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Hur går det för ejdern och 
skärgårdens övriga kustfåglar?

BILL DOUHAN

Tack vare de standardiserade inventeringar som genomförs över 

hela landet, i regi av Lunds universitet, har vi en god uppfattning om 

fortlöpande förändringar i numerär hos det stora flertalet av de mer 

eller mindre allmänt förekommande häckfågelarterna i den terrestra 

miljön. Detta låter sig göras därför att det finns många som i stort 

sett ideellt ställer upp på att inventera en eller flera rutter, ofta år 

efter år. Det är svårare att på samma sätt följa upp häckfågelföre-

komsten i den akvatiska miljön då det till detta krävs tillgång till båt 

och inventeringsmetoden blir en annan. Att kontinuerligt följa upp 

utbredning och numerär hos häckande sjöfåglar längs våra kuster 

och i vidsträckta skärgårdar är förknippat med stora arbetsinsatser, 

men kräver också rejäla ekonomiska insatser då bränsleslukande 

motorbåtar är ett måste.
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I nuläget genomförs inga regelbundna in-
venteringar som har till uppgift att följa 
upp häckande kustfåglar längs våra kuster. 
Sporadiska insatser har gjorts runt om i lan-
det, ofta på länsnivå, men efter olika inven-
teringsmetoder beroende på myndighet som 
varit inblandad. I Stockholms läns vidsträckta 
skärgård har samtliga häckande kustfågelar-
ter inventerats vid två tillfällen. Den första 
genomfördes åren 1974–76, medan den 
andra verkställdes 2000–05. Den andra var 
heltäckande, medan den första hade vissa 
brister i detta avseende.

Efter 2000–05 har i stort sett inga inven-
teringar av häckande kustfåglar genomförts i 
länets skärgård. Det fanns därför inför 2013 
inga konkreta fakta som visar beståndsutveck-
lingen hos olika arter efter 2005, men mycket 
talade för att många arter hade fortsatt att 
minska, medan andra klarat sig bättre. Ejdern 
är en art som tveklöst har minskat kraftigt 
efter 2005, men det fanns inga studier som 
visade hur med mycket eller om det skiljer 
sig mellan olika delar av skärgården.

För att försöka råda bot på denna brist 
på fakta diskuterade författaren och Roine 
Karlsson vilka möjligheter det fanns att ge-
nomföra en ny inventering av förekomsten 
av häckande ejder inom en del av skärgården 
i Norrtälje kommun under 2013. Eftersom 
Roine har egen båt och var beredd att ställa 
upp med den och sig själv som förare, fanns de 
praktiska förutsättningarna att klara av detta. 
Det var klart redan från början att den metod 
som vi i så fall skulle använda var densamma 
som vid inventeringen 2000–05. Detta för 
att vi på så sätt skulle få kunskap om hur stor 
förändringen har varit.

För att få en uppfattning om huruvida 
ejderns numerär har förändrats olika mycket 
mellan inner- och ytterskärgård, beslöt vi 
att som inventeringsområde välja en sektor 
från fastlandet ut till de yttersta öarna. Då 
Roine har sin båt i Gräddö, beslöt vi, för att 
minimera onödiga båttransporter, att välja 
en sektor i närheten. Valet föll på en sektor 
från Marholmen (innanför Spillersboda) ut 
till de yttersta öarna vid Söderarm (se Karta 
1). Ytterligare en fördel med detta val är att 

skärgården här är som bredast, avståndet 
från Marholmen ut till de yttersta öarna vid 
Söderarm är dryga 40 kilometer. Bredden på 
den aktuella sektorn, i nord-sydlig riktning, 
varierar mellan två och fem kilometer och 
den täcker en yta av 126 km². Vi försökte att 
avgränsa sektorn så att den gränsade till större 
öppna vattenområden utan öar.

Efterhand som de yttre ramarna för in-
venteringen tog form, kom vi på det klara 
med att det skulle vara intressant att inte 
bara inventera ejder utan samtliga häckande 
kustfågelarter inom den aktuella sektorn. 
Det skulle i så fall innebära att vi skulle vara 
tvungna att inventera sektorn i sin helhet vid 
tre tillfällen under våren och försommaren. 
Om inventeringen skulle vara begränsad till 
bara ejder, skulle det räcka med en invente-
ringsperiod.

Att inventera bara ejder skulle ha varit 
möjligt för oss att genomföra utan ekonomiskt 
bistånd, men att inventera hela sektorn vid tre 
tillfällen innebar att vi var i behov av bidrag 
från något håll. Vi, Roslagens Ornitologiska 
Förening, skickade därför in en förfrågan till 
länsstyrelsen i Stockholms län där vi beskrev 
vår avsikt. Därtill skickade vi in en ansökan 
on ekonomiskt bistånd även från Alvins fond. 
Vi fick snabbt beskedet av såväl länsstyrelsen 
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som Alvins fond att de var beredda att stå 
för en stor del av kostnaderna. När detta var 
klart beslöt vi att genomföra inventeringen i 
sin helhet under 2013.

Metodik 
Målsättningen var att inventera samtliga 
häckande kustfågelarter inom det aktuella 
området. Vi använde oss av samma metodik 
som vid de två tidigare länstäckande invente-
ringarna (1975 och 2001). Detta för att me-
todiken är väl beprövad, men givetvis också 
därför att vi på så sätt skulle kunna utvärdera 
populationsutvecklingen för olika arter.

Inventeringsperioder 
De arter som inventeringen omfattar häckar 
vid olika tidpunkter så till vida att vissa börjar 
tidigt medan andra istället startar sent. Det 
är därför omöjligt att inventera samtliga arter 
vid ett enda tillfälle om resultatet skall bli 
rättvisande. Med den här använda metodiken 
genomsöks inventeringsområdet i sin helhet 
vid tre tillfällen under häckningssäsongen. 
Tidiga arter bör inventeras under andra halvan 
av april och sena under första halvan av juni. 
Däremellan skall resterande arter räknas un-
der andra halvan av maj (se Tabell 1).

Tabell 1. Inventeringsperiod för aktuella arter 
(Period 1 = andra halvan av april, period 2 = 
andra halvan av maj och period 3 = första halvan 
av juni).

