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FÖRORD: Med kikare byggs kunskap 
 
De flesta fåglar är internationella, de har ett liv som ur deras perspektiv är just gränslöst, sett 
till nationer. Det gränslösa perspektivet är en utgångspunkt för en stor del av 
fågelskyddsarbetet. I Europa har detta synsätt resulterat i EU:s Fågeldirektiv, där fåglarna 
ses som en internationell tillgång som skall ges livsrum och skydd genom en samverkan 
mellan länderna.  
 
Det låter naturligtvis som en självklarhet att flyttfåglar skall betraktas och tas om hand på ett 
likartat sätt i olika länder där de förekommer. Likväl hör vi allt för ofta synpunkter på att t.ex. 
jakt- och reservatsfrågor skall avgöras på nationell nivå, även från folkvalda politiker i både 
riksdag och EU-parlamentet. Tyvärr ”missar” man att flertalet fåglar flyttar över gränser och 
mellan länder.  
 
Med den här rapporten vill vi bidra till ökade kunskaper om stor- och smålommen. Ur ett 
europeiskt perspektiv har Sverige och de närmaste grannländerna ett övergripande ansvar 
för båda arterna. Flertalet stor- och smålommar i Europa utanför Ryssland finns i Sverige och 
övriga Norden. Kunskapen om det svenska beståndet – om häckningsmiljöerna och 
reproduktionen – blir då av central betydelse också i ett vidare sammanhang. 
 
Intresset för de båda lomarterna sitter ganska djupt i själen hos många av dem som är 
engagerade för den svenska naturen. Framför allt storlommen får ofta symbolisera ödslighet 
och vildmark. Till det känslomässiga intresset har det också knutits ett vetenskapligt 
engagemang som är kopplat både till vårt internationella ansvar för de två lomarterna och till 
en komplex problembild som bland annat innefattar reglering och försurning av sjöar, 
mänsklig störning och exponering för kvicksilver. Med den nyligen beslutade uppluckringen 
av strandskyddet riskerar vi ett ökat tryck vad gäller störningar och exploatering av 
lommarnas häckningsmiljöer. Vattenskotrar och risken för olämpligt placerade vindkraftverk 
är andra nya inslag som lagts till hotbilden under senare år. 
 
1994 kanaliserades arbetet för lommarna inom SOF (Sveriges Ornitologiska Förening) och 
SNF (Svenska Naturskyddsföreningen) till ett ”Projekt Lom”. Det i sin tur tog 2001 steget 
vidare till en fristående förening – Svenska Lomföreningen – men fortfarande i nära 
samverkan med moderföreningarna. Från projektet har det kontinuerligt genererats 
information och kunskaper om de båda arterna. Mycket av det som har jobbats fram under 
åren finns sammanfattat i den här rapporten.  
 
2007 erhöll SOF ett bidrag från Naturvårdsverket för att sammanfatta och utvärdera arbetet 
inom Projekt LOM. Utifrån många människors inventeringsinsatser kan vi nu bedöma status 
och hotbild för de båda lomarterna. Denna kunskap är en nödvändig grund för att 
naturvården skall kunna arbeta med bevarandet av stor- och smålommen. Med statistik, 
tabeller, tolkningar och sammanfattningar kan vi nu ta sikte på de åtgärder som krävs för att 
lommarna även fortsättningsvis skall vara en naturlig symbol för svensk natur och vildmark 
 
Den här rapporten bygger i första hand på det samlade arbetet av mer än 400 personer som 
medverkat i Projekt LOM under längre eller kortare tid – och framför allt en kärntrupp på ett 
60-tal trägna fältarbetare som levererat uppgifter år efter år. Detta material har kompletterats 
med fynd rapporterade via ”Artportalen/Svalan”.  Utan alla dessa personers insatser med 
kikare från bergknallar och sjöstränder hade vi aldrig uppnått den kunskap som nu finns 
summerad i denna rapport. Ett stort tack till Er alla som har varit aktiva i fält. 
 
Lars Lindell 
Ordförande Sveriges Ornitologiska Förening 
 



 8 

SAMMANFATTNING 
 
Lommarna är fiskätande fåglar som är helt knutna till vattenmiljöer; under häckningstid i 
huvudsak vid sötvatten och vintertid till havs i marina miljöer. I Sverige häckar två arter, 
storlommen (Gavia arctica) och smålommen (Gavia stellata). Storlommen återfinns vid 
näringsfattiga klarvattenssjöar, och smålommen vid små och ofta fisktomma skogstjärnar och 
myrgölar. Storlommen hämtar huvuddelen av sina fiskbyten i häckningssjön medan 
smålommen är beroende av fisk i kringliggande större sjöar eller i havet, i regel inom ett 
pendelavstånd på 8-9 km. 
 
Inom hela sitt utbredningsområde spelar lommarna en stor roll i myter och folktro. De har 
sedan lång tid uppmärksammats i fågelskyddsarbetet, i Sveriges såväl som i övriga delar av 
Europa liksom i Nordamerika, mot bakgrund av farhågor för en låg ungproduktion och en 
komplex hotbild. Den innefattar vattenståndsvariationer och påverkan av rörligt friluftsliv i 
häckningsvattnen, såväl som utglesade fiskbestånd och risk för exponering för kvicksilver i 
samband med födosöket i näringsfattiga och försurningskänsliga sjöar. 
 
De nordiska länderna spelar en nyckelroll i förvaltningen av de europeiska bestånden av 
storlom och smålom. I Sverige häckar 5500-7000 storlomspar, och med populationer i 
ungefär samma storleksordning i Finland och Norge återfinns närmare 97 % av det 
häckande beståndet i Europa (utanför Ryssland) i de nordiska länderna. Den svenska 
populationen av smålom omfattar 1300-1900 par, och totalt återfinns ungefär två tredjedelar 
av det europeiska beståndet (utanför Ryssland) i Sverige, Norge och Finland. Båda 
lomarterna bedöms ha en ogynnsam status på europeisk nivå. I den svenska rödlistan 
bedöms storlommen emellertid som ”livskraftig”, medan smålommen klassats som 
”missgynnad”. Båda arterna skall speciellt beaktas i tillämpningen av EUs fågeldirektiv och 
vid etablerandet av skyddade områden inom NATURA 2000. 
 
