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Ovan smålommar Gavia stellata.
Nedan storlom Gavia arctica med ungar.
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mats o.g. eriksson

År 2013 genomfördes den 20:e säsongen av Pro-
jekt LOM. Projektet startade 1994 som ett gemen-
samt initiativ av Svenska Naturskyddsföreningen 
och Sveriges Ornitologiska Förening. Bakgrunden 
var det ansvar som följer av att huvuddelen av det 
europeiska beståndet (utanför Ryssland) av både 
smålom och storlom häckar i de nordiska länder-
na, i kombination med farhågor för en låg ungpro-
duktion och en komplex hotbild. Den innefattade 
(och innefattar fortfarande) bland annat utglesade 
fiskbestånd i försurade sjöar, exponering för kvick-
silver, och övergivna bon till följd av vattenstånds-
variationer och störningar från friluftslivet. Sedan 
år 2000 drivs arbetet i form av en fristående ideell 
förening, Svenska LOM-föreningen/Projekt LOM, 
http://www.projekt-lom.com.

Viktigast under hela 20-årsperioden har varit att 
uppmuntra till och samordna inventeringar på fri-
villigbasis, med syftet att följa de två lomarternas 
häckningsutfall. Över åren har flera artiklar och 
rapporter som bygger på resultat från inventeringar-
na publicerats, och en förteckning med korta sam-
manfattningar finns på hemsidan, http://www.pro-
jekt-lom.com/lom.litt.htm. En milstolpe var när vi 
sommaren 2010 kunde ge ut en sammanfattande 

Projekt LOM 20 år 
1994–2013

rapport om populationsstatus, hotbild och förvalt-
ning av storlom och smålom, i samarbete med Sve-
riges Ornitologiska Före ning och med ekonomiskt 
bidrag från Naturvårdsverket (Eriksson 2010).

Medarbetarna
Kärnan i verksamheten är den samlade arbetsinsats-
en av alla de frivilliga som medverkat över åren. To-
talt har ungefär 470 personer rapporterat om häck-
ande smålom eller storlom vid åtminstone ett till-
fälle sedan starten 1994. Under de första åren gjor-
de regionala och lokala föreningar på skilda håll i 
landet riktade satsningar, vilket avspeglas i en topp 
både vad gäller antalet rapportörer (Figur 1) och an-

talet rapporterade par för de två lomarterna (Figur 2 
& 4). Under de senaste tio åren har antalet invente-
rare som aktivt rapporterat till Projekt LOM pend-
lat runt 130 personer. Sedan år 2000 kompletteras 
rapporteringen med avstämningar mot Artportalen/
Svalan, där ett ganska stort antal personer som i öv-
rigt inte varit i aktiv kontakt med Projekt LOM har 
redovisat uppgifter av godtagbar kvalitet.

Sett över hela 20-årsperioden har det varit en 
ganska stor omsättning av rapportörer. Flera perso-
ner har medverkat under några få år, närmare hälf-
ten har varit med minst halva tiden och en tapper 
kärntrupp på ungefär 40 personer har deltagit näs-
tan varje år. Som redan har sagts ett antal gånger, 

foto: john larsen

Smålom Gavia stellata återvänder till häckningsgölen 
med fisk.
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Figur 1. Antalet rapportörer inom Projekt LOM.
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denna kärntrupp är en åldrande grupp och varje år 
är det någon eller några som har tvingats dra in på 
eller helt upphöra med fältarbetet då man inte är 
lika rörlig eller ”terränggående” som tidigare. Lik-
som för många andra små och ideellt arbetande för-
eningar är nyrekryteringen en ständig utmaning.

Inventeringarna
Inventeringarna bygger på att varje lokal besöks vid 
normalt 3–4 tillfällen under häckningsperioden, 
och antalet besök betingas bland annat av behovet 
av att följa upp överlevnaden hos eventuella ungar 
(detaljer i metodiken redovisas av Eriksson 2010). 
För båda lomarterna har ungproduktionen beräk-
nats som medelantalet ”stora” (halvvuxna – flygga) 
ungar per stationärt eller revirhållande par1. Mini-
mikravet för att fastställa närvaron av ett stationärt 
par i en sjö är att det föreligger minst två observa-
tioner av fåglar uppträdande i par med minst två 
veckors mellanrum. För båda lomarterna, liksom 
för flertalet andra långlivade fågelarter, förekommer 
det att stationära par upprätthåller ett revir men av-
står från häckningen enstaka år (Dahlén & Eriksson 
2002, Lehtonen 1970, Götmark m.fl. 1989). Där-
för är det mer relevant att relatera ungproduktionen 

till hela den potentiellt reproducerande populatio-
nen, snarare än enbart till de par där häckning har 
kunnat fastställas genom t.ex. observation av par-
ning, bo, ägg eller ruvning.

