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Differences in Golden Eagle (Aquila chrysaetos) 
migration due to age and climate variation 

A study of the protection of the Golden Eagle 

Abstract 

 

This study examines the factors that influence the seasonal movements of Golden Eagles 
(Aquila chrysaetos), and can thus provide important information that helps to improve the 
protection of the species. There were two main purposes of this study. First, I wanted to 
analyze the difference between preferences of juvenile and adult Golden Eagles in their 
choice of southern or northern hibernation areas. Do younger eagles prefer moving longer 
distance to southern areas of Sweden? Second, I wanted to investigate how the climate 
influenced the choice of date of migration in the fall. In other words, does an early winter 
arrival influence the migration date of Golden Eagles? I also investigated if food availability 
influenced the migration date in combination with winter arrival? 

For the statistical analyses, 14 years (1998-2011) of data on snow conditions, temperatures, 
food availability and records on banded eagles from the counties Ångermanland and 
Västerbotten were used. 

I found that young eagles preferred to move further south, while adults tended to move much 
shorter distances or remained in the nesting area during the winter. How early or late in the 
fall the eagles moved was mainly affected by the first day when the temperature was -10°C or 
below combined with the first day when the snow depth reached at least 8 cm. Another factor 
that seemed to affect the date of migration was the amount of food (smaller prey), which 
influenced the effects of temperature and snow cover. For example, there were instances 
when good food availability led to eagles deciding to stay longer despite early snowfall. 

This important knowledge on how climatic factors and food availability influence the 
migration of Golden eagles can be useful when developing conservation programs for their 
future protection.  

Key words: Age, climate, Golden Eagle, migration, prey. 
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Sammanfattning 

 

Denna studie som behandlar vilka faktorer som påverkar migrationen av kungsörn (Aquila 
chrysaetos) har två huvudfrågor. Först ville jag undersöka om det finns en skillnad mellan 
unga och vuxna örnars val av sydlig och nordlig övervintringslokal? För det andra, hur 
påverkar klimatfaktorer datumet för kungsörnens flyttning på hösten? Det vill säga, påverkar 
en tidig vinter tidpunkten för örnarnas migration på hösten? Jag har också undersökt hur 
födotillgången påverkar flyttningen, både enskilt och tillsammans med tidpunkten för 
ankomsten av vintern. Till de statistiska analyserna användes 14 års (1998-2011) 
datamaterial på snöförhållanden, temperaturförhållanden, födotillgång och ringmärkta örnar 
från Ångermanland och Västerbotten.  

Jag fann att unga örnar uppvisade en preferens för sydliga övervintringslokaler, medan 
vuxna tenderade att flytta betydligt kortare eller att stanna kvar i häckningsområdet hela 
vintern. Hur tidig eller sent örnarna flyttar på hösten påverkas framförallt av första dagen då 
temperaturen ligger på -10 °C, eller under, kombinerat med första dagen då snötäcket når en 
tjocklek på minst 8 cm. En annan faktor som verkade påverka tidspunkten för flyttningen är 
födotillgången, som kan påverka effekten av temperatur och snötäcke.  Det fanns till exempel 
år då födotillgången ledde till att örnar valde att stanna längre trots tidig och riklig snöfall.  

Resultaten från denna studie om kungsörnarnas flyttmönster kan hjälpa till att utveckla 
skyddsåtgärder för artens bevarande.   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund/Syfte 

Kungsörnen (Aquila chrysaetos) har tidigare varit en utrotningshotad art i landet och 
hotades då framförallt av biotopförstörelse och miljögifter, men även av kollisioner med 
kraftledningar, vindkraftverk och trafik (Naturvårdsverket, 2011). Arten har dock återhämtat 
sig och är i dagsläget listad som nära hotad, vilket är den lägsta hotstatusen. För att 
örnbeståndet ska kunna bli stabilare och växa är det dock fortfarande viktigt att inhämta 
kunskap om örnens levnadssätt, eftersom människans framtida exploatering av naturen 
annars kan vara ett hot.  