Den föreliggande rapporten bygger i huvudsak på resultat från inventeringar som genomförts 
inom ramen för Projekt LOM under en period på 15 år, 1994-2008. Projektet etablerades 
1994 som ett gemensamt initiativ från Svenska Naturskyddsföreningen och Sveriges 
Ornitologiska Förening. Sedan 2001 bedrivs verksamheten inom ramen för en fristående 
ideell förening i nära samarbete med de två andra föreningarna. 
 
 

 
Storlom 

Den årliga rapporteringen har omfattat ungefär 7 % av det häckande beståndet i landet, med 
en variation på 4-12 % mellan olika år. Beräkningarna av häckningsresultatet baseras på 
data från ungefär 5 % av storlomsbeståndet, om man ser till landet i sin helhet. Täckningen 
har varit bäst för Götaland, där bedömningarna av häckningsframgången bygger på data från 
ungefär 10 % av storlomsbeståndet och sämst i Norrland, där beräkningarna har gjorts på 
basis av uppgifter från ungefär 2 % av populationen.  
 
Ungproduktionen har under perioden 1994-2008 legat på nivån 0,40-0,47 stora ungar per par 
och år för landets olika delar, och den bedöms ha varit tillräcklig för att kompensera för den 
årliga dödligheten. Åtminstone för Svealand kan man inte utesluta en försämring av 
häckningsutfallet, medan det inte finns några tendenser till tidstrender för Norrland. I ett 
längre tidsperspektiv och för landet i sin helhet finns det emellertid inga indikationer på att 
häckningsutfallet har försämrats (eller förbättrats) under en period på ungefär 30 år från 
början av 1970-talet. 
 
Huvuddelen av storlommarna häckar i sjöar som är större än 10 ha och utan någon övre 
arealgräns, men bara ett fåtal av sjöarna som är mindre än 1 km2 hyser mer än ett häckande 
eller revirhållande par. Det finns inga tendenser till skillnader i häckningsutfallet i sjöar av 
olika storlek (till skillnad från vad som noterades i tidigare undersökningar). Ungproduktionen 
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torde ligga på en tillräcklig nivå för att kompensera för den årliga dödligheten i knappt hälften 
(45 %) av landets storlomssjöar. 
 
Storlomssjöarna är genomgående näringsfattiga. Flertalet av dem är neutrala eller svagt sura 
med avseende på pH-värdet, och drygt 10 % av sjöarna bedöms ha en svag buffertkapacitet. 
Med ledning av absorbansvärdena kan man sluta sig till att de flesta häckningssjöarna har 
ett måttligt-betydligt färgat vatten. Häckningsutfallet är högst i sjöar med låga 
totalfosforvärden. 
 
Liksom i de flesta näringsfattiga vatten är fiskbestånden i häckningssjöarna ganska artfattiga. 
Abborre, mört och gädda finns i de flesta sjöarna, och laxartad fisk (i första hand siklöja, sik 
och/eller nors) finns i närmare hälften av dem. Enstaka häckningssjöar är emellertid artrika, 
med tio fiskarter eller fler. Ungproduktionen är högst i sjöar med en god tillgång på småvuxen 
abborre, och ungarnas överlevnad gynnas av goda ljusförhållanden (låga absorbansvärden); 
förmodligen genom att föräldrarnas sökande efter bytesfisk till ungarna underlättas i sjöar 
med klart vatten. 
 
 

 
Smålom 

Den årliga rapporteringen bedöms ha omfattat ungefär 15 % av det häckande beståndet, 
med en variation på 11-20 % mellan olika år, och beräkningarna av häckningsresultatet 
baseras på data från ungefär 9 % av smålomsbeståndet, om man ser till landet i sin helhet. 
Täckningen varierar mellan landets olika delar, med 15-20 % i landets södra och mellersta 
delar och bara 2 % för det inlandshäckande beståndet i Norrland. 
 
Ungproduktionen har under perioden 1994-2008 legat på en högre nivå i Norrland, jämfört 
med landets mellersta och södra delar. I artens svenska kärnområde i Svealand och 
Dalsland och för det isolerade beståndet på Sydsvenska Höglandet noterades ett 
häckningsutfall på något över 0,70 stora ungar per par och år, medan det var betydligt bättre 
i Norrland; med 1,01 stora ungar per par och år för insjöfiskande smålommar och 0,93 för 
havsfiskande par i kustlandet. Det är tveksamt om ungproduktionen i landets mellersta och 
södra delar har varit tillräcklig för att kompensera för den årliga dödligheten. Det finns inga 
indikationer på långsiktiga tidstrender, som kan fastställas med statistisk signifikans. 
 
Huvuddelen av smålommarna häckar vid tjärnar och myrgölar som är mindre än 1 ha. 
Skillnaderna i ungproduktionen mellan olika delar av landet återspeglas också i 
häckningsutfallet i enskilda häckningstjärnar. I Svealand/Dalsland låg det genomsnittliga 
häckningsutfallet på en nivå som bedöms kompensera för den årliga dödligheten i bara 37 % 
av häckningstjärnarna, jämfört med mer än två tredjedelar i Norrland. 
 
Smålommens fiskesjöar är, liksom storlommens häckningssjöar, genomgående 
näringsfattiga. De flesta är svagt-måttligt sura och enstaka sjöar har en mycket svag 
buffertkapacitet; med lägre genomsnittliga pH- och alkalinitetsvärden än storlomssjöarna. 
Med ledning av absorbansvärdena kan man sluta sig till att de flesta fiskesjöarna har ett 
måttligt-betydligt färgat vatten. Det finns inga indikationer på några samband mellan 
vattenkemi eller ljusförhållanden och häckningsutfallet för smålommar som nyttjar olika 
fiskesjöar. 
 