Vi redovisar också procentandelen lyckade häck-
ningar med minst en ”stor” unge och andelen ung-
kullar med två (eller i undantagsfall tre) ”stora” 
ungar. För båda lomarterna gäller att det i första 
hand är händelser under ruvningen, såsom preda-
tion och för storlommens del även översvämmade 
bon i samband med stigande vattenstånd, som på-
verkar andelen lyckade häckningar (Dahlén & Er-
iksson 2002, Hake m.fl. 2005). Andelen ungkullar 
med två ”stora” ungar är en indikation på ungarnas 
överlevnad tills de blir flygga, vilken i sin tur är be-
roende på hur framgångsrika föräldrarna är i sina 
matningsbestyr och förutsättningarna för dem att 
finna bytesfisk (t.ex. Jackson 2003). 

Utöver resultat för hela 20-årsperioden redovisas 
även nivåer och trender separat för den första och 
den sista halvan av 20-årsperioden (Tabell 1 & 3).

Smålommen
För redovisningens av smålommens häckningsre-
sultat har vi, liksom tidigare, använt oss av följande 
geografiska indelning:
•  Sydsvenska höglandet, omfattande det bestånd 

på knappt 100-talet par som häckar förhållande-
vis isolerat inom detta område.

•  Svealand inkl. Dalsland, omfattande kärnan av 
det svenska smålomsbeståndet i Värmland, Da-
larna, Västmanland och Dalsland. Ungefär en 
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Figur 2. Antalet rapporterade stationära par av smålom, 1994–2013.

1 För smålommen innebär detta en förändring jämfört med 
tidigare, då häckningsutfallet relaterats till par där häckning har 
kunnat fastställas, t.ex. genom observation av parning, bo, ägg 
eller ruvning. De två måtten är väl korrelerade med varandra, 
men med förändringen redovisas häckningsutfallet med samma 
mått för båda lomarterna och i relation till hela den adulta och 
revirhållande populationen.
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Tabell 1. Smålommens häckningsframgång 1994–2013.

Hela perioden, 1994–2013 Sydsvenska Svealand Norrland Norrland
(20 år) Höglandet och Dalsland (insjöfisk.) (kusthäck.)

Ungproduktion: Antal ”stora” ungar per par
Medelvärde per år, 1994–2013 0,56 0,64 0,87 0,77
Trend (Spearman rs) –0,45 –0,29 –0,36 –0,23
P, tvåsidigt 0,02<P<0,05 ej sign. 0,05<P<0,10 ej sign.
% lyckade häckningar (minst 1 ”stor” unge)
Medelvärde per år, 1994–2013 41 % 49 % 60 % 50 %
Trend (Spearman rs) –0,33 –0,38 –0,49 –0,27
P, tvåsidigt ej sign. 0,05<P<0,10 0,02<P<0,05 ej sign.
% ungkullar med 2 ”stora” ungar
Medelvärde per år, 1994–2013 36 % 32 % 43 % 55 %
Trend (Spearman rs) –0,51 0,22 –0,15 0,02
P, tvåsidigt ej sign. ej sign. ej sign. ej sign.

Perioden, 1994–2003 Sydsvenska Svealand Norrland Norrland
(10 år) Höglandet och Dalsland (insjöfisk.) (kusthäck.)

Ungproduktion: Antal ”stora” ungar per par
Medelvärde per år, 1994–2003 0,60 0,66 0,89 0,82
Trend (Spearman rs) –0,70 –0,14 –0,30 0,15
P, tvåsidigt 0,02<P<0,05 ej sign. ej sign. ej sign.
% lyckade häckningar (minst 1 ”stor” unge)
Medelvärde per år, 1994–2003 42 % 51 % 62 % 53 %
Trend (Spearman rs) –0,61 –0,01 –0,77 0,13
P, tvåsidigt 0,05<P<0,10 ej sign. 0,01<P<0,02 ej sign.
% ungkullar med 2 ”stora” ungar
Medelvärde per år, 1994–2003 43 % 31 % 45 % 55 %
Trend (Spearman rs) 0,05 0,02 –0,04 0,07
P, tvåsidigt ej sign. ej sign. ej sign. ej sign.

Perioden, 2004–2013 Sydsvenska Svealand Norrland Norrland
(10 år) Höglandet och Dalsland (insjöfisk.) (kusthäck.)

Ungproduktion: Antal ”stora” ungar per par
Medelvärde per år, 2004–2013 0,53 0,62 0,84 0,72
Trend (Spearman rs) –0,16 –0,53 –0,78 –0,32
P, tvåsidigt ej sign. ej sign. 0,01<P<0,02 ej sign.
% lyckade häckningar (minst 1 ”stor” unge)
Medelvärde per år, 2004–2013 41 % 47 % 57 % 46 %
Trend (Spearman rs) –0,62 –0,61 –0,71 –0,27
P, tvåsidigt 0,05<P<0,10 0,05<P<0,10 0,01<P<0,02 ej sign.
% ungkullar med 2 ”stora” ungar
Medelvärde per år, 2004–2013 30 % 33 % 40 % 54 %
Trend (Spearman rs) 0,17 –0,57 –0,50 –0,32
P, tvåsidigt ej sign. 0,05<P<0,10 ej sign. ej sign.

