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PROJEKT LEVANDE SKÄRGÅRDSNATUR startade 1985 
med in   ven te ringar av kustfåglar som sedan dess har 
genom förts varje år. Det var upptakten till projektet som 
kom till efter diskussioner mel lan Skärgårdsstiftelsen och 
Länsstyrelsen i Stockholms län. Tanken med projektet 
var att få en  bättre miljöövervakning och  dokumentation 
av växt- och djurlivet i Stockholms skärgård. Det skulle 
fungera som en snabb och  obyråkratisk väckar klocka för 
miljöfrågor i skärgården. Skär gårdsstiftelsen hade goda 
förutsättningar att, genom sina  tillsynsmän, samla in 
 material och sköta fältarbetet. 

Genom kontinuerlig bevakning och årliga inventeringar 
får projekt Levande skär gårds natur fram  viktiga kun-
skaper om olika arters popu  lationsstorlekar, häcknings-
resultat, tillväxt och fortlevnad. Tack vare det arbetet kan 
föränd ringar snabbt upptäckas, vilket gör det möjligt att 
direkt försöka åt gärda eventuella problem eller  störningar. 
Genom ett gott samarbete med forskare och sakkunniga 
 bidrar detta långsiktiga arbete till ökade  kunskaper om 
många arter i skärgårds miljön. 

Levande skärgårdsnatur utvecklas och förbättras ständigt 
men behål ler sina väl inarbetade inventerings metoder och 
naturvårds insatser. Sedan starten 1985 har projektet vuxit 
och innehåller nu ett stort  antal  delprojekt enligt följande:

• inventering av skärgårdens vanligaste kustfågelarter
• inventering och märkning av alkfågelbestånden
• inventering av ejderbon i Lygne skärgård var tredje år
•  inventering, märkning och åtgärder till skydd för den 

 hotade skräntärnan
• märkning och bevakning av havsörnsstammen
• inventering, märkning och utsättning av berguv
• inventering av mellanskarvens boplatser
• samarbete vid forskning på gråsäl
•  uppföljning av minkens utbredning i skärgården samt  

även  skyddsjakt på mink
• inventering av blåstång
•  inventering- och naturvårdsinsatser för några hotade 

 växtarters  överlevnad;  guckusko, majviva, hartman-
starr och gulyxne

Projektet drivs av Skärgårdsstiftelsen. Delprojekten sker 
i egen regi samt i samarbete med engagerade ornitologer, 
forskare vid Naturhistoriska riks museet och Stockholms 
universitet, vilka även svarar för sammanställning  
och utvärdering av data i respektive delprojekt. 

Ekonomiskt stöd har under året erhållits från Länsstyrelsen 
i Stockholms län, Swedbank Roburs kunder, Ulf Bergstrand 
samt Anna Hamrin Mellner som vi vill rikta ett särskilt 
tack till för hennes generösa gåva till projektet.

Projektledningen har under år 2017 bestått av:
Anna Ehn, projektledare, Skärgårdsstiftelsen
Petter Lundgren, fältsamordnare samt inventerare, 
Skärgårdsstiftelsen
Karin Strandfager, Naturvårds-och miljöchef, 
Skärgårdsstiftelsen

I arbetsgruppen ingår även:
Claes Kyrk, inventeringar och ringmärkning kustfåglar, 
skarv, skräntärna, ejder
Alar Broberg, berguv
Peter Hellström, havsörn, Naturhistoriska riksmuseet
Olle Karlsson, gråsäl, Naturhistoriska riksmuseet
Ellen Schagerström och Susanne Qvarfordt, blåstång, 
Stockholm universitet
Mats Nordin, Länsstyrelsen
Mats Gothnier, Länsstyrelsen

Vid fältarbetet har Skärgårdsstiftelsens personal  deltagit 
samt ett stort antal volontärer som vi särskilt tackar för 
 deras medverkan. Vi vill även rikta ett tack till Teater-
skeppet AB som med stor välvilja hjälpte oss att lösa ut-
maningen att få tillgång till en, för projektet, lämplig båt.
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Levande skärgårdsnatur  
står inför en oviss framtid
När många av skärgårdsfåglarna är på sydligare bredd-
grader och öarna täcks av snö, sammanställer vi ännu 
ett år av arbete i Levande skärgårdsnatur. Det känns 
oerhört rikt att kunna blicka tillbaka på hela 33 år av 
inventeringar, uppföljning och bevakning av så många 
olika skärgårdsdjur och växter. Arbetet med att räkna, 
ringmärka, klättra och krypa vid boplatser, köra båt, 
kontrollera häckningar och samla data görs framför allt 
av Skärgårdsstiftelsens personal men även av engagerade 
forskare, ornitologer och volontärer. Ett stort tack till  
er alla för att ni utför detta arbete så bra!

En förändring i år var att vi har en ny fältsamordnare, 
Petter Lundgren, som har hållit i planeringen av det 
 praktiska arbetet. Det är inte helt lätt att få ihop alla 
turer och deltagare med rätt väderlek och vindar. Det är 
också en utmaning att hitta och lägga till vid alla öar, 
kobbar och skär som vi besöker. Många av dessa ligger 
dessutom längst ut i havsbandet, vilket inte gör uppgiften 
lättare. Men Petter har rattat alla turer säkert och väl-
planerat som om han inte har gjort något annat. 

Skärgårdsstiftelsens uppdrag är oerhört brett och med  
en begränsad ekonomi behöver vi också göra prioriterin-
gar. Det kommer troligen att leda till förändringar även 
för Levande skärgårdsnatur. Vi har alla möjlig heter att 
rent praktiskt genomföra samtliga delprojekt och även 
andra inventeringar och uppdrag i Stockholms skärgård. 
Men hur länge vi än skulle vilja fortsätta med alla delar  
i projektet så kan vi inte längre, som tidigare, stå för en 
så stor del av finansie ringen. Exakt vilka förändringar 
som kommer att ske är i skrivande stund inte beslutat. 

Foto: Tom
 A

rnbom
.

Det är fantastiskt att vi har kunnat genomföra Levande 
skärgårdsnatur under så lång tid som vi faktiskt har 
gjort. Resultaten från alla delprojekt, inventeringar och 
praktiskt arbete samlas här i årsrapporten. Syftet är att 
nå ut med kunskap till en bred allmänhet och bidra till en 
ökad kunskap och förståelse för vilken fantastisk natur-
miljö som finns i vår vackra skärgård. En naturmiljö som 
är värd att skydda och bevara för både nutid och framtid. 

Tycker du att arbetet i Levande skärgårds natur är viktigt 
och ska fortsätta? På baksidan av rapporten finns infor-
mation om hur du kan bidra ekonomiskt till projektet.

KARIN STRANDFAGER

NATURVÅRDS- OCH MILJÖCHEF

Foto Sören Lindén.
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SAMMANFAT TNING LE VANDE SK ÄRGÅRDSNATUR

Sammanfattning Levande skärgårdsnatur 2017
Att ta sig an tjänsten som fältsamord-
nare för Levande skärgårdsnatur är 
både roligt, lärorikt, spännande och 
ansvarsfyllt. Det är fältsamordnaren 
som ser till att vi som arbetar med 
uppdraget kommer dit vi ska vid rätt 
tidpunkt, utan att ta risker men ändå 
tar chanserna när de dyker upp.  
Det kräver att man håller koll på 
väderprognoser och har en tät kon-
takt med fältpersonalen och  andra 
involverade. Vissa arbetsdagar är rent 
magiska rakt igenom, medan andra 
är mer av en anspänning.

Att försöka sig på en skarp analys  
av årets inventeringsresultat är  
jag för ”grön” för att klara av än  
så  länge. Däremot är det många 
 intryck och frågor som diskuteras  
i båten. När man är ny har man ju 
chansen att ställa alla frågor,  
särskilt de dumma!

När tolv år gått som tillsynsman  

i Hjälmö-Lådna NR, som för övrigt 

lätt kan ses som ”världens bästa 

jobb”, dök chansen upp för ett  

annat ”världens bästa jobb”.  

Efter många år i Skärgårdsstiftelsens 

tjänst var det nu Gunnar och Britten 

Hjertstrands tur att ägna sig åt 

 lugnare övningar än naturbevakning 

av vår skärgårds naturs rika djurliv. 

Därför fick jag nu chansen.

Året började som det förra slutade, 
nämligen genomgång med Gunnar 
om rutter och arbetsplanering.  
Var kan man lägga till och gå iland, 
vid vilka vindar o.s.v? Skärgården  
är stor till ytan och många öar ska 
 kollas av både högt och lågt och det 
är mycket att lära sig.

Problemet att hitta en lämplig båt för 
uppgiften löste sig plötsligt med hjälp 
av Teaterskeppet AB:s välvilliga in-
ställning till att hyra ut sin ”lilla båt” 
till Skärgårdsstiftelsen. 

Några korta reflektioner över 
djur livet i skärgården 2017:
Minkarna verkar öka igen i skär   - 
går den vilket ställer till det för de 
sjö fåglar som vill häcka på öarna.  
I år fick vi ett särskilt bidrag från 
Läns styrelsen för en jaktinsats riktad 

AV PETTER LUNDGREN, FÄLTSAMORDNARE 

FÖR LEVANDE SKÄRGÅRDSNATUR

Foto Anna Ehn.
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Foto Leif Malmgren.

Foto Anna Ehn.

Foto Karin Strandfager. Foto Karin Strandfager.
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Foto Sören Lindén.

Äggen är väl kamouflerade så försiktighet 
råder vid inventeringarna. Foto Anna Ehn.

Foto Karin Strandfager.

Foto Alar Broberg.
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mot mink. I slutet av mars gjordes en 
 lyckad minkjakt med både hundar 
och jägare i Långviksskärs skärgård 
och Möjareservatet. Fältpersonalen 
gör ett enormt jobb med det löpande 
viltvårdsarbetet men ibland behövs 
extra punktinsatser som vi planerar 
och utför tillsammans.

Blåstången verkar må bättre och 
 bättre men hur är det med antalet  
och näringen i de musslor och märl-
kräf tor m.fl. som lever där? Antalet 
bitmärken på nyare  delar på blås-
tången från när ejdern söker föda 
verkar minska. Finns det en tydlig 
koppling mellan blåstången och 
ejderns hälso status?

Ejdrarna minskar sedan flera år till-
baka. Det tidigare självklara ljudet av 
”aooande och åckande” blir mer och 
mer sällsynt. Många frågor kvarstår 
om orsakerna och hur illa det är för 
ejdern? Beror det på tiaminbrist, 
 utsläpp i havet, havsörnar och båtar 
eller kanske andra faktorer? Varför 
föds det så få ungar? Kan vi göra 
något kort- och långsiktigt? Vad bör 
vi inte göra? Kommer ejdern att öka  
i antal igen? Det är tyvärr fortfarande 
obesvarade frågor som vi hoppas att 
forskningen kan ta vidare. 

Arter som svärta och småskrak 
verkar försvinna i stora delar av 
skärgården men där de är fler taliga 
verkar de klara sig bra. Orsakerna  
till detta är inte kända.

Sillgrissla och tordmule ökar sedan 
några år tillbaka medan tobisgrisslan 
verkar ha en mer varierad tillväxt-
takt. Eftersom alkorna lever i yttersta 
skärgården är den mänskliga störnin-
gen liten, det är sannolikt andra fak-
torer som påverkar deras utveckling 
mer, såsom födotillgång och väder-
förhållanden. I år drog t.ex. en storm 
in under häckningstiden i juni, vilket 
fick till följd att en betydande häck-
ningsplats på en av kolonierna helt 
förstördes. 

Berguven har haft ett bättre år under 
2017 med 12 ungar ringmärkta i skär-
gården men tyvärr ökade även antalet 
återfynd, d.v.s döda ungfåglar. En in-
tressant fråga är om och hur berg -
uvarna i skärgården påverkas av att 
havsörnsstammen har ökat. Har det  
en inverkan på chanserna för berguvar 
att etablera sig i nya och gamla revir?

Havsörn är numera en vanlig syn 
även långt in mot Stockholm. Det är 
inte heller ovanligt att få se säl i hela 

skärgårdsområdet idag. Det ska  
bli spännande att följa dessa arters 
utveckling framöver.

Skarven, en ständigt het potatis  
i skärgården, vår ”vargfråga” som 
väcker många känslor. De flesta 
störningar som sker på häcknings-
platserna är mänskliga, vilket leder  
till ständiga omflyttningar. Det gör 
det omöjligt att se några naturliga 
trender för populationen i skärgården. 
Hur ska konflikterna kring skarven 
överbryggas och kommer arten 
någonsin att accepteras? 