Fiskbeståndens artsammansättning i smålommens fiskevatten är den karakteristiska för 
näringsfattiga sjöar, men smålommen uppvisar en mer uttalad preferens för sjöar med 
laxartad fisk (i första hand siklöja och sik) än storlommen. Det finns inga indikationer på att 
häckningsutfallet varierar med tillgången på fisk i fiskevattnen, men ungarnas överlevnad är 
bättre i sjöar med goda bestånd av laxartad eller mörtartad fisk. 
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Hotbild, skötsel och förvaltning 

Förvaltningen av de två lomarterna innefattar avvägningar vid upprättandet av skötsel- och 
bevarandeplaner; liksom vid handläggningen av tillståndsärenden om t.ex. strandskydd, 
trafik med snabba båtar (inkl. vattenskotrar), vindkraftsanläggningar och utsättning av fisk. 
De viktigaste aspekterna kan sammanfattas som följer: 
 
• För storlommen torde kontroll av vattennivån under ruvningsperioden vara den viktigaste 

enskilda åtgärden om man vill sörja för goda förhållanden för häckande fåglar. 
Restriktioner i tillträdet till häckningsöar och –holmar (t.ex. genom att etablera 
fågelskyddsområden) kan ge en positiv tilläggseffekt i sjöar där variationer i vattenståndet 
inte bedöms vara något problem eller kan hållas under kontroll. Bättre information kan 
behövas vid sjöar med befintliga fågelskyddsområden. 

 
• För smålommen bedöms det långsiktiga säkerställandet av goda och livskraftiga bestånd 

av småvuxen laxartad och/eller mörtartad i fiskesjöarna vara den viktigaste enskilda 
insatsen. Fiskesjöar som ligger i riskzonen för återförsurning bör således ges prioritet vid 
fördelningen av kalkningsmedel. Däremot bör smålommens häckningsplatser undantas 
från kalkning. Vidare bör man inte ge tillstånd till avvattning av skogs- och myrmark i 
närområdet kring häckningstjärnarna. 

 
• Häcknings- och fiskesjöar för storlom eller smålom får inte upplåtas för användning av 

vattenskotrar. 
 
• Vindkraftsanläggningar bör undvikas inom en radie på 1 km kring häckningsplatser och 

fiskesjöar för storlom och smålom, liksom i flygstråken mellan smålommens fiskevatten 
och häckningsplatser. 

 
Tidstrender i det svenska storlomsbeståndet torde bli registrerade på en acceptabel nivå i 
det nationella övervakningsprogrammet för fåglar, medan det är mera tveksamt om 
smålommen täcks upp på ett tillfredsställande sätt. Vår kunskap om storlommens 
överlevnads-, spridnings- och flyttningsmönster bygger emellertid på återfynd av fåglar 
ringmärkta under början av 1900-talet, och det finns inget underlag för bedömningar som 
återspeglar förhållandena under de senaste årtiondena. För båda lomarterna finns ett behov 
av fortsatt uppföljning av trender i häckningsresultatet, med tanke på att lommarna är 
långlivade fåglar och att det kan ta lång tid innan en försämring i ungproduktionen registreras 
som en som en mätbar förändring i det häckande beståndets storlek. 
 
Sedan början av 1990-talet har man noterat en stigande trend i kvicksilverhalterna i insjöfisk, 
kopplad till läckage och metylering av kvicksilver som härrör från nedfall av luftburna 
föroreningar i kringliggande skogs- och våtmarksmiljöer. Mot denna bakgrund finns det 
anledning att uppmärksamma hur fiskätande fåglar och andra toppredatorer påverkas. Med 
en viss oro kan man konstatera att ungefär 10 % av landets häckningssjöar för storlom och 
kanske mer än 30 % av fiskesjöarna för smålom bedöms ligga i riskzonen eftersom de är 
näringsfattiga och dessutom sura och/eller har en svag-måttlig buffertkapacitet.  
 
Den framtida kunskapsinhämtningen föreslås innefatta följande: 
 
• Fortsatt uppföljning av nivåer och tidstrender i häckningsutfallet, som ett komplement till 

övervakningen av de häckande beståndens numerär inom det nationella 
fågelövervakningsprogrammet. För att säkerställa en långsiktighet bör man undersöka 
möjligheterna till en samordning mellan de ideella insatserna och regional/nationell 
miljöövervakning, med syftet att minska den sårbarhet som är kopplad till beroendet av 
frivilliga insatser. 

 
• För storlommen bör man initiera ett nationellt eller samnordiskt program för ringmärkning; 

för att på sikt bygga upp ett underlag för kartering av spridningsmönster och bedömningar 
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av överlevnad, liksom uppdaterade karteringar av flyttningsvägar. Programmet bör läggas 
upp på sådant sätt att det kan kompletteras med studier av individmärkta fåglar och/eller 
satellitbaserad telemetri. 

 
• För smålommen bör man, som ett komplement till övervakningen inom det nationella 

programmet, genomföra återinventeringar av häckningsplatser med uppgifter om 
häckande smålommar under 1900-talet, för att erhålla ett bättre underlag för 
bedömningar av förändringar och trender i beståndets storlek. 

 
• Analysmaterialet avseende kvicksilver halter i ägg av storlom och smålom bör 

kompletteras med ägg insamlade under de senaste 10-15 åren, från slutet av 1990-talet 
och framåt, för att bedöma hur ökningen av kvicksilver i insjöfisk kan ha påverkat 
fåglarna. I nordamerikanska studier har man funnit att kvicksilverhalterna i ägg från 
svartnäbbad islom är en utmärkt indikator för ett belysa geografiska skillnader och 
tidsmässiga trender av spridningen av kvicksilver i sötvattensmiljöer. 

