Örnflax i Dannemorasjön
Numera är det ingen sensation att få syn på en havsörn, särskilt
inte om man befinner sig vid Upplandskusten. Icke desto mindre är
åsynen av vår största rovfågel en fascinerande upplevelse som man
gärna berättar om. Även våra uppländska slättsjöar besöks idag
regelbundet av havsörnar. Deras ankomst brukar avslöjas genom
att änder och måsar hastigt tar till vingarna under ljudligt skrän.
Ju större en fågel är, desto skyggare verkar den vara. Den som vill
komma havsörnar nära utan att störa dem brukar lägga ut åtel
och sätta sig i ett gömsle. I den här artikeln kan vi läsa om hur
syrebrist med tragisk fiskdöd i Dannemorasjön, en typisk uppländsk
slättsjö, gav havsörnarna dukat bord samtidigt som fotografen fick
utmärkta tillfällen till närgångna örnstudier.
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STURE HOGMARK

Sjösänkning och syrebrist

Öppet vatten vid Dalåns utlopp
i Dannemorasjön uppvisade
massor av både levande och död
fisk. Efter klockan 11 börjar örnarna samlas. De blir successivt
allt fler. Här är de 14 stycken.

Efter flera sänkningar under 1700- och 1800-talet är
Dannemorasjöns medeldjup idag bara cirka en meter. Syftet med sänkningarna var dels att utöka den odlingsbara
markarealen runt sjön, dels, och framförallt, att mildra den
vattensjuka som alla gruvhål strax norr om sjön lidit av
under de mer än 500 år som gruvdrift pågått i Dannemora.
Idag sker regelbunden vassklippnig i sjön för att skapa fria
vattenytor, vilket är bra både för fågellivet och för syresättningen av vattnet.
I sin norra del har Dannemorasjön två större tillflöden.
Sundbroån, eller Östra grenen av Fyrisån som den också
kallas, rinner från Filmsjön och vidare runt resterna av den
utfyllda Gruvsjön, innan den når Dannemorasjön. Filmsjön
var min bästa fågelsjö under ungdomsåren i Österbybruk
på 1950-talet. Den fylls i sin tur på med vattnet från det
dammsystem som en gång i tiden försörjde masugn och vallonsmedja i ”Bruket” med vattenkraft för drift av blåsbälgar
och hammare. Dalån utgör det andra större tillflödet. Den
avvattnar ett annat omfattande dammsystem som skapades
på 1600-talet för att via Polhemshjul (”konsthjul”) och
stånggångar driva pumpverk vid Dannemora gruvor. Trots
dessa stora avrinningsområden drabbas Dannemorasjön allt
som oftast av syrebrist och fiskdöd. Orsaken är att sjön har
en i förhållande till ytan relativt liten vattenvolym, och att
den under vintern har ett lågt vatteninflöde i kombination
med stor syreförbrukning vid nedbrytningen av alla vissnade
vattenväxter.
Fimbulvinter och fiskdöd

”Örnnästet” är på plats. Plötsligt
kommer två sångsvanar inflygande under karakteristiskt
tutande. Dom landar rakt utanför gömslet och uppför en elegant pardans.

Vintern 2012−2013 blev ovanligt lång och kall, och ända
till mitten av april låg snötäcket tjockt i Norduppland,
samtidigt som nattemperaturen ofta sjönk till -10°C. Den
17 mars skidar jag till Dannemorasjöns utlopp i hopp om
att få fotografera den utter som jag sett där vid samma tid
året innan. I sjöns södra ände finns redan en lång och smal
råk med öppet vatten, men istället för utter upptäcker jag
två havsörnar som har parkerat invid råken. Jag hade i färskt
minne den invasion av havsörn som skedde strax före islossningen 2009. Vid ett och samma tillfälle kunde jag då räkna
till över 20 örnar utspridda på isen, kalasande på döda fiskar.
Var samma fiskdöd på gång även i år? Vid Dalåns inlopp
får jag mina misstankar bekräftade. I en ränna med öppet
vatten står tusentals fiskar tätpackade och kippar efter luft,
samtidigt som en och annan fisk redan flyter med buken upp.
I Dannemorasjön är det här är ett ganska vanligt fenomen.
FÅGLAR I UPPLAND 1 2014
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”Det var det fräckaste, lägga
beslag på en av mina vakar och
dessutom plocka upp en fisk ur
den!”