Tack vare all ny kunskap och erfaren-
het som jag fått efter mitt första år i 
arbetet med Levande skärgårdsnatur, 
så snurrar ännu fler frågor i huvudet. 
En del frågor blir nog obesvarade och 
andra kan säkert få svar. En sak är 
säker, jag gjorde ett bra val mellan  
två drömjobb. Kan alla intressenter 
nu enas om att arbetet med den här 
typen av miljöbevakning är fortsatt  
så viktig att man vill finansiera en 
långsiktig fortsättning, då kommer  
vi på Skärgårdsstiftelsen att kunna 
bistå med erfarenhet, kunskap och 
insatser för att alla ska få möjlighet 
att uppleva ett fortsatt rikt växt- och 
djurliv i skärgården.

Foto Gertrud Söderberg.
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Hur står det till med skärgårdsfåglarna?

Det är tveksamt om det finns någon annan naturtyp där 
fågellivet så snabbt svarar på omvärldens förändringar 
som kustens skärgårdar. För ett par decennier sedan fanns 
det runt 100 000 ejdrar i Stockholms läns skärgård.  
Idag vet vi inte så noga, men kanske blott en tredjedel 
återstår. På trettiotalet omnämndes delar av skärgården 
som ”svärtskärgårdar” efter en inventering av fågellivet.  
Idag är svärtan fåtalig och ingen skulle tänka sig att 
 nämna den som karaktärsfågel för så många områden  
om ens något. Havsörn, storskarv och kanadagås är några 
av flera arter som däremot har ökat i antal och i några fall 
tillkommit som nya häckfåglar. Det är stora förändringar 
och det går fort!

En skärgård utan fåglar är svår att tänka sig. Fåglarna 

ger liv åt landskapet och ljudsätter skärgården. Från de 

öppna vidderna i den karga ytterskärgården in till de 

skogbevuxna öarnas vikar och fastlandet. En havsörn 

som spänner ut sitt vingspann mot ett blått himlavalv 

och ejdrarnas stora kullar som söker föda i grund-

vattnet. Det ger oss upplevelser och goda minnen att 

bevara. Vi behöver fåglarna.

AV SÖREN LINDÉN

För ett stort område som Stockholms skärgård är det 
 närmast ogörligt att mer exakt veta de olika fåglarnas 
antal och utbredning. Tillfälliga besök för att räkna fåglar 
förslår inte långt. Det finns ingen genväg. Återkommande 
inventeringar är enda vägen för att få en rimlig bild av 
verkligheten. 

Vid två tillfällen, i mitten av 1970-talet och i början av 
2000-talet, har två helomfattande inventeringar genom-
förts. Vid dessa tillfällen räknades samtliga fågelarter som 
häckar vid vatten i skärgården; i alla vikar, runt alla öar 
och längs all kust i Stockholms län. Fördelen är att det  
vid dessa tillfällen gavs en komplett bild av skärgårds-
fåglarnas antal och utbredning. Av praktiska och ekono-
miska skäl kommer sådana mastodont-inventeringar 
 kanske  aldrig mer att upprepas. 

En annan slags styrka återfinns i Skärgårdsstiftelsens 
projekt för att räkna ett urval av skärgårdsfåglarna.  
Dessa har räknats varje år under lång tid, för en del arter 
drygt 30 år! Här ingår räkningar av t.ex. ejder, svärta och 
storskrak i samma områden varje år. Skärgårdsstiftelsens 
engagerade och kunniga fältpersonal ser på så sätt till att 
uppgifter om antal och vilka fåglar som ökar och vilka som 
minskar kommer på pränt. Det senare inte minst viktigt! 

Långa inventeringsserier ska betraktas som ett värde-
fullt faktakapital vars värde ökar i takt med hur lång tid 

Foto Sören Lindén.
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de är obrutna. Skärgårdsstiftelsens Levande skärgårds-
natur genomför idag de längsta serier vi har vad gäller 
skärgårdsfåglar i Stockholms skärgård. 

Länsstyrelsen i Stockholms län har sedan tre år tillbaka 
tagit på sig ett årligt uppdrag att varje år genomföra en 
standardiserad kustfågelinventering tillsammans med 
landets övriga länsstyrelser som gränsar mot hav. Den 
organiseras av Svensk fågeltaxering vid Lunds universitet 
och innebär att ett antal kvadratkilometerrutor utspridda 
i skärgården inventeras varje år med samma metodik. 

De olika inventeringarna här ovan nämnda, liksom  
de olika specialprojekt som t.ex. ringmärkning av 
 sill  grisslor, tordmular och skräntärnor som ingår  
i Levande skärgårds natur, är viktiga pusselbitar för att  
få en så pass bra helheltsbild som möjligt av situationen  
för skärgårdsfåglarna.

När fåglar som vi har en speciell relation till och upp-
skattar, minskar i antal eller kanske till och med försvin-
ner, blir vi frågande och oroliga. Alla inventeringar till 
trots är frågan vi vill ha svar på: Vad är orsaken?

Ejdern har uppmärksammats eftersom antalet har 
 min skat dramatiskt och naturligtvis för att den är omtyckt 
av många. På ett vetenskapligt seminarium för några år 
 sedan som enbart handlade om forskning kring ejderns 
situa tion, redogjorde ett antal forskare för sina resultat 
och vad de ansåg minskningen berodde på. Det blev i 
princip lika många svar som forskare! Det om något be-
lyser svårigheten att sätta fingret på någon enskild orsak. 
Och sanningen är nog den att det är en samverkan av flera 
för ejdern negativa faktorer som lett till minskningen.

Brist på B1-vitamin (thiamin) hos ejdrar och även andra 
fåglar har bekräftats. Denna vitaminbrist blev uppmärk-
sammad redan för drygt 40 år sedan men då hos lax. 

Ejderns stapelföda är blåmussla som har visat sig vara  
av sämre näringsmässig kvalitet för ejdrarna än tidigare. 
Havs örnarna har blivit fler och tar sin tribut speciellt  
i ytterskärgården. Båt- och badliv har ökat i omfattning.  
Det kan vara några av orsakerna till ejderns situation.

Vad visar fågelräkningarna 2017
Antalet ejdrar har i Levande skärgårdsnaturs projekt 
räknats i 13 områden år 2017 och drygt hälften  
av dessa har inventerats under en period av 32 år!  
Om man jämför år 2017 med året innan så är det  
i stort sett lika många områden som uppvisar en  
liten ökning som  minsk ning. Det ger vid handen att 
nedgången av ejdrarna i dessa  områden i dagsläget  
inte är total. Det finns även små  ljuspunkter. 

Sett tillbaka 10–20 år visar siffrorna den dramatiska 
nedgången som började några år in på 2000-talet.  
Och tittar man riktigt långt tillbaka i backspegeln,  
mot 1900-talets början, ser vi att ejdern långt ifrån  
var någon allmän fågel. Det var kanske lika många  
ejdrar då som nu? Men det är en annan historia.

Ett område sticker ut är Svenska Högarna. Det är den 
enda lokalen som presterar över 1 000 ejdrar i årets ejder  - 
räk ning. 1 070 närmare bestämt och det är en siffra som 
är marginellt mindre än antalen från tiden innan ejder-
stammen rasade. Björnö är också ett område som 2017 
hade i stort sett lika många ejdrar, 217 stycken, som under 
de senaste 26 åren. Antalet har pendlat mellan 105–426. 
Båda dessa områden har troligtvis närmast perfekta 
 omständigheter för ejdrarna.

Däremot uppvisar Röder, Stora Nassa, Lygna, Bullerö, 
Biskopsö, Fjärdlång och Nåttaröfladen ett närmast totalt 
ras i antalet ejdrar. 

En ruvande ejderhona, foto Sören Lindén.
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En genomgående förändring är också att ejdrar idag upp-
träder i större omfattning i innerskärgårdarna än  under 
tidigare decennier. På den tiden var ytterskärgården 
ejderns domäner. Det tycks vara svårt för ejdern att 
framgångsrikt häcka i de yttre delarna idag.

En annan iögonfallande skärgårdsfågel är storskrak.  
I takt med att ejdern ha blivit fåtalig blir storskraken mer 
uppmärksammad av gemene man. Det kan lura någon  
att tro att den har ökat i antal, men räkningarna visar att 
den i stort sett har varit ganska stabil vad gäller antalet 
genom åren.

Av 12 lokaler som alla hade svärtor när räkningarna 
började för drygt 30 år sedan, har nu sex lokaler haft  
noll svärtor minst ett av de senaste tre åren. På samma 
sätt som med ejdern sticker Svenska Högarna ut med  
ett stort antal (120–150 stycken) de senaste fyra åren.  
Det är till och med ett större antal än under något av  
de dryga 30 inventeringsåren! Man kan glädjas åt fågel-
rikedomen på Svenska Högarna men glädjen blir kort -
varig när man ser utvecklingen för många andra ytter-
skärgårdar. I Stora Nassa räknades svärtan årligen med 
knappt 400 stycken i början av 90-talet för att idag enligt 
räkningarna vara närmast utgången som häckfågel.

Hur går det för övriga fåglar?
I stora drag har fiskätande fåglar ökat eller bibehållit sin 
numerär de senaste decennierna; t.ex. storskarv, sillgrissla, 
tordmule och silvertärna. Måsfåglar som fiskmås och 
gråtrut har minskat rejält men havstruten håller ställnin-
garna. Större strandpipare och rödbena är exempel på 
vadarfåglar som även de minskat. Gässen tillhör däremot 

de som har ökat i antal och tagit nya områden i besittning. 
Både kanadagås, grågås och vitkindad gås lever i högsta 
välmåga. Och som ett paradexempel på en framgångssaga 
kan vi nu nästan varje gång vi är ute i skärgården se den 
imponerande havsörnen som inte lämnar någon oberörd. 
Det finns således både glädjeämnen och svårförståeliga 
minskningar av några arter. 

Skärgårdsfåglarna återfinns både i näringskedjornas 
topp som rovdjur och längre ned som byten. De äter bland 
annat fisk, kräftdjur och vegetabilier och ingår som omist-
liga aktörer i det komplicerade ekosystemet längs vår kust. 
Miljön är idag utsatt för stora påfrestningar som resultat 
av mänskliga aktiviteter. Det må vara övergödning, miljö-
gifter eller annat som påverkar allt levande. En motvikt 
som vi kan erbjuda är att bidra med kunskap om skär-
gårdsfåglarna; genom inventeringar, ringmärk ning och 
annat som visar vad som händer där ute i den vackra 
 verkligheten i vår skärgård.

Svärtor, foto Claes Kyrk.

Trutunge, foto Sören Lindén.
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Silvertärna, foto Sören Lindén.
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Ringmärkning av kustfåglar 2017

Ringmärkning i större omfattning bedrevs på Stora 
Karlsö, Gotland, under 1960- och 1970-talet. Därifrån 
kom de första sillgrisslorna till Stockholms skärgård. Idag 
hittar vi årligen individer som ringmärkts under 1970-talet 
på Stora Karlsö och i vår skärgård. Europas äldsta sill-
grissla sågs återigen på Stora Karlsö i år och är nu 45 år 
gammal. Äldsta sillgrisslan i Stockholms skär gård kon-
trollerades 2016 på Kalken, Svenska Högarna och var då 
42 år. Årets äldsta sillgrissla var en pigg 41-åring som sågs 
på Bod skär. Byte av slitna ringar har gjorts på flera gamla 
ringar hos tordmule och sillgrissla. 2017 blev ett halvbra år 
för sillgrissla och skräntärna, ett bottenår för ejder och ett 
bra år för tordmularna med undantag för att vi hittat ett 
flertal döda vuxna häckande tordmular i norra och östra 
skärgården. Andra arter med god föryngring har varit 
knölsvan, storskrake och vigg. Skärgårdsfåglar som ring-
märkts 2017, förutom sillgrissla och tordmule, var skarv 
350 ex, skrattmås 89 ex, fiskmås 35 ex, gråtrut 59 ex, 
skräntärna 55 ex, tobisgrissla 12 ex. och strandskata 2 ex.

Sillgrisslorna 2017
Kombinationen av högt vattenstånd och ostliga vindar 
på 30 m/s spolade rent utsatta häckningsplatser på öarna 
Österskär och Västerskär utanför Nåttarö samt den stora 
grottan på Söderskär, Gunnarstenarna. Mer än 200 häck-
ningar förstördes och förklarar skillnaden i statistiken 
mellan 2016 och 2017. På övriga öar var häckningsför-
loppet normalt. Sillgrisslorna är långlivade och enstaka  
år med stora störningar är en företeelse som arten normalt 
tål utan att påverkas populationsmässigt. Årets insats där 
550 sillgrisslor nymärkts är ett gott resultat utifrån de 
förutsättningar som fanns. Genom en god organisation 
vid besöken hanteras ett flöde av fåglar som även får en 
enklare form av hälsokontroll. Det är förvånansvärt sällan 
vi hittar sjuka eller skadade individer med tanke på mäng-
den sillgrisslor som hanteras.