 
Mot bakgrund av att stora delar av de europeiska bestånden av de två lomarterna häckar 
inom landet är det viktigt att förvaltningen ligger i linje med olika åtaganden som föreskrivs i 
EUs fågeldirektiv. Båda arterna måste således vara representerade på en tillfredsställande 
nivå i nätverket av s.k. särskilda skyddsområden (SPA-områden) inom NATURA 2000. Vid 
en avstämning av representationen av häcknings- och fiskesjöar för de två lomarterna i det 
svenska SPA-nätverket bedömdes att storlommen är representerad på en tillfredsställande 
nivå, men genom att utpeka ett antal sjöar förordnade som s.k. områden av 
gemenskapsintresse (SCI-områden) även som SPA-områden kan artens ställning ytterligare 
förstärkas. För smålommen, där häckningslokaler och fiskevatten bör förvaltas i ett 
sammanhållet helhetsperspektiv, föreslås att 5-6 fiskesjöar som vardera nyttjas av 10-15 
smålomspar under häckningsperioden utpekas som nya SPA-områden. Ett antal 
häckningslokaler inom ett avstånd på högst 10 km från dessa sjöar bör ingå i dessa SPA-
områden som enklaver. Avstämningen omfattade ungefär 7 % av landets häckande bestånd 
av storlom och 17 % av smålomsbeståndet, varför den torde vara representativ för 
situationen i stort inom landet. 
 
Mot bakgrund av effekter kopplade till långsiktiga klimatförändringar ter sig framtiden inte 
alltför ljus för storlommen och smålommen. Båda lomarterna ingår bland de fågelarter med 
en huvudsaklig utbredning i norra Europa för vilka man förutspår att häckningsområdet 
kommer att krympa genom att sydgränsen förskjuts ytterligare norrut. Om prognoserna slår 
in kan både storlommen och smålommen vara försvunna som häckfåglar i landets södra och 
mellersta delar, liksom från större delen av Finland, på 2090-talet. För den typ av 
näringsfattiga sjöar som lommarna i första hand nyttjar för häckning och födosök är de 
långsiktiga förändringarna svåra att förutse, men i ett scenario om en utveckling mot mer 
näringsrika förhållanden och förhöjda halter av organiskt lösta ämnen, med åtföljande 
försämrade ljusförhållanden och förändringar i fisksamhällenas sammansättning, bör man på 
sikt räkna med ett ökande behov av både skötsel- och restaureringsåtgärder i lomsjöarna. 
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SUMMARY 
 
Divers or loons are fish-eating birds entirely linked to aquatic environments; during the 
breeding season primarily at freshwaters and in winter at sea in marine habitats. Two 
species are found breeding in Sweden, the Black-throated Diver or Arctic Loon (Gavia 
arctica) and the Red-throated Diver/Loon (Gavia stellata). The Black-throated Diver occurs at 
nutrient-poor (oligotrophic) clear-water lakes, and the Red-throated Diver at small water-
bodies and pools mostly devoid of fish. The Black-throated Diver primarily forages in the 
breeding lakes, while the Red-throated Diver is dependent on fish in surrounding larger 
freshwater lakes or at sea, primarily within a distance of 8-9 km. 
 
The divers play an important role in myths and folklore, all over their distribution range. They 
have since long been recognised in conservation work; in Sweden as well as in other parts in 
Europe and in North America, with reference to concern about a low breeding success and a 
complex pattern of threats. This includes water level fluctuations and disturbance from out-
door recreation at the breeding lakes, as well as decline in fish stocks and risk of exposure to 
mercury when foraging in nutrient-poor waters susceptible to impact from acid precipitation. 
 
The Nordic Countries have a key role in the management of the European populations of 
Black-throated Diver and Red-throated Diver. 5500-7000 pairs of Black-throated Diver breed 
in Sweden and with populations of similar size in Finland and Norway around 97 % of the 
breeding population in Europe (outside Russia) is found in The Nordic Countries. 1300-1900 
pairs of Red-throated Diver breed in Sweden, and in total around two thirds of the European 
population (outside Russia) is found in Sweden, Finland and Norway. Both species suffer 
from an unfavourable status in Europe. In the national Red List, however, the Black-throated 
Diver is judged as “least concerned”, while the Red-throated Diver is classified as “near 
threatened”. Both species are of special concern in the implementation of the EU Birds 
Directive and are to be considered in the designation of protected sites within NATURA 
2000. 
 
This report is primarily based on results from field surveys done within the framework of 
“Projekt LOM” during a period of 15 years, 1994-2008. The work started in 1994, as a 
common initiative by The Swedish Society for Nature Conservation (Svenska 
Naturskyddsföreingen) and The Swedish Ornithological Union (Sveriges Ornitologiska 
Förening). Since 2001, the project is run as an independent NGO in close co-operation with 
the two mother organisations. 
 
 

 
Black-throated Diver 

The annual surveys have covered around 7 % of the national breeding population, with a 
range of 4-12 % between years. Assessments of the breeding success are based on around 
5 % of the population for Sweden as a whole. The coverage is highest in the southern parts 
of the country (Götaland, 10 % of the population) and lowest in the north (Norrland, 2 %). 
 
During 1994-2008, the production of young was 0.40-0.47 large chicks per pair and years for 
different parts of the country, and assessed to be sufficient to cover the annual mortality. For 
at least the central parts of Sweden (Svealand), there are indications of a declining trend, 
while there are no temporal trends for the northern parts. In a long-term perspective and for 
Sweden as a whole, there are no indications of any trend during a period of around 30 years, 
from the early 1970s. 
 
The main part of the Black-throated Diver population breeds at lakes larger than 10 ha, 
without any upper size limit, but only a few lakes smaller than 1 km2 hold more than one 
territorial pair. There were no indications of differences in the breeding result in lakes of 
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different size (in contrast to findings in earlier studies). The recruitment was assessed to be 
sufficient to cover for the annual mortality in almost half (45 %) of the breeding lakes. 
 
Generally, the breeding lakes are nutrient-poor. Most of them are neutral or moderately acid 
with reference to pH, and slightly more than 10 % of lakes suffer from a low buffering 
capacity. With reference to absorbance, most lakes are moderately-considerably coloured. 
The breeding success is highest in lakes with low levels of total phosphorus. 
 