Kungsörnen är med sin kroppslängd på 80-93 cm och sitt vingspann på 185-220 cm en av de 
största rovfåglarna i Sverige.  En kungsörn kan uppnå relativt hög ålder, över 15 år, och 
könsmognad uppnås först vid 3-5 års ålder (Söderblom, 2007). Arten är mest utbredd i norra 
Sveriges inland, framförallt i barrskog och i fjäll, men förekommer sparsamt ner i sydligaste 
Sverige där de lever i skogsdungar och kusttrakter (Naturvårdsverket, 2011). Örnar häckar i 
norra Sverige och förflyttningar sker under hösten från landets norra delar till 
utfodringsplatser i de södra delarna av landet. Under våren återvänder de till norra Sverige 
för att påbörja häckningen. I Norrland utgörs kungsörnens föda av bl.a. fåglar som ripa, 
tjäder och orre och små till medelstora däggdjur som skogshare eller renkalv 
(Naturvårdsverket, 2011). Örnens jaktteknik innebär att den kan sitta länge på en upphöjd 
plats och leta efter något som rör sig över öppen mark. Ett annat sätt att jaga är att flyga lågt 
över marken och överrumpla bytet (Naturvårdsverket, 2011). Med jakttekniken i åtanke kan 
man utgå ifrån att resultatet påverkas av väderförhållandena, som t.ex. mycket snöfall och 
stark vind, men även av hur erfaren örnen är (Watson, 1997), och därför borde 
säsongsmässiga väderförändringar påverka tidpunkten då örnarna flyttar. Under vintern 
finns utfodringsplatser på flera ställen i södra och mellersta Sverige. Dessa har varit en viktig 
del i bevarandearbetet av arten eftersom unga örnar, som är oerfarna jägare och därför har 
svårt att få tag i byten vintertid, erbjuds lättillgänglig föda (Ahlgren, 2011).  

Kungsörnen lever normalt i par och återvänder för det mesta till samma revir i norr som året 
innan. Yngre örnar har en tendens att flytta längre söderut på vintern medan vuxna örnar 
kan stanna kvar vid reviret hela vintern (Peterson, 1997). Däremot, om vintern är speciellt 
kall med mycket snö eller födotillgången är dålig, flyttar även de vuxna längre söderut 
(Watson, 1997).  Det finns olika teorier som förklaring till varför yngre örnar skulle flytta 
längre söderut. En är att yngre örnar har mindre jakterfarenhet och har därmed svårare att 
hitta föda då snön täcker marken (Kjellén, 1999). Detta skulle leda till at de flyttar tidigare på 
hösten och längre söderut när snön kommer. En annan teori är The social dominance rule 
hypothesis (Cox, 1968) som föreslår att mindre erfarna örnar och mindre örnar flyttar längre 
från deras födelseplats och även tidigare under hösten eftersom deras sociala status är lägre 
än de äldre och större örnarnas och därmed är mer utsatta för konkurrens (Kjellén, 1999). En 
tredje teori är Bergmann’s rule, en regel som har använts på flera arter och som bygger på 
skillnader i kroppsstorlek. Individer med större kroppsstorlek (till exempel äldre individer) 
lever längre norrut eftersom dessa har större förmåga att skydda sig mot kylan (Bergmann’s 
rule; Christian Bergmann). Fördelen med att stanna kvar i norr eller bara flytta en kortare 
sträcka söderut är att tiden för att återvända på våren är kortare och det blir lättare att hitta 

http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Bergmann
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och försvara ett revir. Även kostnaden, i form av energiåtgång, vid migration kan påverka hur 
långt örnen flyttar (Pienkowski et al. 1985). Kostnaden för att flytta kan vissa år vara lägre än 
att stanna om det är en kall vinter och födotillgången samtidigt är låg.  

De hot som kungsörn utsätts för idag är huvudsakligen orsakade av människan. Artens 
livsmiljö förstörs genom avverkning av gammal skog som minskar antalet kraftiga träd som 
utgör en viktig plats för bobyggande, men även etablering av tågsträckor, kraftledningar och 
vindkraftverk som alla medför ökad risk för kollisioner med dödlig utgång. Vidare är även 
tjuvjakt ett hot mot beståndet och det kan finnas en klimatpåverkan på örnbeståndet genom 
klimatets effekt på bytestillgången (Naturvårdsverket, 2011).  För att skydda arten har 
speciella örngrupper bildats för att studera kungsörnens rörelser och häckningsframgång 
genom inventeringar, ringmärkning och observationer. Många utfodringsplatser har uppförts 
i södra och mellersta Sverige, men även några i Norrland, för att hjälpa örnarna genom 
vintern. Dessa utfodringsplatser ger utmärkta tillfällen att observera var individmärkta örnar 
kommer ifrån och på så sätt bidra med ökad förståelse om dess rörelsemönster.  Andra 
skyddsåtgärder som utförs är rehabilitering av skadade örnar, områdesskydd och skydd av 
örnbon i form av sekretessbelagd information om koordinaterna. Även utplacering av 
konstgjorda bon är en del av skyddsåtgärderna (Naturvårdsverket, 2011). Samtidigt bedrivs 
också forskning på artens rörelser i dess levnadsområden och dess häckningsframgång, vilket 
är en viktig del i framtida skyddsåtgärder för att stärka kungsörnens populationstillväxt 
(Naturvårdsverket, 2011). 