Nymärkta 
sillgrisslor 2013 2014 2015 2016 2017

Vuxna 253 459 329 301 217
Ungfåglar 248 510 330 502 333

Den höga siffran med vuxenmärkta grisslor 2014 beror på 
att Söderskär, Gunnarstenarna, besöktes för första gången 
och 169 ex. märktes.

Gps-märkta sillgrisslor
Nytt för året har varit samverkan i projekt som förser 
sillgrisslor med en gps-sändare. Två olika projekt har 
 utförts där Martina Kadin och Tom Evans studerat födo-
söksmönster kring Svenska Högarna och Ulrik Lötberg 
motsva rande vid Gunnarstenarna. Studien vid Gunnar-
stenarna är en del i en större insamling av data från födo-
söksområden för kustfåglar som drivs av Birdlife Sverige. 

Ringmärkningen av kustfåglar resulterade i att  

1 335 fåglar av nio arter ringmärkts. Summan är  

300 färre fåglar än 2016. En ostlig storm i slutet av  

juni tvingade fram ett antal avbrutna häckningar hos 

sillgrisslorna i södra skärgården. Projektets huvudsyfte 

är att följa sillgrisslornas population på de yttersta skär-

gårdsöarna där de har sina boplatser. Den första häck-

ningen konstaterades 1966 på Abborren vid Under sten. 

Idag häckar sillgrisslor på tio öar vid Understen, 

Svenska Högarna, Grän och Gunnar stenarna. 

AV CLAES KYRK

Grisslor, foto Karin Strandfager.
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Studien vid Svenska Högarna presenteras av Martina 
Kadin i ett eget stycke här i årsrapporten. Bägge studierna 
har koppling till Lunds universitet där expertis i denna  
typ av fågelstudier finns. Tjugo sillgrisslor fick även en  
s.k. logger monterad på plastring på ena benet. Dessa 
 loggers samlar in data från höst/vinter/vår och vid åter-
fångst följande år tankas informationen ur. Syftet är att få 
fram var sillgrisslorna finns olika tid under icke häcknings-
tid. Att de övervintrar i södra Östersjön vet vi men hur ser 
deras rörelsemönster ut? Det blir spännande att följa.

Avläsning av kontroller har även under 2017 skett genom 
fångst vid ringmärkning samt från gömslet på Bodskär. 
Kontrollerna vid Bodskär genomförs inte inom ramen för 
Levande skärgårdsnatur men tillför mycket värdefull kun-
skap till projektet. En koll i materialet från 2013–2017 visar 
att ca 1 600 individers ringar har lästs av under fem år.

Sillgrisslor 2013 2014 2015 2016 2017
Kontroller 314 498 540 624 501
Foto + 
gömsle 
Bodskär

12 98 224 194 220

Återfynd av våra sillgrisslor utanför länet
Utanför Litauens kust drunknade en sillgrissla i oktober 
2016. Den var ungmärkt på Västerskär, Grän 2014.  
I fisk nät utanför Polens kust drunknade två sillgrisslor 
under hösten. En var ungmärkt från Söderskär, Gunnar-
stenarna 2014 och en var vuxenmärkt på Storskär 2015. 
Återfynd av döda sillgrisslor från fiskenät var mer vanligt 
för 10–20 år sedan. En årsunge märkt på Västerskär,  
Grän 5 juli 2017 hittades ilandfluten död på en polsk 
strand (Plesna) 5 september. En vuxenmärkt sillgrissla på 
Storskär 2013 har noterats som häckande, 47 mil ENE,  
i den lilla kolonin vid Pernaja, Aspskär i finska viken.  
Här har den häckat fyra år i rad. Slutligen en vuxenmärkt 
sillgrissla på Kalken, Svenska Högarna år 2000 sågs häckan-
de på Lilla Karlsö 2 juli, troligen minst 20 år gammal.

Intressanta fynd från Stockholms skärgård
2016 gjordes 13 fynd av sillgrisslor med ålder över 30 år.  
I år blev det fem gamlingar varav en mycket pigg 41-åring 
som lät sig beskådas från gömslet på Bodskär i midsom-
martid. Ett ben med ring hittades på Söderskär, Gunnar-
stenarna från en sillgrissla född på Bonden i Ångerman-
land 2014. En tvååring från Bonden född 2015 kontrol-
lerades på Västerskär, Grän och en minst 16 år gammal 
 sillgrissla märkt på Bonden sågs 22 juni på Bodskär.  
Fynd av sillgrisslor från Stora Karlsö gjordes med 18 ex. 
2015, 20 ex. 2016 och 18 ex. 2017. Av fynden från 2017 
kontrollerades ett ex. på Kalken, Svenska Högarna, två ex. 
på Storskär utanför Utö och hela 15 ex. från gömslet på 
Bodskär. 14 ex. av årets Karlsö-grisslor var yngre än 10 år. 
Det verkar vara så att en hel del yngre sillgrisslor med 
härkomst från både Karlsö och Stockholms skärgård  
vistas tillfälligt på block och samlingsplatser runt häck-
ningsöarna. För att konsta tera detta krävs annan metodik 
än fångst. Gömslet på Bod skär har tydligt visat på före-

komst av en grupp närvarande sillgrisslor som vi tidigare 
inte har haft kännedom om.

Sillgrisslornas ålderspyramid
Tabellen visar ålder från märkningsdag vilket innebär att 
många vuxenmärkta sillgrisslor är äldre än vad tabellen 
visar. Trots detta inbyggda fel är tabellen intressant och 
fynden av äldre sillgrisslor är inte längre någon ovanlig 
företeelse. Förutom Sveriges äldsta sillgrissla 45-åringen  
på Stora Karlsö gjordes i år ett nytt oväntat fynd av en 
40-årig Karlsö-grissla i en liten koloni i Östergötland. 
Mest anmärkningsvärt var att den gamle konstaterades 
vara häckande på platsen under ett stenblock. Det är den 
äldsta häckande fågel som har hittats i vårt land. Be räk-
nad ålder i tabellen för vuxenmärkta = ringålder + 3 år.

Ålder 1-9 år 10-19 år 20-29 år 30-39 år 40-42 år
2014 400 (41) 140 (52) 29 (3) 19 (5) 2 (2)
2015 559 (74) 170 (46) 22 (2) 13 (8) 0
2016 535 (115) 157 (25) 45 (6) 10 (1) 2 (1)
2017 457 (109) 188 (49) 49 (6) 14 (0) 1 (1)
Siffror i parentes anger andel ungmärkta kontroller.

Tordmular 2017
Under ringmärkningsturerna i ytterskärgården märktes 
137 årsungar och 46 vuxna tordmular. 17 kontroller av 
vuxna fåglar gjordes och 6 ringar var slitna som måste 
syrabehandlas. Två syrabehandlade ringar avslöjade att  
en tordmule född på Lillö 1994 återfunnits på samma ö 
som häckande, 23 år senare och den andra var född på 
Söderskär, Gunnarstenarna 1998 och återfunnen på 
 samma ö som häckande 19 år gammal. De 11 läsbara 
ringarna var alla vuxenmärkta från åren 2014–2016.  
Fyra återfynd från 2015 visade att tordmular födda i 
 finska skärgården var häckande i Stockholms skärgård. 
Även tordmularna kan uppnå hög ålder likt sillgrissla  
och Europas äldsta tordmule är en 42-åring från Brittiska 
 öarna. Det sattes gps-sändare på tordmular vid Svenska 
Högarna och Gunnarstenarna. Preliminär data visade  
ett födosöksmönster likt sillgrisslornas. Tordmularna  

Tordmule, foto Leif Malmgren.

14    l e v a n d e  s k ä r g å r d s n at u r  2 0 1 8



RINGMÄRKNING AV KUSTFÅGL AR

flög i olika riktningar men mest mot sydost, ut över öppet 
hav och som längst ca 2–2,5 mil.

Som nämnts i den inledande texten hittades i år döda 
vuxna häckande tordmular på flera öar. Vi fann även en 
tordmule på Skvimpaskär, Svenska Högarna som gick 
runt i strandzonen onaturligt. Något var fel, fågeln 
fångades in och kontrollvägdes. Den hade normal vikt, 
inga synliga skador men var ändå på något sätt svag. 
Kanske är iakttagelserna ett tecken på tiaminbrist hos 
tordmule?

Silvertärna 2017
En av årets stora händelser inom svensk ringmärkning 
var fyndet av en silvertärna som hittades i dålig kondition 
sent på kvällen 4 april. Fågeln hittades på en åker öster 
om byn Charagua i sydöstra Bolivia, 11 473 km SW från 
födelseplatsen. Den ringmärktes som unge 1997 vid 
Arholma av Sten Ridderlöv och var nu 20 år gammal. 
Troligen har den hamnat på avvägar i Antarktis packisar 
och påbörjat sin flyttning norrut från Stilla havet istället 
för Atlanten. Med riktning mot sina hemtrakter försökte 
den flyga rakt över Sydamerika.

Skrattmås 2017
En årsunge från Axviks hällar, Mörkö 2014 rastade på ön 
Rügen, Tyskland 6 mars 2017, 57 mil SSW. Två årsungar 
från Vakören, Kudoxa märkta i juni 2016 har övervintrat  

i London. Den ena höll till i Waddon ponds och ringen 
lästes av sex gånger mellan 3/1–3/2 2017. Den andra fick 
ringen avläst 13/1 2017 i Chiswick. De två måsungarna 
återfanns 151 mil WSW födelseplatsen. Normalt över-
vintringsområde är från Danmark och västerut i Atlanten.

Mellanskarv 2017
Totalt har 14 fynd inrapporterats 2017 av skarvar födda 
och ringmärkta i Stockholms skärgård. Fem fynd utgjor-
des av kroppsdel + ring, åtta ex. var skjutna och en ring 
avlästes fyra gånger mellan 30/9–30/12 drygt 60 mil SSE, 
ca 25 km SE om Gdansk i Polen. Bland skjutna skarvar 
var tre skjutna på Åland, tre i Frankrike och en vardera  
i Polen och Danmark. De upphittade fåglarna återfanns 
på Styrsö i Bohuslän samt i Holland, södra Frankrike,  
på spanska sydkusten 277 mil SW och i Marocko. Fyndet 
i Marocko var en fem månaders ungskarv som nyligen 
dött 5/11 och som hittades på en strand 312 mil SW. 
Ålders mässigt var fyndet från Holland 2 år + 2 mån.  
En skarv vardera från Åland och Danmark 1 år + 4 mån. 
Alla de övriga 11 var årsungar 2–9 månader gamla.  
Årets fyndbild är ganska typisk där dödsorsaken ofta är 
skjutna vid jakt samt fynd vid stränder längs hav eller 
inlandsvatten. Man kan tycka att fynd från bifångst vid 
fiske borde vara hög men intresset att rapportera fynd 
verkar vara lågt. Från Stock holms skärgård finns nästan 
inga återrapporter av ringmärkta skarvar överhuvudtaget.

Claes Kyrk med en tordmule.  
Foto Gertrud Söderberg.

41-årig sillgrissla, foto Claes Kyrk.

Ibland är det svårt att nå fåglarna, 
foto Karen Andersson.
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Alkfåglarnas födosök sett genom ny teknik

Alkfåglarna i Östersjön är utpräglade havsfåglar. De tre 
arter som finns här – sillgrissla, tordmule och tobisgrissla 
– är alla specialiserade på att dyka och fånga fisk. Tobis-
grisslan söker föda närmare kuster och stränder medan 
sillgrisslan och tordmulen ofta beger sig längre ut till havs. 
Ute till havs fångar de främst skarpsill och mindre ström-
mingar, arter som också fångas i stora volymer i yrkes-
fisket. För att undvika konflikter mellan naturvärden och 
fisket är det därför viktigt att ha kunskap om födosöks-
om rådena som sillgrisslor och tordmular använder. 
Födosöksområdena kan också ge viktig information för 
planering och beslut om farleder för Östersjöns fartygs-
trafik. Naturvärden, fiske och sjöfart är alla delar i ett 
pågående arbete med havsplanering, där myndigheter 
samordnar förvaltningen av olika aktiviteter till de bäst 
lämpade platserna, där de har minst påverkan. Länsstyrel-
sen i Stockholm genomförde därför en studie i samarbete 
med Skärgårdsstiftelsen, Naturhistoriska riksmuseet och 
Lunds universitet med finansiering från Havs- och Vatten-
myndigheten.

Under häckningssäsongen 2017 utrustades 13 sillgriss-
lor och 9 tordmular med GPS och djupmätare för att 
 samla information om var och när fåglarna flyger, var de 
dyker och hur djupt de dyker. Fåglarna fångades vid ordi-
narie ringmärkningstillfällen och fick utrustningen tejpad 
på ryggfjädrarna. Där stör enheten inte fågelns rörelser 
och den faller sedan av senast när det är dags för rugg-
ning, d.v.s. byte av fjädrar, i augusti.

