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Föregående rapport gällande Ejderhuspro-
jektet på Hävringe avseende åren 2016-2018 
avslutades med ett besked om att vi fått till-
stånd av Länsstyrelsen för att kunna fortsätta 
med detta arbete även under åren 2019-2021. 
Redan under de förberedande diskussionerna 
2015 var vi inne på att tre års studier skulle 
kunna vara en för kort tidsperiod för att få ett 
tillräckligt bra utfall och med säkra tolkningar 
av resultatet. Vi talade då också om att göra 
uppföljningar och kontroller under vart tredje 
eller femte år framöver.

Fågelföreningen Tärnans styrelse, som är 
ansvarig för genomförandet av projektet, be-
slöt därför under hösten 2018 att fortsätta 
studien under 2019, ett beslut som under-
lättades av att det fanns avsatta ekonomiska 
medel kvar för detta projekt i kassan. Sty-
relsen ville samtidigt försöka undersöka om 
det gick att se huruvida det var skillnader i 
häckningsutfallet hos de ejdrar som häckade 
i våra skydd kontra de som var frihäckande 
i motsvarande positioner. Detta skulle kunna 
ske genom skapande av en referensgrupp om-
fattande ett tjugotal frihäckande ådor. Denna 
undersökning kom dock av olika skäl aldrig 
att genomföras. 

Under 2019 besöktes Hävringe av oss den 
27/3 för iordningställande av våra hus/skydd 
och vid två tillfällen den 8/5 och den 13-14/5 
för kontroll av ådornas etablering och ägg-
läggning samt därefter under ungtiden en-
dast den 28/5 och kortvarigt den 7/6 och den 
17/6. Kontroll av samtliga reden i alla hus/
skydd skedde sedan den 18/7 och den 8/8, 
vid dessa tillfällen fick vi även en god bild av 
svärtans utnyttjande av våra hus/skydd. To-
talt sett innebar årets insats tidsmässigt något 
mindre än under de tre föregående åren, men 
våra kontroller av hus/skydd kom att bli av 
ungefär samma omfattning som tidigare år. I 
denna rapport har även vissa noteringar från 
fler kortare besök av Tärnans medlemmar ta-
gits med.

Vid vårt besök den 27/3 fortsatte vi att för-
ändra (öppna upp) och förflytta de hus/skydd 
som vi bedömde inte vara optimala till utse-
ende och/eller placering. Detta innebar att vi 
ändrade 25 hus/skydd på något sätt och att 
det fortfarande fanns 90 aktiva hus/skydd på 
ön. Vi tog ibland bort lite växtlighet framför 
öppningarna och fortsatte att lägga ut tång i 

och framför för att hindra gräs- och örtvegeta-
tion att senare växa upp och som skulle kunna 
hindra ådorna att vilja gå in.

I månadsskiftet april-maj låg drygt 1000 ej-
drar kring Hävringe men många av dessa hade 
vid vårt besök den 8/5 försvunnit, troligen 
norrut, då det räknades ca 400 ex. Denna dag 
kontrollerade vi våra hus/skydd med resul-
tatet att det låg ruvande ådor i 12 av dessa, 
medan det också fanns rövade äggkullar i fyra 
andra, d.v.s. 16 använda hus/skydd så långt. 
Utan att leta efter frihäckande ådor, så hit-
tade vi totalt 35 ruvande fåglar, många av 
dem liggande helt öppet, vilket naturligtvis 
var endast en mindre del av alla som börjat 
ruva utspritt över hela ön. Att det häckar mer 
än 100 par ejder på Hävringe har konstaterats 
tidigare år.

Denna dag fick vi också uppleva det fenomen 
som under 2015 föranledde starten av detta 
projekt, nämligen en ansamling av havsörnar 
på Hävringe. När vi anlände med båten så 
lyfte inte mindre än 32 havsörnar från mar-
ken på ön! Endast 6 helt adulta individer sågs 
medan resten var yngre fåglar av varierande 
åldrar. De flög förstås iväg när vi gick iland 
och de satte sig på olika kringliggande skär, 
efterlämnande ett antal kadaver av ådor, helt 
eller delvis uppätna, på ön. Den 30/4 sågs en-
dast 3 havsörnar på ön och den 13-14/5 sågs 
som mest 8 ex (5 ad + 3 subad). Inte heller se-
nare denna vår/sommar sågs mer än ett fåtal, 
oftast adulta, havsörnar på ön. Ansamlingen 
av örnar den 8/5 berodde antagligen på att 
ådorna under en veckas tid börjat sin ägglägg-
ning i stor omfattning samtidigt och då vand-
rat på ön i stort antal och att det inte hade 
varit några människor på ön just denna tid. 
Örnarna fick ett dukat bord och det spred sig 
till många! Vart alla de icke häckande örnarna 
tog vägen efter den 8/5 vet vi inte, men kan-
ske spred de ut sig i inre delarna av skärgården 
och hittade föda på andra ställen. 

Den 19/5 sågs endast ett hundratal adulta ej-
drar vid Hävringe och den 28/5 fanns där ca 
170 ex, varav 90 % ådor. De flesta hanarna 
hade väl insett att de gjort sitt för detta år! 
Nu sågs även de första ungarna, ett tjugotal 
småttingar som lämnat sina bon och nu fanns 
på vattnet intill Hävringe.
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Under juni-juli gjordes inga räkningar av ung-
ar som lämnat bona, utan vi fortsatte att i för-
sta hand kontrollera hur det gått i våra hus/
skydd med avslutande räkningar i juli och au-
gusti. Resultatet blev att häckande ådor under 
2019 hade använts minst 24 hus/skydd för 
bobygge och äggläggning. Av dessa hade 16 
lyckats medan 8 hade misslyckats, avbrutits 
eller rövats. Alltså fortsatt en liten uppgång 
jämfört med föregående år, ett gott tecken för 
vårt projekt!

Även fler svärtor har börjat använda våra hus/
skydd för sina häckningar. Under 2019 var det 
sju lyckade häckningar av svärta i våra hus/
skydd, en rejäl ökning mot tidigare år då som 
mest tre svärtahonor använt sig av våra faci-
liteter. Under 2019 bedömdes äggläggningen 
ha kommit igång ordentligt i mitten av juni, 
d.v.s. när ejdrarna var i stort sett borta från 
sina häckningsplatser. Den 10/7 ruvade många 
honor fortfarande medan ca 30 adulta sågs på 
vattnet med ett tjugotal små ungar. Vid besö-
ket den 18/7 hade de flesta honorna lämnat 

sina bon och på vattnet runt ön låg nu 60-70 
adulta fåglar tillsammans med minst 210 små 
ungar! Som brukligt hade ett fåtal honor ta-
git hand om sex större grupper av ungar, den 
tuffaste honan tog ensam hand om 60 ungar! 
Och inte nog med det, tre veckor senare (den 
8/8) fanns det ca 75 ad svärtor med 240 ungar 
vid Hävringe!

De fakta som finns presenterade i vår före-
gående rapport gällande Ejderhusprojektet 
2016-2018 har fortfarande aktualitet och är 
även en grund för en eventuell fortsättning på 
detta projekt.

Sörmlands Ejderhusprojekt/arbetsgruppen

Ejder
Foto: Thomas Larsson



78 | Det sörmländska fågelåret 2019

WWF HAR DEL-
FINANSIERAT

DETTA
PROJEKT

Sponsorer - Ejderhusprojektet 2019


