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Abstract 
 
According to reports the number of the Common eiders (Somateria mollisima) has 
declined between 1990 and the year 2000.  
During 1996 and 1997, Karl-Eric Gustafsson, a famous Swedish ornithologist sat 
counting seabirds at Tyludden outside Halmstad on the west coast of Sweden. 
Among the species he counted was the Common eider. He counted seabirds from 15th 
March to 15th June. 
The purpose of my work is to compare the migrating Common eiders from the year 2006 
with the countings from 1996 and 1997 during April to see if the number of the Common 
eiders has decreased or increased during the past 10 years. Another aim of my work is to 
look at the different factors affecting the Common eiders like the minks, diseases, 
parasites, mussel fishing etc.  
During each year the greatest numbers of migrating Common eiders in April were 
observed as follows: 
In 1996 on 3rd April 15033 Common eiders were observed. In 1997 the day with the 
greatest number was 10th April with 7890 Common eiders (during 1997 the greatest 
number was observed at the end of March with 18616 Common eiders). In 2006 the 
record was 6350 migrating Common eiders on 7th of April. During April 1996 the total 
number of migrating Common eiders was 75963. During the same period in 1997 the 
number was 34355 and during the same period in 2006 the total number was 30900.  
Due to the long winter spring came late in 2006 and accordingly the migration period of 
the Common eider did not start until the beginning of April. 
There are indications that the number of the Common eiders has declined and this is the 
conclusion I have drawn and I also find it important to investigate how the Common 
eiders are affected by minks, mussel fishing and parasites etc. The Common eiders are 
still common but how will a warmer climate affect them? There has to be more 
supervision on all levels from mink studies to radar studies, unbroken counting of the 
migrating Common eiders and nest counting. 
 
 
Sammanfattning 
 
Det har kommit rapporter som säger att ejdern har minskat i antal mellan 1990-2000.  
Under 1996 och 1997 satt Karl-Eric Gustafsson som är en välkänd fågelskådare i Sverige 
på Tyludden och räknade sjöfågelsträck.  
Bland arter som han räknade fanns ejdern (Somateria mollissima). Han satt där varje 
morgon från 15: e mars till 15: e juni och arbetet utfördes som ett  
Arbetslivsutvecklingsprojekt. Syftet med min studie är att jämföra ejdersträcket 2006 
med siffrorna från 1996 och 1997 beträffande april månad och se ifall ejdern har minskat 
eller ökat under de 10 år som gått. Dessutom att titta på de olika faktorerna som 
exempelvis minken, sjukdomar, parasiter och musselfiske m.m. som påverkat den. 
Under respektive år återfanns sträcktopparna beträffande april månad enligt följande: 



År 1996 låg sträcktoppen den 3: e april på 15033 ejdrar. År 1997 låg toppen den 10: e 
april på 7890 ejdrar (under 1997 återfanns däremot den högsta sträcktoppen i slutet av 
mars på 18616 ejdrar) och år 2006 återfanns toppen den 7: e april på 6350 ejdrar. Under 
1996 sträckte det sammanlagt 75963 ejdrar under april månad. Under samma period 1997 
sträckte det 34355 ejdrar och år 2006 sträckte det 30900 ejdrar under nämnda period.  
Vintern år 2006 resulterade i en sen vår vilket resulterade i ett senare sträck som inte 
började förrän i början av april.  
Det finns indikationer på att ejdern minskat och jag ser det som slutsats och som viktigt 
att undersöka alla faktorer som exempelvis minken, musselfisket och parasiters inverkan 
på ejderns minskning m.m. Ejdern är fortfarande vanlig, men hur kommer det allt 
varmare klimatet påverka den? Det krävs övervakning på alla plan av allt från minken till 
radarstudier, obrutna sträckräkningar och boräkningar. 
 