Ett sms från en vild fågel som talar om var den befinner sig – med hjälp av moderna GPS:er  

i miniatyrformat och mobiltäckning i ytterskärgården är det  numera en möjlighet. Det utnyttjade 

forskarna som under sommaren 2017 studerade sillgrisslor och tordmular på Svenska Högarna.

AV MARTINA KADIN, NATURHISTORISKA RIKSMUSEET

Sillgrissla med GPS och ljuslogg. Foto Claes Kyrk.

GPS och djupmätare i trycktåligt plastskal med solcellspanel. En sådan 
sändare väger inte ens 20 gram! Foto Thomas Evans.
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Forskaren Thomas Evans håller en sillgrissla som just fått sin utrustning 
tejpad på ryggfjädrarna. Foto Matilda Valman.

Födosöksturer av en sillgrissla och en 
tordmule med start i respektive koloni. 

Utrustningen på fåglarna samlade information om flyg-
turer och dyk under den fortsatta häckningen. Två gånger 
om dagen skickades data till forskarna antingen som 
mobil data via 3G-nätet eller som sms. Sillgrisslorna visade 
sig vara lite svårare att studera och sändarna fungerade 
mellan en och tretton dagar, vilket ändå var fullt tillräck-
ligt för att få information. Glatt överraskande var att tord-
mularna behöll sina sändare länge, som minst sex dagar 
och som längst hela sex veckor! Positionerna visade att 
båda arterna främst utnyttjade områden öster och söder 
om kolonierna vid Svenska Högarna för sina födosök, 
men de flög ibland även norrut och inåt skärgården.  
De flesta födosöksturer var som längst 20 km från häck-
ningskolo nierna, vilket betyder att fåglarna använde 
 havs området ända ut i svensk ekonomisk zon. De yttre 
födo söksområdena sammanfaller bl.a. med områden där 
fiske efter strömming och skarpsill bedrivs under delar  
av året. Större delen av födosöksområdena är grunda  
– med ett djup mestadels under 60 meter – och fåglarnas 
dyk var därför också grunda, särskilt jämfört med de 
impo ne rande 150 meter som uppmätts för sillgrisslor. 
Dykdjupet för sillgrisslorna i studien, ungefär 17 m, var 
dock större än tordmularnas vars dyk var 10 m i snitt.

Kartor och information från studien kommer nu hjälpa 
Länsstyrelsen, kommuner och Havs- och Vattenmyndig-
heten att förstå naturvärden i havsområdet och upptäcka 
eventuella konfliktområden med mänskliga aktiviteter. 
Förutom kunskapsunderlagen för havsplanering bidrar 

studien även specifikt till förvaltningen av området kring 
Svenska Högarna, där det nuvarande naturreservatet ska 
omarbetas och arealen utökas.

Genom fåglarna ser vi hur ekosystemet under havsytan 
är sammankopplat med landmiljöer. Det blir också tydligt 
att skärgårdens djurliv är beroende av goda förutsättnin-
gar lokalt men också av resurser i havet utanför. 
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Beståndet av skräntärna i Östersjön har under senare  
år uppskattats till ca 1 700–1 800 par häckande i Finland, 
Estland och Sverige. I Sverige häckade 900 par 1970, 
d essa minskade till 420 par 1995 med en ökande trend  
till 624 par 2013. Därefter har det svenska beståndet av 

skräntärna minskat igen. 2015 räknades 541 par för att 
åter öka något 2016 och i år noterades 573 par i Sverige. 
Olika varianter av predation påverkar häckningsresultatet 
och har under året främst konstaterats i Östergötland, 
Södermanland, Uppland och Norrbotten.

Även från Finland finns erfarenheter av att korp, gråtrut 
och havsörn utfört predation på ägg, små ungar och större 
nästan flygga (flygfärdiga) ungar.

Årets resultat i Stockholms län blev 50 par. Av dessa 
 genomförde 20 solitära par häckning. 11 solitära par  
+ 19 par i koloni misslyckades med sina häckningar.  
Med säkerhet vet vi att trut, mink och örn utfört predation 
på olika håll i skärgården. 55 ungar ringmärktes, örn pre-
dation på vår koloni medförde dock att öns 22 märkta 
ungar försvann. Ska skräntärnorna återgå till solitära 
 häckningar och kolonin lösa upp sig kan man undra?

Åtgärdsprogrammet
Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för den rödlistade 
skräntärnan påbörjades 2007 och har pågått i 11 år.  
Man har i år fattat ett nytt beslut på Naturvårdsverket 
som innebär att åtgärdsprogrammet ska fortsätta i ytter-
ligare fem år. Kunskapsinsamling har bl.a. bidragit till 

Åtgärdsprogram för skräntärna 2017

Skräntärnepar med två ungar.  
Foto Karin Strandfager.

Skräntärna (Sterna caspia) är vår största tärna och har 
sin Europeiska förekomst främst i Östersjön där den 
normalt häckar i kolonier på upp till 100 par eller 
solitärt på mindre öar. I Stockholms skärgård häckar  
de i mellan- eller ytterskärgårdarna, oftast i sällskap  
av andra arter som silvertärna, fiskmås, gråtrut och 
havstrut. Det gäller dock att vakta boet noga för trots 
att arterna skyddar varandra mot främst örn, kråka 
och korp så tar ibland trutarna tillfället att röva andra 
arters ägg som föda. Mink är vanligtvis den predator 
som har kapacitet att göra störst skada på fågelskären. 
Riktade försök med olika typer av minkjakt görs regel-
bundet i vår skärgård för att minska faran i områden 
där skräntärnan finns.

AV CLAES KYRK
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bättre skydd på häckningsöar mot mink. Vegetations-
röjning har varit nödvändig på några öar. Kameraöver-
vakning och gps-sändare har i år gett ny kunskap om 
 predation och rörelsemönster både på häckningsplatser 
och under flytt ning. Även färgringmärkningen har 
 bidragit med många fynd såväl i Sverige som längs 
 skräntärnornas flyttvägar.

Inventering i Stockholms län
Inventeringsarbetet och ringmärkningen utfördes  
av undertecknad tillsammans med Petter Lundgren.  
2017 blev ett mellanår där 20 av 31 solitära par kläckte 
fram årets överlevande ungar. Predation från gråtrut,  
mink och örn har noterats. Minken har ökat i antal i skär-
gården och minst tre skräntärneöar var hårt drabbade.

Skräntärnorna liksom andra kolonihäckande skärgårds-
fåglar är känsliga för predation. När störningar sker väljer 
utsatta fåglar att byta boplatser. För skräntärnornas del 
innebär detta att de kan växla mellan att häcka solitärt, 
några par ihop eller i koloni som alltid är ihop med andra 
arter. För tredje året genomfördes en större insats där  
180 öar kontrollerades vilket omfattar alla kända häck-
ningsplatser i länet 100 år bakåt i tid. Under de fem senaste 
åren har länets häckande skräntärnor nyttjat 66 olika öar.
(Se tabell 1)

  

Ring-, färgringmärkning och gps-sändare
Under året metallringmärktes 590 ungfåglar i landet och 
55 i Stockholms län. Antalet märkta med färgringar blev 
460 i landet och 27 i vårt län. Fram till och med 2017  
har 3 000 skräntärnor fått svenska färgringar och hela 
300 individer har återfunnits. 500 observationer har 
gjorts av dessa individer vilket gett oss en mycket god  
bild över hur de förflyttar sig och var de rastar. Ifrån 
Stockholms län finns 14 återfynd som inkommit 2017  
till ringmärkningscentralen. Fyra individer från Svartlöga-
området och en från norra länet har alla noterats under 
häckningstid på Stenarna i Björns skärgård 2016–2017. 
Åldern på dessa skräntärnor var 4 år, 5 år, 6 år samt två 
ex. 7 år gamla. En ettåring från Biskopsös närhet rastade  
i Cadiz, Spanien 8/5 2017. Från höstflyttning har en 
fyraåring setts i Silutes R, Litauen 21/8, en årsunge sågs  
i Camargue, Frankrike 17/9 och en ettåring rastade i Lake 
Kerkini, Grekland 16/10 tillsammans med 8 andra skrän-

Flygande skräntärna, foto Claes Kyrk.

tärnor. Två årsungar från 2015 sågs i Gabesbukten, 
Tunisien 25/9 och 14/10 2015. Två årsungar sågs rasta  
i Zachodnio-Pomorskie, Polen 21/8 och 29/8 2016.  
En års unge rastade i Mecklenburg-Vorpommern 23/8 2016. 
Sex av återfynden är från länets koloni och övriga åtta från 
olika solitära par.

Några intressanta skräntärnor med gps avslöjade lite  
om deras flyttning. En vuxen individ rastade först på  
den tyska rastplatsen i södra Östersjön som nämns ovan.  
I ett moment flög den söderut väster om Alperna ner till 
Camargue i södra Frankrike. Efter några dagar flög den 
tillbaka till tyska Östersjökusten för att på nytt rasta en 
tid. Därefter flög den söderut och denna gång öster om 
Alperna via Italien och vidare in över Afrika. Den korsade 
Sahara och tog sig till Mali. En annan individ rastade  
i Tunisiska Gabesbukten. Skräntärnan startade flygturen 
över Sahara mot Mali men när den kommit halvvägs  
vände den tillbaka till Gabesbukten. Ett nytt försök 
gjordes senare då den flög i samma linje men denna gång 
ner till Mali och sedan vidare västerut till Senegal där den 
stannade. Fokuserar man på passagen över Sahara så flög 
en adult skräntärna sträckan i september på 4 000 m höjd, 
36 tim och fart 80 km/tim. Två andra adulta skräntärnor 
flög sträckan i oktober på 4 000 m höjd, 48 tim med 
medel hastighet 60 km/tim. Av detta kan man utläsa att 
skräntärnorna har förmåga att flyga långa sträckor och  
i ett snabbt tempo för att nå de rastplatser de vill vara på.

Tabell 1. Häckande skräntärnor de senaste fem åren. 
2013 2014 2015 2016 2017

Antal par/revir 60 55-60 57 52 50
Antal skräntärneöar 43 36 42 25 32
Antal märkta ungar 71 24 49 61 33 (+22)
Antal färgmärkta ungar 28 17 42 53 12 (+15)
Lyckad häckning 41 17 24 35 18
Sen häckning 3 3 2 - 2
Misslyckad häckning 16 30-35 29 17 30
Häckningsförsök - 6 2 1 -
Parentes = prederade ungar på Tisslan

Foto Karin Strandfager.
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Den fortsatta ökningen vi ser i dagsläget antyder att 
havsörn för några sekel sedan var en mycket mer allmän 
fågel än vad vi som forskar på arten har anat. Samma 
utveckling som vi ser i Stockholms län, ser vi också  
i resten av Sverige och de delar av Europa där arten finns. 
Havsörnarnas återerövring av sina forna revir har varit  
en lång och utdragen process, som tog fart på allvar  
i slutet av 1980-talet längs ostkusten. Tio år senare bör-
jade även en stark expansion i våra insjöar i södra Sverige, 
en expansionsvåg som nu är på väg att nå ända fram till 
västkusten. Vi har nu häckande havsörn i Halland, men 
inga kända häckningar i Bohuslän. I mellersta Norrlands 

AV PETER HELLSTRÖM, NATURHISTORISKA RIKSMUSEET

inland är det fortsatt glest mellan paren och det är först de 
senaste åren som arten har konstaterats häcka i Jämtland, 
ett landskap med goda förutsättningar för havsörn. I inre 
delarna av Norrbotten finns en tämligen isolerad popula-
tion på knappt 100 par, med mycket litet genetiskt utbyte 
med Norge och Bottenviken. 

I hela landet finns nu minst 800 par och det långsiktiga 
mål som sattes i åtgärdsprogrammet för havsörn 2009 
(1 000 par år 2030) ser ut att kunna uppnås, kanske 
 rentav tidigare än förutspått. Stockholms län med de  
stora skärgårdsområdena är utan tvivel ett av artens 
kärnområden i Sverige.

Havsörn i Stockholms skärgård 2017
Under 2017 har den årliga inventeringen av havsörn genomförts för 54:e året i följd.  

Utvecklingen har varit mycket positiv sedan slutet av 1980-talet och ökningen av havsörns -
beståndet fortsätter. De storskaliga bevarandeåtgärderna, i synnerhet stödutfodringen, som räddade 

beståndet från en kollaps upphörde för ca 10 år sedan. Även om vi fortfarande bevakar flera 
naturvårdsfrågor, särskilt skogsavverkningar och exploateringar, är det tydligt att beståndet  
i Stockholms läns kusttrakter klarar sig bra och fortsätter att öka utan riktade stödåtgärder. 