Anm.: För perioden 1994–2013 i sin helhet skiljer sig medelantalet ungar per par, liksom procentandelen lyckade 
häckningar och procentandelen ungkullar med två stora ungar signifikant mellan de olika landsdelarna (”Kendal 
coeffecient of concordance”, W=0,31, 0,33 resp. 0,41, N=4 områden, k=20 år, p<0,01).
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tredjedel av den svenska populationen är koncen-
trerad till denna del av landet.

•  Norrland, med en separat redovisning av par 
häckande i kustlandet (upptill 10 km från kus-
ten) och som i stor utsträckning kan antas fiska i 
havet i stället för i sötvattensmiljöer.

Rapporteringens omfattning
Efter en topp under slutet av 1990-talet har rappor-
teringen under de senaste tio åren pendlat kring en 
nivå på ungefär 240 stationära par, med informa-
tion av tillräcklig kvalitet för att kunna ingå i beräk-
ningarna av häckningsutfallet för ungefär två tredje-
delar (Figur  2). Utgår man från en skattning på 
1 300–1 900 häckande par i landet (Eriksson 2010, 
Ottosson m.fl. 2012), betyder det att vi under sena-
re år har fått information om ungefär 15 % av det 
svenska smålomsbeståndet och att beräkningarna av 
häckningsutfallet bygger på uppgifter från ungefär 
10 % av smålomspopulationen.

Men täckningen över landet är ojämn. Under hela 
20-årsperioden har huvuddelen av häckningarna 
rapporterats från artens svenska kärnområde i Svea-
land och Dalsland, medan underlaget för Norrland 
under senare år har varit i minsta laget för tillförlit-
liga bedömningar av häckningsutfallet. För smålom-
men kvarstår alltså behovet av en nyrekrytering av 
rapportörer, i hela landet men speciellt i Norrland.

Totalt för hela 20-årsperioden finns lokaluppgif-
ter, på basis av information från minst ett år, för 
drygt 1 300 småsjöar och tjärnar, eller för ungefär 

tre fjärdedelar av det svenska beståndet. Men även 
om det bara finns uppgifter för enstaka år för många 
av lokalerna, samt att flera av dem inte varit bebod-
da varje år, bör man i naturvårdsplanering, miljö-
konsekvensbedömningar m.m. räkna med att fler-
talet används regelbundet, om än inte alltid årligen, 
av häckande smålommar. Det är regel snarare än un-
dantag att även frekvent nyttjade boplatser står tom-
ma enstaka år, och att paren kan flytta mellan olika 
häckningstjärnar (Eriksson & Åhlund 2013).

Häckningsutfallet 1994–2013.
Sett över hela den gångna 20-årsperioden, från mit-
ten av 1990-talet och framåt, har den genomsnittli-
ga ungproduktionen varit högre i Norrland, jämfört 
med landets mellersta och södra delar, även om bild-
en har avvikit för enskilda år (Figur 3, Tabell 1). För 
smålommens svenska kärnområde i Svealand och 
Dalsland har det genomsnittliga häckningsutfallet 
legat på 0,64 stora ungar per stationärt par och år, 
och för beståndet på Sydsvenska höglandet på 0,56 
stora ungar per par och år (Tabell 1). För dessa delar 
av landet kan man inte utesluta att ungproduktio-
nen har varit för låg för att kompensera för den år-
liga dödligheten; ungproduktionen ligger väsentligt 
under den nivå på 0,8–0,9 stora ungar per par som 
man bedömt vara minimum för att kompensera för 
den årliga dödligheten både i svenska och finska un-
dersökningar (Hemmingsson & Eriksson 2002, Ek-
löf m.fl. 2010). För Norrland har det genomsnitt-
liga häckningsutfallet legat på 0,87 stora ungar per 
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Figur 3. Smålommens ungproduktion, 1994–2013.
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par och år för insjöfiskande fåglar och på 0,77 sto-
ra ungar per par för kustlandet. Resultatet ligger i 
linje med bedömningar inom Svensk Fågeltaxering 
att smålommen har ökat i numerär i norra Sverige, 
medan tendensen är den motsatta i landets södra de-
lar (Green & Lindström 2014).

Skillnaden mellan landets olika delar kan i första 
hand kopplas till en bättre ungöverlevnad, avspeg-
lad i en större andel ungkullar med två stora ungar i 
Norrland (Tabell 1). Detta tyder på att förhållande-
na i fiskevattnen och förutsättningarna för föräldra-
fåglarna att fånga fisk till ungarna varit bättre i Norr-
land. Vidare har andelen lyckade häckningar på Syd-
svenska höglandet varit lägre, i medeltal 41 % per 

sämrad ungöverlevnad under de senaste tio åren bör 
hållas under bevakning. Man bör också uppmärk-
samma att 2012 och 2013 noterades för denna del 
av landet det sämsta häckningsutfallet sedan Projekt 
LOM startades upp 1994.