 
Inledning 
 
Under 1996 och 1997 satt Karl-Eric Gustafsson som är en känd ornitolog i Sverige (och 
numera arbetar på Getteröns Naturcentrum i Varberg) och räknade sjöfågelsträck på 
Tyludden utanför Halmstad. Bland de arter som räknades fanns ejdern (Somateria 
mollissima). Han satt där varje morgon från 15: e mars till 15: e juni. Projektet utfördes 
som ett Arbetslivsutvecklingsprojekt som dock aldrig blev sammanställt.  
Ejdern är en vanlig andfågel längs Nordvästeuropas kuster (Peterz 2003). På 1970 talet 
räknades den häckande populationen i Östersjön till ca 300 000 - 350 000 par (Peterz 
2003). Ett antal år senare räknades populationen till ca 400 000 par. Av dessa häckar 
270 000 par i Sverige och 130 000 – 170 000 par i Finland (Peterz 2003). Peterz skriver 
vidare att ejdern har sina övervintringsplatser i SV Östersjön, längs Danmarks kust och 
SV Kattegatt. 
Ejdern lever av främst blötdjur, kräftdjur och tagghudingar och tar upp dessa genom att 
dyka ned till den bentiska zonen eller bara genom att doppa huvudet upp och ner (Snow 
et al. 1998). Honan och hanen bildar par i slutet av september eller i början av oktober. 
Hanen överger honan efter äggkläckningen. Äggen läggs sista veckan i april eller första 
veckan i maj i Östersjöområdet (Snow et al. 1998). Snow skriver vidare att boet återfinns 
på marken med skydd av stenar eller vegetation, ibland också helt öppet. Habitatet ligger 
ofta på öar eller längs kustbandet. Oftast ligger bona i kolonier om upp till 3000 bon. 
De ejdrar som sträcker förbi västkusten om våren har sina övervintringsplatser i 
Kattegatt. De flyger då i stora antal längs med kusten från Kattegatt till Östersjön för att 
häcka där. På västkusten sträcker ejdrarna söderut. De sträcker sedan sydost över Skåne 
eller fortsätter söderut genom Öresund. När ejdrarna flugit längs med Skånes sydkust 
svänger de norrut när de är öster om Skåne. De största koncentrationerna av sträckande 
ejdrar ses i Kalmarsund varje vår (Peterz 2003). I figur 1 ses olika sträckriktningar för de 
flyttande ejdrarna.  
Syftet med min studie är att jämföra ejdersträcket 2006 med siffrorna från 1996 och 1997 
och bedöma om ejdern har minskat eller ökat under de 10 år som gått samt att relatera till 
de olika faktorerna som exempelvis minken, sjukdomar, parasiter och musselfiskets 
inverkan på den. Det har kommit rapporter som säger att ejdern har minskat i antal 
mellan 1990-2000. Enligt (Desholm et al. 2002) har antalet övervintrande ejdrar i danska 



vatten minskat från 800 000 till 370 000 exemplar. Dessa ejdrar häckar om våren i 
Östersjön och Vadehavet. (Desholm et al. 2002). Jag tänker också notera olika 
vindförhållanden för att se hur sträcktopparna förhåller sig till dem genom att relatera till 
andra studier och även hur flockarna ter sig i hon- och hanfördelning. 
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Fig. 1. Ejdrarnas sträckriktningar under vårflyttningen 
från Vadehavet till Bottniska viken 
 
                                                                                                                                                                                
Material och metoder 
 
Undersökningslokalen Tyludden är belägen i Tylösand utanför Halmstad och ligger på en 
relativt hög punkt i förhållande till havet. En högt belägen punkt är fördelaktig då 
ejdersträcket går förbi på många olika avstånd och ofta samtidigt så att tid ska finnas till 
att hinna räkna dem.  
Platsen är densamma som Karl-Eric Gustafsson räknade ejdersträcket på. Ejdersträcket 
har räknats under morgon under april månad 2006 för det var då Karl-Eric Gustafsson 
räknade ejdersträcket under 1996 och 1997.  
Fåglarna som räknas går ofta inte att räkna exakt, dels för att de flyger fort och dels för 
att det är stora mängder som sträcker förbi. Därför har jag ofta valt att räkna dem i 10-tal 
i de olika flockarna som ofta kan innehålla flera hundra individer (Personlig observation). 
Ejdern kan flyga i upp till 74 km/h i medelhastighet (Alerstam 1982). Ejdersträcket 
räknas i snitt emellan 3-7 timmar varje morgon och klockslagen varierar från start och 
slut mellan ca 06:00-13:00, exempelvis 06:00-09:00. Varje morgon observerade jag 
vindförhållandena på det danska meteorologiska institutet och fick på så sätt information 
om uppdaterade vindriktningar för var 3: e timme under hela dagen (DMI 2006). När jag 



noterade hon- och hanfördelning i flockarna delade jag upp de större flockarna i flera 
delar och på så sätt kunde jag konstatera att det var en större andel hanar som oftast i 
flockarna och en mindre andel honor med hjälp av stickprov. 
 
