Sillgrisslorna på Stora Karlsö
Vi har studerat sillgrisslor Uria aalge på Stora Karlsö utanför Gotland sedan slutet av
1990-talet, vilket i sin tur är en fortsättning av andra studier som pågått sedan 1913.
Stora Karlsö är den största kolonin med sillgrisslor i Östersjön, beräknad till ca 14 000
par år 2014. Grisslorna är hemortstrogna, och ungarna återkommer som regel till
ön inom några år. När de väl börjat häcka är de trogna sitt eget lilla utrymme på
klipphyllan. Genom att studera fotografier av grisslorna tagna under ett sekel har vi
kunnat dra slutsatser om populationens utveckling på Stora Karlsö.
JONAS HENTATI-SUNDBERG & OLOF OLSSON
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avsfåglar utgör en unik länk mellan ekosystemen på land och i havet. Många arter
lever största delen av sin tid till havs och
uppsöker endast land ett par månader per år, där de
ofta samlas i stora kolonier. Häckningsperioden är
den mest intensiva delen av året; under en begränsad
tid ska en eller flera ungar kläckas fram, födas upp och
förberedas på kommande vedermödor ute till havs.
Havsfåglar har som regel en så kallad långsam livshistoria, vilket innebär att de får få ungar men har en hög

naturlig överlevnad. Sillgrisslor, till exempel, häckar
för första gången vid 4–7 års ålder och lägger bara
ett ägg per år, men de lever i gengäld länge. De äldsta
sillgrisslorna i Östersjön har blivit över 42 år gamla,
och 30-åringar är inget ovanligt.
Häckningsperioden är ett litet tidsfönster där forskare och andra intresserade på nära håll kan studera
havsfåglar utan att behöva göra kostsamma expeditioner till havs.Vi har studerat sillgrisslor på Stora Karlsö

Fig. 1. Den äldsta bilden i samlingen, tagen
av läkaren och ornitologen Paul Rosenius
6 juni 1918.Tillgängliggjord för alla av
Vänersborgs museum genom webbsidan
www.digitaltmuseum.se
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Fig. 2.Vykort
föreställande
fågelkolonin vid
Stornasar utgivet av
Pressbyrån. Året är
tyvärr okänt, vilket
gjort att vi inte
kunnat använda
bilden i vår analys.
Om någon vet något
om när bilden är
tagen är vi väldigt
intresserade! Baserat
på personernas
klädsel kan man
tänka sig någon gång
kring 1900-talets
första decennier.