För att se hur kungsörnarna rör sig inventeras populationerna och individer ringmärks eller 
förses med sändare. På detta sätt kan man följa flyttingsmönster, val av övervintringsplats 
och rörelser i reviren. Med den informationen möjliggörs en förbättring och utökning av 
artens skydd. Det finns dock mycket kvar att lära. Till exempel skulle det vara intressant att 
se om klimatet påverkar örnarnas flyttningsmönster. För att undersöka detta utgick jag från 
dessa frågeställningar: 

1. Leder tidigt snöfall på hösten till att örnarna flyttar tidigare?  

2. Leder tidigt låga temperaturer till att örnar flyttar tidigare? 

3. Leder hög födotillgång till att kungsörnen stannar längre trots tidig vinter?  

För att undersöka flyttningsmönstret beroende på ålder utgick jag från denna frågeställning: 
4. Finns det en latitud-skillnad mellan unga och vuxna örnars val av övervintringslokal? 

 
Resultaten kan användas till en rad olika frågor gällande artens flyttbeteende, som till 
exempel vilka skillnader det finns mellan unga och vuxna örnar i valet av sydlig/nordlig 
övervintringslokal, hur de påverkas av klimatfaktorer och hur man kan förbättra skyddet av 
arten. Genom att undersöka om unga örnar flyttar längre söderut och föredrar vissa 
utfodringslokaler kan det bidra till ett förbättrat skydd genom att t.ex. undvika att dra 
tågsträckor förbi dessa områden eller att etablera vindkraftverk just där. Eftersom 
dödligheten är störst under de första 12 månaderna av en kungsörns liv (Hjernquist, 2011) 
kan denna information vara extra viktig för att öka antalet överlevande unga örnar så att 
populationen har en möjlighet att bli stabilare. 
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2. Material/Metod 
 

2.1 Material 

Som material användes data på ringmärkta kungsörnar från landskapen Ångermanland och 
Västerbotten. Uppgifter på dygnsmedeltemperatur, nederbörd av snö och snödjup från åren 
1998-2011 inhämtades från SMHI. Information på avskjutningar av småvilt från åren 1998- 
2010 i Västerbotten och Ångermanland inhämtades från Jägareförbundet. 

2.2 Metod 

Datamaterialet på ringmärkta örnar sammanställdes och slogs ihop från de båda landskapen 
till en stor region. Utifrån den sammanställda informationen gjordes en lista över datumen 
på när och vid vilken utfodringsplats örnar har setts i södra Sverige på hösten. Utifrån detta 
beräknades medelvärden för första datumet på hösten då första örnen sågs i södra Sverige 
varje år från 1998-2011. 

För att kunna jämföra denna information med faktorer som kan påverkar kungsörnens 
flyttning: snödjup, dygnsmedeltemperatur och nederbörd i form av snö sammanställdes även 
en lista över detta. Informationen kommer från SMHIs mätstation i Junsele. 

Värden som användes var: 

Nederbörd i form av snö: 

- Första dagen på hösten då första snön kom 

Snödjup:  

- Första dagen på hösten då snödjupet var minst 8 cm 

Dygnsmedeltemperatur:  

- Första dagen på hösten då dygnsmedeltemperaturen på låg under 0° C 

- Första dagen på hösten då dygnsmedeltemperaturen på låg på minst -10° C 

 

Datamaterialet på avskjutningar av småvilt sammanställdes till en lista med antalet avskjutna 
skogsharar, tjädrar, orrar och dalripor. Ett medelvärde för all småvilt tillsammans 
beräknades för varje år och log-transformerades för att erhålla ett normalfördelat data som 
kunde analyseras med en parametrisk statistisk metod. Detta material användes senare som 
en variabel i multipelregressioner. Mellan de oberoende variablerna som användes i 
multipelregressionen ett signifikant samband (Tabell 1) vilket kan påverka resultaten av 
multipelregressionen. 