 
Resultat 
 
Sträcktoppen låg 1996 den 3: e april på 15033 ejdrar. År 1997 låg toppen den 10: e april 
på 7890 ejdrar och 2006 återfanns toppen den 7:e april på 6350 ejdrar (Se fig. 2). År 1996 
sträckte ca 75000 ejdrar och år 2006 ca 30000 sträckande exemplar. År 1997 sträckte ca 
35000 ejdrar under april månad. Detta ger en median den 7: e april om man ser till alla tre 
år och är den dagen då chansen är högst att se en stor mängd sträckande ejdrar.  
Vid varje sträcktopp under respektive år rådde vind med västkomponent. 
Den 11:e april år 2006 rådde dimma och inga ejdrar kunde räknas. 
Vid sträckräkningen av ejdrarna kunde jag också observera att det i hon- och 
hanfördelningen fanns skillnader då det som oftast i varje flock fanns 2/3 hanar och 1/3 
honor. 
 

Ejdersträck på Tyludden i april 1996, 1997 och 2006
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 Fig. 2. Antal sträckande ejdrar under april under respektive år 
 
 
 
 
 



 
 
Diskussion 
 
Genom att notera resultaten från de tre olika åren 1996, 1997 och 2006 finns indikationer 
på att ejdern minskat. År 1996 var ett toppår med närmare 75000 sträckande ejdrar under 
april månad, medan år 2006 med knappt 30000 sträckande exemplar under april får anses 
vara lågt. År 1997 sträckte det närmare 35000 ejdrar under april månad. År 1997 får dock 
anses vara ett betydligt bättre år för ejdern än 2006 eftersom det låg en topp i slutet av 
mars då det sträckte 18616 ejdrar den 28/3 (Gustafsson 1997). Mycket talar för att en 
topp senare än den studerade perioden i april 2006 inte skulle kunna förekomma då 
Peterz i sin studie som varade under alla vårar från 1975-2001 hade de största antalen 
ejdrar under perioden 28: e mars till 13: april (Peterz 2003). Precis innan den jämförande 
perioden inleddes den 1/4 2006 hade sträcket av ejder inte satt igång nämnvärt på grund 
av den sena vintern som utmynnade i en sen vår (Personlig observation; Grafström 2006; 
Häggström 2006). I en studie som gjordes av sträckande ejder i norra Öresund mellan 
1975-2001 observerade man att ejdern nådde sin kulmen under den första halvan av april. 
Tidigaste observationen av 1000 sträckande ejdrar eller mer inföll den 15: e mars och 
senaste datumet med fler än 1000 inföll den 22: e april. Under studien i Öresund 
förändrades antalet sträckande ejdrar då antalen med fler än 1000 sträckande per dag 
inföll allt tidigare på våren (Peterz 2003). Studien i Öresund visade att vårflyttningen 
bland de ejdrar som övervintrar i Kattegatt sker tidigare varje vår. En förklaring till det är 
att ejderpopulationen i Östersjön ökat under senare delen av 1900-talet (Peterz 2003). I en 
population som växer ökar konkurrensen om häckplatser och det medför en tidigare 
ankomst för att hitta de bästa reviren (Peterz 2003). En annan förklaring till den allt 
tidigare flyttningen kan vara västliga vindar i samband med varmluft, mildare vintrar och 
tidigare vårar (Peterz 2003).  
Våren 2006 inföll sent och överensstämmer inte med ovan nämnda slutsatser kring 
ejdersträcket eftersom det började sent. Dock bör en studie som den vid Tyludden 
genomföras en längre period under flera år för att dra de slutsatser som Peterz drar i sin 
studie och år 2006 bör ses som ett undantag med den sena våren. Studien bör också starta 
redan den 15: e mars för att med säkerhet få med perioden med de dagar då det sträcker 
1000 ejdrar eller mer (Peterz 2003). Det finns dock indikationer på att studien på 
Tyludden 2006 visar på en minskning av ejdern då sträcktoppen den 7: e april endast 
resulterade i 6350 flyttande ejdrar. 
Det har genomförts radarstudier av ejderns flytt på olika platser i exempelvis Skåne, 
Blekinge och Halland. Ejdrarna som häckar i Östersjön övervintrar främst i danska och 
tyska vatten (Alerstam et. al 1974). En del av ejdrarna flyger under våren in över land 
exempelvis vid Laholmsbukten (Alerstam et. al 1974). År 1972 observerades 3900 
inlandssträckande ejdrar, men man tog hjälp av radar och kunde på så sätt observera 
insträck över land från hela Laholmsbukten och betydligt fler insträckande individer än 
de 3900 som nämns ovan (Alerstam et. al 1974). Med hjälp av radarstudier har man 
också sett att minst 22 % av den sträckande ejderpopulationen flyttar under natten (pers. 
comm., Martin Green, Ekologihuset, Lunds universitet).   
Detta får jag också beakta i min studie då jag inte haft möjlighet att kontrollera något 
nattsträck. Det finns flera scenarier man får ha i åtanke. Exempelvis kan nattsträcket ha 