För insjöfiskande smålommar i Norrland har 
ungproduktionen påtagligt försämrats under de se-
naste tio åren, koppat till en minskad andel lycka-
de häckningar. Även här blev 2012 och 2013 de två 
sämsta åren sedan mitten av 1990-talet. Däremot 
finns ingen tidstrend för smålommar häckande i det 
norrländska kustlandet, inom en zon på 10 km ut-
efter kusten, även om 2013 blev ett svagt år också 
för de kusthäckande norrlandsfåglarna.

år, jämfört med 49–60 % i övriga landet (Tabell 1).
På Sydsvenska höglandet har häckningsutfallet 

långsiktigt försämrats sedan mitten av 1990-talet, 
även om trenden tycks ha planat ut under de se-
naste tio åren (Tabell 1). Nedgången är kopplad till 
en minskad procentandel lyckade häckningar, vil-
ket tyder på att det i första hand är händelser under 
ruvningen som har påverkat häckningsutfallet (t.ex. 
Dahlén & Eriksson 2002, som visar att misslyckade 
häckningar i huvudsak kan kopplas till orsaker som 
påverkar ruvningen, bl.a. äggpredation).

I smålommens kärnområde i Svealand/Dalsland 
finns ingen tidstrend, men tendenser både till en 
minskad andel lyckade häckningar och till en för-

Skillnaderna mellan Norrland och det övriga 
landet kan också demonstreras genom att jämfö-
ra fördelningen av häckningssjöar där häcknings-
utfallet legat över eller under den nivå som krävs 
för att kompensera för den årliga dödligheten. 
För 263 häckningssjöar och tjärnar finns uppgif-
ter för minst fem år, som är ett absolut minimum 
för meningsfulla bedömningar av det genomsnitt-
liga häckningsresultatet för en enskild häcknings-
lokal. Sett till landet i sin helhet har ungproduktio-
nen legat nära eller över den nivå som bedömts vara 
tillräcklig för att kompensera för den årliga död-
ligheten för knappt halva antalet häckningsplatser 
(Tabell 2). Men det är en påtaglig skillnad mellan 

foto: john larsen

Smålommar Gavia stellata som parar sig vid häckningsplatsen.
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Norrland, med en god eller tillfredsställande ung-
produktion i mellan hälften och tre fjärdedelar av 
tjärnarna, jämfört med smålommens svenska kär-
nområde i Svealand, liksom på Sydsvenska höglan-
det, där högst en tredjedel av häckningssjöarna har 
haft en ungproduktion på eller över nivån för att 
kompensera för den årliga dödligheten (Tabell 2). 
Vi vet föga om orsakerna till att procentandelen 
”dåliga” häckningssjöar är så stor i mellersta och 
södra Sverige. Kanske ska de sökas i förutsättning-
arna för födosöket och förhållanden i fiskevattnen, 
snarare än på häckningsplatserna? Smålommen är 
betydligt mer ”kräsen” i sitt val av fiskevatten än 
storlommen. Den föredrar sjöar med goda bestånd 
av småvuxen laxartad eller mörtartad fisk och små-
lomsungarnas överlevnad är kopplad till förekom-
sten av just dessa fiskgrupper i fiskesjöarna (Eriks-
son 2006, Eriksson & Paltto 2010).

Sammanfattningsvis om smålommen
Resultaten av arbetet inom Projekt LOM visar på 
en inte helt entydig och bitvis bekymmersam bild 
av häckningsutfallet för smålommen:
•  Ungproduktionen i Norrland torde ha varit till-

räckligt för att kompensera för den årliga död-
ligheten, medan det är tveksamt om detta gäl-
ler för landets mellersta och södra delar. Speci-
ellt oroande är den låga ungproduktionen i det 
svenska smålomsbeståndets kärnområde i västra 
Svealand och Dalsland. Den geografiska skillna-
den med en högre ungproduktion i Norrland tor-
de i första hand bero på en bättre ungöverlevnad.

•  Både på Sydsvenska höglandet och för insjö-
fiskande smålommar i Norrland har häcknings-

utfallet långsiktigt försämrats, och minskningen 
är kopplad till en minskad andel lyckade häck-
ningar. Det torde alltså vara händelser under ruv-
ningen, och kanske en förändrad predationsbild, 
som ligger bakom den negativa trenden.

Det är en kommande utmaning att bättre för-
stå orsakerna till den låga ungproduktionen i lan-
dets södra och mellersta delar, liksom tendensen 
till ett försämrat häckningsutfall i Norrlands in-
land, så att förslag till konkreta åtgärder för att 
förbättra häckningsutfallet kan tas fram. Fort-
satt inventeringsarbete kan förhoppningsvis ge 
svar på om de senaste årens dåliga häckningsre-
sultat i Norrland är en tillfällighet eller en indi-
kation på en mer långsiktig förändring. I det per-
spektivet vore det värdefullt om antalet par som in-
går i det årliga beräkningsunderlaget kunde ökas. 
Även om resultaten från Svensk Fågeltaxering an-
tyder en ökning under de senaste årtiondena, sett 
till landet i sin helhet (Green & Lindström 2014), 
finns det alltså fortfarande anledning till oro för den 
framtida utvecklingen. Det är en allmänt spridd 
uppfattning att smålommen varit på tillbakagång 
under mycket lång tid (t.ex. Svensson m fl. 1999), 
och i landets södra delar har den negativa trenden 
inte brutits. Tyvärr ger resultaten av 20 års arbete 
inom Projekt LOM knappast anledning till någon 
mer optimistisk bedömning av det smålomsbestån-
dets framtidsutsikter än tidigare.