As for most oligotrophic freshwaters, fish stocks in the breeding lakes are mostly rather poor 
in species. Perch (Perca fluviatilis), Roach (Rutilus rutilus) and Pike (Esox lucius) are found 
in most lakes, and salmonids (primarily Vendace/Cisco Coregonus albula, Whitefish 
Coregonus spp. and/or Smelt Osmerus eperlanus) occur in nearly half of them. A few lakes 
are richer in fish species, with ten species or more. The production of young is highest in 
lakes with abundant stocks of small-sized Perch, and the survival of chicks is favoured by 
high light penetration (low absorbance). Presumably, the parents’ efforts to find prey fish to 
feed the chicks are made easier in lakes with clear water. 
 
 

 
Red-throated Diver 

The annual surveys have covered around 15 % of the breeding population, with a range of 
11-20 % between years. The estimates of breeding success are based on data from around 
9 % of the population with reference to the country as a whole. The coverage varies from 15-
20 % in the southern and central parts of Sweden to only 2 % in the northern parts. 
 
During 1994-2008, the production of young was higher in northern Sweden, compared to the 
central and southern parts of the country. In the core area of the Swedish population in 
Svealand and Dalsland as well as for the isolated population in south Sweden, the breeding 
performance was slightly above 0.70 large chicks per pair and year. This should be 
compared to 1.01 large chicks per pair and year for pairs foraging at freshwaters in northern 
Sweden and 0.94 for pairs that to a large extent forage at sea (and breeding up to 10 km 
from the coast). Thus, there is some concern whether the recruitment in central and south 
Sweden is sufficient for compensation of the annual mortality. There are no indications of 
long-term temporal trends. 
 
The main part of the Red-throated Divers breeds at small lakes and pools, smaller than 1 ha. 
The differences in production of young in different parts of the country are also reflected in 
the breeding performance in individual lakes. In the core area of the Swedish population, the 
average breeding success was sufficient to compensate for the annual mortality for only 37 
% of the breeding pools, compared to more than two thirds in the northern parts of the 
country. 
 
Like the breeding lakes of the Black-throated Diver, the foraging lakes used by Red-throated 
Divers are generally poor in nutrients. Most of them are weakly-moderately acid and single 
lakes suffer from a very poor buffering capacity, and pH as well as alkalinity is on average 
lower than in the Black-throated Diver lakes. Most of the fishing lakes have moderately-
considerably coloured water. There are no indications of any relationships between water 
chemistry or light conditions and the breeding performance by Red-throated Diver pairs 
foraging in different lakes. 
 
The fish stocks in the foraging lakes are relatively poor in species, with a composition that is 
characteristic for nutrient-poor lakes, although the Red-throated Diver shows a strong 
preference for lakes with salmonids (primarily Vendace and Whitefish) as compared to the 
Black-throated Diver. There are no indications that the breeding performance is related to the 
abundance of fish in the foraging lakes, but the chick survival (measured as the percentage 
of broods with two large chicks) is higher in lakes with high abundance of salmonid or 
cyprinid fish. 
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Threats and management 

The management of the two diver species involves various aspects to be considered in the 
preparation of management plans and conservation programmes, as well as in decisions 
about permits for e.g. exploitation of shoreline zones along lakes, boating (including water 
scooters and jet-skis), wind farm establishments and stocking of fish. The most important 
aspects to keep in mind are summarised, as follows: 
 
• For the Black-throated Diver, control of a stable water-level during the incubation period 

is the single most important measure if to secure a high breeding success. Restrictions 
in public access to breeding sites (e.g. small islets) may result in a positive additional 
benefit at lakes where water-level fluctuations are not considered to be a problem or 
kept under control. Better information about existing restrictions and regulation might be 
needed at some lakes. 

 
• For the Red-throated Diver, the long-term maintenance of viable stocks of small-sized 

salmonid and/or cyprinid fish in the fishing lakes is the single most important measure. 
Fishing lakes being at risk of re-acidification should be prioritised for continued liming, 
while the breeding pools should be excluded from any spread of lime. No permits for 
drainage of wetlands or for forestry purposes should be given if breeding pools are at 
risk to be directly or indirectly affected. 

 
• No permits for the use of water-scooters or jet-skis should be given for breeding and 

foraging lakes with regular occurrence of Black-throated Divers or Red-throated Divers. 
 
• Location of wind farms should be avoided in a buffer zone of 1 km around breeding 

lakes and foraging lakes for Black-throated Divers or Red-throated Divers, as well as in 
the flyways between breeding and foraging sites of Red-throated Divers. 

 
Temporal trends in the Black-throated Diver population in Sweden are monitored on an 
acceptable level of accuracy within the national bird monitoring programme, while it is more 
doubtful whether the Red-throated Diver is satisfactorily covered. However and for the Black-
throated Diver, our knowledge about dispersal and survival patterns, as well as migration 
routes, relates to recoveries of birds ringed during the beginning of the 20th century, and 
there is no information that reflects these patterns during recent decades. For both species, 
there is a need of continuous monitoring of the breeding performance, considering that for 
long-lived birds like the divers it may take long time until a decline in breeding success may 
be registered as a change in the size of the breeding population. 
 
Since the beginning of 1990s, there is an increasing trend in the contents of methylmercury 
in freshwater fish, related to leakage of mercury from atmospheric deposits in surrounding 
forests and wetlands. Against this background, there are reasons to pay attention to risks for 
fish-eating birds and other top predators in aquatic environments. In this perspective, it is 
slightly worrying that around 10 % of the breeding lakes for Black-throated Divers and up to 
more than 30 % of the fishing lakes used by Red-throated Divers are judged to be at risk of 
increased exposure to mercury, with reference to nutrient-poor conditions in combination with 
acid water or low buffering capacity.  
 
Future monitoring and research is recommended to include: 
 
• Continued monitoring of levels and trends in the breeding performance, as a 

complement to the monitoring of the size of breeding populations in the national bird 
monitoring programme. In order to guarantee long-term sustainability, any possibilities of 
co-ordination between voluntary field-work and the official monitoring programmes 
should be investigated; with the aim to reduce the vulnerability linked to activities based 
on work by volunteers. 
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• For the Black-throated Diver, there is a need of a national or Nordic programme for 
ringing; with the long-term aim to collect background information for studies of dispersal 
patterns, estimates of annual survival and updated mapping of migration routes. The 
programmes should be designed to make possible any complementary and more 
intensive studies of individually marked birds and satellite-based telemetry. 