Det sägs att man förr i tiden fångade fisk genom att hugga
vakar i isen och enkelt håvade upp dem, när de kom till
vaken för att snappa luft.
Fotosafari hos havsörnar

Efter att ha jagat bort antagonisten stannar gammelörnen
upp i en klassisk örnpose och
ger ungörnen onda ögat.
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Den 25 mars sätter jag ut ett fotogömsle vid sjöns södra
ände, cirka 60 meter från den öppna råken, och redan två
dagar senare tar jag de första örnbilderna därifrån. Jag skidar dit vid 9-tiden på morgonen. Isen är fortfarande täckt
av hårdfrusen, lättåkt snö. När jag 09.30 dyker in i gömslet
har jag ännu inte sett en enda havsörn, antagligen beroende
på att råken har frusit till under natten då temperaturen
säkert hade krupit under -10°C. Den kom att stiga till ca
+5° senare under dagen.
Ganska snart seglar den första örnen förbi, och efter en
kort stund sitter det cirka tio stycken runt om i träden intill
sjön. Först vid 11-tiden börjar de slå sig ned på isen längst
in i södra viken, och efter en stund kan jag räkna till 18
havsörnar. Några gömmer sig inne i vassen, men de flesta
sitter på iskanten framför själva utloppet. Slagsmål om fisk
pågår mest hela tiden, men avståndet till gömslet, cirka 500

meter, medger inga skarpa närbilder. Där är också två par
sångsvanar. Ett av paren kommer flygande och slår sig ned
en kort stund på isen framför gömslet, där de bjuder på en
ljudlig variant av ”lets dance”.
Rätt som det är händer det som jag hoppats på hela tiden.
En gammal havsörn slår sig ned på isen rakt utanför gömslet.
Den intar en lämplig position för att bevaka två öppningar i
den nattgamla isen. Knappt har den kommit i ordning förrän
en yngre örn tränger sig på och parkerar alldeles framför den
ena vaken. När den dessutom har fräckheten att fånga en fisk,
får den gamle nog. Efter att ha jagat iväg den ouppfostrade
ungörnen, står gamlingen sedan en bra stund och stirrar efter
den med argsint blick.
Jag är tillbaka vid Dalån den 30 mars, bara för att konstatera att nu är nästan alla stora fiskar döda, bara några
enstaka småfiskar lever fortfarande. Ingen trevlig syn för en
människa, men desto angenämare för havsörnar. Hur läget
samtidigt var vid sjöns utlopp vågade jag aldrig inspektera
lika närgånget, eftersom jag inte litade på isens hållfasthet,
men att döma av antalet havsörnar utefter råken rådde
samma förhållanden där.
Den andra april gör jag ett nytt försök i örngömslet. Den
här gången far jag ut på sjön redan klockan åtta. Det är -8°C
vid bilparkeringen och kärvt att åka skidor. Kommen en bit
ut på sjön ser jag i kikaren att tre örnar redan står på isen
rakt utanför gömslet, och när jag är kommer närmare ser
jag att ännu fler har samlats längre in vid utloppet. Jag ser
också att det är mera öppet vatten i råken nu än för fem
dagar sedan. Innan jag kommer fram till gömslet har jag
naturligtvis skrämt bort alla örnar utom de som står allra
längst in i viken.
Från gömslet hör jag kacklande grågäss, tutande sångsvanar och kraxande korpar. Spillkråka hörs också inne bland
träden, men det är för mycket grenar och stammar för att
kunna hålla uppsikt bakåt. Det dröjde till efter klockan tio
innan några örnar åter vågar slå sig ned framför gömslet. De
första som poserar på nära håll är två ungörnar, båda med
några förhoppningsfulla kråkor i släptåg.
Storslaget skådespel
Under de kommande två timmarna blir jag vittne till ett
oförglömligt skådespel med örnar av olika åldrar i rollistan.
De bilder som jag valt ut är ur en serie som togs inom cirka
tre minuter. När solen framåt 13.30 börjar ge ett omöjligt
motljus för fotografering, tackar jag för föreställningen,
plockar ihop mina grejer, ber örnarna om ursäkt och kryper
ut ur gömslet.
Som mest kunde jag räkna till 30 örnar ute på isen. Antagligen fanns samtidigt andra utanför Dalåns mynning, och
tillsammans med de som vilade sig i träden runt omkring,

En kråka försöker komma undan
med en liten fisk i näbben.

