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Gulnackad albatross, ett  offer för fjäderindustrin, 
        en drömart för  havsfågelentusiaster

I vintras var det inslag på nyheterna där levande tamgäss i Östeuropa 

brutalt plockades på dun och fädrar, eller rensades är kanske ett bättre 

ord. Ett tag efteråt blev det lite debatt i ämnet. För 100 år sedan var 

fjäderhandeln med Fjärran Östern en stor industri där hela öar i norra 

Stilla Havet rensades på häckande fåglar. Dun och fjädrar plockades 

av, ur kropparna kokades olja och resterna maldes till gödsel. I norra 

Stilla Havet häckar idag tre arter albatross; laysan, svartfotad och 

gulnackad albatross. Alla dessa slaktades i miljontals under fjäder-

handelsepoken.

TEXT & FOTO YNGVE HARELAND
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För havsfågelentusiasten är albatross ett 
drömkryss och kanske vart 10:e år blåser 
det in en svartbrynad på svenska västkusten. 
Nordatlanten saknar häckande populationer 
av albatross och stillvindsbältena vid ekvatorn 
stoppar de sydliga arterna från täta besök. 
Men numera kan man åka med på havsfågel-
skådarbåtar som går ”längre ut”. Vårt eget Avi-
Fauna och det engelska Wildwings är exempel 
på företag som ordnar skådarresor långt bort. 
För den riktigt hängivne havsfågelskådaren 
som varit ute på ”the roaring forties” några 
gånger finns två drömkryss bland de större 
arterna, de två riktigt sällsynta albatrosserna, 
amsterdamalbatross och gulnackad albatross. 
Amsterdamalbatrossen häckar bara på Am-
sterdamön i södra Indiska Oceanen och det i 
låga antal. Mellan 10 och 20 par häckar per 
år och totala världspopulationen är troligen 

cirka 100 fåglar. Det finns inga historiska 
data som tyder på att den varit vanlig. Den 
ingår i vandringsalbatross-komplexet och 
artstatusen diskuteras bland forskare. Den 
gulnackade albatrossen har däremot varit 
norra Stilla Havets vanligaste albatross med 
en världspopulation på hundratusentals till 
miljontals fåglar. Minst elva öar är kända för 
att ha haft stora häckningskolonier, medan 
arten idag bara häckar med små spillror på 
två öar nära Japan. Dels finns en liten koloni 
på Torishima 60 mil söder om Tokyo, dels 
finns en liten koloni på havsklippan Minami-
Kojima i Östkinesiska Havet.

UNDER SLUTET AV 1800-TALET tog fjäderhandeln 
med Fjärran Östern fart. I sann entrepenör-
sanda och med hög effektivitet rensades öar 
i Stilla Havet på fågel. Allt dödades, det fanns 

Smarriga bläckfiskar, lockbete 
för havsfågel.

En yngre albatross startar från 
havet.

Torishima växer upp ur havet. 
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ingen långsiktighet. En effektiv plockare på 
japanska ön Torishima dödade lätt 100–200 
albatrosser per dag, gamla som unga. Under 
”toppåren” exporterades mer än 383 ton fjäd-
rar per år från Japan. Kroppsfjädrar såldes som 
”svandun” och ving- och stjärtpennor såldes 
som ”örnfjädrar” till marknaderna i Nordame-
rika och Europa. På Torishima, som är en liten 
ö endast 2,5 km i diameter, anlade man till 
och med en liten järnväg för att effektivt föra 
ner ”varorna” till hamnen. Så under slutet av 
1930-talet var ön ”slutplockad”, liksom många 
andra öar i Stilla Havet. Av hundratusentals 
gulnackade albatrosser återstod inte en enda 
fågel, i varje fall ingen gammal fågel i häck-
ningsålder. 40-talet passerade tomt. Men så på 
50-talet ”återuppstod” arten, några ungfåglar 
måste ha överlevt slakten, vistats till havs, och 
kom nu åter till Torishima i häckningmogen 
ålder. 1954 kläcktes åter ett ägg och sakta, 
mycket sakta, har arten börjat komma tillbaks. 
Idag häckar cirka 200 par på Torishima och 
cirka 10 par på Minami-Kojima, de övriga före 
detta häckningsöarna är fortfarande tomma.

PÅ FÖRMIDDAGEN 1 MAJ 2008 började luften 
fyllas av förväntan. Båten ”Spirit of Enderby” 
gled långsamt vidare norrut genom västra 
Stilla Havet. Vi var ett gäng havsfågelentu-
siaster ute på en femveckors skådartur med 
start Auckland, Nya Zealand och mål Tokyo, 
Japan. Kikarna var nyputsade, kamerorna 
fyllda med megabytes och alla blickar rik-
tades mot ön som började växa fram i diset, 
äntligen Torishima! Gulnackad albatross var 
en av drömarterna på denna ”Western Pacific 
Odyssey”. Snart skulle alla bli glada, 12 sjömil 
från ön kom den första giganten glidande, en 
gammal fågel passerade majestätiskt framför 
fören. Det är någonting tidlöst över att se en 
stor albatross mästerligt manövrera utan ving-
slag i vinden som alltid blåser. Gamla tiders 
sjömän såg i albatrossen själen från omkomna 
sjöfarare. Lite skulle vi bryta det magiska med 
vår jättetunna död bläckfisk. Odören bröt 
förtrollningen, nu var det dax för ”chum-
ming”. Traditionellt används en blandning av 
popcorn och fiskoljor för att locka havsfåglar 
nära båten, de flesta arterna har väldigt bra 

luktsinne. Vi körde med bläckfisk och det gick 
väldigt bra, ett gäng på 25 gulnackade alba-
trosser kom nära båten, snappade godsaker 
från ytan och kollade in oss. Alla kameror gick 
varma och visst var det speciellt, en ”utrotad” 
art som återuppstått, förvisso bara ännu en 
liten spillra, men med hopp om fler vingar 
över haven om vi bara kan besinna oss.

TORISHIMA ÄR NUMERA naturreservat och båtar 
får inte passera nära land, ännu mindre lägga 
till. Vi tömde ut mer bläckfisk under efter-
middagen, men albatrosserna var nöjda för 
denna gång. Ön försvann igen i diset och vi 
stävade vidare mot Tokyo och vardagen.
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Gulnackad albatross, latin: Phoebastria albatrus (tidigare 
Diomedea albatrus), engelska: Short-tailed Albatross 
(tidigare Steller’s Albatross)

En yngre albatross, kolla ”röret” på näbbsidan, 
”tubenoses”.