 
• For the Red-throated Diver, there is a need to complement the national monitoring 

programme with field checks of sites with previous breeding records during the 20th 
century, in order to get a more accurate basis for assessments of changes and trends in 
the size of the breeding population. 

 
• Complementary collection and analysis of mercury contents in diver eggs (from both 

species), to investigate if there is any indication of impact that can be related to the 
increased levels in freshwater fish. The positive experiences in North America of using 
samples of eggs from Great Northern Diver (Common Loon, Gavia immer) as indicators 
of geographical patterns and temporal trends in the exposure of mercury should be 
taken into account. 

 
Against the background that substantial parts of the European breeding populations of both 
species of diver breed in Sweden, it is crucial that the management meets undertakings in 
line with the obligations of the EU Birds Directive. A satisfactory representation of the two 
species in the national network of Special Protection Areas (SPAs) within NATURA 2000 is 
important in this perspective. From a sample including lakes holding around 7 % of the 
breeding population of Black-throated Diver and 17 % of the Red-throated Diver population it 
was concluded that the Black-throated Diver is represented on a satisfactory level, although 
complementary designation of lakes currently only benefitting from a SCI designation should 
further strengthen the status of the species in the network. For the Red-throated Diver, the 
assessment was done keeping in mind that fishing lakes and surrounding breeding sites 
should preferably be managed in a coherent and holistic perspective. For this species, 
complementing the existing network with 5-6 fishing lakes, each regularly used by 10-15 
pairs during the breeding season, is proposed. These SPAs should also include (as 
enclaves) breeding sites at a maximum distance of 10 km from the fishing lakes. 
 
Considering effects of long-term climate change, the prospects for the two diver species are 
not very positive. Both species belong to the group of birds with a northern breeding range in 
Europe for which a reduction of the breeding range and contraction further northwards of the 
southern limit is predicted. If these prognoses are met, there are risks that both the Black-
throated Diver and the Red-throated may have disappeared from the southern and central 
parts of Sweden and large parts of Finland by the 2090s. The long-term changes in the kind 
of nutrient-poor lakes preferred for breeding and foraging are not fully known, but against a 
scenario of more nutrient-rich conditions and increased contents of dissolved organic 
material, resulting in less clear water and changes in the composition of fish stocks, a future 
need of management and restoration of the divers’ lakes seems likely. 
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 
 
Lommarna är fiskätande fåglar och helt knutna till vattenmiljöer. Totalt finns i världen fem 
arter som alla förekommer i skogs-, myr- och tundramiljöer i de norra delarna av Europa, 
Asien och Nordamerika. I Sverige häckar två arter, storlommen (Gavia arctica) och 
smålommen (Gavia stellata). Storlommen återfinns vid näringsfattiga klarvattenssjöar och 
smålommen vid små och ofta fisktomma skogstjärnar och myrgölar. Storlommen hämtar 
huvuddelen av sina fiskbyten i häckningssjön medan smålommen är beroende av fisk i 
kringliggande större sjöar eller i havet, oftast inom ett pendelavstånd på 8-9 km. Vintertid 
vistas både storlommen och smålommen i havsmiljöer. 
 
De övriga tre lomarterna är svartnäbbade islommen (Gavia immer), vitnäbbade islommen 
(Gavia adamsii) och stillahavslommen (Gavia pacifica). Svartnäbbade islommen häckar 
närmast på Island och Grönland. I Nordamerika återfinns den i liknande miljöer som 
storlommen i norra Europa. Vitnäbbade islommen är den mest fåtliga av de fem lomarterna, 
med en mestadels gles men spridd utbredning i tundraområden i Ryssland och Nordamerika. 
Båda islomsarterna uppträder regelbundet varje år i litet antal i svenska kustvatten (och 
ibland även i insjöar) under flyttning och vintertid. Stillahavslommen förekommer i 
Nordamerika och östligaste Sibirien, och den har aldrig setts i Sverige. 
 
Inom hela sitt utbredningsområde spelar lommarna en stor roll i myter, sagor och folktro. 
"Lom"-namnet är av oklart och dunkelt ursprung. Det finns i de flesta germanska språk och 
formellt belagt i Sverige från omkring år 1500 (Tyrberg 1996). Men givetvis är namnet mycket 
äldre, och en indikation på detta är att många småsjöar och tjärnar på Orkneyöarna bär 
namn av typen "Loomachun" och liknande, som är av fornnordiskt ursprung och kan 
härledas till vikingatid (Booth 1982). 
 
Sverige hyser tillsammans med Finland och Norge närmare 97 % av det europeiska 
beståndet av storlom (utanför Ryssland), och ungefär två tredjedelar av smålomsbeståndet 
inom samma område. Hur vi i Sverige skyddar och förvaltar de båda lomarterna och deras 
miljöer är alltså av betydelse både i ett nationellt och europeiskt perspektiv. Både 
storlommen och smålommen (liksom svartnäbbade islommen) ingår bland de fågelarter som 
är förtecknade i bilaga 1 i EUs fågeldirektiv1

 

, och för vilka "särskilda åtgärder för bevarande 
av deras livsmiljö" skall "vidtas för att säkerställa deras överlevnad och fortplanting" (artikel 
4.1 i direktivet). Således skall lomarterna vara representerade på en tillfredsställande nivå i 
nätverket av s.k. särskilda skyddsområden (SPA-områden) inom NATURA 2000. 

Under 1960-talet blev lommarna alltmer uppmärksammade i fågelskyddsarbetet, mot 
bakgrund av farhågor för en låg häckningsframgång (t.ex. Lindberg 1968, 1971). Den 
problembild som målades upp känns i stora drag fortfarande igen; vattenståndsvariationer 
och översvämmade bon i bland annat reglerade sjöar samt störningar från friluftslivet. Under 
1980-talet uppmärksammades hur lommarna och andra fiskätande fåglar (t.ex. fiskgjusen) 
påverkades av utglesade fiskbestånd och risk för förhöjda kvicksilverhalter i bytesfisken i 
försurade sjöar. Problematiken behandlades i den forskning om försurningseffekter i 
sötvattensmiljöer, som finansierades av Naturvårdsverket vid denna tidpunkt (t.ex. Eriksson 
1984, 1991, 1994). 
 