Tabell 2. Fördelningen av häckningssjöar för smålom, med avseende på ungproduktionens nivå.

Antal (%) häckningssjöar

 Sydsvenska  Svealand och Norrland Norrland Hela landet
 Höglandet Dalsland (insjöfiskande)  (kusthäckande) 

< 0,80 stora ungar per par och år 24 (73 %) 99 (64 %) 7 (25 %) 18 (38 %) 148 (56 %)

0,80–0,90 stora ungar per par och år 4 (12 %) 22 (14 %) 5 (18 %) 6 (13 %) 37 (14 %)

>0,90 stora ungar per par och år 5 (15 %) 34 (22 %) 16 (57 %) 23 (49 %) 78 (30 %)

Kommentarer: 
Rött = Ungproduktionen bedöms ligga under nivån för att kompensera för den årliga dödligheten.
Gult = Balans mellan ungproduktion och den årliga dödligheten.
Grönt = Ungproduktionen bedöms ligga över nivån för att kompensera för den årliga dödligheten.

Skillnaderna mellan landets olika delar är statistiskt säkerställd (X2=24,58, df=3, P<0,001 efter att siffrorna för de 
gula och gröna fälten slagits samman för var och en av landsdelarna).
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Smålom Gavia stellata på väg att lyfta.
Nedan ung, snart flygfärdig, smålom Gavia stellata.
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Storlommen
För storlommen har vi använt oss av en geografisk 
redovisning som knyter an till den traditionella in-
delningen i landsdelar, enligt följande:
•  Götaland = Östergötlands, Jönköpings, Krono-

bergs, Kalmar, Blekinge, Skåne, Hallands och 
Västra Götalands län.

•  Svealand = Stockholms, Upplands, Söderman-
lands, Värmlands, Örebro, Västmanlands och 
Dalarnas län.

•  Norrland = Gävleborgs, Västernorrlands, Jämt-
lands, Västerbottens och Norrbottens län.

Rapporteringens omfattning
En topp i antalet rapportörer noterades i slutet av 
1990-talet, följd av en svacka omkring år 2000 (Fi-
gur 4). Därefter har antalet rapporterade stationära 
par åter ökat och det har under senare år legat om-
kring 500. Utgår man från en skattning på 5 500–
7 000 häckande par i landet (Eriksson 2010, Ottos-
son m.fl. 2012), betyder det att vi under senare år 
har fått information om ungefär 8 % av det svenska 
storlomsbeståndet. Ungefär två tredjedelar av rap-
porteringen har hållit tillräcklig kvalitet för att kun-
na ingå i beräkningarna av häckningsutfallet, och 
bedömningarna av häckningsframgången bygger 
på information från ungefär 6  % av storlomspo-
pulationen. Men liksom för smålommen varierar 
täckningen över landet; bäst i Götaland och sämst 
i Norrland.

Totalt för hela 20-årsperioden finns lokaluppgif-
ter baserat på information från minst ett år för un-

gefär 2 350 sjöar med ungefär 2 900 par eller unge-
fär 45 % det svenska beståndet. För ungefär 60 % 
av sjöarna finns information av godtagbar kvalitet 
för att ingå i beräkningarna av häckningsresulta-
tet, men för huvuddelen av dem bara för något eller 
några enstaka år. Men flertalet av sjöarna bedöms 
regelmässigt ha använts av häckande storlommar, 
och de bör alltså beaktas som sådana i naturvårds-
planering, miljökonsekvensbedömningar m.m.

Häckningsutfallet 1994–2013.
För hela 20-årsperioden och för hela landet gäller 
att ungproduktionen har legat inom det intervall 
på 0,37–0,47 ”stora” ungar per par och som be-
dömts vara minimum för att kompensera för den 
årliga dödligheten (Nilsson 1977). En tidigare skill-
nad i det genomsnittliga häckningsutfallet mellan 
landets olika delar, med den högsta nivån i Svea-
land och den lägsta i Norrland, har jämnats ut (Fi-
gur  5, Tabell  3). Enligt Svensk Fågeltaxering be-
döms storlommen har ökat i numerär sedan mitten 
av 1970-talet, men ökningen har planat ut under 
de senaste 10–15 åren (Green & Lindström 2014).