Vidare sammanställdes en lista på vilka utfodringsplatser som besöktes mest av juvenil, 
subadulta och adulta kungsörnar. Detta gjordes för att kunna testa om det finns en skillnad 
mellan dessa tre åldersgrupper och föredragen lokal i en nord/sydlig riktning. 
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2.2.1  Påverkan av klimatfaktorer 

För att testa om temperatur, nederbörd i form av snö och snödjup påverkar kungsörnens flytt 
söderut ställdes nollhypoteserna: 

1 Första dagen av snöfall påverkar inte när kungsörnen flyttar söderut.  

2 Snödjupet på minst 8 cm påverkar inte när kungsörnen flyttar söderut. 

3 Första dagen då dygnsmedeltemperaturen är under 0° C påverkar inte när kungsörnen 
flyttar söderut. 

4 Första dagen då dygnsmedeltemperaturen är minst -10° C påverkar inte när kungsörnen 
flyttar söderut. 

Dessa testades genom multipel regressionsanalys i det statistiska programmet R. Första 
modellen innehöll alla variabler och när modellen vid första testet inte var signifikant togs 
variabeln eller interaktionen som var minst signifikant bort (”backwards deletion”). Detta 
upprepades tills modellen som förklarade mest med minst variabler erhölls.  

2.2.2 Påverkan av födotillgång 

För att testa om det finns något samband mellan födotillgång och tidigare eller senare flytt 
söderut på hösten ställdes nollhypotesen: 

1 Mängden av födotillgång påverkar inte när kungsörnen flyttar söderut. 

För att testa hypotesen jämfördes trender över åren i linjediagramen, samt tester med 
multipelregression utfördes. 

2.2.3 Skillnad i ålder mellan sydligare/nordligare övervintringslokaler 

För att testa om föredragna övervintringslokaler skillde sig beroende på örnars ålder ställdes 
nollhypoteserna: 

1 Det finns ingen skillnad mellan åldersgrupperna i fördragen del av landet. 

2 Det finns ingen skillnad mellan unga örnars val av syd eller nord. 

3 Det finns ingen skillnad mellan vuxna örnars val av syd eller nord. 

Åldersfördelningen klassades enligt denna mall: 

Ung: 0-2 år 

Subadult: 3-4 år 

Vuxen: 5- år 

Nollhypoteserna testades genom variansanalys (ANOVA). Till samtliga tester och analyser 
användes Excel eller R. 
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3. Resultat  

3.1. Påverkan på kungsörnens flyttning på hösten 

Den slutgiltiga multipla regressionsmodellen förklarade 75 % av variansen i datamaterialet. 
Resultatet av analysen visar ett signifikant, positivt samband mellan tiden på hösten då örnar 
flyttar söderut och födotillgången (p=0,0139). Med andra ord, höstar med gott om föda 
stannar örnarna längre. Analysen visar också att det finns positiva, signifikanta samband 
mellan tiden på hösten då örnar flyttar söderut och första dagen då snödjupet är minst 8 cm 
(p=0,0146) och första dagen då det är -10 °C eller under (p=0,0149).  Däremot hade första 
dagen med snöfall eller med temperaturer under 0 °C ingen effekt (p>0,05). Detta betyder att 
ett sent datum för första ordentliga snötäcket eller rejäla kylan gör att örnarna flyttar senare 
(Figur 1 och 2). 

Därmed kan tre av fyra nollhypoteser förkastas. Födotillgången, snödjup på minst 8 cm och 
temperatur -10 eller under har en påverkan på kungsörnens flyttmönster på hösten. Det finns 
även ett nästan signifikant samband (p=0,0563) mellan tiden på hösten då örnar flyttar 
söderut och interaktionen mellan födotillgång och dagen med första snön vilket indikerar att 
snö och födotillgång tillsammans påverkar örnens flyttmönster. Vidare visar resultaten att 
det finns ett samband mellan tiden på hösten då örnar flyttar söderut och interaktionen 
mellan födotillgången, första dagen med snödjup på minst 8 cm och första dagen med 
temperatur -10 (p= 0,0150) vilket än mer tydligt pekar på att flera faktorer tillsammans 
påverkar örnarnas flyttmönster. 

 

Tabell 1. Korrelationer (r) mellan de olika oberoende variablerna. Fet text indikerar signifikant 
korrelation (p<0,05, n = 14). 