Fiskande havsörnar får aldrig en
lugn stund, särskilt inte om man
hittat en stor och god fisk.
FÅGLAR I UPPLAND 1 2014
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Tillsammans lyckas två kråkor tillfälligt skrämma örnen på flykten, men
den tar raskt tillbaks sin fina fisk. Då är det betydligt svårare att hantera
släktingar som anfaller från luften.

Efter en någon minut står
en gammal örn helt lugnt
snett bakom den lycklige
fiskinnehavaren. De har
örnkoll både på fotografen
och på andra fisksugna
örnar. Plötsligt dyker en
ungörn ned och gör anspråk på fisken, men den
får genast sina servetter
varma.
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Under några sekunder är det ett virrvarr vingar, näbbar och klor. Kameraslutaren smattrar. Mitt under stridens hetta ser angriparen att fisken
ligger fri. Han tar den efter en snabb störtdykning, och sedan släpper
han den inte. Kråkan bifaller detta med ett ljudligt krax. Den äldsta
örnen har hela tiden hållit sig utanför striden, som en ringdomare, och
godkänner tydligen fiskövertagandet. Den snuvade örnen däremot klagar högljutt. ”Det var ju min fisk! Farfar, säg åt honom!”
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Bråket fortsätter på isen. Den
yngsta örnen försöker gömma
fisken under vingarna. Efter ett
tag blir det så lugnt att kråkorna
vågar sig närmare. Förloraren ser
fortfarande lite förnärmad ut,
medan ungörnen sitter nöjd och
håller hårt i sin fisk. Skådespelet
slutar med att var och en lugnt
flyger iväg åt olika håll.
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uppskattar jag det totala antalet havsörnar kring Dannemorasjön till minst 40 stycken.
Jag erkänner gärna att jag inte är någon expert på havsörn,
och inte på någon annan fågel heller för den delen, möjligen
med undantag av tjäder som jag specialstuderat de senaste
tio åren.
Alltså vågar jag inte spekulera om vilka av örnarna på
bilderna som är honor och vilka som är hannar. Vid samma
ålder har ju båda könen identiska fjäderdräkter, men som
hos nästan alla rovfåglar är honorna större än hannarna.
”Ringdomaren” är säkert en gammal hanne att döma av
storleken, men de flesta bilderna ger ingen möjlighet till
storleksjämförelser. Då är det betydligt enklare att utifrån
fjäderdräkt, färg på näbb och iris avgöra havsörnars ålder.
Fåglar som är minst sex år gamla har helt utfärgad gul iris.
En annan intressant fråga i sammanhanget är hur alla
dessa havsörnar kunde känna till överflödet av kvavfisk i
Dannemorasjön. Vad slags ”djungeltelegraf” använder de för
att sprida informationen? Eller är det helt enkelt en släkttradition bland alla örnar i Dannemoratrakten att varje vår
kontrollera fisksituationen i sjön? Inom ett större område
runt Dannemorasjöns häckar antagligen minst fyra örnpar,
och alla nu observerade örnar skulle faktiskt kunna vara
medlemmar ur dessa fyra familjer.
Den 14 april besöker jag återigen Dannemorasjön. Isen är
fortfarande skidbar, men den smala råken i södra änden är nu
flera meter bred. I stället för örnar är där gott om sångsvan,
grågäss och kanadagäss. Issmältningen är i full gång och de
flesta örnarna har lämnat sjön. Jag gör också ett sista besök
vid Dalåns mynning. Detta vill jag helst glömma; där stank
rutten fisk på långt håll!
Sommartorka och lågvatten
Sommaren 2013 kom att bli ovanligt torr, vilket ledde
till extremt lågt vattenstånd i Dannemorasjön, det lägsta
jag någonsin sett trots att jag ganska regelbundet besökt
sjön sedan 60-talet. Kan fiskbeståndet någonsin repa sig?
Förhoppningsvis kommer de nya utsläppsvillkoren för reningsverket i Österbybruk, som vi kunde läsa om i UNT den
21 december 2013, att komma fisken i Dannemorasjön till
godo. Kraftigt reducerade halter av ammoniumkväve utlovas
ge högre syrehalt i sjön. Kanske kan man också på sikt få
tillstånd att bygga ett reglerbart dämme i sjöns södra ände
för att hålla uppe vattennivån under torra somrar.
Skådartips
Man kan se enstaka havsörnar patrullera Dannemorasjön i
stort sett varje dag året runt. Ta väg 290 mot Österbybruk
och parkera bilen vid avfarten till Lilla Ralby.