För hela landet gäller att häckningsutfallet för-
sämrades under perioden 1994–2003, men att 
minskningen planade ut under den senaste ti-
oårsperioden, och för 20-årsperioden i sin hel-
het kan man inte fastställa några tidstrender (Ta-
bell 3). För Götaland tycks den försämrade ung-
produktionen under slutet av 1990-talet och bör-
jan av 2000-talet i första hand ha varit kopplad 
till en minskad procentandel ungkullar med 2–3 
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Figur 4. Antalet rapporterade stationära par av storlom, 1994–2013.
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Tabell 3. Storlommens häckningsframgång 1994–2013.

Hela perioden, 1994–2013 (20 år) Götaland Svealand Norrland 
 

Ungproduktion: Antal ”stora” ungar per par
Medelvärde per år, 1994–2013 0,44 0,47 0,42 
Trend (Spearman rs) 0,04 –0,29 0,37 
P, tvåsidigt ej sign. ej sign. ej sign. 
% lyckade häckningar (minst 1 ”stor” unge)
Medelvärde per år, 1994–2013 33 % 35 % 30 % 
Trend (Spearman rs) 0,31 –0,22 0,38 
P, tvåsidigt ej sign. ej sign. ej sign. 
% ungkullar med 2 ”stora” ungar
Medelvärde per år, 1994–2013 34 % 34 % 41 % 
Trend (Spearman rs) –0,47 0,56 –0,44 
P, tvåsidigt 0,02<P<0,05 0,01<P<0,02 0,05<P<0,10 

Perioden, 1994–2003 (10 år) Götaland Svealand Norrland 
 
Ungproduktion: Antal ”stora” ungar per par
Medelvärde per år, 1994–2003 0,43 0,48 0,36 
Trend (Spearman rs) –0,71 –0,74 –0,71 
P, tvåsidigt 0,02<P<0,05 0,02<P<0,05 0,02<P<0,05 
% lyckade häckningar (minst 1 ”stor” unge)
Medelvärde per år, 1994–2003 32 % 36 % 25 % 
Trend (Spearman rs) –0,43 –0,76 –0,82 
P, tvåsidigt ej sign. 0,01<P<0,02 0,005<P<0,01 
% ungkullar med 2 ”stora” ungar
Medelvärde per år, 1994–2003 35 % 36 % 46 % 
Trend (Spearman rs) –0,87 –0,35 0,08 
P, tvåsidigt 0,002<P<0,005 ej sign. ej sign. 

Perioden, 2004–2013 (10 år) Götaland Svealand Norrland 

Ungproduktion: Antal ”stora” ungar per par
Medelvärde per år, 2004–2013 0,45 0,46 0,48 
Trend (Spearman rs) 0,53 0,09 –0,02 
P, tvåsidigt ej sign. ej sign. ej sign. 
% lyckade häckningar (minst 1 ”stor” unge)
Medelvärde per år, 2004–2013 35 % 35 % 35 % 
Trend (Spearman rs) 0,68 0,39 –0,04 
P, tvåsidigt 0,02<P<0,05 ej sign. ej sign. 
% ungkullar med 2 ”stora” ungar
Medelvärde per år, 2004–2013 32 % 30 % 36 % 
Trend (Spearman rs) –0,32 –0,12 –0,43 
P, tvåsidigt ej sign. ej sign. ej sign. 

Anm.: För hela perioden 1994–2013 finns det inga tendenser till skillnader mellan landets olika delar vad gäller 
medelantalet ungar per par och procentandelen ungkullar med 2–3 stora ungar (”Kendal coeffecient of concor-
dance”, W=0,12 resp. 0,10, N=3 områden, k=20 år, ej sign.). Däremot har procentandelen lyckade häckningar 
varit högst i Svealand och lägst i Norrland (”Kendal coeffecient of concordance”, W=0,26, N=3 områden, k=20 
år, p<0,01),
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Figur 5. Storlommens ungproduktion, 1994–2013.

stora ungar, medan utplaningen under den senas-
te tioårsperioden kan relateras till en ökad andel 
lyckade häckningar och således händelser under 
ruvningen. För Svealand och Norrland torde det 
i första hand ha varit en försämrad procentandel 
lyckade häckningar som påverkade ungproduktio-
nen under från mitten av 1990-talet till början av 
2000-talet (Tabell 3).

För 345 häckningssjöar finns uppgifter om häck-
ningsutfallet för minst fem år, som bedömts vara ett 
absolut minimum för meningsfulla bedömningar 

av det genomsnittliga häckningsresultatet för en en-
skild sjö. För drygt hälften av sjöarna bedöms ung-
produktionen ha varit tillräcklig för att kompense-
ra för den årliga dödligheten, och till skillnad från 
smålommen finns det ingen skillnad mellan landets 
olika delar (Tabell 4).