Period    1 2 3

Storlom     x x
Doppingar     x
Storskarv     x
Knölsvan     x
Grågås    x
Vitkindad gås    x
Kanadagås    x
Gravand     x
Gräsand    x
Övriga simänder    x
Vigg och brunand    x
Ejder    x
Svärta     x
Knipa    x
Småskrake     x
Storskrake    x
Sothöna     x
Vadare      x
Labb      x
Måsar      x
Tärnor      x
Alkor      x
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Karta1. 1 Redovisar det inventerade området
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Kriterier för häckning 
Inventeringen har haft som syfte att fastställa 
antalet häckande par av varje kustfågelart 
inom det aktuella inventeringsområdet. Det 
säkraste belägget för konstaterad häckning 
är bofynd, men det är inte något som har 
eftersträvats vid denna inventering. Att leta 
bon är omöjligt om målsättningen är att täcka 
en större yta och störningsmomentet för de 
häckande fåglarna blir dessutom för stort. 
Vi valde istället att använda oss av samma 
metodik som vid de tidigare inventeringarna. 
Denna metodik ger en bra bild av antalet 
häckande par. Följande kriterier för häckning 
har använts:

miljö antas representera ett häckande par 
(samtliga arter änder)

skilja på hane och hona, att samtliga ha-
nar häckar samt att könsfördelningen är 
tämligen jämn. Det enda av dessa tre kri-
terier som vi kan vara säkra på är det första, 
medan resterande inte har någon fullständig 
förankring i verkligheten. Erhållet resultat 
berättar således inte hela sanningen, men 
om samma metodik används vi olika inven-
teringar kan ändå en godtagbar bedömning 
av populationsutvecklingen göras.

utgöra antalet häckande par (måsfåglar, 
tärnor och grisslor)

har använts för arter som häckar i kolonier 
och där det är svårt att skilja på hane och 
hona. Problemet med detta sätt att bedöma 
antalet häckande par är att den bygger på en 
uppskattning av mängden närvarande indi-
vider. Normalt är det inga problem att räkna 
antalet individer i små kolonier, medan  
exaktheten minskar då antal individer 
ökar. För stora kolonier handlar det alltid 
om uppskattningar vilket givetvis påverkar 
tillförlitligheten i resultatet. Ytterligare en 
felkälla med detta sätt att bedöma antalet 

par som ingår i en koloni, är att samtliga in-
divider sällan (aldrig) är på plats samtidigt. 
Båda dessa faktorer innebär vanligtvis en 
underskattning av en kolonis storlek, men 
förhoppningen är att resultat från olika 
inventeringar ändå går att jämföra.

knölsvan, gäss och sothöna)

häckning och har i första hand använts 
för knölsvan. Ruvande kanadagås påträf-
fas också relativt ofta medan ruvande 
grågås sällan ses. För dessa arter har även 
par vid lämplig häckningsö räknats som 
säkerställd häckning. Varnande individ eller 
individ med annat beteende som indikerar 
häckning (gäss) har också bedömts som 
pågående häckning. Doppingar och sothöna 
bygger vanligtvis sina bon i vass, mer sällan 
på stranden av en liten ö (skäggdopping). 
Dessa bon är relativt lätta att se innan vas-
sen har vuxit sig hög och dessa arter har 
därför inventerats i period två, d.v.s. innan 
så har blivit fallet.

har bedömts som häckande par (vadare)

och boet göms vanligtvis väl i vegetationen. 
Paret har dock för vana att varna ihärdigt 
om man kommer i närheten av häckplat-
sen. En varnande fågel, alternativt ett par, i 
lämplig häckningsbiotop räknas därför som 
ett häckande par. Genom att båten framförs 
nära inpå stranden är det få häckningar som 
undgår uppmärksamhet. Vissa öar har varit 
svåra att inventera från båten och på dessa 
har landstigning gjorts för att säkerställa att 
inga häckningar missats.

Fältarbetet 
Inventeringen genomfördes av Roine Karlsson 
(RK) och Bill Douhan (BD). Den förstnämn-
da hade till huvuduppgift att framföra båten 
och, i möjligaste mån, undvika grynnor (trots 
det förstördes tre propellrar). Den huvudsak-
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liga uppgiften för den senare var att räkna 
antalet häckande par av respektive art samt 
se till att ingen del av inventeringsområdet 
inte blev besökt. RK hade också till uppgift 
att uppmärksamma BD på fåglar som han 
misstänkte att BD kanske hade missat.

Båten framfördes på nära avstånd från 
land och med en sådan hastighet att alla 
stränder blev väl kontrollerade på eventuell 
förekomst av häckande fåglar. Även grunda 
och svåråtkomliga vikar inventerades. Under 
den tredje perioden gjordes landstigning på 
öar där det från båten inte gick att bedöma 
antalet häckande par av då aktuella arter.

Förekomsten av häckande par nedteckna-
des i fält på kopior av den ekonomiska kartan 
(skala 1:10 000) indelade i km²-rutor enligt 
Rikets nät. Varje par redovisades i den km²-
ruta där den antogs häcka. Efter hemkomsten 
bokfördas häckande par av respektive art 
digitalt i Excel-ark. 

Genomförande 
Vid inventeringens genomförande ställdes 
vi inför problem som hade med den gångna 
vintern att göra, men även med vädersituatio-
nen under våren och försommaren. Vintern 

2012/13 var osedvanligt lång och isarna låg 
kvar i skärgården då den första inventerings-
perioden skulle ha inletts den 16 april. När 
våren till slut kom försvann isarna snabbt, 
men det första lämpliga inventeringstillfället 
inföll först den 1 maj. Vädret var därefter 
inte alltid bra ur inventeringssynpunkt, men 
vi var färdiga med den första perioden den 
11 maj.

Den andra perioden inleddes, enligt meto-
diken, den 16 maj, men den första, och enda, 
dagen som vi inventerade under den andra 
halvan av maj (period 2) var den 19:e. Att 
det inte blev fler inventeringsdagar fram till 
månadsskiftet berodde uteslutande på oför-
delaktigt väder. Andra halvan av maj utmärk-
tes av ett mäktigt högtryck över Ryssland och 
ihållande vindar från ostsektorn. Varma vindar 
från öster över ett fortfarande kallt Östersjön 
innebär ofelbart dimma längs kusten och i 
skärgården. Varje morgon var vi startberedda, 
men efter telefonkontakt innan gryningen var 
vi, dag efter dag, tvungna att avblåsa den för 
dagen planerade inventeringen.