 Föda 
Första dagen 
med snö 

Första dagen 
med snödjup på 
minst 8 cm 

Första dagen med 
temperatur under 
0 grader 

Första dagen med 
temperatur under  
-10 grader 

Föda 1 0,45 -0,6 -0,3 -0,0043 
Första dagen 
med snö  1 -0,19 0,45 0,18 
Första dagen 
med snödjup på 
minst 8 cm   1 0,31 0,39 
Första dagen 
med 
temperatur 
under 0 grader    1 0,13 
Första dagen 
med 
temperatur 
under -10 
grader     1 
 

Det finns ett signifikant samband mellan de oberoende variablerna (Tabell 1), mellan första 
dagen med snö på minst 8 cm och födotillgång. Det betyder att ju senare på säsongen som 8 
cm snö täcker marken ju sämre är födotillgången. De andra korrelationerna visar betydligt 
svagare eller obefintliga samband. 
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Figur 1. Sambanden mellan ankomst av första snön i norr, första dagen med minst 8 cm snö och 
ankomsten av första örnen i söder. 

Datum för första dagen med snödjup på minst 8 cm och örnobservationer i södra Sverige 
följs åt vissa år och andra år kan det gå några veckor efter att snödjupet har nått 8 cm innan 
örnarna flyttar (Figur 1), men man kan se ett generellt samband precis som de statistiska 
resultaten visar. Ungefär var fjärde år kommer snön senare än andra år och följs frekvent av 
första dagen med snödjup på minst 8 cm och där finns det inte några större avvikelser mellan 
åren.  

 

Figur 2. Sambanden mellan observation av örn i södra Sverige på hösten, första dagen med 
snöfall, snödjup på minst 8 cm, temperatur under 0 grader och temperatur under -10.   
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Första dagen med temperaturer under 0°C följs åt av första dagen med snöfall (Figur 2). 
Temperaturer under 0°C förekommer ungefär var fjärde år senare på hösten än andra år och 
detsamma gäller temperaturer på -10°C eller under, som följs åt av första dagen med snödjup 
på minst 8 cm, speciellt år 2000. Som resultatet av regressionsanalysen visar följs första 
dagen med temperaturer på -10°C och dagen då örnarna flyttar åt med några dagar emellan. 
Vissa år handlar det om en dag medan det andra år handlar om några veckor, men det finns 
trots allt en signifikant korrelation. På samma sätt kan man tydligt se att temperaturer under 
-10°C har en påverkan på datumet för örnarnas flytt (Figur 2).  

 

 

Figur 3. Avskjutningar av småvilt höstarna 1998-2003 och 2005-2010                                                       
(information för hösten 2004 saknas). 

 

Tiden på hösten då örnar flyttar söderut, korrelerar väl med födotillgången, dagen med första 
snön och första dagen med temperatur -10° C (Figur 2 och 3), som även de statistiska 
resultaten visar. Födotillgången var hög vissa år då temperaturerna inte gick ner till -10° C 
förrän senare på hösten, eller då snödjupet nådde 8 cm tidigare på hösten (Figur 3). 
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3.2 Skillnad mellan åldersfördelningen mellan syd och nord 

Det finns en tydlig skillnad mellan antalet unga örnar som flyttar längre söder ut och de som 
flyttar kortare sträckor och stannar i norra mellersta Sverige (Tabell 1 och Figur 1).  Fler än 
dubbelt så många unga örnar flyttar längre sträckor och övervintrar i sydligare delen av 
landet än antalet som väljer att stanna i norra mellersta Sverige. Resultaten från 
variansanalysen visar en signifikant preferens av unga örnar för sydliga lokaler (p=0,00228). 
I åldersgruppen subadult finns ingen skillnad mellan val av syd och nord (p=0,701). Inte 
heller vuxna örnar visar en någon skillnad i preferensen mellan nord och syd (p =0,216). 

 

Tabell 2. Åldersföredelningen av kungsörn på sydliga och nordliga lokaler under vintern. 

