglar i Hälsingland har tidigare presente-
rats i FiX 1:01 då flyttningsmönster för unga
grå- och havstrutar redovisades (Axbrink,
Karelius & Lindström 2001) och i FiX 3:03
då motsvarande redovisning för skrattmås
publicerades (Axbrink, Karelius & Lind-
ström 2003). Silltrut utgör en av de arter i
skärgårdsringmärkningen som det läggs ner

störst intresse på att följa. Som nämnts i an-
nan artikel i detta FiX-nummer beror detta
på att arten är känd som tropikflyttare och
att arten nationellt visat på en stark tillbaka-
gång. En möjlig orsak till tillbakagången skulle
kunna finnas på artens flyttnings- och över-
vintringsområden.
 Ringmärkningen av silltrut sker i stort sett
i alla kolonier, men en stor koncentration
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Tabell 1
Årsvis märkning av silltrut utefter Hälsinge-
kusten.

    År Antal

1991 22
1992 121
1993 238
1994 229
1995 359
1996 227
1997 359
1998 195
1999 437
2000 269
2001 620
2002 564
2003 233
2004 267
2005 872
2006 854

Summa 5866

Projektet är nu avbrutet, dels på grund av
kostanden (cirka 5 kr per ring), dels pga att
det är tidsödande med färgringmärkning.
Färgmärkningen har gett ett stort antal åter-
fynd av framför allt avlästa gamla fåglar på
våra häckplatser. Så sent som sommaren
2006 kunde flera fåglar som föddes 1995
läsas av som häckande på Jättbågan och i
samband med ringmärkning på Gran i som-
ras så läste Stefan Persson av sju olika färg-
märkta individer. Det går förstås att läsa av
även den vanliga metallringen, men då be-
hövs gömsle och ett avstånd som är betydligt
kortare. En färgring går vid goda förhållan-
den att läsa av med tubkikare (60x) på upp
till 130 m avstånd. Bilden på nästa sida visar
en fågel som häckar i Söderhamns skärgård
och som Esbjörn Nordlund läste av i somras.

under åren har skett till kolonin på Jättbågan
och de fina kolonierna i Söderhamns skär-
gård. På den största kolonin, Gran, har ring-
märkning bedrivits sporadiskt, men åtmins-
tone de två senaste åren har förbättring skett
även här. Ringmärkningen sker från det att
ungarna är så stora så att vingpennorna bör-
jar synas tills de i stort sett är flygga. Det är
under sista veckan i juni och första veckan
av juli som majoriteten av silltrutsungarna
är i denna storlek. Att ringmärka mindre
ungar innebär en viss risk för sammanbland-
ning med gråtrutens ungar, men då sill-
trutsungarnas bläcksvarta vingpennor bör-
jar sticka ut är artbestämningen lätt.

Den sentida ökningen av antalet häckande
par har gjort att fler och fler ungar ring-
märks för varje år. Sedan 1991 har nu 5866
silltrutar ringmärkts som boungar. Se tabell
1 för den årliga fördelningen av ringmärkta
silltrutar. Totalt har det inkommit 143 åter-
fynd under åren. Återfynd genom avlästa
fåglar är inte lika hög som hos grå- och havs-
trut, men med hjälp av så kallade färgringar
(se nedan) har avläsning av levande indivi-
der, och därmed antalet återfynd, kunnat
ökas påtagligt.