Försämrad överlevnad bland ungarna
Även om det inte finns några långsiktiga trender i 
storlommens häckningsutfall finns det indikatio-
ner på att procentandelen ungkullar med 2–3 stora 
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ungar har minskat i hela landet (Figur 6, Tabell 3). 
Detta tyder på att ungarnas överlevnad har försäm-
rats. Då lomungarnas överlevnad till stor del är be-
roende på hur framgångsrika föräldrarna är i sina 
matningsbestyr (t.ex. Jackson 2003) kan man för-
moda att försämringen är kopplad till förutsätt-
ningarna för lommarnas födosök. Vi har fokuse-
rat på tre tänkbara och kanske överlappande förkla-
ringar:
•  Den närmast till hands liggande förklaringen är 

kanske att fiskbestånden kan ha tunnats ut och 
att födounderlaget blivit sämre. Det finns emel-
lertid inga uppenbara indikationer på att så skul-
le vara fallet men frågan måste studeras närmare, 

sättningarna för lommarnas fiske. Lommarna är 
s.k. visuella predatorer, dvs. att de lokaliserar fisk-
bytena med synen, och det har visat sig att stor-
lommens uppträdande i olika sjöar är kopplad till 
ljusförhållandena i vattnet (t.ex. Eriksson 1985, 
Eriksson & Sundberg 1991), liksom att ungarnas 
överlevnad bland annat gynnas av goda siktför-
hållanden (Eriksson & Paltto 2010).

•  Vi vet att halterna av kvicksilver i insjöfisk åter 
har stigit sedan 1990-talet, efter en successiv 
minskning sedan 1960-talet (Åkerblom & Jo-
hansson 2008). Vi saknar analysresultat som kan 
belysa om kvicksilverinnehållet i lomäggen har 
påverkats, men man bör uppmärksamma att de 

t.ex. genom att undersöka om några tidstrender 
kan spåras i provfiskedata.

•  I många sjöar har mängden humusämnen ökat 
och ljusförhållandena fortlöpande försämrats 
under senare år, sjöarnas har ”brunifierats”. Det 
finns olika uppfattningar om varför mängden hu-
mus i sjöarna har ökat – en klimatbetingad påver-
kan kopplad till stigande temperaturer och snab-
ba variationer i vattenflödena, eller en mera na-
turlig följd av att många sjöar som var påverka-
de av försurning under en stor del av 1900-tal-
et nu har återhämtat sig (t.ex. Erlandsson m.fl. 
2008, Weyhenmeyer & Karlsson 2009, Ekström 
2013). Hursomhelst kan detta ha påverkat förut-

halter man mätt upp i prover från abborre lig-
ger på en nivå där man i nordamerikanska studier 
kunnat notera reproduktionsstörningar hos svart-
näbbad islom (Burgess & Meyer 2008).

Självfallet kan man inte utesluta andra orsaker, 
eller att den försämrade ungöverlevnaden kan vara 
kopplad till faktorer som påverkat på de gamla fåg-
larnas kondition, t.ex. under övervintring eller flytt-
ning. För smålommar häckande i Alaska har man 
kunnat koppla ett försämrat häckningsutfall och 
en minskande populationsstorlek till exponering 
för PCB i marina övervintringsområden i sydöstra 
Asien (Schmutz m.fl. 2009).

foto: göran johansson

Storlom Gavia arctica med abborre.
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Sammanfattningsvis om storlommen:
Vad gäller storlommen kan resultaten och erfaren-
heterna av 20 års arbete sammanfattas:
•  Sett över perioden 1994–2013 i sin helhet be-

döms häckningsutfallet ha varit tillräckligt för att 
kompensera för den årliga dödligheten. För hela 
landet noterades en vikande trend i ungproduk-
tionen under perioden 1994–2003, men den har 
därefter planat ut och för hela 20-årsperioden 
finns ingen tidstrend.

•  Däremot är det oroande att procentandelen ung-
kullar med 2–3 stora ungar har minskat i hela 
landet. Rimligtvis är försämringen kopplad till 
förutsättningarna för föräldrarnas födosök och 
att finna bytesfisk till ungarna och/eller till fö-
dans kvalitet (t.ex. kvicksilverinnehåll). Det är en 
kommande utmaning att förstå orsakerna till den 
försämrade ungöverlevnaden.

•  Genom ett fortsatt inventeringsarbete kan vi 
bland annat följa den framtida trenden i ungar-
nas överlevnad och få ett bättre underlag att be-
döma hur häckningsutfallet kan påverkas.

Framtiden – fortsatt bevakning 
av lommarnas häckningsutfall 

och nya utmaningar
Finns det någon anledning att fortsätta bevakning-
en av lommarnas häckningsutfall? Här är några 
aspekter att väga in i en sådan bedömning. Lom-
marna är långlivade arter, de börjar häcka först vid 
några års ålder, antalet ungar per år är lågt, normalt 
en eller två eller mera sällan tre, och det är regel 
snarare än undantag att ett par vistas i häcknings-
området men avstår från att häcka enstaka år. Det 
kan därför dröja ett antal år från det att en föränd-

ring i häckningsutfallet kan registreras i antalet par. 
Således kompletterar inventeringarna inom Projekt 
LOM den övervakning av fågelfaunan, inklusive 
smålommen och storlommen, som sker inom ra-
men för Svensk Fågeltaxering – båda aktiviteterna 
behövs för att få en bra bild av hur det går för de 
två lomarterna. 