Ålder Sydliga lokaler Nordliga lokaler Totalt 

Juvenil 77 31 108 

Subadult 20 24 44 

Adult 6 13 19 

Totalt 103 68 171 

 

 

 

Figur 4. Åldersfördelningen av kungsörnarna på sydligare och nordligare lokaler under vintern.  
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4. Diskussion 

Resultaten visar tydligt att klimatfaktorer påverka kungsörnens val av tidpunkt för 
flyttningen på hösten, men även födotillgången spelar en viktig roll och kan vissa år påverka 
mer än klimatfaktorer. Enligt resultaten verkar subadulta och vuxna örnar inte ha någon 
särskild preferens mellan sydliga och nordliga lokaler. Däremot kan man se ett tydligt 
mönster bland unga örnar.  Informationen om hur klimatfaktorer och åldersskillnaden 
påverkar örnarnas flyttningsmönster är en viktig del för att kunna anpassa och motivera 
framtida skyddsåtgärder som kan hjälpa att bevara arten.  

 

4.1 Klimatfaktorers och födotillgångens påverkan på flyttningsmönster 

Resultatet visar att födotillgången fördröjer örnarnas flyttningsdatum när de normalt, med 
anledning av tidigt kalla temperaturer och mycket snö, skulle ha flyttat tidigare på hösten.  

God födotillgång trots tidig vinter kan ha en fördröjande effekt eftersom födotillgången 
kompenserar energikostnaden som de kalla temperaturerna medför. Dessutom, eftersom 
kallare temperaturer ger en pulversnö som kan fungera som ett hinder för t.ex. skogsharen 
att fly kan det vara lättare för örnarna att hitta föda. Ett hårt snötäcke, å andra sidan, kan 
dock innebära att byten tar sig fram lättare, men även att de rör sig oftare över öppna fält. 
Därför blir det också lättare att upptäcka t.ex. en tjäder på den vita ytan och det finns inte lika 
många gömställen i form av buskar eller liknande. Även bytesdjuren måste söka efter föda i 
den kalla vintern och därför exponera sig från sina gömställen och blir lättillgängliga för 
örnarna (Alerstam, 1984). Dock, om snötäcket blir tjockt (minst 8 cm tidigt på hösten) leder 
detta till en högre födotillgång. Om födotillgången är god och temperaturerna underlättar 
jakten är det därför sannolikt att örnarna stannar längre. Anledningen till att örnar stannar 
längre om vädret är milt, oavsett födotillgång, är förmodligen att energiåtgången inte är lika 
hög som vid kallare temperaturer.  

Vissa år tenderar dock kylan (inklusive ett tjockt snötäcke) att vara den avgörande faktorn för 
tidpunkten för flyttningen (ex. 2006 och 2007, fig. 2 och 3). Eftersom ett snötäcke inte bara 
är negativt för örnarna (kan underlätta jakt), har kylan troligen en större påverkan än 
födotillgången, vilket även mina resultat visade. Temperaturer under -10°C hade en 
betydande effekt. Detta beror förmodligen på att bytesdjuren håller sig mer undan, eller dör, 
då kylan slår till, eller att det krävs mer energi, dvs. mer föda, för örnar att hålla uppe 
kroppstemperaturen i kyligare väder. Kyligt väder i kombination med dålig födotillgång leder 
därför till att örnarna flyttar söderut.  Även om god födotillgång påverkar till viss del, även 
om det råder kallare klimat, har dock klimatet en lite större påverkan eftersom den både har 
en effekt på örnen och på dess byte.  Till exempel visar den signifikanta negativa 
korrelationen mellan snödjup på minst 8 cm och födotillgång att ju tidigare ett tjockt 
snötäcke finns på hösten ju mer föda finns tillgängligt. 

Åren med god födotillgång (2002 och 2003, fig. 3) stannar örnarna längre trots klimatet. 
Förklaringen till det skulle kunna vara att konkurrensen om födan minskade och unga örnar 
stannade längre, men även detta skulle kunna förklaras av att födotillgången är högre ju 
tidigare på hösten som ett tjockt snötäcke ligger på marken (Tabell 1). 
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Även om kallare temperaturer och ett tjockt snötäcke skulle kunna underlätta jakten är det 
ändå svårt för örnen att få tag på vatten och efter ett tag minskar förmodligen även mängden 
småvilt på grund av kylan. Förmodligen är det därför som örnarna till slut flyttar söderut 
även om det ser ut att vara bra födotillgång just det året. 

 

4.2 Skillnad i övervintringsplats mellan de olika åldersgrupperna 

Tidigare studier och olika teorier föreslår att vuxna örnar föredrar att övervintra i norr, dvs. i 
Norrland eller i den norra mellersta delen av Sverige, och unga örnar har en drift att flytta 
längre söderut och övervintra i södra Sverige (Peterson, 1997).   