utanför Gotland sedan slutet av 1990-talet, vilket i
sin tur är en fortsättning av andra studier, inklusive
ringmärkning, som började där redan 1913. Det har
visat sig att grisslorna är mycket hemortstrogna – sillgrissleungar ringmärkta på Stora Karlsö återkommer
som regel till ön inom några år, och när de väl börjat häcka är de till och med trogna sitt eget lilla utrymme på en klipphylla, trots att det finns tusentals
häckningsplatser att välja mellan. Detta underlättar för
oss forskare – vi kan genom ringmärkning följa enskilda individer år från år och därmed få en detaljerad
bild av fåglarnas överlevnad m.m. De senaste åren har
vi genom ett samarbete med Stockholm Resilience
Centre och Östersjöcentrum på Stockholms universitet, Lunds universitet, SLU och Världsnaturfonden
WWF kunnat utöka våra studier. Vi har bland annat
låtit bygga en konstgjord häckningshylla för sillgrisslorna; ungefär som en stor fågelholk, men där sillgrisslorna sitter på iordningställda hyllor på utsidan och
vi forskare kan studera dem från insidan, och vi har
därmed fått en mycket detaljerad bild av sillgrisslornas liv och leverne. Syftet är tvåfaldigt: Dels att bättre
förstå sillgrisslornas ekologi och överlevnadschanser
i Östersjön, dels att använda dem som indikatorer på
förändringar i det marina ekosystemet.
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Vi har bland annat kunnat visa på intressanta mönster i kopplingen mellan sillgrisslor och skarpsill Sprattus sprattus, sillgrisslornas huvudföda på Stora Karlsö.
Under ett antal år minskade sillgrissleungarnas vikt
kontinuerligt, vilket skedde parallellt med en viktminskning hos skarpsillen. Detta hörde i sin tur samman med förändringar i både torskbeståndet och
klimatet. Dock visade sig viktminskningen inte leda
till någon minskad överlevnad för sillgrissleungarna
– tvärtom tydde det mesta på en fortsatt hög överlevnad hos både vuxna och unga grisslor. Det fick
oss att fundera på hur vi skulle kunna få ett grepp om
sillgrisslepopulationens förändringar under längre tid
– kanske ett helt sekel?
Idén föddes egentligen i det före detta fågelmuseet
i Hien på Stora Karlsö. På en av väggarna där sitter
ett stort, svartvitt fotografi föreställande den största
sillgrisslehyllan vid Stornasar på Stora Karlsö. Bilden
är så pass skarp att man kan identifiera enskilda fåglar,
och antalet är mindre än en tredjedel av de grisslor
som häckar på denna hylla idag. Fotografiet var taget
av Ragnar Nordström i början av 1940-talet. Han är
bara en av många naturälskare som i dåtid och nutid
gjort tillfälliga besök på ön – regelbunden turisttrafik
har funnits sedan 1920-talet, och i dagsläget besöker
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Fig. 3. Den största häckningshyllan vid Stornasar, fotograferad av Gösta Håkansson 4 juni 1955. Gösta Håkansson var
en gotländsk naturfotograf som bland annat var medgrundare till bildbyrån Naturfotograferna. Hans bilder mellan tidigt
1930- och sent 1970-tal finns bevarade på Gotlands Museum, tillsammans med omfattande dokumentation om motiv och
datum, vilket utgör en guldgruva för naturhistorieintresserade forskare.
omkring tiotusen personer årligen Stora Karlsö. Dessutom har ön en unik förvaltningshistoria. Den inköptes i flera steg av en grupp engagerade societetsmän
under slutet av 1800-talet med målet att etablera ett
kombinerat jakt- och naturvårdsområde. Karlsö Jagtoch Djurskyddsförenings AB, i vardagligt tal Karlsöklubben, driver alltsedan dess öns verksamhet, vilken
dock under de senaste årtiondena skiftat från jakt i
riktning mot turism, forskning och bevarande av öns
unika natur.Turistverksamheten och besöken från alla
högreståndspersoner under 1900-talet borde göra att
det finns fler som fotograferat fågelbergen på Stora
Karlsö förr i tiden. Denna idé förde oss in på ett omfattande detektivarbete.
Vi har sökt bilder på Stora Karlsö i gamla fotoalbum, genom annonser i olika tidningar, upprop i
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Radio Gotland, arkivletande på Kungliga biblioteket
och landsarkivet på Gotland, via olika muséer m.m.Vi
har dessutom kontaktat personer som i historisk tid
rapporterat observationer av sillgrisslor i Artportalen,
och frågat om de möjligen också tog några bilder vid
besöket. Responsen har varit mycket positiv! Bilder
har strömmat in via olika kanaler. Kriterierna har
varit enkla; bilden ska föreställa fågelberget på Stora
Karlsö och det ska vara känt vilket år bilden är tagen.
Fram till dags dato har vi fått tag i bilder från 37 olika
år mellan 1918 och 2005.Varje bild har sin unika historia. Här finns inte plats för att berätta alla, men i
bildtexterna sammanfattar vi några av dem.
Sedan 2006 har vi själva genomfört en detaljerad
fotodokumentation av kolonin, vilket innebär att vi
har ett detaljerat referensmaterial.Vi har valt att inrik-
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ta oss på delkolonin vid Stornasar, som ligger på Stora
Karlsös sydvästsida och idag härbärgerar ungefär 15 %
av totalantalet sillgrisslor på ön. Det vi först gjorde var
att dela upp denna delkoloni i 65 mindre delområden.
Detta gjorde att vi kunde utnyttja bilder även från år
då vi inte hade full fotografisk täckning av kolonin.
Vi satte oss sedan ner under ett antal långa pass och
räknade systematiskt igenom antalet häckande par på
hyllorna på alla tillgängliga fotografier. Det stod ganska snart klart att antalet sillgrisslor som finns idag på
Stora Karlsö är rekordhögt sett över de senaste 100
åren. Detta är dock inte så oväntat, eftersom populationen var starkt nedpressad i början av 1900-talet
på grund av oreglerad jakt och äggplockning. Kanske
skulle det inte ha funnits några sillgrisslor alls i Östersjön idag, om inte Karlsöklubben tagit över ön i slutet
av 1800-talet.Vad som dock förvånade oss en del var
att antalet sillgrisslor fortfarande ökar starkt år från år.
Vi ser – baserat på bilderna – en ökning på omkring 5
% per år för perioden 2006–2015. Detta är dock sannolikt en underskattning – de senaste åren har grisslorna dessutom börjat kolonisera stranden nedanför

fågelberget, och detta täcks inte in i denna beräkning.
Populationen har sannolikt fördubblats under den senaste tioårsperioden.
Ett annat oväntat resultat var att sillgrisslorna
tycks ha minskat från mitten av 1960-talet fram till
mitten av 1980-talet. Denna nedgång har inte varit
känd sedan tidigare, och manar självklart till en djupare analys av möjliga orsaker. Perioden sammanfaller
relativt väl med höga halter av miljögifter (framför
allt PCB och DDT) som uppmättes i sillgrissleägg på
Stora Karlsö. Det var också under denna period som
Östersjöområdets havsörnar var illa ute. Det har inte
tidigare varit känt att sillgrisslorna skulle ha påverkats
negativt av de höga miljögiftshalterna, men här finns
alltså tydliga tecken på att så varit fallet. Tidsserien
indikerar att det tog omkring 40 år för sillgrisslorna
att ta sig tillbaka till de populationsnivåer som gällde
före nedgången på 1960-talet.
Det finns också andra faktorer som kan ha påverkat grisslepopulationen. Vi vet genom ringmärkningen att många sillgrisslor har mött en för tidig död

