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GIFTER I  HAVSMILJÖN

När miljögiftsproblemen började upp-

märksammas på allvar under 1960-talet 

var havsörnen den fågel som signale-

rade allra starkast i Östersjön. Redan i 

slutet av 1960-talet var fortplantnings-

förmågan hos örnarna vid den svenska 

kusten nedsatt till bara en fjärdedel 

av det normala, och beståndet hade 

minskat kraftigt. Sedan dess har havs-

örnen varit i människans tjänst som en 

varningsklocka för miljögifter. 

 Havsörnens naturliga utbredningsom-
råde i Sverige omfattar nästan hela landet. 
Fram till 1800-talets första hälft  fanns den 

längs hela vår kuststräcka – från de utpräg-
lat marina miljöerna vid västkusten och 
vidare längs hela Östersjökusten upp till 
Norrbottens svagt bräckta vatten, och dess-
utom i sötvattensmiljöer över hela landet 
från Lappland till Skåne. Den gemensam-
ma nämnaren är vatten, basen för havsör-
nens ekonomi. Under häckningsperioden 
fångar den nästan all sin föda i anslutning 
till vattenmiljöer. 

Svårt förföljd

Under 1800-talet var det inte miljögift er 
som utgjorde hotet mot havsörnens över-
levnad, utan människan. Genom systema-

tisk förföljelse utrotades arten från trakt 
eft er trakt. Det sista kända häckningsför-
söket vid västkusten skedde 1904. Då var 
örnen redan i stort sett borta från sydkus-
ten och de fl esta insjöar i Syd- och Mellan-
sverige. 

När havsörnen till slut fridlystes 1924 
återstod bara några tiotal par vid Öster-
sjökusten och några enstaka isolerade par 
vid Vänern, Hjälmaren och Mälaren samt i 
Lappland. Före år 1800 måste det i Sverige 
ha funnits minst 500 par, troligare runt 
1000 par eller kanske ännu fl er. Vid frid-
lysningen återstod då bara ca fem procent 
av beståndet!

Två restbestånd

Eft er fridlysningen började beståndet 
långsamt öka vid Östersjökusten. Men 
samtidigt försvann de enstaka förekom-
sterna vid mellansvenska insjöar helt. 
Havsörnsbeståndet i Sverige har därför 
under större delen av 1900-talet utgjorts 
av två restbestånd i skilda miljöer: ett vid 
Östersjökusten och ett annat, glest spritt 
vid sjöar i Lappland. Dessa två bestånd 
lever under olika naturliga förhållanden 
med olika exponering för miljögift er. Detta 
har mycket tydligt återspeglats i påverkan 
på beståndens fortplantning.

När varningsklockan ringde

De första larmrapporterna om att någon-
ting inte stod rätt till med havsörnarna vid 
Östersjökusten kom i början av 1960-talet. 
Fåglarna fanns oft a kvar vid sina gamla 
boplatser, men det blev inga ungar. Samma 
sak observerades från olika kustavsnitt 
och ledde till att Svenska Naturskyddsför-
eningen 1964 genomförde en inventering 
av beståndet och häckningsresultaten. Det 
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visade sig som befarat att fortplantnings-
förmågan var starkt nedsatt. För att följa 
utvecklingen fortsattes inventeringarna. 
Situationen förvärrades ytterligare och 
från 1971 kunde övervakningen fortsätta 
inom Naturskyddsföreningens nystartade 
”Projekt Havsörn”. 

Havsörnen är allra högst upp i närings-
kedjan – den äter både fi sk och andra fi skä-
tande fåglar, till och med döda sälar. Det 
gör att den så att säga blir ”slutstation” för 
sådana kemiska föroreningar som bryts ner 
långsamt i miljön och som ökar i koncen-
tration för varje steg i näringskedjan. Resul-
tatet av denna starka exponering för stabila 
miljögift er har visat sig på ett dramatiskt 
sätt hos Östersjöns havsörnar. 

Studier bakåt i tiden av när fortplant-
ningsförmågan verkligen började försäm-
ras har visat att detta skedde redan vid 
början av 1950-talet. Vi kan alltså konstatera 
att när varningsklockan egentligen började 
ringa var vi inte tillräckligt lyhörda – det 
hade varit enkelt att upptäcka problemet 
redan tio år tidigare! 