Ibland dyker det upp överraskningar. Under en helikopterinventering i början av juni överraskades vi av dåligt väder och dimma och fick söka efter en alterna-
tiv färdväg än den tänkta. Mitt i en plötslig lucka i dimbankarna, fanns två tidigare okända örnbon på en liten yta. Och där hade nog örnarna bott i minst 10 
år att döma av bonas omfång och storlek. Väl på marken blev det ett snabbt besök för ringmärkning av två stora ungar. Havsörnar är påfallande diskreta trots 
sin storlek och det här reviret hade undgått upptäckt i åtskilliga år. Foto Johan Westerlund.
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Övervakningen av havsörn i Stockholms skärgård görs 
på uppdrag av Naturvårdsverket och utförs sedan 1989 
inom den Nationella miljöövervakningen (NMÖ). 
 Ut förare är idag Naturhistoriska riksmuseet och sam-
arbetet med Skärgårdsstiftelsen inom ”Levande skärgårds-
natur” är en grundförutsättning för att kunna genomföra 
inventeringarna. Fokus inom miljöövervakningen ligger på 
havsörnens reproduktion, men vi följer också geografisk 
utbredning och populationsutveckling. De två huvud-
parametrarna som vi studerar är, 1) andelen reproduktiva 
par (hur stor andel av de par som har minst ett aktivt bo  
i sitt revir som producerar ungar, ”lyckade häckningar”) 
samt 2) kullstorlek (hur många ungar varje lyckad häck-
ning producerar i genomsnitt). 

Produkten av andelen reproduktiva par och kullstorlek 
kallar vi produktivitet, och i det här fallet betyder denna 
term antalet producerade ungar per aktivt par. I synnerhet 
är det förhållandet mellan reproduktionsframgång hos 
havsörn och miljögifter som är den största anledningen till 
att vi fortsätter med detaljerade studier av havsörnarna. 
Inom detta projekt har vi några av de längsta tidsserierna 
som finns för organismer i Östersjöns ekosystem.

Resultaten från havsörnsåret 2017 följer samma positiva 
trender som vi rapporterat om under de senaste åren. 
Antalet revir som var aktiva med ett havsörnspar, upp  
till 10 km från kusten, räknades till minst 109 stycken. 
Det ”sanna” antalet par är högre, men ett övre intervall  
är svårare fastställa. Men det kan ändå vara värt att göra 
en uppskattning. Om vi inkluderar revir med ensamma 
fåglar vid vår inventering, etablerade revir som varit be-
bodda 2015–2016 (men ”tomma” 2017) och revir med 
starka tecken på häckning 2017 men utan kunskap om 
boplatsens läge (bytestransporter eller utflugna ungar),  
så landar vi på 134 möjliga revir. Vi har naturligtvis inte 
heller kunskap om alla befintliga revir, men den felkällan 
kan i viss mån uppvägas av att vissa inkluderade revir  
som varit aktiva 2015–2016 faktiskt var tomma 2017. 

Orsaken till att vi tagit med en del revir som var 
” tomma” 2017, men bebodda 2015–2016 i beräkningen, 
är att örnarna ofta bygger nya bon eller byter partner och 
blir då svåra att upptäcka vid vår helikopterinventering  
i april, även om de faktiskt finns i reviret. Havsörnsinven-
terarna ligger därför ibland steget efter, och det kan ta 
några år innan vi har hittat rätt på borttappade örnar  
och deras nya boplats.

Oavsett exakt hur många par som finns idag, så fort-
sätter beståndet alltså att öka (se figur 1 för utvecklingen 
sedan 1964). Någon tendens till att antalet revir har nått 
gränsen för vad som är ekologisk möjligt kan vi inte se. 
Häckningsutfallet för örnarna var sämre 2017 än 2016. 
Framförallt var det många häckningar som misslyckades 
2017, vilket resulterade i att enbart 58% av paren fick 
åtminstone en unge på vingarna. Att denna siffra har legat 
under 60% har bara hänt två gånger sedan 1994, 2003 
och nu 2017 (se figur 2). Den genomsnittliga kullstorleken 
för de par som lyckades var 1.63 ungar per lyckad häck-
ning, vilket är i linje med genomsnittet för hela 
2000-talet. 
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Figur 1. Uppskattat antal par av havsörn (rött) och antalet 
registrerade lyckade häckningar (svart) i hela Stockholms 
läns kusttrakter 1964-2017. Området omfattar utöver 
 egentliga Stockholms skärgård, d.v.s. Arholma-Landsort,  
även Nynäshamns och Södertälje kommuner samt norra 
delen av Norrtälje kommun (del av Ålands hav) upp till läns-
gränsen mot Uppsala län. Under ”miljögiftseran” var antalet 
lyckade häckningar mycket lågt och vändningen kom i slutet 
av 1980-talet.

Figur 2. Andel lyckade havsörnshäckningar i Stockholms läns  
kustregioner (röda punkter + röd linje) och antal ungar per 
 kontrollerat par (produktivitet, blå punkter + blå linje), 1964-2017. 
Observera de olika skalorna på y-axlarna. Den gröna linjen mar-
kerar referensnivåer (72 % respektive 1,32 ungar) från tiden före 
1950. De röda och blå trendlinjerna är beräknade som glidande 
medelvärden med ett tidsfönster på fem år. De streckade linjerna 
i rött och blått, är de gränsvärden som används för bedömning av 
god miljöstatus för andelen lyckade häckningar (rött = 59%)  
och produktivitet (blått = 1.03 ungar per revirhållande par). 
Värden lägre än dessa gränsvärden kan indikera någon form  
av miljöpåverkan.
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Andelen lyckade häckningar och beståndets produk-
tivitet nådde en topp strax före sekelskiftet, därefter har 
dessa två parametrar varierat mellan åren men totalt sett 
varit lägre än de fastställda referensnivåerna, som baseras 
på historiska data från före miljögiftsepoken (figur 2).  
Vi börjar nu urskilja en tendens till en minskning i fram-
för allt andelen lyckade häckningar. Sådana täthets  - 
be roende effekter är att förvänta, men vi vet inte ännu om 
det är konkurrens om resurser (föda, boplatser, partners) 
eller om det är andra förändringar i miljön som ligger 
bakom mönstret. 

Om vi studerar resultaten från de fyra senaste åren 
(2014–2017) uppdelat på fyra olika skärgårdsområden,  
så har vi observerat en del tydliga skillnader mellan de 
olika områdena. Det område som framförallt avviker  
är det norra delområdet som inkluderar Norrtälje och 
Österåkers kommuner (se figur 3). Både andelen lyckade 
häckningar och genomsnittlig kullstorlek har varit klart 

28-35 par
% lyckade: 68% (80 %)
Kullstorlek: 1.67 (1.65)

Produktivitet: 1.13 (1.32)

46-55 par
% lyckade: 45% (56 %)
Kullstorlek: 1.53 (1.51)

Produktivitet: 0.70 (0.84)

25-31 par
% lyckade: 68% (67 %)
Kullstorlek: 1.71 (1.74)

Produktivitet: 1.17 (1.17)

10-13 par
% Lyckade: 67% (67 %)
Kullstorlek: 1.60 (1.81)

Produktivitet: 1.07 (1.21)

Hela området:
109-134 par

% lyckade: 58% (66 %)
Kullstorlek: 1.63 (1.64)

Produktivitet: 0.95 (1.08)

0 20 4010 Kilometer

lägre här än i de övriga delområdena och också klart 
 under de nivåer som används vid bedömning av god 
miljöstatus i Östersjön. Mest tydlig är denna skillnad  
i norra ytterskärgården, med siffror som ligger tämligen 
mycket lägre än andra delområden. 

Från bl.a. Skärgårds stiftelsens övriga inventeringar 
inom Levande skärgårdsnatur, vet vi att sjöfågelbestånden 
har minskat i ytterskärgårdarna och det är därför möjligt 
att sämre födotillgång är anledningen till att det går rela-
tivt sett sämre för havsörnarna i Norrtäljes ytterskärgår-
dar. Resultaten från ytterskärgården påminner faktiskt 
mer om de resultat vi har från de lappländska havs - 
ör narna, än om övriga skärgårdstrakter i södra Östersjön! 

Mellersta delen av skärgården är det delområde med 
högst reproduktionsframgång, med en mycket hög  
andel (80%) lyckade häckningar över den senaste fyra-
årsperio den. Södertörns skärgård och Mörkö-trakten 
 uppvisar likartade resultat, med en något lägre andel 

Vi vill gärna ha in tips!
Naturhistoriska riksmuseet tar tacksamt emot tips 
om havsörns förekomster som tyder på häckning. 
Om du hittar ett bo, så finns möjligheten att boet 
inte är känt sedan tidigare. Kontakta gärna invente
ringsansvarig på Naturhistoriska riks museet:   
peter.hellstrom@nrm.se, 08-5195 42 97.

Figur 3. Beståndsuppskattningar samt  
häck nings resultat hos havsörn i Stock-
holms läns kusttrakter, upp delat i fyra 
delom råden (baserat på kommun-
gränser). Bestånds upp skattningens 
lägsta värde är det antal revir som upp-
fyller kriterierna för att vara bebott av 
ett vuxet havsörnspar våren 2017. Detta 
värde är ett minimiantal. Det övre värdet 
inkluderar även revir med ensamma 
fåglar enligt inventeringen 2017, samt 
de revir som inte hade några tecken 
på aktivitet 2017, men var bebodda 
åtminstone 2015 eller 2016. Även ett 
fåtal förmodade revir där det observe-
rats upp repade bytestransporter mot en 
förmodad boplats eller nyligen utflugna 
ungar utan känd boplats finns inklude-
rade i denna beräkning, som dock är 
behäftad med viss osäkerhet och ett 
antal antaganden. Det är därför den 
nedre nivån som gäller som officiell.

Tre reproduktionsparametrar  redovisas: 
% lyckade = hur många procent av 
paren som producerade minst en unge, 
kullstorlek=genomsnittligt antal ungar 
för de lyckade häckningarna, baserat 
på bon kontrollerat genom uppklättring 
eller helikopter, produktivitet =  antalet 
ungar per revirhållande par. För varje 
para meter anges två värden, först 2017 
års resultat följt av det sammantagna 
resultatet för perioden 2014-2018.
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 lyckade häckningar än mellersta skärgården. Det är alltså 
norra  ytterskärgårdens resultat som är avvikande och där 
är det av stort intresse att reda ut den bakomliggande 
 orsaken mer i detalj. Tittar vi på resultaten för hela perio-
den 2014–2018 finner vi att produktiviteten mätt som 
antalet ungar per revirhållande par var 1.08, vilket är ett 
resultat som ligger klart över det nedre gränsvärdet för 
god miljö status (0.97) men samtidigt ganska långt från 
refe rens värdet baserat på historiska data (1.32).

Förra året rapporterade vi att havsörn häckade i Stockholms 
stad. Det paret lyckades återigen med häckningen och vi 
kunde i början av juni ringmärka ungen, faktiskt den 
första vilda örnungen som blivit ringmärkt i Stockholms 
kommun. 

Det mycket stora datamaterial som finns kring svenska 
havsörnar har fortsatt att utforskas. Under det gångna 
året har Sofia Almkvist gjort ett examensarbete, i vilket 
Sofia studerat vilka geografiska faktorer som styr utbred-
ningen av havsörn i Stockholms län med gränsområden. 

Tydligt är att förekomst av havsörn är kopplat till från-
varo av människor och bebyggelse. Havsörnar bosätter sig 
så långt från exploaterade områden de kan, vilket förvisso 
inte är någon direkt ny kunskap. Däremot kunde ingen 
effekt av naturreservat eller fågelskydd upptäckas när det 
gäller förekomst eller icke förekomst av havsörn, men det 
återstår att studera om häckningsutfall skiljer sig mellan 

Tack till:
2017 hade vi som vanligt ett gott samarbete med 
Skärgårdsstiftelsens personal. Petter Lundgren, 
Kalle Sundberg, Tommy Mattsson och Rickard 
Rundgren Björk var med under försommarens 
 arbete. Delar av skärgården, från Utö till 
Sandhamn, kontrollerades under sommaren inte 
med båt som brukligt är, utan med helikopter av 
Naturhistoriska riksmuseet och Roslagens heli kop-
terflyg. Kontrollerna av havsörnarnas boplatser har 
under 2017 gjorts av: Peter Hellström & Björn 
Helander, Naturhistoriska riksmuseet; Björn 
Lundberg, Svärdsö; Bjarne Strandtorn, Saltsjö-Boo; 
Johan Westerlund, Spillersboda.