Följden av detta blev att när juni inleddes, 
likaså den tredje och sista perioden, hade vi 
merparten av området oinventerat vad gäller 

Väderbitna kustfågelinventerarna Roine Karlsson och Bill Douhan ser redo ut för en dag på sjön.
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de arter som skulle ha klarats av under andra 
halvan av maj. Vi beslutade då att, utöver den 
tredje periodens arter, samtidigt inventera 
även arterna tillhörande period två i de delar 
av inventeringsområdet som återstod.

Efter fem dagar var vi den 12 juni slutligen 
klara med inventeringen. Även om vi också 
nu hade varit tvungna att stå över dagar med 
friska vindar och/eller dimma, var vädret nu i 
stort klart bättre än vad det hade varit under 
andra halvan av maj. Sammanfattningsvis 
kan sägas att vädret dock var bra under de tio 
dagar som vi genomförde denna inventering 
(maj: 1, 2, 6, 11 och 19 samt juni: 1, 3, 7, 9 
och 12).

Vad fick då dessa avvikelser vad gäller tid-
punkten för när olika arter, enligt metodiken, 
skall inventeras, för följder på resultatet av 
inventeringen? Eftersom våren var ovanligt 
sen, var många arter därmed också sena med 
sina häckningar. Den första ejderkullen ob-
serverades först den 1 juni. Vi tror därför att 
det inte hade någon avgörande betydelse att vi 
var tvingade att vänta till den 1 maj med det 
första inventeringstillfället och vi tror likaså 
att det inte var någon nämnvärd nackdel med 
att detta år inventera arterna för period två 
under första halvan av juni, samtidigt som 
den sista periodens arter räknades. Vi tror att 
resultatet av årets inventering mycket väl kan 

Skärgårdsmiljö vid Söderarm med svärtor Melanitta fusca och ejdrar Somateria mollissima som  
karaktäristiska inslag i fågelfaunan. FOTO: ROINE KARLSSON
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jämföras med resultaten från inventeringarna 
1975 och 2001.

Årets resultat och en jämförelse med  
tidigare inventeringar
Även om resultatet av årets inventering i 
sig är av intresse, är det mest värdefulla att 
det finns två tidigare inventeringar inom 
samma område, efter samma metodik, att 
jämföra med. Inventeringen 2001 var även 
den heltäckande, medan det fanns vissa 
brister i täckningsgraden vid den första in-
venteringen 1975. Tyvärr inventerades inte 
delar av ytterskärgården under de två första 
perioderna 1975 och inte heller längst in mot 

fastlandet blev den heltäckande under den 
andra perioden. Eftersom målsättningen med 
den första inventeringen var att täcka in hela 
länets skärgård, finns det emellertid resultat 
från andra ytter- respektive innerskärgårdar 
att jämföra med. En sådan jämförelse är dock 
inte av samma vikt då det finns skillnader i 
de olika skärgårdarnas karaktär, och därmed 
fågelfauna, även om de är belägna i närheten 
av varandra. Jämförelsen med resultaten för 
1975 för vissa arter är därmed behäftade 
med en viss grad av osäkerhet, men i stora 
drag kan de ändå anses som rättvisande (se 
Tabell 2).
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  1975  2001 2013

Storlom 0 (0) 1 1 (100)

Skäggdopping 90 (158) 57 84 (147)

Svarthakedopping 0 (0) 2 2 (100)

Knölsvan 49 (96) 51 44 (86)

Grågås 5 (10) 49 24 (49)

Vitkindad gås 0  0 1 (ny)

Kanadagås 0 (0) 30 26 (87)

Gravand 0 (0) 2 1 (50)

Kricka 0  1 3 (300)

Gräsand 100 (85) 117 133 (114)

Skedand 2 (200) 1 4 (400)

Vigg 185 (253) 73 153 (210)

Brunand 6 (50) 12 17 (142)

Bergand 3  0 0

Ejder 3500 (96) 3631 1060 (29)

Svärta 500 (4167) 12 2 (17)

Knipa 50 (88) 57 54 (95)

Småskrake 110 (186) 59 43 (73)

Storskrake 145 (94) 155 216 (139) 

Sothöna 90 (290) 31 23 (74)

Strandskata 109 (106) 103 88 (85)

Större strandpipare 0 (0) 4 4 (100)

Rödbena 34 (179) 19 9 (47)

Roskarl 42 (262) 16 4 (25)

Kustlabb 12 (120) 10 5 (50)

Skrattmås 16 (94) 17 116 (682)

Fiskmås 798 (170) 469 335 (71)

Silltrut 194 (290) 67 43 (64)

Gråtrut 112 (102) 110 57 (52)

Havstrut 40 (114) 35 26 (74)

Fisktärna 95 (279) 34 86 (253)

Silvertärna 169 (82) 205 435 (212)

Tordmule 7 (233) 3 90 (3000)

Tobisgrissla 505 (1942) 26 45 (173)

Totalt 6968 (128) 5459 3234 (59)

Totalt, exklusive ejder 3468 (190) 1828 2174 (119)

Tabell 2. Antalet häckande par av respektive art inom sektorn Marholmen – Söderarm utifrån in-
venteringar gjorda 1975, 2001 respektive 2013. Antal angivna i kursiv text för 1975 bygger delvis på 
approximationer. Inom parentes anges indexvärde för respektive art utifrån värdet 100 för 2001 för 
samtliga arter.
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En hona storskrake Mergus merganser med ungar. Roslagen, 12 juni 2013. FOTO: ROINE KARLSSON



36  FÅGLAR I UPPLAND  2  2014

Vid årets inventering var täckningsgraden 
densamma som år 2001, d.v.s. samtliga arter 
inventerades i hela den aktuella sektorn. Alla 
arter som noterades som häckande 2001, 
registrerades som sådana även 2013. I och 
med att en art, vitkindad gås, har tillkom-
mit som häckfågel i området efter 2001, har 
antalet ökat med en, från 32 till 33. År 1975 
bokfördes endast 27 arter som häckande. Sex 
arter – storlom, svarthakedopping, kanadagås, 
gravand, kricka och större strandpipare – till-
kom mellan 1975 och 2001, men då täck-
ningsgraden inte var hundraprocentig vid den 
första inventeringen, kan åtminstone någon 
av dessa (i första hand de tre sistnämnda) ha 
häckat även 1975. En art, bergand, försvann 
som häckfågel mellan 1975 och 2001 och har 
sedan inte återkommit.