Övervakningen av de två lomarternas häckningsframgång har emellertid i huvudsak blivit en 
uppgift för det ideella naturvårdsarbetet. Under 1970- och 1980-talen initierades 
inventeringar på frivillig basis på skilda håll i landet. Således samordnade dåvarande Södra 
Älvsborgs Ornitologiska Förening (SÄOF) under flera år inventeringar av både storlom och 
smålom i västgötadelen av f.d. Älvsborgs län (t.ex. Eriksson m.fl. 1995 för storlommen, 
Eriksson & Johansson 1997 för smålommen). Storlomsbeståndet i Uppland i det närmaste 
totalinventerades på initiativ av Upplands Ornitologiska Förening 1986 och återigen tio år 

                                                 
1 Rådets direktiv av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar (79/409/EEG). 
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senare (Douhan 1986, 1997). Därutöver gjordes inventeringsinsatser avseende den ena eller 
båda lomarterna i bland annat Västmanland (Andersson 1988), Värmland (Borgström 1993, 
1996, 1999), Kronobergs län (Ylvén 1989) och Skåne (Karlsson 1983, Carlsson 1996, 1998). 
Vidare utfördes under 1980-talet specialinriktade undersökningar av storlomsbeståndet i 
några sjöar och sjösystem med ett förhållandevis stort antal par; t.ex. Båven i 
Södermanslands län (Edberg 1984), Sottern i Örebro län (Pettersson 1985), och Fegen-
Svansjöarna i gränsområdet där Västra Götalands, Hallands och Jönköpings läns möts 
(Götmark m.fl. 1988). 
 
 
 

 
 
Figur 1.1. Antalet rapportörer inom Projekt LOM, 1994-2008. 
 
 

 

 
 
Figur 1.2. Antalet rapportörer inom projekt LOM, fördelade med avseende på antal år man 
har medverkat i projektet (uppdaterad t.o.m. februari 2009). 
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Projekt LOM 
 
År 1994 tog Svenska Naturskyddsföreningen och Sveriges Ornitologiska Förening ett 
gemensamt initiativ till en samordnad och landstäckande inventeringsverksamhet, inom 
ramen för Projekt LOM (t.ex. Eriksson 2009). Sedan 2001 drivs verksamheten i form av en 
fristående ideell förening. 
 
Totalt har något över 400 personer medverkat med rapporter om storlom eller smålom på 
häckningsplatser i skilda delar av landet under minst ett år under perioden 1994-20082

 

. 
Antalet rapportörer ökade snabbt under de första åren, till drygt 200 år 1996 och till en viss 
del beroende på regionvisa satsningar på skilda håll i landet. Därefter minskade antalet 
rapportörer under fyra år i följd till ungefär 90 personer år 2000, varefter det återigen varit en 
långsam ökning. De senaste åren har 120-130 personer medverkat med rapporter (figur 1.1).  

Om man ser till alla personer som bidragit med rapporter under minst ett år sedan starten 
1994 finner man att 4 % har medverkat varje år och 16 % under minst tio år, medan ungefär 
en tredjedel bara har medverkat under ett enda år och närmare häften under ett eller två år 
(figur 1.2). Det finns alltså en kärnstyrka på ungefär 60 personer som medverkat år efter år, 
medan en stor del av rapportörerna har deltagit under bara något-några enstaka år. 
Undersöker man motsvarande fördelning för de personer som medverkat med rapporter för 
2008 finner man att en tredjedel av dessa har medverkat i stort sett varje år (med något 
undantag) och att 6 % av rapportörerna var nytillkomna för året (figur 1.2). Ett liknande 
mönster får man om man analyser rapporteringen under tidigare år från omkring 2000 och 
framåt på samma sätt. Rapporteringen till Projekt LOM bygger alltså dels på en regelbunden 
medverkan år efter år av trogen en kärntrupp, dels på personer som medverkar under något 
eller några år för att därefter lämna verksamheten. Detta innebär en sårbarhet vad gäller 
inventeringarnas långsiktighet, speciellt som flera personer i kärngruppen närmar sig eller 
redan har nått pensionsåldern. 
 
Antalet rapporter för de två lomarterna redovisas i kapitlen om beståndsstorlek, 
häckningsframgång och status. 
 
 
 

                                                 
2 Enligt avstämning i februari 2009. Till denna siffra skall läggas ett ganska stort antal personer som redovisat 

användbara uppgifter om storlom eller smålom på tänkbara häckningsplatser på ”Artportalen SVALAN” 
(http://www.artportalen.se/birds/default.asp), men som inte i övrigt varit i kontakt med Projekt LOM. För 
beräkningarna av häckningsframgång m.m. (se bilaga 1) har information som hämtats hem via SVALAN 
kompletterat det underlag som erhållits genom inventeringarna inom Projekt LOM.  
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2. HÄCKNINGSBIOLOGI, FLYTTNINGSVANOR OCH ÖVERVINTRING 
– LIKHETER OCH SKILLNADER MELLAN STORLOMMEN OCH 
SMÅLOMMEN 
 
Både smålommen och storlommen är fiskätande fåglar. Deras utbredningsområden i de 
norra delarna av Europa överlappar till stora delar, och huvuddelen av bestånden av båda 
arterna återfinns i barrskogslandskapets sjö- och myrmiljöer. Vintertid vistas båda lomarterna 
i havsmiljöer. Men det finns tydliga skillnader i hur de två arterna uppträder i sin miljö (tabell 
2.1). 
 
 
Lommarnas reproduktionsstrategi 
 
Lommarna är långlivade fåglar, de blir sent könsmogna, och de har ett låg årligt 
reproduktionsutfall med 1-2 (högst sällan 3) ungar. De är således utpräglade ”K-strateger”. 
 