Färgringmärkning
År 1995 blev vi, via Ringmärkningscentralen,
kontaktade av Risto Juvaste från Finland som
undrade om vi var intresserade att ringmärka
silltrutar med lättavlästa färgringar. Risto har
under många år hållit på med och utvecklat
färgringmärkning av måsfåglar i vårt östra
grannland. Färgringmärkning ger betydligt
fler återfynd per ringmärkt fågel än vanlig
konventionell ringmärkning. Vi erhöll för-
sta året 100 vita plastringar med svart text
som vi ringmärkte på ungarnas vänstra ben
(på höger ben sätts den vanliga metallringen
från ringmärkningscentralen). Så höll det på
under ett antal år tills vi ringmärkt närmare
1000 ungar med färgringar.
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UNGFÅGLARNAS FLYTTNING (se karta 1)

Juli-augusti
Silltrutens ungar blir flygga i mitten av juli.
Silltrutar tycks, till skillnad mot skrattmås och
gråtrut, stanna kvar länge på häckplatsen och
vid ett besök i mitten av augusti kan ofta
hela kolonin vara kvar. Någon gång i slutet
av augusti tycks ungfåglarna överge kolo-
nin. Ungarnas rörelser bort från födelse-
området tycks inte vara att genast dra söde-
rut utan en del kringströvande i Bottenvi-
ken verkar ske vilket två återfynd från slutet
av augusti i Uleåborg tyder på.

September-november
Under september och oktober finns flera
fynd norr om födelseplatsen bland annat
från Ångermanland, Västerbotten och Öst-
erbotten, men även österifrån (mellersta
Finland). Allt eftersom hösten framskrider
minskar dock de fynden och vi får en allt
högre andel från södra Östersjön. Många

fynd finns under senare delen av perioden
från Danmark och norra Tyskland, medan
fynd från Sydsverige är relativt få. Ett fynd
från Lettland kan också nämnas. Själva flytt-
ningen söderut mot övervintringsområden
tycks påbörjas i oktober, vilket ett fynd från
Israel den 20 oktober indikerar. Det senaste
återfyndet från Europa är från den 10 no-
vember.

December-februari
Under perioden december-februari har vi
ansett att silltrutarna befinner sig på sina
övervintringsområden. Det är sedan tidigare
känt att silltruten av vår ras fuscus flyttar till
tropiska Afrika. Det är förstås inte lätt att får
återfynd från dessa områden och återfynd
på ungfåglar under vintern saknas än så
länge.

Mars-april
Flyttningen tillbaks från Afrika kan påbörjas
tidigt, vilket ett fynd från Israel den 27 februari
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visar på. Annars finns ytterligare två ungfå-
gelfynd från Israel under våren, men dessa
två är från april.

SUBADULTA FÅGLARS FLYTTNING (se
karta 2 a och b)

Som subadulta fåglar betecknar vi fåglar från
maj första levnadsåret fram till hösten då de
är drygt två år gamla.

När de yngre silltrutarna anländer från
Afrika under våren så verkar de inte ha sär-
skilt stor dragning mot sina födelseområden.
Silltrutarnas uppträdande från denna tid tills
de blir häckningsmogna är riktigt intressant.
Det är till exempel rätt sällan som subadulta
fåglar ses uppe hos oss under sina första som-
rar. Våra återfynd av fåglar i åldrarna 2K –
3K ger vid hand att de verkar driva omkring
i Mellan- och Sydeuropa under sina första
somrar. Det finns bland annat två återfynd
från norra Frankrike (våra västligaste åter-
fynd), Mallorca, Polen och Estland. Flera
fynd från Finland under våren-sommaren
(avlästa vid soptipp) finns också, men åter-
fynd från närheten av födelseområdena be-
gränsar sig till tre fynd.

Avlästa subadulta fåglar under hösten finns
från Israel redan i mitten av augusti. Kanske
är det så att de subadulta fåglarna drar iväg
mot Afrika snabbare än unga och gamla fåg-
lar. För detta talar en 3K-fågel som ring-
märkts på Vitörarna. Den återfanns nämli-
gen död redan den 15 oktober vid Kongo-
floden. Fyndet gjordes i östra Kongo nästan
så långt ifrån havet man kan komma i södra
Afrika. Kongofloden är dock en av jordens
mäktigaste floder och just i detta område
cirka 1000m bred. Sannolikt hittar silltruta-
rna gott om föda i detta område vintertid.
De flesta andra återfynd från svenskmärkta
silltrutar vintertid kommer också från unge-
fär denna del av Afrika (Ringmärknings-
centralen 1988). Emot en tidig flyttning av

subadulta fåglar talar två fynd av 3K-fåglar
som avlästes på Sicilien så sent som den 21
december samt i Tyskland den 22 december.