Inventeringen resulterade i 3 234 häck-
ande par fördelade på dessa 33 arter (se Tabell 
2). Den i särklass talrikaste var, inte oväntat, 
ejdern med totalt 1 060 par, d.v.s. nära en 
tredjedel av alla häckande par i den aktuella 
sektorn. Utöver ejder var det ytterligare två 

arter, silvertärna och fiskmås, som, var och 
en, hade minst tio procent av helheten; 435 
(13,5%) respektive 335 (10,4%) par. Det 
totala antalet av dessa tre arter uppgick så-
ledes till 1 830 par, d.v.s. cirka 56,5% av alla 
registrerade par.

Andra arter som räknades i tresiffriga 
antal var gräsand (133), vigg (153), storskrake 
(216) och skrattmås (116). I andra artgrup-
per var skäggdoppingen den vanligaste bland 
doppingarna (84), strandskata bland vadarna 
(88) och tordmule bland alkorna (90). Av 
svanar och gäss var knölsvan den talrikaste 
(44).

Om vi ser till totalantalet registrerade 
par, summan av resultaten för alla arter, 
minskade antalet med cirka 22 %, från cirka 
7 000 till cirka 5 500, mellan 1975 och 2001. 
Eftersom antalet ejderpar bedöms ha varit i 
stort sett detsamma vid dessa två tillfällen, 
var nedgången sammantaget än större för 
övriga arter, en minskning med cirka 47 %, 
d.v.s. nästan en halvering. Två arter, svärta och 
tobisgrissla, hade drabbats särskilt hårt, inte 

Skäggdoppingen Podiceps cristatus har det gått relativt bra för inom det inventerade skärgårds-
området. FOTO: ROINE KARLSSON
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bara i procent räknat utan även i reella tal. 
Båda dessa gick ned från vardera cirka 500 par 
till endast 12 (-98%) respektive 26 (-95%).  
Andra tidigare vanliga arter som också mins-
kade kraftigt mellan 1975 och 2001 var i 
första hand fiskmås (-41%), silltrut (-65%) 
och vigg (-61%). Exempel på andra arter 
som också gick ned kraftigt är sothöna och 
roskarl.

Medan det var många av de år 1975 rela-
tivt talrikt förekommande arterna som hade 
minskat fram till 2001, var det egentligen 
ingen som hade ökat påtagligt. Den art som 
hade ökat mest var silvertärnan, men även för 
den var uppgången måttlig (+21%). Andra 
arter som även de hamnade på plus, om än 
i mycket blygsam utsträckning, var i första 
hand änder (storskrake, knipa och gräsand), 
men även knölsvan. Sammanfattningsvis var 
åren mellan 1975 och 2001 en period av 
negativt utveckling, ofta kraftig, för många 
kustfågelarter.

Ser vi till totalantalet registrerade par av 
samtliga arter vid årets inventering, finner vi 

att nedgången varit än större efter 2001. Vid 
den förra inventeringen inräknades totalt 
5 459 par vilket skall jämföras med årets 
3 243, d.v.s. en minskning med så mycket 
som 40 % på bara drygt tio år. Detta kan 
jämföras med utvecklingen mellan 1975 och 
2001, d.v.s. under en period av cirka 25 år, då 
nedgången var jämförelsevis måttlig (-22%). 
Detta kan tyckas vara alarmerande, men vid 
en närmare studie av Tabell 2 finner vi att den 
kraftiga nedgången nästan uteslutande beror 
på tillbakagången för en enda art, nämligen 
ejdern. Om vi bortser från ejdern är det istäl-
let så att det totala antalet häckande par av 
övriga arter faktiskt har ökat med 19%.

Resultatet av årets inventering visar tydligt 
att nedgången i ejderbeståndet under senare 
år är reell. Ejdern är den art bland skärgårdens 
häckande fåglar som har haft den i särklass 
mest negativa utvecklingen efter 2001. Även 
om ejdern faktiskt har ökat längst in mot fast-
landet, dock från en relativt låg nivå, uppväger 
denna uppgång inte på långa väger artens 
nästan totala försvinnande från ytterskärgår-

Roskarl Arenaria interpres är en av fyra arter vadare som noterades bland häckfåglarna.  
FOTO: ROINE KARLSSON
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den där den tidigare varit mycket vanlig. I de 
yttre delarna av den här inventerade sektorn 
var det stora arealer som helt saknade arten 
som häckfågel 2013. Att tala om kris är såle-
des inte att ta i för mycket och det är hög tid 
att myndigheter vidtar snabba åtgärder för 
att ta reda på vad som är de bakomliggande 
orsakerna till artens snabba försvinnande. 

Om vi ser på utvecklingen för övriga 
kustfågelarter efter 2001 är det ingen av de då 
mer eller mindre vanliga arterna som åter nått 
upp till de numerärer som noterades 1975. 
Tre av dem – skäggdopping, vigg och fisktärna 
– har dock till stor del återhämtat sig. Även 
en ovanlig art som tordmule har ökat kraftigt 
efter 2001 och trenden för tobisgrissla kanske 
också har vänt uppåt. Gemensamt för fyra av 
dessa fem är att de lever på fisk och detsamma 
gäller för silvertärna och storskrake, d.v.s. två 
av de relativt få arter som hade ökat även 
mellan 1975 och 2001.

För flertalet fiskätande arter har utveck-
lingen således varit positiv efter 2001, d.v.s. 
under den period som även storskarven har 

haft sin korta storhetstid som häckfågel i lä-
nets skärgård. Småskraken är det enda undan-
taget bland andfåglar med fisk på menyn som 
har fortsatt att minska efter 2001. Måsfåglar 
är en annan artgrupp som gärna äter fisk och 
flertalet av även dessa arter har haft en fortsatt 
negativ utveckling i inventeringsområdet efter 
2001. Undantaget är skrattmås, men här kan 
det vara slumpen som gjort att antalet regist-
rerade par nu var klart större än vid tidigare 
inventeringar. Flertalet skrattmåsar häckar i 
kolonier och dessa är ofta mycket rörliga till 
sin natur. En koloni kan snabbt uppstå för 
att redan nästa år ha övergivits till förmån 
för en annan ö. För grå- och havstrut kan det 
vara de öppna soptipparnas försvinnande som 
påverkar beståndens storlek, men även andra 
faktorer spelar sannolikt också in. Varför fisk-
måsen fortsätter att minska är mer oklart.