Fig. 4. Foto
taget 16 juni
1975 av LarsErik Norbäck.
Gruppen
på bilden är
ornitologer på
fågelskådarresa på
Gotland och Stora
Karlsö. Notera
de tidstypiska
kläderna! Vi kom
i kontakt med
fotografen via
en observation
han publicerat
på Artportalen
om häckande
sillgrisslor.
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genom att drunkna i fiskeredskap. Framför allt var det
drivgarnsfisket efter lax som var problematiskt. Just
detta fiske expanderade i Östersjön under 1960- och
70-talen, vilket skulle kunna vara en kompletterande
förklaring till nedgången. Utfasningen och senare
förbudet mot drivgarnsfiske (år 2009), samt minskade
halter av miljögifter, tillsammans med stor fisktillgång
förklarar sannolikt den starka populationsökning som
fortfarande pågår.
Vi vet sedan tidigare att sillgrisslor och andra havsfåglar kan vara indikatorer på förändringar under vattenytan. Men för att få svaren krävs ofta idoga forskningsinsatser som spänner över flera årtionden. Den
här studien visar att en kombination av djuplodande
forskning kompletterad med hjälp från den engagerade allmänheten kan bli ett oslagbart sätt att förstå
långsiktiga skeenden i naturen, kopplade till olika
omvärldsfaktorer. Utan turistverksamheten på Stora
Karlsö skulle denna studie aldrig ha kunnat genomföras. Vi är fortsatt intresserade av att utöka vår bildbank med äldre Karlsöbilder, och alla som har något
ytterligare att bidra med är välkomna att höra av sig!
Tack
Vi vill härmed rikta ett varmt tack till alla fotografer som bidragit till vår studie! Vissa genom direkt
kontakt med oss, andra genom att publicera bilder
i böcker eller lämna dem till olika arkiv eller bibliotek. De följer här i bokstavsordning, med året för
vilka deras foton var tagna inom parentes: Gun Ahlström (2004), Titus Alfredsson (1970), Göran Almlöf
(2009), Kira Billman (1970), Mats Bjersing (1981),
Sten-Erik Bohlin (1976), Tomas Carlberg (1977), Kaj
Curry-Lindahl (1945), Håkan Elmqvist (1981, 1984),
Bengt Engdahl (1959), Bert Eriksson (1976), Göte
Eriksson/N (1998), Jonas Forsberg/N (2005), Jan
Fröman (1963, 1969), Ingalill Granlund (1959), Bo
Gustafsson (1968), Ulf Gärdenfors (1977), Håkan Hall
(1967, 1970), Lennart Hallerbo (1988), Bo Hallman
(1974), Raymond Hejdström (1969), Gösta Håkansson (1950, 1955, 1959-1960, 1962-1964, 1970, 1975),
Tommie Jacobsson (1974), Dan Johansson (1980),
Mats Karlström (1988), KFUM (1934), Siv och Key
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L Nilsson (1976), Hans Källander (1955, 1978), Rita
Larje (1991), Magnus Martinsson/N (1988), Christer Nilsson (1980), Lars-Erik Norbäck (1975), Anders
Norderman (1998), Ragnar Nordström (1942), Harry
Norling (1961), Erik W Ohlsson (1967), Viking Olsson (1938), Niklas Palmcrantz (1976), Håkan Pleijel
(1983), Paul Rosenius (1918), Åke Rydelius (1954),
Kristina Sandberg (1976), Sven-Erik Schultzberg
(1957), Jan Schutzer (2002), Jonas Sundberg (1999),
Olof Thaning (1966), Ann-Marie Thorner (1981),
Martin Tidemar (1970, 1989), Uno Unger (1968),
Janne Virking (1957), Harry von Eckermann (1938),
Birgit Vänerö (1983), H Waldenström (1933), Stig
Wester (1964) and Ulf Westerberg/N (1995, 2002).
Tack också till Rolf Jacobson och Aron Hejdström
för förmedling av kontakter och bilder. Martina Kadin var med och dokumenterade grisslorna på Stora
Karlsö under perioden 2007–2012. Denna artikel baseras på artikeln ”Amateur photographs reveal population history of a colonial seabird”, publicerad i den
vetenskapliga tidskriften Current Biology 2016. n
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Fig. 5. Sillgrisslorna vid Stornasar juni 2015. Notera
att kolonin har spritt sig på flera ställen jämfört med de
tidigare bilderna. Kolonin är nu också under spridning på
stranden nedanför fågelberget, vilket inte framgår av bilden.
Foto: Aron Hejdström
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