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Jan-Erik Wallin, Västerbottens Ornitologiska förening 
 

Iventering 

- kontroll av alla kända revir, 40 stycken inom kustlandet 

- ringmärkning (21 ungar ringmärkta), samarbete med Naturhistoriska riksmuseet 

- inventering för att hitta nya revir 

- deltagning i Rovfågelsmöte 2018, 28 november, Länsstyrelsen Västerbotten 

Samarbete med Skogsstyrelsen 
Under 2018 har 56 avverkningsärenden behandlats, vilka berör havsörnsrevir. Förslag till 
åtgärder har varit bland annat att, inom ett område på 500 m från boet kan markägaren 
beläggas med restriktioner (t.ex ingen avverkning får ske under tidsperioden 1 februari – 31 
augusti) eller förslag till biotopskydd. 

 

Häckningsresultat, 2017 och 2018, misslyckade häckningar inom parentes, ingår i antal 

häckningar. 9 par som inte häckade eller har byggt nytt bo på okänd lokal (2018). 14 par som 

misslyckades med häckningen. 7 fler än 2017. Två ungar dog när boet rasade ned på grund av 

att bo-trädet knäcktes i en storm (inte medräknade i antalet ungar). Troligen dog en unge 

innan den blev flygg (inte medräknad i antalet ungar). Mycket snö under vårvintern och 

störning genom skotertrafik kan ha orsakat att resultatet blev sämre än under 2017. 

3 stycken helt nya revir har registrerats under 2018 (alla med lyckad häckning). 

 

Kommun Kända 

revir 2018 

Häckningar 

2017 

Antal ungar 

år 2017 

Häckningar 

2018 

Antal ungar 

år 2018 

Nordmaling 6 5 (3) 5 6 (2) 5 

Umeå 18 12 (2) 15 11 (6) 7 

Robertsfors 6 3 (1) 4 6 (4) 4 

Skellefteå 10 5 (1)  7 8 (2) 6  

Summa 40 25 31 31 22 

 

Personer som har medverkat inom projektet: Jan-Erik Wallin, Torbjörn Ros, Roger Viklund, 

Per-Olof Nilsson, Lars-Gunnar Eriksson (Skellefteå), Allan Karlsson (Skellefteå), Erik 

Andersson, Bjarne Modigh (ringmärkare), Krister Hedegård, Bengt Östling (Robertsfors), 

Ingvar Lindblom (Nordmaling) och Per Hansson (Umeå). Bidrag till verksamheten har 

erhållits från Länsstyrelsen Västerbotten. 

 

 