En annan redan tidigare hårt utsatt 
artgrupp är vadarna. Av de fyra arter som no-
terades som häckande i inventeringsområdet 
2013 var det bara den större strandpiparen 
som hade samma (låga) numerär som 2001. 

Ådor Somateria mollissima med ungar har blivit en alltmer sällsynt syn i den uppländska skärgården. 
FOTO: ROINE KARLSSON
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Särskilt hårt drabbade är roskarl och rödbena 
som har minskat med så mycket som 90 res-
pektive 75 %. Även strandskata har fortsatt 
att minska, men för denna art är nedgången 
måttlig.

För arter som i första hand lever på vad 
de kan finna av vegetabilier längs stränderna 
eller på grunt vatten (knölsvan, gäss, simänder 
och sothöna) är utvecklingen mer skiftande. 
För knölsvanens del tycks beståndet inom det 
aktuella området ha varit relativt stabilt efter 
1975 och det finns egentligen ingenting som 
tyder på vare sig ökning eller minskning. 

Fram till 2001 ökade grågåsen kraftigt, 
om än från en mycket låg nivå, medan ka-
nadagåsen hade etablerat sig som häckande 
efter 1975 och sedan hunnit bli nästan lika 
talrik som den förstnämnda. Därefter har 
grågåsen halverat sitt antal häckande par, 
medan den registrerade nedgången för ka-
nadagås är så blygsam att den kan vara en 
tillfällighet. Minskningen för grågåsen har 
skett samtidigt som arten har ökat mycket 
kraftigt i våra insjöar där den absoluta mer-

parten av det häckande beståndet i Uppland 
numera finns.

Även simänder lever i första hand på 
vad de kan finns på grunt vatten närmast 
land, men utöver vegetabilier äter de gärna 
också allehanda i vattnet levande småkryp. 
Gräsanden är den avgjort talrikaste av de tre 
arter simänder som noterats som häckande 
i området och den har stadigt ökat i antal 
efter 1975. Även kricka och skedand tycks 
öka, men dessa har varit, och är, så fåtaliga 
att det kanske mer är slumpen som får oss 
att tro detta. I motsats till dessa har sothönan 
fortsatt att minska i antal efter 2001, även om 
nedgången tycks ha planat ut.

Vad gäller övriga änder, utöver ejder, som 
hämtar merparten av sin föda på lite större 
djup och därför är tvungna att dyka, d.v.s. vigg, 
brunand, svärta och knipa, är utvecklingen 
varierande. Svärtan har fortsatt sin kräftgång 
och var nu nästan försvunnen som häckfågel 
i området (två par 2013). Den talrikaste av de 
fyra är numera viggen. Den har ökat rejält i 
antal, en fördubbling jämfört med 2001, men 
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har inte riktigt nått upp i samma numerär 
som 1975. För knipan del tycks det inte ha 
skett några påtagliga förändringar mellan de 
tre inventeringarna. Brunanden har ökat från 
sex par (=hanar) 1975 till tolv par 2001 och 
17 par vid den senaste inventeringen. Det är 
dock genomgående låga antal och slumpen 
kanske har spelat in. Berganden som försvann 
som häckande mellan 1975 och 2001 har inte 
återkommit som häckande, vare sig i området 
eller i skärgården i sin helhet.

Mer om ejderns beståndsutveckling
I den sektor som inventerades inräknades 
3 631 par ejder 2001. Det betyder att nära 
två tredjedelar av alla då häckande kustfåg-
lar var av denna art. Vid årets inventering 
registrerades endast 1 060 par vilket innebär 
en minskning med hela 71 procent på bara 
drygt tio år. Det är en anmärkningsvärt kraftig 
negativ förändring på kort tid, en utveckling 
som är både intressant och oroande.

Tittar vi närmare på utvecklingen, finner 
vi dock mycket dock stora skillnader mellan 
olika delar av sektorn (se Figur 1). Även om 
ejdern sammantaget har reducerats med hela 
71 %, finns det delar där arten istället har ökat. 

I den innersta zonen har antalet häckande par, 
från en relativt låg nivå, mer än fördubblats 
och även i zon två har en smärre uppgång 
registrerats. Utanför zon två har arten sedan 
istället minskat kraftigt. I zon tre återstår bara 
drygt en tredjedel av antalet från 2001 och 
i zon fyra endast ett av åtta par. Jämför vi 
zonerna 1+2 med zonerna 3+4 finner vi att 
det häckande beståndet, totalt sett, har ökat 
med nästan hälften i de två förstnämnda, men 
minskat med tre fjärdedelar i de senare. Det 
är en anmärkningsvärt stor skillnad, men än 
mer uppseendeväckande blir det när vi ser 
att inte ett enda par registrerades i zon fem 
år 2013. I denna zon inräknades 872 par år 
2001. I den yttersta zonen noterades 21 par, 
men det är inte säkert att ens samtliga dessa 
verkligen häckade här. Skillnaden mellan 
inventeringarna var stor mellan å ena sidan 
zonerna 1+2 och 3+4, men den är än större 
mellan 3+4 och 5+6.

Tyvärr inventerades inte området i sin 
helhet 1975. Värden på partätheten från 
den inre halvan av zon ett samt nästan hela 
den yttersta zonen saknas. Att den innersta 
zonen inte blev inventerad i sin helhet gör i 
och för sig inte så mycket då det säkerligen 
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värden på partätheten i den yttersta zonen, 
den del av området som redan då kanske 
hade lika höga tätheter som 2001. Något som 
talar för det är att partätheten i zon fem var 
högre 1975 jämfört med 2001. Å andra sidan 
var tätheterna i zonerna tre och fyra något 
lägre vid den första inventeringen, medan 
de var likvärdiga i de två innersta zonerna. 
Om vi tar hänsyn till partätheter i likvärdiga 
områden i inner- respektive ytterskärgården 
som inventerades 1975, bör det ha funnits i 
storleksordningen 3 500 par i området i sin 
helhet detta år.