GAMLA FÅGLARS FLYTTNING (se karta 2
a och b)

Som äldre fåglar har vi valt att redovisa alla
fynd av fåglar från att de är tre år och äldre,
det vill säga fåglar som kan häcka eller åt-
minstone hävda revir i en koloni. Vi har flera
avläsningar på 4K-fåglar från häckningsskär
som antyder att silltrutarna redan vid denna
ålder försöker söka revir i kolonierna.

September-november
Efter genomförd häckning verkar det som
att de äldre fåglarna, till skillnad mot ung-
fåglarna, drar iväg målmedvetet mot över-
vintringsområdena. Detta indikeras av att det
ännu finns mycket få återfynd under hösten
på äldre fåglar.

December-februari
Av de gamla fåglarna finns också ett Afrika-
återfynd. Det gäller en fågel som märkts på
Långharet, Bålsön och som i december hit-
tades död vid Skeleton Coast (Skelettkusten)
i Namibia, 9122 km från födelseplatsen.
Detta återfynd är sannolikt det sydligaste som
överhuvudtaget finns från fuscus-silltrutar.
Fågeln åts av en schakal!

Mars-april
Häckande silltrutar anländer till oss huvud-
sakligen från i april. De flesta fynden under
vårflyttningen kommer från Israel där ett
stort antal avläsningar av färgmärkta indivi-
der gjorts under åren. Fynden härifrån fö-
religger huvudsakligen från perioden 20
mars till 10 april. Ni som någon gång varit i
Eilat under denna period vet också att ett
intensivt sträck att silltrut sker förbi ost-
kanten av Medelhavet vid den här tiden på
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året. Fynd från vardera Libyen och Kroatien
i mars indikerar på att kanske några fåglar
sträcker något längre västerut under vår-
flyttningen.

Maj-augusti
Återfynd av äldre fåglar under häckningstid
domineras av färgmärkta, avlästa fåglar. Det
tycks vara slående att majoriteten av häck-
ande fåglar verkar häcka på samma ö som
de är födda på. Det finns dock flertalet un-
dantag. De fåglar som bebott öar längs bort
från Hälsingland finner vi på Eggegrund,
Gästrikland och Åstön, Medelpad (94 km
från födelseplatsen). Under åren har vi dock
hittat några döda finskmärkta fåglar (från
Vasa-området) på häckningsöar vilka sanno-
likt häckat i Hälsingland. Därför borde det
alltså finnas häckande fåglar som är födda i
Hälsingland längre bort än i våra grannland-
skap.

Sammanfattning
Sedan drygt tio år har mer än fem tusen
silltrutsungar ringmärkts längs Hälsinge-
kusten. Ringmärkningen har givit 143 åter-

2K silltrut vid Bålsön, juni 2006. Foto: Mats Axbrink.

fynd. Fynden visar på att yngre silltrutar inte
omedelbart väljer att dra söderut mot
övervintringsplatserna utan rör sig en del i
Bottenhavet och Östersjön under hösten. De
subadulta fåglarnas rörelser är fortfarande
till stora delar outrett men dessa fåglar tycks
föra ett kringströvande liv i stora delar av
Europa under sommarhalvåret. Flyttningen
hos silltruten tycks i hög grad ske åt sydsyd-
ost via Israel och sedan vidare mot Afrikas
södra delar. Som häckningsområde föredrar
silltrutarna att häcka nära sina födelseom-
råden.
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Återfyndskarta 1

Ungfåglar
juli-augusti
september-november
december-februari
mars-april



Återfyndskarta 2 a

Subadulta och
Adulta utanför Hälsingland
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Återfyndskarta 2 b

Subadulta och
Adulta
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