I ytterskärgårdarna har havsörnsungarna en fin utsikt från sitt bo. Resultaten från inventeringarna av havsörn de senaste åren visar dock att havsörnarna i de 
yttre skärgårdsområdena i Norrtälje kommun har en klart lägre reproduktionsframgång än övriga delområden i länet. Är det ont om mat? Men i det här reviret 
blev det 2017 två ungar som ringmärktes. Foto Johan Westerlund.

reservat och områden som inte har ett särskilt skydd.  
Klart är i vilket fall att havsörnarnas häckningsplatser  
i skärgårdarna har en tydlig ”vildmarksprägel” och ofta 
finns i områden med låg mänsklig aktivitet. Många av 
skärgårdens örnrevir har dessutom en mycket lång konti-
nuitet som ärvts i många generationer. Det är av stor vikt 
att bevara sådana kärnrevir intakta även i framtiden!

 l e v a n d e  s k ä r g å r d s n at u r  2 0 1 8    23



BERGUV

Berguv  
Resultat från inventering av berguv i skärgården 2017

Lite av projektets personalhistoria  
från 1983 och framåt.
Ringmärkning av berguv i skärgården startade i slutet  
av 1970-talet av Jan Ohlsson i Nynäshamn. Strax därefter 
började Länsstyrelsen engagera sig via Björn Hjernqvist. 
Sedan anslöt Svante Joelsson som medhjälpare till Björn. 
Jag startade med ringmärkning/inventering av ugglor på 
fastlandet i mitten av 1970-talet. 1983 anslöt jag mig till 
Björn/Svante för att hjälpa till med uvinventering/ring-
märkning. Då var redan Skärgårdsstiftelsens tillsynsman 
Sten Söderlund skeppare och inventeringsmedhjälpare. 
1985 blev Berguvsprojektet en del av det officiella projek-
tet Levande skärgård som startade då. Både Björn och 
Svante avslutade sitt engagemang i mitten av 1990-talet. 
Från mitten av 1990-talet och fram till 2006 kämpade 
Sten och jag med uvarna mer eller mindre själva. Vissa år 
fick vi bistånd i inventeringen av olika personer. Enligt 
mina anteckningar började Classe Kyrk att hjälpa till 
2006. Han hänger fortfarande med men kan inte hålla  
sig till bara ett projekt.

2007 (om jag har koll på mina anteckningar) dök Gunnar 
Hjerstrand upp och ersatte 2008 Sten Söderlund som kap-
ten och inventerare. Det är alltid lite pyssligt att starta  
om med en ny skeppare, man ska hitta till lokalerna, 
bestämma en bra och effektiv rutt och dessutom hitta 
bästa platsen för landstigning. Det brukar ta några år 
innan det börjar fungera perfekt och skepparen börjar få 
tid över för att hjälpa till med inventeringarna. Man måste 
skaffa sig en hel del erfarenhet innan man lär sig hur man 
hittar spår av eller häckningar av berguv. Självklart är det 
ett krav att man trivs ihop på det personliga planet efter-
som det blir kämpiga dagar med många öar att besöka. 

Nu när Gunnar Hjertstrand har pensionerat sig 2017  
har jag fått hjälp av en ny skeppare, Petter Lundgren,  
med en ny båt. Sten/Gunnar har varit projektsamordnare 
från Skärgårdsstiftelsens sida och Petter är ny samordnare 
från 2017.

Samtidigt som jag vill tacka Sten och Gunnar för deras 
skärgårdskunskap, service, allt jobb de lagt ned och 
 kamratskap genom alla år, så välkomnar jag Petter på  
den nya resan. 

Märkning/inventering 2017
Totalt hittades 25 ungar i Stockholms län 2017. Cirka 
15–20 % av all ringmärkt berguv per år i Sverige ring-
märks av mig i Stockholms län. Normalt ringmärks det  
ca 100–120 ungar per år i Sverige. Att jag märker så 
 många av totalantalet beror nog på flera faktorer. 

Som skärgård räknas öar utan fastlandsförbindelse, t.ex. bro, från Gräsö i norr till Landsort 
i söder. Exempelvis är Värmdölandet exkluderat eftersom det finns en bro som leder dit.

AV ALAR BROBERG

Inventeringsmetodik
Lyssna efter uv: genomförs genom att lyssna i skym-
ningen. Vi besöker speciellt utvalda områden som ser  
ut att kunna härbärgera berguv. Lyssningen genomförs 
cirka tre gånger i skymningen (ca 1 timme) per lokal. 
Inventeringsmetodiken är väldigt väderberoende och 
uvarnas välvilja att ropa. Huvudsyftet är att söka efter 
nya revir. Berguvar ropar mest frekvent under de första 
åren i reviret och aktivast i månadsskiftet februari/mars.

Upprop: genomförs genom vädjan om att få in rap-
porter om berguvs observationer. Vi vill gärna ha infor-
mation om äldre häckningsplatser. Vi har sett flera fall 
där öar har blivit återbesatta efter årtionden. Detta är  
en viktig del i inventeringen eftersom länet är stort och 
uven är en svårinventerad art.

Häckplatsinventering: Eftersök av häckningar och 
spår av berguv på kända häckningslokaler. Vi försöker 
söka igenom hela området som är aktuellt för häckning 
och det medför ofta att vi måste klättra i branterna.  
Det är tidskrävande och en brant tar mellan en halv-
timme till flera timmar att söka igenom. Vi letar även  
på nya lokaler, speciellt när vi har fått information om 
berguvsobservationer. Vi gör även några besök på öar 
och platser som ser bra ut. Om ungar påträffas så ring-
märks ungarna. För att minska störningen försöker vi 
lägga besöket till när ungarnas ålder är minst tre veckor 
(i skärgården från 10 juni och framåt).

Alar Broberg med två uvungar. Foto Anna Ehn.
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Branterna i länet är inte så krävande när det gäller klätt-
ring jämfört med andra delar av landet. Jag kan söka 
 igenom de flesta branter väldigt ordentligt. Och det finns 
många naturintresserade som rör sig i stora delar av 
 området, så att det är lättare att få in rapporter om uv. 
Och det finns fortfarande en ganska hyfsad population  
av uv i området. (Se tabell 1)

2017 års häckningsresultat är ett av de bästa åren sedan 
vi startade. Normalt hitta vi runt 6–12 ungar per år  
i skärgården. De två år som utmärker sig negativt är  
åren 2012/2013 med väldigt få ungar. Under de åren var 
vårarna kalla och nederbördsrika. Antagligen var det där-
för så många par misslyckades med häckningen. Mycket 
snö när honan ruvar gör ofta att äggen blir kalla när det 
blir en kraftig och snabb snösmältning. Kraftiga regn-
skurar kan dränka ägg eller små ungar. Uvhonorna börjar 
oftast inte häcka före tredje levnadsåret, de två troligen 
nya honorna kan vara födda runt 2014/2015 (mer info  
i stycket om återfynd). De två senaste årens positiva häck-
ningsresultat ger hopp om att vi kan hitta nya etableringar 
under de närmsta åren framöver. Det vore välkommet 
eftersom antalet aktiva revir minskar långsamt. Samtidigt 
visar återfynden numera att uvarna från Stockholms om-
rådet sprider ut sig längre bort från häckningsområdet än 
på 1980–1990 talet. Tidigare fick vi tillskott av uv framför 
allt från Södermanland, nu verkar det mer som att Stock-
holmsuvarna fyller på åt alla håll ut ur länet. Det kanske 
kan tyda på att det inte finns tillräckligt med föda i om-
rådet för att ha fler aktiva revir.

Den milda vintern 2016/2017 spred ut häckningsstarten  
för uvparen över två månader. Paren börjar häcka tidigast 
på fastlandet, de lade ägg från mitten på februari medan 
de flesta i skärgården lade ägg i början av april. På fast-
lands delen av länet kläcktes ca 15 ungar.

Vi inventerade i skärgården under två dagar i juni/juli. 
Totalt letade vi på cirka 25 öar under 2017, varav tio öar 
var nya för oss. Där hoppades vi på att återfinna uvarna  
i ett revir som har varit tomt i några år nu. Tyvärr såg vi 
inte spår av någon uv. Att hitta nya häckplatser eller spår 
av uv på nya öar kräver massor av tid, tålamod och tur.

• 2017 ringmärktes 11 ungar och en unge var flygg 
 (flygfärdig) så den kunde inte fångas för ringmärkning.

• 8 revir med lyckad häckning.

• Ytterligare 1–2 revir uppskattats vara bebott av minst  
en uv. Antalet estimerade aktiva revir ligger runt  
10–12 i skärgården senaste åren. Fortfarande finns  
bara ett revir norr om Värmdö. 

• I reviret i norra skärgården har vi problem med att  
folk letar efter häckningen, lyckligtvis så har paret 
l yckats häcka de senaste åren. 

• Inga uvungar kläcktes på Skansen 2017 så det årliga 
utsläppet blev inställt.

• Nynäshamnsdelen av länet kontrolleras av Björn 
Lundberg. Ingen känd häckning 2017. 

Foto Petter Lundgren.

Tabell 1. Konstaterade berguvsungar i skärgården 2008–2017
År 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Antal ungar 12 10 6 10 2 3 6 7 12 11
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märglad, i väldigt dålig kondition och kunde inte rehabi li-
teras. Normalt lämnar ungarna inte reviret innan slutet på 
september. Denna unge måste nog redan ha lämnat reviret 
i mitten på augusti eller strax därefter. Om en uv inte får 
tag i något byte tar det ca 3–4 veckor tills den inte orkar 
flyga och blir sittande på backen. Båda uvreviren invente-
rades 2017-08-15 på kvällen för att konstatera hur det 
gick med ungarna efter ringmärkning. Bara ena ungen 
kunde ses och höras. Så det är möjligt att den ena ungen 
lämnade reviret före 15 augusti, vilket är väldigt tidigt.

En äldre skärgårdsmärkt hona hittades på fastlandet  
i Uppland, ringmärkt 2008. Tyvärr omkom hon i en 
 kollision med tåg i maj 2017. Det borde vara honan  
från ett fast revir, där jag numera inte har koll på om  
de häckar eller inte. 

Alla rapporter kan hjälpa till att öka vår kunskap om 
berguvens förekomst i Stockholms län så att vi kan för-
söka skydda berguven i länet. Vårt mål är att skydda 
 berguvar, deras häckningslokaler och att övervaka 
 berguvstammens utveckling som en del av miljööver  - 
vak ningen i skärgården.

Återfynd rapporter under 2017
Information om ett återfynd har inkommit ovanligt sent. 
En ung hona från Skansen blev utsläppt i oktober 2014. 
Den blev släppt strax norr Värmdö på en lokal som jag 
bedömer borde kunna vara en del av ett uvrevir. Uven blev 
funnen på fastlandet i Uppland 2015-07-16. Då i dåligt 
skick med en vinge ur led och utmärglad. Uven rehabi  li-
terades men bedömdes inte att den kunde släppas ut  
i naturen och blev förflyttad till Järvsö zoo.

Jag fick återfynd av två ungar ringmärkta 2017 från två 
närbelägna revir, bona ligger cirka sex km från varandra. 
Konstig nog ser det ut som båda honorna antagligen är  
nya honor som har ersatt de gamla honorna i reviren.  
Ett tecken på det är att det bara blir en unge första året en 
hona häckar. Den ena honan använde en väldigt ovanlig 
häckhylla i reviret, byta häckhylla eller ö i reviret är ett 
annat tecken på ny hona. Den andra honan återvände till 
en ö där uvar inte har häckat på minst 15 år och senast 
kända häckning i reviret var 2009. Minst en uv har funnits 
kvar i området hela tiden. Ett tydligt bevis på att det lönar 
sig att kontrollera gamla övergivna revir lite då och då,  
för helt plötsligt så är reviret besatt igen. Jag kan inte var 
helt säker på att det är nya honor men allt pekar på detta. 

Den ena ungen hittades 2017-10-27 i södra skärgården. 
Den var funnen död utan huvud. Att bita av huvudet är 
ett sätt för uvar att avliva andra ugglor, inkluderat uvar 
som tränger in i existerande revir. Troligen kom ungen  
in ett revir och blev dödad av paret, vilket inte är ett så 
ovanligt öde för unga uvar. Den andra ungen hittades 
längs med kusten på Södertörn 2017-09-16, den var ut-

Väl kamouflerade uvungar. Foto Anna Ehn.

Alla rapporter tas emot med glädje.  
Rapportera till Alar Broberg, xbror@swipnet.se  
eller Skärgårdsstiftelsen.
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Räkning april 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Hane 3098 2998 3084 2452 3651 2217
Hona 1533 1185 783 951 1155 630
Andel honor i procent 33 % 28,3 % 20,2 % 28 % 24 % 22 %

I april noterades det lägsta antalet hanar som vi räknat under alla sju inventeringsår. Kanske var det så att alla hanar inte följde med in i mellan- och inner-
skärgårdarna. Många hanar sågs nämligen på andra turer i de yttre delarna av skärgården. Oväntat var att drygt 500 hanar fanns kvar i de mellersta delarna  
i början av juni. Möjligen hängde det ihop med att en del honor startade ruvningen senare än normalt.