Är denna bedömning riktig, fanns det 
i stort sett lika många par i området såväl 
1975 som 2001. Även om arten har minskat 
mycket kraftigt efter 2001, vet vi dock inte 
om ejdern hade börjat minska redan tidigare 
och då således från en än högre nivå. Utifrån 
resultaten av inventeringen i länets skärgård 
i sin helhet i början av 2000-talet fanns det 
värden som pekade i denna riktning, men 
frågan är om det förhöll sig så i det område 
som inventerades 2013. Något som talar 
för att ejdern istället var på topp just kring 
2000–2001 är den taxering av gudingar som 
genomförts 1994–2013 längs en linje inom 
och i angränsade delar av det här inventerade 
området (se Tabell 4).

I Figur 2 redovisas den genomsnittliga par-
tätheten i den inventerade sektorn, från fast-
landet ut till de yttersta öarna vid Söderarm, 
vid inventeringarna 2001 och 2013. Kurvorna 
visar med all önskvärd tydlighet skillnad i 
förekomst mellan åren. Den negativa utveck-
lingen i främst de yttre delarna under senare 
år måste anses vara förkrossande. Frågan är 
om det över huvud taget finns något liknande 
exempel på en så kraftig nedgång hos någon 
annan vanlig art på så kort tid. Man kan för öv-
rigt undra var alla dessa ejdrar har tagit vägen. 
Den ökning som trots allt har ägt rum längst 
in mot fastlandet under denna tid, är inte alls 
av en sådan omfattning att den väger upp 
nedgången längre ut. Emedan ejdern tycks ha 
minskat generellt längs våra kuster, finns det 
skäl att tro att beståndet i stort har reducerats 
mycket kraftigt. Sträckstudierna längs kusten 
i södra Sverige har också visat att antalen har 
minskat under senare år. Häckningsfram-
gången lär, enligt uppgifter från olika håll, 
ha varit ytterst dålig i de områden där arten 
minskat mest, medan den varit bättre längre 
in mot land. Även om ejdern är en långlivad 
art, innebär givetvis en lång följd av år med 
dålig häckningsframgång att de gamla fåglarna 
till slut dör och att beståndet går ned.
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Genom denna inventeringen vet vi hur stor 
den negativa utvecklingen hos ejder har 
varit under senare tid. Det finns ingenting 
som säger att utvecklingen i det inventerade 
området i någon nämnvärd grad skiljer sig 
från andra delar av skärgården. Det är således 
hög tid att verkligen ta tag i problemet med 
ejderns försvinnande och försöka ta reda på 
vad det beror på. En intressant fråga att söka 
svaret på är varför arten har minskat så ka-
tastrofalt längst ut, medan den samtidigt har 
ökat längre in. Varför har häckningsutfallet 
varit så ytterst dåligt längst ut under senare 
tid, medan det fortfarande produceras ungar 
längst in? Har det något med födotillgången, 
eller dess kvalitet, att göra? Brist på B-vitamin 
har föreslagits.

Reflektioner 
Det totala antalet häckande par av alla före-
kommande kustfågelarter i den inventerade 
sektorn har minskat med 41 procent, från 
5 532 till 3 237 par, mellan 2001 och 2013. 
Det är en alarmerande kraftig nedgång, 
särskilt om man beaktar det korta tidsper-
spektivet. Trots den stora minskningen i 
antalet par har ingen art försvunnit under 
den aktuella tidsperioden, en har istället 
tillkommit (vitkindad gås). Även om det är 

ett flertal arter som har minskat i antal, beror 
nedgången i totalantalet par i första hand på 
en katastrofal reduktion av ejderbeståndet. 
Arten var tidigare den i särklass vanligaste 
arten, 66 % av samtliga häckande par var 
ejdrar 2001, och även om den fortfarande 
är allmännast, har antalet minskat med 41 
procent på tolv år. Vi vet inte varför ejdern 
har minskat så kraftigt, inte heller varför den 
numera är nästan utgången i den del av den 
inventerade sektorn som utgör ytterskärgård. 
Trots det nästan totala försvinnandet här har 
dock arten istället ökat, om än från en låg nivå, 
i innerskärgården. Det är här det fortfarande 
produceras ungar, även om det vanligtvis är 
många ådor om ungarna.

Om vi undantar ejdern från jämförelsen 
mellan 2001 och 2013 förhåller det sig fak-
tiskt så att det totala antalet häckande par av 
övriga arter var något fler, en uppgång med 
14 procent, vid den senaste inventeringen. 
Även om det således är ejdern som står för 
den avgjort största minskningen i antal häck-
ande par, finns det även andra arter som har 
reducerats mer eller mindre kraftigt i antal. 
Till denna kategori hör i första hand måsfåglar 
och vadare. Bland måsfåglarna är det bara 
skrattmås som har haft en positiv utveckling, 
medan övriga arter har haft en klart negativ 
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trend. Av vadarna är det bara den redan tidi-
gare mycket fåtaliga större strandpiparen som 
lyckats hålls sitt redan 2001 låga numerär 
(fyra par), medan övriga har minskat kraftigt. 
Mest förvånande är kanske att grågåsen, en art 
som ökat mycket starkt i våra insjöar, också 
har minskat rejält, med hälften, sedan dess.

Glädjande är att ett flertal arter har haft 
en positiv beståndsutveckling efter 2001. 
Det gäller i första hand redan tidigare relativt 
talrika arter som lever på fisk, t.ex. skäggdop-
ping, storskrake och silvertärna. Faktum är 
att dessa arters växande populationer står för 
merparten av uppgången av det totala antalet 
häckande par mellan 2001 och 2013. Detta 
har skett samtidigt som den av många hatade 
storskarven har ökat mycket kraftigt i denna 
miljö, även om den inte fanns som häckande i 
inventeringsområdet vare sig 2001 eller 2013 
(dock där emellan). Detta talar inte direkt 
för, som ofta brukar hävdas, att storskarven 
dammsuger skärgården på fisk! Bland andra 

förhållandevis allmänt förekommande arter 
som också har ökat i antal kan gräsand och 
vigg nämnas, medan den likaledes relativt 
allmänt förekommande knipan i stort hållit 
sitt numerär.

Vid inventeringen 2013 var det frappe-
rande hur fågeltomma stora delar av främst 
ytterskärgården var. Med ejderns nästan totala 
frånvaro framstod dessa delar av skärgården 
som nära nog livlösa. Koncentrationer av 
häckande fåglar fanns på några få öar medan 
stora arealer bara hade enstaka par. Bristen på 
fåglar var närmast skrämmande! Skillnaden 
mot de inre delarna av skärgården var stor. I 
och för sig var tillgången på häckande fåglar 
dålig även här, men ändå avgjort bättre jäm-
fört med mellan- och, särskilt, ytterskärgår-
den. Just frånvaron av ejder var kanske den 
avgörande faktorn som gjorde att man fick 
intrycket att bristen på fåglar var slående.