Även om prognosen för i varje fall storlommen är 
mer optimistisk i dag, jämfört med för 20 år sedan, 
kvarstår vårt internationella ansvar för de två lomar-
terna. Hot- och problembilden är i stora drag den-
samma som vid mitten av 1990-talet, även om vi 
har en bättre förståelse om hur den bör tacklas i få-
gelskyddsarbetet och förvaltningen av de två arter-
na. Ett nytt inslag är de risker som kan vara kopp-
lade till utbyggnaden av vindkraft. Det finns alltså 
ett antal utmaningar även för de kommande åren:
•  Förstå varför smålommens ungproduktion i lan-

dets södra och mellersta delar, inklusive kärnom-
rådet i västra Svealand, sannolikt är för låg för att 
kompensera för den årliga dödligheten.

•  Fortsatt följa trenden i häckningsutfallet. För 
smålommen motiverar bland annat tendensen till 
en försämrad ungproduktion på Sydsvenska hög-
landet och i Norrlands inland ett fortsatt arbe-
te. För storlommen är det viktigt att fortsatt följa 
trender i ungarnas överlevnad och om de påver-
kar häckningsutfallet.

• Bättre förståelse av orsakerna till den försämrade 
ungöverlevnaden hos storlommen – inte bara för 
det framtida fågelskyddsarbetet utan också (och 
kanske framför allt) för att den negativa utveck-
lingen kan indikera en mer omfattande miljöstör-
ning i sjöarna.

• Bättre kunskap om effekter av utbyggnaden av 

Tabell 4. Fördelningen av häckningssjöar för storlom, med avseende på ungproduktionens nivå.

Antal (%) häckningssjöar

 Götaland  Svealand Norrland Hela landet

< 0,37 stora ungar per par och år 79 (45 %) 37 (38 %) 41 (57 %) 157 (46 %)

0,37–0,47 stora ungar per par och år 25 (14 %) 13 (14 %) 5 (7 %) 43 (12 %)

>0,47 stora ungar per par och år 72 (41 %) 47 (48 %) 26 (36 %) 145 (42 %)

Kommentarer: 
Rött = Ungproduktionen bedöms ligga under nivån för att kompensera för den årliga dödligheten.
Gult = Balans mellan ungproduktion och den årliga dödligheten.
Grönt = Ungproduktionen bedöms ligga över nivån för att kompensera för den årliga dödligheten.

Inga skillnader mellan landets olika delar (X2=7,09, df=4, ej sign.).
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foton: göran johansson

Storlomsfamilj med lyckat häckningsresultat. Båda ungarna blev flygfärdiga. Gavia arctica.
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vindkraften, både vad gäller kollisionsrisker och 
undvikandebeteenden, och hur smålommar och 
storlommar häckande i närområdet kring vind-
kraftverk påverkas långsiktigt.

Med åren har det vuxit fram en insikt om att fågel-
skyddsarbetet både för smålommen och storlommen 
måste ske i ett landskapsperspektiv. För smålom-
men har vi sedan flera år har arbetat utifrån att för-
valtningen måste beakta både häckningsplatser och 
fiske vatten, samt flygstråken däremellan. För stor-
lommen har vi under senare fått en ökad insikt om 
att det utöver bra häckningssjöar behövs mötesplat-
ser där lommarna kan samlas. Har man varit i ”när-
kontakt” med lommarna i fält förstår man att paren 
i olika sjöar har kontakter och ”koll” på varandra, 
och att de grupperingar man ser under framför allt 
hög- och eftersommaren har en viktig social funk-
tion. Även om vi har en ringa förståelse av deras bety-
delse spelar de helt klart en viktig roll för lommarna.

Tack
Verksamheten inom Projekt LOM står och faller 
med de frivilliga insatserna från ett stort antal med-
arbetare över hela landet. Utan ert arbete hade vi 
inte kunnat hålla oss uppdaterade om hur det går 
för två fågelarter där vi i landet har ett internatio-
nellt ansvar. Ett stort tack till er alla.

Visserligen pekar resultaten Svensk Fågeltaxering 

på att långtidstrenden kanske går åt rätt håll, men 
samtidigt finns det för båda lomarterna tendenser 
som kräver fortsatt uppföljning och uppmärksam-
het. Det finns utmaningar också i det framtida ar-
betet för lommarna. För detta behövs er samlade ar-
betsinsats också framöver.

Vi är också fortsättningsvis helt beroende av den 
kärntrupp på ungefär 40 personer som varit med i 
fält nästan varje år sedan starten 1994. Många av 
dessa är idag pensionärer och vi tappar varje år någ-
ra rapportörer som inte längre kan röra sig lika lätt i 
skog och mark. Behovet av nyrekrytering är oföränd-
rat stort, och alla nya rapportörer är varmt välkomna.

mats o.g. eriksson
Tommeredsvägen 23, SE-473 92 Lindome

eriksson.tommered@telia.com

foto: john larsen

Storlom Gavia arctica, 1K i september.
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