Idealisk art för övervakning

Från 1989 ingår havsörnsbeståndet vid 
kusten i programmet ”Övervakning av 
marina toppkonsumenter” inom den 
nationella miljöövervakningen. Valet av 
just havsörnen bland fåglar motiveras 
av artens kraft iga exponering för stabila 
miljögift er och den historiska bakgrunden 
med en starkt nedsatt reproduktion som 
kunnat kopplas till just påverkan av sådana 
substanser. 

Havsörnen har också andra egenskaper 
som är fördelaktiga i övervakning. Paren 
är stationära inom sina hemområden året 
runt, vilket gör att de avspeglar den regio-
nala eller till och med lokala förorenings-
bilden av miljögift er. Paren lever i engift e 
och är mycket lokaltrogna. Det innebär att 
vi med mycket stor säkerhet kan kontrollera 
samma individer år från år. Dessutom är en 
stor andel av de häckande fåglarna numera 
ringmärkta, vilket ytterligare stärker möjlig-
heterna till studier på individnivå. 

De mätvariabler vi använder är myck-
et robusta: andelen reproducerande par 
i beståndet, och antal ungar i kullarna. 
Dessa mätvärden kan också utvärderas mot 
bakgrundsnivåerna, d.v.s. de värden som 
rådde innan miljögift erna började påverka 
beståndet. Sådana referensvärden är myck-
et värdefulla inom miljöövervakning.

Viktiga bokontroller

Övervakningen sker i två steg. Under 
mars–april lokaliseras årets bebodda bon, 
antingen genom markobservationer från 
störningsfritt avstånd eller genom fl yg-
inventeringar. Under maj och juni görs 
uppföljande kontroller av alla bebodda 
bon, genom uppklättring till boet. Antal 
ungar kan inte med säkerhet avgöras från 
marken och därför är kontroll av själva boet 
på detta sätt nödvändigt för att kvalitets-
säkra dessa data. I samband med bokon-
trollen kan också ungarna mätas, vägas, 
ringmärkas och provtas. 

Okläckbara, d.v.s. döda, ägg och skal-
rester insamlas vid bokontrollerna för 
undersökningar av skalkvalitet och analys 
av miljögift er. Sådana mätvärden kan sedan 
kopplas till fortplantningsförmågan hos de 
enskilda honorna. Vuxna havsörnar vid 
svenska kusten har i genomsnitt ett repro-
duktivt liv av 10-15 år och ibland ända upp 
till 25 år. Detta gör att fortplantningen hos 
samma individ ibland kan följas under 
perioder med förändrad miljögift sbelast-
ning. 

Genom studier av enskilda individers 
belastning och reproduktion över lång tid 
har vi kunnat styrka att kroniska skador 
uppkommit hos havsörnar som varit utsat-
ta för hög miljögift sbelastning – det hjälpte 
inte att koncentrationerna i fåglarna och 
deras ägg så småningom sjönk. 

Miljögiftsbelastning

Studierna av fortplantningsförmåga i rela-
tion till belastning med miljögift er har 
fokuserat i första hand på DDT och PCB. 
De starkaste sambanden har visats för 
DDE – den stabila nedbrytningsproduk-
ten i miljön av bekämpningsmedlet DDT. 
Nästan lika starka samband har visats för 
PCB, men bilden kompliceras av att koncen-
trationerna av dessa kemiskt sett närbe-
släktade substanser varit starkt korrelerade 
i havsörnarna – när DDE-halten varit hög 
så har också PCB-halten varit hög. 

Eft er det att användningen av DDT och 
PCB i olika steg förbjudits från början av 
1970-talet har koncentrationerna av dessa 
substanser i miljön utvecklats olika. Detta 
har gett nya möjligheter under senare år 
att bättre skilja ut eff ekter av substanserna. 
Vi har nu kunnat uppskatta kritiska gräns-
värden för koncentrationer när reproduk-
tionen börjar påverkas. Dessa gränsvär-
den är ca 120 mikrogram DDE respektive 
500 mikogram PCB per gram fett i äggen. 
Under 1970-talet var koncentrationen av 
PCB i äggen i genomsnitt dubbelt så hög 
och för DDE hela sju gånger högre än dessa 
gränsvärden! 