Frånvaron av den tidigare allmänt väl 
spridda ejdern gjorde att man nu insåg vilken 

Ådor med nyligen kläckta ungar Somateria mollissima. Roslagen,18 maj 2012.  
FOTO: ROINE KARLSSON
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betydelse vissa öar har för skärgårdens fåglar. 
Det stora flertalet av alla öar har numera bara 
på sin höjd några få häckande par medan 
andra istället har kolonier innehållande 
många par av ett flertal arter. Särskilt betydel-
sefulla är öar med kolonier av måsfåglar och 
tärnor. Till dessa dras änder och vadare som 
drar nytta av det skydd som dessa ger.

Öar med koncentrationer av häckande 
fåglar var dock få och ofta var det långt mellan 
dem. Karta 2 visar de 18 km²-rutor som hade 
varsin ö med kolonier av häckande måsar 
och/eller tärnor. Elva av dessa öar är belägna i 
innerskärgården, mellan Marholmen och Öst-

ernäs, tre i mellanskärgården och resterande 
fyra väl spridda i ytterskärgården. Karaktäris-
tiskt för nästan alla öar med fågelkolonier är 
att de finns på öppna vattenområden, d.v.s. 
belägna relativt långt från andra öar eller 
fastland. Samtliga öar, utom tre, är mycket 

Triss i skärgårdsfåglar, från vänster två tobisgrisslor Cepphus grylle, två tordmular Alca torda och en 
gråtrut Larus argentatus. Roslagen, 21 juni 2012. FOTO: ROINE KARLSSON

Karta 2. Kvadratkilometerrutor inom det inventerade området innehållande koloni av häckande måsfåglar och/eller tärnor.

Zon 2 Zon 3

Karta 2. Kvadratkilometerrutor inom det inventerade området innehållande koloni av häckande måsfåglar och/eller tärnor.

Zon 1
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små och av två kategorier. De små öarna i 
innerskärgården är steniga och hotas normalt 
inte av förändringar i vattenståndet. De har 
också ett mer eller mindre väl utvecklat fält- 
och buskskikt. Även enstaka, eller några få, 
träd växer på dem. Skrattmåsar och tärnor 
föredrar de mer öppna öarna, medan t.ex. 
silltruten gärna häckar bland örter och buskar 
på välbevuxna öar. Den senare kategorin är 
ofta de mest artrika med förekomst av såväl 
änder, vadare, måsfåglar och tärnor.

Den andra kategorin av små öar med 
kolonier saknade träd och buskar. Även fält-
skiktet är dåligt utvecklat och öarna täcks till 
stor del av stenar och grus. De är också lägre 
och därmed mer känsliga för vattenstånds-
förändringar. Dessa öar har många häckande 
par av i första hand silvertärna, men här finns 
vanligtvis även måsfåglar. Artantalet på dessa 
är ofta lägre då t.ex. änder har svårt att finns 
skydd för sina bon i den sparsamma vege-
tationen. Två av de tre öarna med kolonier 
i den mellersta delen av skärgården var av 
denna typ.

I ytterskärgården är öarna ofta än mer 
bergiga och kala till sin karaktär. Här fanns 
det ytterst få fågelkolonier, men de två in-
dividrikaste hittades allra längt ut. På den 
längst ut belägna ön, Längden, en bergig 
och kal ö med partier täckte av större och 
mindre stenar, fanns inventeringsområdets 

enda koloni av tordmule. Utöver 90 par av 
denna art fanns här även 35 par tobisgrissla 
samt den i området i särklass största kolonin 
av gråtrut, cirka 25 par. Att grisslorna fanns 
här beror troligen i första hand på att minken 
sannolikt saknas på ön, men kanske också på 
god tillgång på föda.

Att minken saknas är givetvis bra, men 
på Längden förekommer inte heller någon 
som helst mänsklig störning. Annat är det 
med den andra av de två öar som hade de 
individrikaste kolonierna. Det var den närbe-
lägna ön Torskär. På denna ö finns Söderarms 
fyr, men också många byggnader. Här fanns 
tidigare en sjörättningsstation, men efter det 
att bemanningen upphörde, har ett företag 
tagit över byggnaderna och driver här en 
konferensanläggning. Trots att det, i motsats 
till på Längden, åtminstone tidvis, finns män-
niskor på ön, finns här också en stor koloni av 
både silvertärna och fiskmås. Därtill häckar 
här även några par tobisgrissla samt både 
strandskata, större strandpipare, rödbena och 
roskarl. Fiskmåsarna häckar tätt inpå byggna-
derna och tärnorna har även de sina bon nära 
dessa. Huruvida mink finns på ön är okänt, 
men kanske undviker de ön eller hålls efter 
av människan. I vilket fall som helst tycks det 
inte vara några problem för fåglarna att häcka 
här, trots att människor vistas på ön.

Att människor och fåglar kan leva tillsam-

Karta 2. Kvadratkilometerrutor inom det inventerade området innehållande koloni av häckande måsfåglar och/eller tärnor.
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Karta 2. Kvadratkilometerrutor inom det inventerade området innehållande koloni av häckande måsfåglar och/eller tärnor.

Zon 4 Zon 5 Zon 6

Karta 2. Kvadratkilometerrrutor inom det 
inventerade området innehållande koloni 
av häckande måsfåglar 
och/eller tärnor.
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mans är inget nytt, men det krävs hänsyn från 
människans sida för att detta skall vara möj-
ligt. Troligen är det så på Torskär och därför 
fungerar samvaron. Fåglar har förmågan att 
vänja sig vid människan, om de finner att vi 
inte är farliga. Det finns det flera exempel på 
från inventeringsområdet. I hamnen i Spillers-
boda häckar det många arter på ett par små 
öar strax intill land och vid en båthamn. Här 
ligger skäggdopping och måsar på bo, trots att 
det passerar människor på bara några få me-
ters avstånd. Människorna stör inte fåglarna 
och idyllen tycks vara fullkomlig.