Följaktligen borde resultaten visa en långsam förändring i flyttningsmönstret ju äldre örnen 
blir. Subadulta (3-4 år) örnar är i åldern då de börjar bli könsmogna och därför borde de 
börja synas mer i de norra delarna, vilket inte förkastas av mina resultat som visar en tendens 
till att fler subadulta örnar observerades i norr än i söder (fig. 4 och tabell 2). Att mina 
resultat inte är lika tydliga som tidigare studier, utan visar att vuxna (och även subadulta) 
örnar är lika väl representerade i söder som i norr (fig. 4 och tabell 2), kan bero på att 
dödligheten under de första 12 månaderna av en örns liv är hög (Naturvårdsverket, 2011) och 
att det därför inte finns lika många vuxna, eller subadulta, som unga att observera. Trots det 
låga antalet av äldre örnar törs jag ändå dra slutsatsen att flyttningsmönstret förändras med 
åldern och att vuxna i större utsträckning föredrar att stanna i norr. 

Tidigare studier tyder på att vuxna örnar hellre väljer mellersta än södra Sverige på vintern 
(Génsbøl, 1987) och att större individer föredrar att leva i norr (Bergmann’s rule). Med 
hänvisning till Bergmann’s rule kan skillnaden mellan valet av syd eller nord bero på att det 
är mest större örnar som stannar kvar i Norrland på vintern eftersom de är större och lättare 
kan stå emot kylan. Således bör de vuxna örnarnas flyttningsmönster begränsa sig till de 
norra eller mellersta delarna av landet enligt Bergmanns teori. Trots att mina resultat inte 
bekräftar detta kan den mycket väl vara möjlig. Att unga örnar generellt föredrog att flytta 
längre söderut än äldre örnar kan förklaras av t.ex. att unga, ej könsmogna örnar inte har 
något revir och därför inte behöver försvara ett bo eller konkurrera med andra örnar om ett 
befintligt bo. Att flytta längre söderut utgör därför ingen möjlig förlust av en boplats utan ger 
möjlighet till mer lättillgänglig föda (Watson, 1997). Det är också känt att unga örnar blir 
bortjagade av föräldrarna när de är gamla nog att klara sig själva och därmed söker de sig 
längre söderut (Kjellén, 1999). Att flytta söderut under vintern är därmed en stor fördel för 
de unga örnarna, som på grund av de svårare jaktförhållandena under vintern i Norrland har 
svårare att överleva om de stannar. För trots att det finns utfodringsplatser under vintern 
även i Norrland är de inte så många, vilket förmodligen är en del av förklaringen till att de 
unga örnarna söker sig längre söderut. Därför verkar konkurrensen mellan äldre och yngre 
örnar på utfodringsplatserna påverkar unga kungsörnars flyttningsmönster en hel del, vilket 
också stöds av The social dominance rule hypothesis (Cox, 1968). 

Följaktligen är den mest troliga förklaringen till att vuxna örnar stannar längre norrut eller 
stannar kvar över vintern att de är bättre konkurrenter jämfört med yngre örnar som inte blir 
könsmogna förrän vid 3-5 års ålder (Naturvårdsverket, 2011). Att stanna kvar eller att inte 
vara alltför långt ifrån häckningsområdena ger större möjligheter att hitta och försvara ett bo 
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redan tidigt på våren (Watson, 1997). Därmed ökar möjligheterna för häckning och ur 
evolutionär synpunkt ökar det chanserna att föra vidare sina gener vilket gör att vuxna örnar 
stannar kvar hela vintern om det finns gott om föda och kylan inte är för påfrestande. Vidare 
har äldre örnar mer jakterfarenhet än de unga örnarna och får troligen fler lyckade 
jaktresultat (Kjellén, 1999). Därav teorin att yngre örnar flyttar längre på grund av mindre 
jakterfarenhet. 

Inte bara konkurrensen eller jakterfarenhet, utan även kostnaden för migration kan påverka 
uppvisat flyttningsmönster. Det är troligt att vuxna örnar förlorar mer än de vinner vid 
migration och väljer därför att stanna kvar i norr. Generellt gäller för flyttfåglar att mindre 
fåglar behöver mindre energi än större fåglar (Alerstam, 1984). Med hänsyn till detta skulle 
det vara troligt att mindre örnar (unga örnar) behöver använda mindre energi och då blir 
kostnaden som flyttningen kan medföra mindre än hos större, vuxna örnar. 