resulterat i större antal sträckande ejdrar på senare år och nya radarstudier bör 
genomföras då det är viktigt att titta på samtliga möjliga faktorer till den indikerade 
minskningen. Kanske sträcker det fler ejdrar om natten nu än innan? 
Dagar med västlig vind gav ett intensivare sträck i Skåne än dagar med ostlig eller sydlig 
vind. Även temperaturen hade en viktig påverkan eftersom västliga vindar ofta innebär 
mildare väder (Alerstam et al. 1974). Samma slutsats drar jag av min studie då 
sträcktoppen 2006 den 7: e april med 6350 ejdrar uppnåddes under frisk sydvästvind.  
Den 3: e april 1996 då 15033 ejdrar sträckte rådde sydvästvind och den 10: e april 1997 
rådde kraftig västvind då 7890 ejdrar sträckte.  
I övervintringsområdena utanför Danmark börjar vårflyttningen i samband med allt mer 
västliga vindar (Alerstam et al. 1974). Låga antal ses vid ostliga vindar. Kraftigt regn 
hindrar fåglarna från att flytta (Alerstam et al. 1974).  
Ett internationellt midvinterinventeringsprojekt av sjöfåglar genomfördes för 40: e 
gången år 2006 och det mesta av materialet finns från Bohuslän. Genom att titta på det 
40-åriga inventeringsförloppet ses en uppgång hos ejdern sammantaget. Men efter en 
uppgång på 1970-talet visade sig ejdern gå ner igen under ett antal år, var på det följde 
ytterligare en uppgång. I Bohuslän har inventeringar med flyg gjorts med resultatet 5700 
exemplar år 1971, 11 000 exemplar år 1988-89 och 36 000 exemplar år 2004. Den allra 
senaste trenden visar dock på nedgång år 2006 men fluktuationer förekommer (Nilsson 
2006). Ytterligare studier krävs här, som exempelvis mer standardiserade sträckräkningar 
av ejdrar. 
På västkusten utanför Halmstad finns en betydande del av antalet häckande ejdrar på ön 
Tylön. På Tylön häckade det många par ejdrar förr, men på senare år har inte situationen 
förbättrats. Inventeringar av bon genomfördes 1995, 2005 och 2006. År 1995 fann man 
634 ejderbon, som år 2005 hade minskat till 225 bon och som slutligen år 2006 hade gått 
ner till 176 bon (Wirdheim 2006). Detta ger en minskning med 72 % från 1995-2006. År 
1970 låg antalet bon på ön över 450 och år 1975 observerade man 1001 bon. På Tylön 
finns indikationer på ett ökat predationstryck från minken (Mustela vison) vilken kan ha 
påverkat ejderns häckningsframgång då man sett att den kan döda ruvande ejderhonor 
(Wirdheim 2006).  
På Tylön hittades den 25: e maj 1985 ca 200 döda ejderhonor som skickades in för 
analys. Det visade sig då att en parasit hade gått in i deras hjärnor och på så sätt orsakat 
deras död (pers. comm., Anders Wirdheim, chefredaktör, Vår fågelvärld). Det skulle även 
kunna vara parasiter som bidrar till minskningen på Tylön i nuläget. Därför skulle en 
undersökning av detta vara intressant. 
Ejdern verkar inte påverkas av den omtalade fågelinfluensan (H5N1) då det inte hittats 
någon fågel som testats positivt (SVA 2007). 
Förr kunde man i de sträckande ejderflockarna observera varannan hona och varannan 
hane, numera är det endast var tredje fågel som är en hona. (Anders Wirdheim pers. 
comm.). 
Detta var tydligt i min studie då flockarna bestod till större del av hanar och beror 
förmodligen på ett flertal faktorer som exempelvis fågelkolera och minkangrepp 
(Desholm et al. 2002).   
Minkens påverkan på ejdern kräver vidare undersökning då den spridit sig till de flesta 
ejderpopulationerna och anses vara ett hot (Desholm et al. 2002).  