Förhållandet mellan hanar och honor

Antal vuxna honor 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
April-maj Ej räknat 1535 1185 783 951 1155 630
Maj-juni 1265 1209 917 1449 1415 1172 925
Slutet av juni 988 1298 1250 1387 1091 1389 1091

I april räknades även det lägsta antalet honor som vi haft under alla sju åren. Antalet honor räknade i juni var också lågt. En delförklaring är att många honor i 
år valde att helt hoppa över häckningsproceduren. Vi såg många honor bland hanarna som fanns i de yttersta delarna av skärgården. En annan delförklaring 
skulle kunna vara den varma vintern. En dansk studie har påvisat att ejderns föda blåmusslorna inte går in i vintervila under varma vintrar. Istället förbrukar 
musslorna energi och blir magrare. Magra musslor gör att ejderhonorna inte kan öka kroppsvikten vilket i nästa fas leder till att de inte klarar av att värpa och 
ruva en äggkull i fyra veckor. Tiaminbrist har tidigare framförts som orsak från forskningshåll och kanske finns det samband mellan olika faktorer som hindrar 
ett stort antal honor från att häcka. Än finns dock inga tecken på fynd av sjuka, utmärglade eller större antal döda honor. Tvärtom noterades, vid annat inven-
teringsarbete, normalstora äggkullar hos de honor som sågs ruvande.

Förekomsten av honor

Kläckta ungar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016
Maj-juni 456 424 872 348 76 (11 juni) 436 76 (5 juni)
Ungar räknade  
i slutet av juni

194 äldre + 
14 nykl.

208

351 äldre + 
30 nykl.

381

697 äldre + 
85 nykl. 

782

278 äldre + 
47 nykl.

325

65 äldre +  
43 nykl. 

108

448 äldre + 
109 nykl .

557

62 äldre +  
47 nykl.

109
Kläckta totalt 470 454 957 395 119 557 123

Bortfall mellan 
maj-juni

262 73 175 70 11 0 14

Ungproduktionen har i år landat på en nivå med framkläckta ungar som är så låg att återväxt saknas. De ungar som kläcktes verkar dock ha haft god livskraft 
under den första månaden i livet. Normal dödlighet under första levnadsåret är ca 65–70% så likt resultatet från 2015 utgör årets ejderungar en förlorad 
årskull. Först vid 3–4 års ålder häckar ejderhonorna för första gången och då är de flesta av årets ungar borta.

Ungproduktionen

Ejderinventeringar i Stockholms skärgård 2011‒2017

Svag reproduktion hos ejdrarna 2017
Linjetaxeringen med utgångspunkt från Stavsnäs till 
Maderö samt i vatten som ligger österut genomfördes  
för sjunde året. Räkningar av vuxna ejdrar i april och 
ung kullar i juni har genomförts. Syftet är att med  
statistik få klarhet i om antalet ejdrar är stabilt eller 
 varierande i ett begränsat skärgårdsområde.

Sju års inventeringar ger oss en dyster bild. I år landade 
ejdrarnas häckningsresultat på samma svaga nivå som 
2015, d.v.s. ännu ett bottenår. En kall vår gjorde att 
 många skärgårdshäckande fåglar häckade 1–2 veckor 
senare än normalt. Ejdrarna hade en utdragen häck  - 
nings period då både äggkullar och nykläckta ungar  
sågs en bit in i juli månad. På de yttersta skärgårdsöarna 
sågs även i år enstaka honor med ungar. Färre räknade 
hanar och honor i inventeringsområdet indikerar nu att 
beståndet minskar.

AV CLAES KYRK

Inventeringen utanför Stavsnäs utfördes av Claes 
Kyrk, Petter Lundgren, Anna Ehn och Annelie Svanold.

Foto Claes Kyrk.
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Inventering av skarvbon 
i Stockholms skärgård 1994‒2017

Inventeringarna visar att antalet häckande skarvar ökade 
under de första 13 åren, från 39 bon 1994 till 5 731 bon 
2006. Därefter har det inte skett någon dramatisk ökning, 
efter 2006 har antalet bon varierat mellan 4 983 och  
6 380. Från högsta notering räknat 2016 sjönk siffran  
till totalt 5 789 bon vid årets inventering. (Tabell 1)

Den första skarvhäckningen i Stockholms län 
 noterades 1994 på ögruppen Grän utanför Nåttarö. 
Skärgårdsstiftelsen har sedan dess, årligen efter 
 häckning, utfört räkningar av skarvbon på samtliga 
kända kolonier i länet.

AV CLAES KYRK

Årtal 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Antal bon 39 102 212 493 644 1312 1775 2562 3128 3736 4197 4646

Årtal 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Antal bon 5731 5764 5196 5275 5513 5544 5584 5302 4983 5867 6380 5789

Tabell 1. Antal häckande skarvar

Ökningen av antalet bon 2016 berodde på en inflyttning 
av skarv ifrån Gävleborgs län. Där utfördes en laglig 
 åtgärd som delade en koloni med mer än 1 200 bon. 
Nästan 500 par bosatte sig i skarvkolonin Själgrunds-
skallen vid Singö i Stockholms län. I år har de troligen 
återvänt norrut då antalet par ökat i Gävleborg samtidigt 
som kolonin vid Singö minskade.

Försök till häckning har från 1994 fram till idag konsta-
terats på totalt 60 holmar, kobbar, skär och grund. I år 
genomfördes häckningar på totalt 15 platser. På ytterligare 
8 platser har skarvarna byggt bon men störningar har 
skett, vilket har fått skarvarna att flytta till andra be fint-
liga kolonier. Sett över tid har alla skarvetableringar  
i ytter- och mellanskärgård störts bort. I år lämnade 
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Lodrät axel	=	Antal	bon.	Vågrät	axel	=	Årtal.
Varje	kolonis	utveckling	kan	följas	i	och	med	att	
de	presenteras	med	olika	färger.		

Antal skarvbon i Stockholms skärgård 1994-2017

Diagrammet visar hur antalet kolonier samt 
antalet bon varierat över tid. Koloniernas 
utveckling presenteras i olika färger. 
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 skarvarna öarna utanför Nynäshamn och på dessa träd-
lösa, isolerade öar har 100-tals par tidigare häckat (1998–
2016). Samtliga skarvkolonier finns nu nära fastlandet. 

Under 2010-talet har vi sett en gradvis ökning av 
störande mänsklig påverkan på skarvkolonierna.  
Det hand lar om både lagliga och olagliga åtgärder  
t.ex. olje ring av ägg, skyddsjakt, att bon har tagits  
bort, stora mängder ägg försvunnit, boträd sågats ned 
eller skarvar dödats. Det förekommer även störningar  
som är mer naturliga såsom att rovdjur t.ex räv och 
havsörn befinner sig på häckningsskäret. Dessa sker  
dock i mycket låg omfattning jämfört med de störningar 
som orsakas av mänsklig påverkan. 

Störningarna som sker gör att skarvarna flyttar runt  
i vår skärgård och leder också till att häckningsperioden 
förlängs för de drabbade fåglarna. De kontinuerliga om-
flyttningar som sker på grund av mänskliga störningar  
gör att den utveckling som syns i inventeringsresultaten 
inte kan ses som naturlig. (Tabell 2)

Det har även inventerats skarvbon i Mälaren i år, resul-
taten presenteras i faktabladet Storskarven i Mälaren, 
Fakta 2018:1, Länsstyrelsen i Stockholms län. I Mälaren 
ökade antalet bon från 2 210 bon 2014 till 3 802 bon 2017. 
På fem mindre holmar i Stockholms läns del av Mälaren 
trädhäckade 1 035 par 2014 och 1 493 par 2017. Samtidigt 

Kolonier Antal bon
Käringholmen 103

Somtorn 150
Fjärdingsman 313
Skallbaken 36
Skraken 820
Tallkobben, Evlinge 78
Stinas grund 201
Allmänningen 307
Västerskär, Värtan 1049
Ryssmasterna S 65
Ryssmasterna N 444
Småholmarna S 102
Småholmarna N 1241
Skär vid Gubboda 72
Själgrundsskallen 808
Summa 5789

Tabellen visar antalet bon på de platser där mellanskarv genomförde 
 häckning 2017 i Stockholms skärgård. Till bilden hör också att häcknings-
försök gjorts på ytterligare 8 platser samt att ett antal tidigare häcknings-
platser övergivits.

Tabell 2. Skarvinventering i Stockholms skärgård 2017

Alla boträd sågades ned under vårvinter och vår 2017 
på två skarvholmar (norra Värmdö). Foto Claes Kyrk.

Foto Sören Lindén.

som antalet skarvpar i Mälaren ökat har en minskning 
skett både i Hjälmaren och Vänern från 2009–2010 fram 
till nu, vilket kan tyda på att skarvarna också flyttar runt 
i de svenska insjöarna.
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Blåstång 2017

En blåstångsruska kan berätta mycket om sin närmiljö 
för oss. Genom att räkna och väga mängden djur och 
 andra påväxtalger i en tångruska, kan vi få en bild över  
hur förhållandena varit under hela året, inte bara under 
just själva tillfället för mätningen. Hittar vi exempelvis 
många fastsittande djur som filtrerar vattnet i jakt på föda, 
kan det betyda att det finns mycket partiklar i vattnet. 
Oftast växtplankton. 

Växtplankton är encelliga alger som förökar sig snabbt 
om det finns höga halter av näring, främst kväve, i vattnet. 

Om näringshalten är hög hittar man också oftast mycket 
fintrådiga alger som växer på tången. Dessa tunna, tråd-
formade alger växer snabbt och kan ibland täcka nästan 
hela tångplantan. Om förhållandena är gynnsamma för de 
fintrådiga algerna bildar de stora mattor. Blir mattan för tät 
skuggas tången och i värsta fall kan den dö. 

I årets resultat från Skärgårdsstiftelsens floravårdsprojekt 
har vi valt att se närmare på de fintrådiga algerna. 
Glädjande nog visar data att påväxtalger inte utgör något 

Det är glädjande att se hur den positiva trenden för blåstångens återhämtning håller i sig.  
Under sommaren var det säkert flera av er ute i skärgården som uppmärksammade stora mängder friflytande 
blåstång som låg och guppade i mattor på stränder och i vassvikar. Många undrade om det var ett tecken på  

att något skadligt hänt, men det var snarare tvärtom. En del i tångens strategi att sprida sig mellan olika platser 
är genom att delar av den rycks loss av vågornas kraft under en blåsig period. Dessa lösa delar flyter med hjälp  

av sina blåsor och driver med vågor och vind till nya områden, där de sedan kan föröka sig och etablera nya  
 tångskogar. Att så mycket tång syntes i år tyder på att det nu finns gott om blåstång i Stockholms skärgård,  

och om förutsättningarna var bra blev det kanske ännu mer under sommarens fullmånenätter. 

AV ELLEN SCHAGERSTRÖM

Små blåstångsplantor på väg att växa till sig. Foto Hans Kautsky.
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problem för tången i de undersökta områdena. Även små 
utsläpp kan ha stor inverkan lokalt, och de insatser som 
gjorts kring enskilda avlopp, båttoaletter och utedass har 
verkligen hjälpt blåstången. Det är dock värt att påpeka  
att undersökningarna görs i slutet av maj och i slutet av 
september, vilket är innan och efter de fintrådiga algerna 
har haft sin mesta tillväxt. 

Den som endast badar under högsommaren kan såklart 
uppleva att det är mer påväxt på tången just då. Skälet till 
att vi inventerar innan och efter högsommaren är för att 
kunna se hur själva blåstången mår och påverkas av bland 
annat påväxt. Genom att mäta före och efter kan vi få en 
bild av om tillväxtperioden varit god och vilka djur som 
gynnats under säsongen.

Det kan såklart se tråkigt ut när den vackra tången täcks 
av fintrådiga algmattor, men det finns spännande saker att 
kika på även hos de fintrådiga algerna. Soliga varma dagar 
kan man tydligt se fotosyntesen, processen där solljusets 
energi fångas in och omvandlar koldioxid och vatten till 
socker och syrgas. Man behöver inte ens hoppa i vattnet. 
Drar man handen genom en matta av grönslick och tarm-
tång som växer på klipporna precis under ytan, så bubblar 
det. Bubblorna är just syrgasen från fotosyntesen. 

Produktionen av syrgas kan vara så pass stor att de fin-
trådiga mattorna lyfter av all syrgas som bildas och flyter 
upp på ytan. Kommer det sedan lite vind till kvällen, kan 
de fintrådiga algmattorna spolas iland med vågorna och 
istället bli en del av tångvallen. Foto Hans Kautsky.