För vuxna örnar bör utfodringsplatserna i Norrland vara ett bra supplement till deras egen 
jakt. Utfodringsplatser hjälper dem spara energi som de istället kan använda för att klara 
kylan. Därför, för att vuxna ska kunna stanna kvar och klara sig bra i Norrland under vintern 
är dessa utfodringsplatser viktiga. Enligt Hjernquist (2011) i naturvårdsverkets 
”Åtgärdsprogram för kungsörn, 2011-2015”, påverkas tillväxten av örnpopulationen mest av 
dödligheten bland vuxna örnar. Därför skulle fler utfodringsplatser i Norrland fungera som 
en del av ett skyddsåtgärdsprogram för att öka kungsörnens population.  

Eftersom det finns många utfodringsplatser i södra delarna av landet söker sig många unga, 
och även vuxna, örnar dit. Denna flyttning innebär dock en hög risk och kan leda till att vissa 
örnar inte når fram utan dör under vägen dit, antingen på grund av tjuvskytte, kollisioner 
med trafik, kraftledningar och vindkraftverk (Naturvårdsverket, 2011). När det gäller 
vindkraftverk och järnvägar är det extra viktigt att undvika att bygga sådana i närheten av de 
populära utfodringsplatserna. Generellt är risken för att dödas under migrationen större hos 
unga flyttfåglar och eftersom det är mest unga örnar som flyttar längre sträckor söderut och 
eftersom de är oerfarna gällande ovan nämnda faror löper de också en större risk att dödas 
(Alerstam, 1984).   
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5. Slutsats 

 

Slutsatsen som kan dras av mina resultat är att både födotillgången, låga temperaturer och 
snötäcket har en effekt på örnarnas flyttningsdatum. Dock verkar de låga temperaturerna ha 
en lite större effekt. De åren det finns gott om föda kan örnarna stanna kvar trots kyligt väder 
och tjockt snötäcke, dessutom verkar ett tjockt snötäcke vara positivt för födotillgången. 
Betydelsen av födotillgången indikerar att fler utfodringsplatser skulle leda till ökad 
överlevnad bland unga såväl som äldre örnar. Dessutom borde ökad födotillgång, genom 
utfodringsplatser, kunna bidra till att fler örnar stannar i norra Sverige under vintern.    

Vidare så finns det en skillnad mellan unga och vuxna örnars preferens angående 
övervintringsplats och flyttningsmönstret förändras med åldern. Unga örnar föredrar att 
flytta längre söderut men detta kan innebära fler faror som de utsätts för. Om populationen 
ska växa och bli stabilare är det viktigt att ta hänsyn till dessa faror som kan inträffa under 
migrationen. Att utöka antalet utfodringsplatser i Norrland skulle således kunna minska 
dödligheten bland unga, eftersom konkurrensen skulle minska, de unga örnarna skulle få 
tillräckligt med föda och inte behöva flytta lika långt, och utsätta sig för fler faror, under 
vintern. Även vuxna örnar skulle nog påverkas positivt, genom mindre risk för svält, och på 
så sätt stärka populationstillväxten. På det sättet skulle fler starka populationer kunna 
etableras även i norra Sverige om fler individer har möjlighet att stanna även under vintern. 

För att kunna utforma skyddsåtgärdsprogram för kungsörnen är det viktigt att bevaka 
klimatfaktorerna för att på så sätt förutsäga hur örnens flyttningsmönster kommer att se ut 
under olika klimatförhållanden. Detta underlättar hänsynstagandet för kungsörnen i 
planeringen av nya järnvägar, vindkraftsparker och annan exploatering som kan påverka 
örnarna negativt. Men eftersom även den viktiga faktorn födotillgången påverkas av klimatet 
och osäkerheten i klimatmodellerna är stora, är det viktigt att komma ihåg att anta 
försiktighetsprincipen vad gäller olika slags exploateringars eventuella påverkan på 
kungsörnen. 

Som vidare studier skulle det vara intressant att göra om den här undersökningen efter att 
fler utfodringsplatser har placerats i norrland. Detta för att kunna se om det då är fler unga 
örnar som stannar kvar i norra delen av landet under vintern än vad som idag är fallet. Vilket 
då skulle kunna bidra till ett lyckad ökad skydd av örnpopulationen. 
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