Man har även hittat fågelkolera i Danmark och Finland som kan minska de adulta 
ejdrarnas överlevnad och hämma överlevnaden hos de individer som rekryterat till 
populationen genom reproduktion eller immigration (Desholm et al. 2002; Lawrence et 
al. 2000). Då man vet så lite om sjukdomarnas negativa påverkan på ejdern så krävs en 
vidare övervakning även här (Desholm et al. 2002). Man får titta på vilka kolonier som 
drabbats (Desholm et al. 2002). 
En studie av ejdrarna på Tylön vore intressant för att se om eventuella sjukdomar finns på 
ön.  
I Danmark har man hos friska övervintrande fåglar hittat tarmparasiter i form av 
hakmaskar (Acanthocephala) men inte hittat något samband mellan parasiterna och 
ejdrarnas kondition (Desholm et al. 2002).  
I Finland har man hittat bly som påverkat populationer efter jakt. Man hittade då bly som 
påverkat ejderhonorna och kom fram till att 23 % av dem dött av utmärgling (Desholm, et 
al. 2002; Franson et al. 2002). 
Jakt ska inte ha stor påverkan på ejdern enligt de undersökningar som gjorts (Desholm, et 
al. 2002). Däremot kan påverkan ske genom andra mänskliga aktiviteter genom nät vid 
fiske, kollisioner med broar och vindkraftverk. Dödligheten har ökat till följd av detta, 
men dessa parametrar måste bli mer utvärderade (Desholm et al. 2002).   
Ejderns huvudföda består av blåmusslan (Mytilus edulis) och födan är viktig och ejdern 
är känslig för förstöring av musselbäddarna (ökad musselexploatering sker ute på haven) 
som skett i Vadehavet på senare år. Under några milda vintrar med dålig musseltillgång 
efter somrar med allt mindre musselpopulationer kan ha stor påverkan på 
ejderpopulationen (Desholm et al. 2002).   
I en studie har man sett att adulta fåglar som dött på grund av dålig mattillgång också ger 
en påverkan på reproduktiviteten i kolonin (Desholm et al. 2002).   
I Sverige finns inga reella uppskattningar om antalet häckande par ejdrar från de senaste 
18 åren. Även om flera olika studier visat att ejdrarna påverkas av många olika faktorer 
finns det inget som talar för att en faktor ska vara av högre betydelse än den andra. 
Man rekommenderar därför att övervakningen av ejder ska bli mer standardiserad för att 
på så sätt följa populationerna (Desholm et al. 2002).   
Även populationsmodeller är en viktig del i arbetet då det blir enklare att förstå vad som 
påverkar dem. Övervakningen ska ske i allt större utsträckning och häckande fåglar ska 
räknas och ungarna ska märkas. Detta för att ge en bättre uppfattning om populationens 
storlek (Desholm et al. 2002).  
Jag ser det som slutsats och som viktigt att undersöka alla möjliga faktorer till ejderns 
minskning. Ejdern är fortfarande vanlig, men hur kommer det allt varmare klimatet 
påverka den? Det krävs övervakning på alla plan av allt från minken till ytterligare 
radarstudier, obrutna sträckräkningar och boräkningar. 
 
 
Tack 
 
Tack till alla som vet att ni hjälpt mig. Börjar jag nämna namn så glömmer jag bara 
någon. 
Jag tillägnar arbetet till min bror Michael som dog allt för ung sommaren 2006. 
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