De senaste åren har nivåerna för både 
DDE och PCB sjunkit till nivåer som ligger 
strax under de skattade gränsvärdena för 
en påverkan på fortplantningen. 
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 Genomsnittlig kullstorlek hos havsörn vid svenska Östersjökusten, periodicerat. Bakgrundsni-

vån fram till 1950 på i genomsnitt 1,84 ungar med 95 procent konfi densintervall är markerad med 

mörka staplar och streckade linjer. Siffrorna ovanpå staplarna anger hur många kullar som under-

sökts. Redan 1951–1955 hade kullstorleken minskat kraftigt under infl ytande av miljögifter och var 

signifi kant mindre än bakgrundsnivån. 
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NY VARNING FRÅN HAVSÖRNEN ?

 Undersökningarna under 2006 har bl.a. 
gjort tydligt att havsörnskullarna i Bott-
niska viken är fortsatt små. Det har lett till 
fördjupade studier för att ta reda på orsa-
ken.

Reproduktionen fungerar

Totalt kontrollerades 267 häckningsför-
sök vid Östersjökusten under 2006, varav 
172 resulterade i ungar. Det motsvarar 64 
procent lyckade häckningar. 

När övervakningen av havsörnsbestån-
det vid Östersjökusten tog sin början 1964 
var vi i praktiken redan nära bottenläget 
för fortplantningen. Andelen reproduce-
rande par nådde sin allra lägsta nivå åren 
1971–1974 (18 procent). Nedgången var 
mera dramatisk i Egentliga Östersjön än i 
Bottniska viken.

Under 1980-talet började en återhämt-
ning ske, till stor del genom att de gamla 
individerna med kroniska fortplantnings-
störningar successivt försvann och ersattes 
av yngre fåglar, som inte varit utsatta för 
samma starka exponering av miljögift er. 

Från 1994 har andelen reproducerande 
havsörnspar i båda havsområdena nått 
nivåer som ligger inom konfi densinterval-
let för bakgrundsnivån på 72 procent lyck-
ade häckningar.

För små kullar i norr

Den genomsnittliga kullstorleken för hela 
kuststräckan blev 1,59 ungar/kull vilket är 
något lägre än tidigare under 2000-talet.

I Egentliga Östersjön visar kullstorle-
karna en återhämtning som liknar den för 
andelen reproducerande par. Men för Bott-
niska viken ser bilden annorlunda ut. En 
viss återhämtning har skett men kullstorle-
karna planar ut på en nivå som ligger klart 
under gränsvärdet för bakgrundsnivån på 
1,84 ungar. Det är i södra Bottenhavet som 
skillnaden är störst vilket drar ner värdena 

för hela Bottniska viken. Beror det på att 
fl er ägg är döda, eller är någon annan faktor 
inblandad?

Många döda ägg i Bottenhavet

En genomgång av alla kontrollerade bon 
som innehållit ungar under perioden 1993 
– 2006 visar att det är fyra gånger vanligare 
att bon i södra Bottenhavet också inne-
håller döda ägg, jämfört med bon i övriga 
Bottniska viken och i Egentliga Östersjön. 
Skillnaden i fördelning mellan områdena 

är starkt signifi kant. Men nivåerna av DDE 
och PCB i äggen skiljer sig inte mellan 
områdena under perioden. 

Orsaken bakom den mindre kullstor-
leken i södra Bottenhavet behöver utre-
das vidare, och ett nytt forskningsprojekt 
har inletts. Flera miljö gift er analyseras i 
ett utvalt material av ägg från det aktu-
ella området och referensområden med 
normala kullstorlekar. 

Kanske havsörnen än en gång signalerar 
om ett miljöhot? S
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HAVSÖRNSBON MED UNGAR SOM OCKSÅ INNEHÖLL DÖDA ÄGG

Södra Bottenhavet 18 av 114 bon 15,8 procent

Övriga Bottniska viken 12 av 305 bon 3,9 procent

Egentliga Östersjön 23 av 938 bon 2,5 procent
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