Värre är det givetvis med minken. Minken 
är som bekant ett fulländat rovdjur som kan 
ställa till med stor skada bland häckande fåg-
lar. Att minken dras till fågelrika öar är givet 
och de kan utplåna samtliga häckningar som 
finns. Många öar som tidigare hade ett rikt 
fågelliv är sedan länge tomma på häckande 
fåglar. Att det fortfarande finns öar med 
många häckande fåglar ställer sannolikt vissa 
krav på dels ön som sådan och dels på var den 
är belägen. Grundläggande är troligen att ön 

är beläget på behörigt avstånd från andra öar, 
gärna ute på en fjärd, så att en mink måste 
simma långt för att ta sig dit. En lång simtur 
betyder att de på ön häckande fåglarna har 
en lång sträcka att attackera och störa minken 
vilket kan få den att avstå att besöka ön. Det 
är sannolikt viktigt att det inte finns skydd 
på ön för en besökande mink, d.v.s. att det 
inte finns stenar att gömma sig under. Även 
om minken är ett rovdjur som utan problem 
kan döda de flesta arter som förekommer i 
skärgården, innebär många anfallande fåglar 
att den troligen drar sig för att besöka en ö 
med många häckande fåglar.

Medan minkens närvaro i skärgården är 
orsakat av oss människor finns det andra na-
turligt förekommande arter som också gärna 
låter sig smaka av såväl ägg som fågelungar. 
Hit hör den allmänt förekommande kråkan 
och den under senare tid allt vanligare korpen. 
Dessa gör livet osäkert för andra häckande 
fåglar. Jag tänker inte här förespråka att dessa 
skall hållas efter, vilket jag dock gör vad gäller 
minken, men det finns andra möjligheter att 

Guding som uppvaktar åda Somateria mollissima. Roslagen, 18 april 2012.  
FOTO: ROINE KARLSSON
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åtminstone reducera kråkfåglarnas framfart 
bland andra häckande fåglar. Ett bra sätt är att, 
med markägarens tillstånd, ta bort alla träd 
på en ö med många häckande fåglar. På så vis 
kan en besökande kråka inte finna något att 
ta skydd i för attackerande måsar och tärnor. 
Även om den kanske inte helt undviker att 
besöka ön, blir ändå vistelsen här inte så lång-
varig som den annars riskerar att bli. På så vis 
kan man rädda ett antal ägg eller ungar.

Havsörnens återkomst som häckfågel i 
skärgården, och att den numera är ganska 
vanligt förekommande, har även det ställt till 
problem för andra fåglar. Inte minst ejdern. 
Mycket talar för att havsörnen är en faktor 
att räkna med vid frågeställningen kring varför 
ejdern har minskat så kraftigt i ytterskärgår-
den. Här hade ejdern tills nyligen sina tätaste 
förekomster, men i nuläget är det inte många 
par kvar. Ett besök i ytterskärgården under 
våren och försommaren visar hur havsörnen 
närmast systematiskt kan genomsöka öarna 
efter ruvande ådor. Att vegetationen är spar-
sam på öarna här ute gör att ådorna inte har 
så mycket att gömma sig under och det är 
ofta lätt för havsörnen att se var de ligger. 
Även om den inte lyckas ta den ruvande ådan, 
äter den med god aptit upp äggen i boet. 
Det händer att flera havsörnar samverkar i 
sin jakt på ruvande ådor, och för den delen 
på de få ådor som lyckas få sina ungar i sjön, 
och i släptåg har de ofta kråkor och trutar. 
Dessa tillsammans kan betyda stora negativa 
effekter på artens häckningsframgång i ytter-
skärgården. I brist på ejder drar sig havsörnen 
inte heller från att välja äggfrukost i kolonier 
av måsar och tärnor. Havsörnens återkomst 
har således inneburit problem för andra arter 
och även om de således måste anpassa sig till 
detta, kommer det att ta tid samt innebära att 
förekomst och antal för dessa arter kommer 
att påverkas negativt.

Även om kråkor och havsörnar kan ställa 
till det för andra arter, råder det inga tvivel om 
att det största hotet mot skärgårdens fåglar 
är människans allt mer eftertryckliga närvaro 
under häckningstid. Båtarna blir allt större 
och snabbare, hjälpmedel som GPS, radar 
och mobiltelefoner gör att vi lättare kan ta 

oss till delar av skärgården som tidigare säl-
lan besöktes. En allt intensivare båttrafik och 
fler människor på öarna gör det svårare för 
häckande fåglar. Vattenskidåkning och nya 
påfund som vattenskotrar gör inte tillvaron 
lättare. Vår vistelse på öarna innebär även det 
ett störningsmoment. Det är inte bara det att 
stränderna omdanas (t.ex. gräsmattor!) där 
människan har sitt fritidshus. Badande och 
solande som ankrar upp vid fågelrika öar, 
kan orsaka stora skador. Detta i kombination 
med okunskap om naturen gör att många 
häckningar slutar illa.

Många människor i skärgården behöver 
inte nödvändigtvis betyda stor skada bland 
häckande fåglar. Ökad kunskap om skärgår-
dens natur och ett större hänsynstagande kan 
istället vara positivt för dem. Vissa insatser, 
tidigare har borttagning av enstaka träd på 
fågelrika öar nämnts, kan ge positiva effekter 
för häckande fåglar. Inte minst uppsättning 
av holkar och utsättning, och regelbunden 
kontroll, av minkfällor är till stor nytta. Und-
vik att lägga till vid öar med ett rikt fågelliv. 
Att bättre välja den plats man har tänkt sig 
att fiska på är också viktigt. Stanna inte i en 
grund vik och kasta bland bon av skäggdop-
pingar och sothöns!

Människor som vistas i skärgården be-
höver således inte betyda att fåglarna får 
problem. Med kunskap och hänsyn kan detta 
undvikas. Värre är det med de negativa ef-
fekter som människans tillvaro här på jorden 
medför. Utsläpp av allehanda produkter som 
är mer eller mindre skadliga för naturen är ett 
avgjort större problem som vi måste komma 
till rätta med. Det som ligger närmast till 
hands att lägga ned resurser på är att ta reda 
på varför ejdern har minskat så kraftigt under 
senare år. Det finns givetvis mycket annat som 
borde åtgärdas. Alla talar vackra ord om hur 
fantastisk skärgården är, men ytterst få gör 
något för att bevara och skydda de värden 
som finns.

Bill Douhan, Åsby 320, 741 94 Knivsta   
 bill.douhan@lm.se