Foto Hans Kautsky.
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Skydd av fågel

AV PETTER LUNDGREN

Minken lever vanligtvis nära vatten och är en effektiv 
jägare och god simmare. Födan varierar mellan vatten-
levande djur såsom fisk, kräftdjur och grodor till land-
levande djur som sorkar, fåglar och även fågelägg.  
Minken kallas ibland felaktigt för lustmördare eftersom 
den kan döda mer än den äter. Men det är ett genetiskt 
betingat jaktbeteende som har sitt ursprung i förhållanden 
när det blivit brist på levande föda. Då sätter minken upp 
matförråd för att klara sig.

I Stockholms skärgård uppmärksammades minkens sprid-
ning i slutet av 1980-talet. Några år senare noterades att 
kolonier med tordmule, tobisgrissla och tärna hade plund-

Minken (Mustela vison) hör egentligen inte hemma  
i Sverige utan är ett mårddjur som ursprungligen kom-
mer från Nordamerika. I början av 1920-talet kom 
minken till Sverige som ett värdefullt pälsdjur som hölls 
på farmer. Det rymde dock en del minkar som klarade 
sig bra i naturmiljön och efter ett tiotal år fick vi en 
viltlevande population här i Sverige. 

rats. Då påbörjades jakten med utsättning av minkfällor 
och senare även med hund och hagelvapen på ett flertal 
öar. Skärgårdsstiftelsen arbetar idag kontinuerligt med 
 fälljakt och genomför också större riktade jaktinsatsen 
som, med finansiering från Länsstyrelsen i Stockholms län, 
genomfördes 2017 i Möjaskärgården och Långviksskärs 
skärgård. 

Minkjaktrapport 2017
Jakten bedrevs 27–29 mars med Skärgårdsstiftelsens egen 
personal och en inhyrd jägare med hundar. 

27/3
Vi startade på måndagsmorgonen i Möjaskärgården.  
Totalt sex jägare och sex hundar delades in i två grupper 
som jobbade sig igenom området ö för ö. Vi jagade av de 
östra delarna av Möjaskärgården på småöarna och skären. 
Eftersom det var innan sjöfågeln gått upp på land så var 
störningen minimal på fågellivet. Två minkar lyckades 
gömma sig i skrevor så pass att vi inte kom åt dem, men  
i övrigt sköt vi fem minkar under dagen. Duktiga hundar 
och vana skärgårdsjägare gjorde jakten effektiv och det  
var bra väderförhållande med svaga vindar och bra ljus. 

Foto Petter Lundgren.
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28/3
Vi startade även denna dag i bra väder och 
med fem jägare och fem hundar. Långviks-
skärs skärgård, mestadels på öarna väster 
om huvudön Långviksskär hann vi jaga av 
denna dag. Vi noterade nästan total av-
saknad av fågel i området, en klar skillnad 
mot Möja skärgården. I Långviksskärs 
skärgård har vi jagat på likadant sätt för 
två år sedan med gott resultat. Även denna 
dag fick vi släppa två minkar som lyckades 
krypa under block och stenar på ett sätt 
som gjorde det omöjligt att komma åt dem 
trots  ivriga försök. Vi sköt två minkar och 
spårade ytterligare två som gått över  öarna 
nyligen, så mink finns i området. En fin räv 
sågs gå på nattisen i grundvikarna vid 
Långviksskär. Flera fällor kollades och 
gillrades om på  öarna när vi ändå var där. 

29/3
Sista jaktdagen bjöds de tre jägarna 
och de fyra hundarna på sämre 
väder. Ganska blåsigt och snöblandat 
regn gjorde klipporna hala och 
 luriga. Öster och syd om Långviks-
skär var området vi gick igenom 
 denna dag. Även här var det lite  
fågel på skären men det fanns lite 
vitfågel och  en staka sjöfågel i vattnet.  
En hel del tid ägna des åt att följa  
de spår som hundarna fick upp men 
blöta klippor gjorde det svårare för 
hundarna. Jakten resul terade i alla 
fall i en skjuten mink. 

Slutligen kan vi konstatera att 
 minken behöver hållas efter och att 
jakt med hundar är ett bra sätt att 
komplettera fälljakten. På flera av 
öarna där minkar sköts fanns fällor 
gillrade som inte gett resultat. Det är 
viktigt att bedriva den här typen av 
jakt i rätt tid på året, i år var det 
perfekt ur det perspektivet. Vi störde 
inga fåglar som låg på bon och det 
gör även att hundarna jobbar ännu 
mer effektivt. Att jaga av områden 
väster om de områden som man kan 
anse som särskilt intressanta ur fågel-
perspektiv, stoppar minken tidigare 
på deras väg ut i ytterskärgården.  
De större öarna är mycket svårjagade 
eftersom man då riskerar att störa 
annat vilt än de minkar vi är ute 
 efter. Det är bra med flera hundar 
som kan jaga växelvis och som 
därmed håller flera dagar. 

Foto Petter Lundgren.

Foto Gertrud Söderberg
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Gråsäl i Stockholms skärgård 2017

AV OLLE KARLSSON

Gråsälarna i Stockholms skärgård räknades som vanligt  
i slutet på maj. Den 27 maj räknades totalt 5 883 sälar,  
ett resultat något lägre än det vi räknat de senaste åren. 
Fluktuationer mellan år är vanliga och väderförhållanden 
under inventeringsperioden kan vara förklaringen till att 
något färre sälar räknades 2017. Flest djur räknades i den 
norra ytterskärgården. Sälskyddsområdet kring Svenska 
Björn är som vanligt den viktigaste lokalen, men även 
skären runt Gillöga och Svenska högarna är viktiga till-
håll. I den södra skärgården är antalet sälar betydligt 
färre, men Sälberget, området kring Norsten och 
Huvudskär är viktiga tillhåll.

Sälpopulationernas utveckling och hur det påverkar 
 fiskpopulationer och fiske har varit ett aktuellt ämne även 
2017. En större studie (Hansson et al. 2017) undersökte 
sälars och fåglars konsumtion av fisk och ställde det i 
 relation till fångsterna vi människor tar upp ur Östersjön 
år ligen. Studien uppskattar sälarnas (gråsäl, vikare och 
knubb säl) och fåglarnas konsumtion av fisk till cirka 

Inventeringarna av gråsäl längs Sveriges kuster utförs årligen av Naturhistoriska Riksmuseet på uppdrag av  
Havs och Vattenmyndigheten. Inventeringen är en del av Sveriges marina miljöövervakningen med syftet är  

att följa populationsutvecklingen hos en art som tidigare varit hårt drabbade av miljögifter. Förändringar i till-
växthastighet skulle kunna vara ett tecken på nya problem med miljögifter i Östersjöns miljö. I kombination  

med studier av djurens hälsa kan gråsälarna fungera som varningsklockor för förändringar i miljön.

100 000 ton per år vardera. Människans tar under samma 
period upp 700 000 ton årligen. Störst är fångsterna av 
strömming, skarpsill och torsk som utgör 650 000 ton av 
fångsten. Sälarna har liknande preferenser där 60 000 ton 
utgörs av dessa arter.

Storleksmässigt är människans fångster drygt 3 gånger 
så stora som den sammanlagda konsumtionen från säl  
och fåglar. För fisket efter strömming, skarpsill och torsk 
bedöms effekten av sälar och fåglars konsumtion vara 
begränsad. Vår egen konsumtion är betydligt högre och 
har en mer direkt påverkan för utvecklingen av bestånden.

För andra arter kan sälarnas och fåglarnas påverkan på 
fiskbestånden vara betydligt större. För tex, plattfiskar, 
abborre, gädda, gös, lax och laxöring beräknas sälarnas 
konsumtion vara lika stor eller större än fiskets och det 
samma gäller skarvens konsumtion av ål. 

Det betyder förmodligen att säl och fågel har en på-
verkan på bestånden av dessa arter, vilket är viktigt att  
ta hänsyn till i förvaltningen av dessa arter. 

Foto Per Blom.

34    l e v a n d e  s k ä r g å r d s n at u r  2 0 1 8



GR ÅSÄL

Från fiskerinäringen och fiskeribiologer hörs ofta krav 
på att både skarv- och sälpopulationerna behöver begrän-
sas för att skydda näringen. Detta trots att sälpopula tio-
nerna, även efter många år av kraftig tillväxt, fort farande 
befinner sig på historiskt relativt låga nivåer. 

Gråsälarna var ungefär dubbelt så många i början av 
1900-talet och vikaresälarna ungefär 10 gånger fler. Även  
i början av förra seklet ropades det på kraftiga reduktioner 
av Östersjöns sälpopulationer och i ett förslag från Finland 
(Fiskeritidskrift för Finland 1904) hävdar man: 
”…om man skulle förfölja gråsälen på de klackar, där de 
gassa sig i solen, så skulle man inom kort bli av med dessa 
fiskares värsta fiender. Med ångbåt skulle dessa jaktresor 
blifva både lätta och säkra, och om man dessutom i ång-
båten skulle hafva en kulspruta….”. 

Riktigt så långt gick det inte men skottpengar och  
en omfattande jakt i kombination med miljögifterna på  
60-, 70- och 80-talet. var nära att utrota Östersjöns sälar. 
Men kloka politiska beslut som förbjöd användningen av 
PCB och DDT i kombination med fridlysning och införan-
det av sälskyddsområden räddade sälarna den  gången.

Förslagen på populationsbegränsande åtgärder är 
 kanske inte fullt lika drastiska idag, men jakt för att min ska 
populationernas storlek dyker ofta upp som förslag på en 
möjlig lösning även för dagens sälproble matik. Men är det 
rätt väg att gå? Frågan om sälförvaltningen i Öster sjön har 
debatterats sedan Gustav Vasas tid då sälen var fredad 
 under under vissa delar av året, för att minska jakten. 
Eftersom säljakten bidrog till skatteintäkter (20% av säl-
späcket betalades i skatt) ansåg staten det viktigt att inte 

populatio nerna begränsades för mycket. Under andra 
 perioder uppmuntrade staten till jakt eftersom sälen kon-
kurrerade med fisket. Enligt 1734 års lag var sälen ett 
“ skadeligt rofdjur” som fick dödas var som helst. 1766 
infördes återigen restriktioner och så fortsätter historien. 

Idag är naturligtvis inte risken för minskade skatteintäk-
ter från försäljning av tran något skäl att skydda Öster-
sjöns sälar. Men dagens sälar bidrar till ekonomin på 
 andra sätt. I takt med att antalet sälar ökar i skärgården 
har fler slagit mynt av möjligheten att utnyttja möjligheten 
att visa sälarna i deras rätta element. Det finns flera före-
tag som erbjuder sälsafari i skärgården som en aktivitet 
för besökare och turister. Priserna ligger ofta runt eller 
strax över 1 000 kronor per person. Det betyder att en 
rib-båt med tolv turister på en tre-timmars tur i skär-
gården genererar lika stora inkomster som försäljningen 
av drygt 2 000 kg strömming eller drygt 500 kg torsk  
i första försäljningsledet. 

Naturligtvis haltar haltar jämförelsen. Investeringarna 
som krävs för att köra rib-charter eller fiska strömming 
skiljer sig åt och kraven på den som ska driva verksam-
heten likaså. Intressant att notera är dock att även god 
tillgång på säl i skärgården kan generera viktiga in-
komster, inte bara direkta till den som arrangerar säl-
safarin utan även för andra verksamheter som gynnas  
av att fler be söker skärgården. 

Förhoppningsvis finns möjligheter att ut veckla alterna-
tiva metoder för att skydda fisket istället för att gå tillbaka 
till ett system där vilda populationer decimeras för att 
skydda en enskild näring. 

Foto Karin Strandfager

Foto Olle Karlsson.
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Tack vare arbetet med Levande Skärgårdsnatur kan vi snabbt 
 upptäcka förändringar hos växt- och djurlivet i Stockholms skär-
gård. Det gör det möjligt att direkt försöka åtgärda eventuella 
 problem och störningar. Stöd vårt arbete så att vi kan fortsätta  
med Levande skärgårdsnatur! Projektets fortlevnad är beroende  
av de bidrag vi får in.

Var med och håll projektet vid liv genom att 
Swisha till 123 320 46 33  

eller gå in på  
www.skargardsstiftelsen.se/gava

Hjälp oss att hålla projektet levande!

Levande skärgårdsnatur

Postadress: Box 7669, 103 94 Stockholm    Besöksadress: Svensksundsvägen 5, Skeppsholmen   
Tel 08-12312400    kansliet@skargardsstiftelsen.se    www.skargardsstiftelsen.se

Tordmular, foto Karin Strandfager.