Det finns inga exakta uppgifter om när könsmognaden inträffar. För storlommen bedömde 
Leo Lehtonen i sin klassiska undersökning av storlomsbeståndet i sjön Suonteenjärvi i 
mellersta Finland under 1960-talet att fåglarna etablerade häckningsrevir vid 5-6 års ålder 
(Lehtonen 1970). För smålommen har man, på basis av resultat från skotska 
ringmärkningsstudier, bedömt att huvuddelen av smålommarna torde häcka för första 
gången som treåringar (Okill 1994). 
 
Med ledning av återfynd av ringmärkta fåglar har man funnit att en storlom ofta blir över 20 år 
gammal och att en del fåglar uppnår en ålder på 25-30 år (Schüz 1974). Även smålommen 
torde uppnå en ganska hög ålder, och en svenskmärkt smålom innehar det internationella 
åldersrekordet på drygt 23 år (Fransson & Pettersson 2001). 
 
Liksom för andra långlivade fågelarter är det en regel snarare än undantag att lomparen 
upprätthåller ett revir utan att häcka enstaka år. Både för storlommen och smålommen gäller 
att andelen revirhållande par som avstår från att häcka varierar mellan åren; från bara ett 
fåtal icke häckande par vissa år till 15-30 % eller mer av det lokala eller regionala beståndet 
under andra år (Lehtonen 1970, Götmark m.fl. 1989, Mudge & Talbot 1993 för storlom; Barr 
et al. 2000, Dahlén & Eriksson 2002 för smålom). 
 
 
Storlommen 
 

 
Häckningsbiologi 

Storlommen häckar vid näringsfattiga klarvattenssjöar; från 10 ha storlek och uppåt utan 
någon övre arealgräns, men bara undantagsvis i sjöar som är mindre än 10 ha. I större sjöar 
med flera par ligger bona i regel på ett inbördes avstånd av ½ till 1½ km (Lehtonen 1970, 
Götmark m.fl. 1989). 
 
Storlommen återvänder parvis till sina häckningsrevir i samband med islossningen; i slutet av 
mars eller loppet av april i landets södra och mellersta delar. Boet läggs direkt på marken, 
alldeles vid strandkanten, eftersom lommarna har svårt att röra sig på land men ändå måste 
kunna ta sig ur och i vattnet. Detta innebär att bona är sårbara för vattenståndshöjningar i 
samband med regn eller reglering av vattenståndet, och översvämmade bon är en av de 
vanligaste anledningarna till avbrutna häckningar (t.ex. Hake m.fl. 2005). Ruvningstiden är 4-
5 veckor, och i landets södra och mellersta delar ses de första ungarna under de sista 
dagarna av maj och i början-mitten av juni. Det är vanligt med en omläggning, men sällan 
fler, om det första häckningsförsöket misslyckas. Ungarna blir flygga efter 8-9 veckor. Under 



 20 

år med sen islossning eller vid omhäckningar kan häckningssäsongen bli mer utdragen med 
ungar som inte är flygga förrän i augusti. 
 
Storlommens val av häckningssjöar styrs inte bara av tillgången på fisk utan också av 
siktdjupet och möjligheten att genom synen upptäcka fisken. Undersökningar av 
storlommens förekomst i olika sydvästsvenska sjöar har visat att siktdjupet har väl så stor 
betydelse som tätheten av fisk (Eriksson 1985, Eriksson & Sundberg 1991), och även i finska 
undersökningar har man funnit att förekomsten av storlom är kopplad till bl.a. siktdjupet 
(Kauppinen 1993). Fisksamhällena i storlommens häckningssjöar kan vara ganska artfattiga; 
med dominans av abborre, mört och gädda. Laxartad fisk (ofta siklöja) förekommer i närmare 
hälften av häckningssjöarna (Eriksson & Paltto 2010). 
 
I de allra flesta fall matas ungarna med fisk och vattenlevande insekter som föräldrarna 
hämtar i häckningssjön, även om det undantagsvis förekommer att fisk till ungarna hämtas 
från närliggande vatten. Sjöar med en hög ungproduktion kännetecknas bland annat av 
näringsfattiga förhållanden och god tillgång på abborre, och ungarnas överlevnad tills de blir 
flygga gynnas av goda ljusförhållanden (som torde underlätta för föräldrafåglarna att finna 
bytesfisk; Eriksson & Paltto 2010). De första 2-3 veckorna matas ungarna i stor utsträckning 
med storvuxna vattenlevande insekter såsom dagsländelarver, nattsländelarver och 
trollsländelarver samt mjukdelar av snäckor (t.ex. Lehtonen 1970, Sjölander 1978). Redan 
under den första veckan kan ungarna också matas med fisk och allteftersom ungarna växer 
ökar andelen fisk i dieten. Storlomsungarna kan knappast hantera fiskbyten som är större än 
drygt 20 cm så tillgången på småvuxen fisk är viktig (t.ex. Lehtonen 1970, Jackson 2003). I 
skotska undersökningar har man funnit att ungar som i huvudsak matas med fisk har en 
högre överlevnad än de som till stor del föds upp på insekter (Jackson 2003). 
 

 
Flyttning och övervintring 

Vår kunskap om storlommens flyttning och övervintring är bristfällig. Den bygger till stora 
delar på den omfattande ringmärkning som tysken Ernst Schüz bedrev vid Rosittens 
fågelstation i Ostpreussen (numera den ryska enklaven Kaliningrad) från slutet av 1920-talet 
och till början av 1940-talet (Schüz 1974)3

 

. Storlommen har inte ringmärkts i någon större 
omfattning i Sverige; av totalt omkring 250 märkta fåglar finns det bara fåtal återfynd och 
inga långdistansfynd (mer än 100 km från häckningsplatsen) efter 1960-talet. 

På basis av tillgänglig information kan man sluta sig till att svenska storlommar i stor 
utsträckning har en sydostlig sträckriktning till övervintringsområdet i Svarta Havet och östra 
Medelhavet, men att en del av beståndet också flyttar mot sydväst till marina miljöer i 
Skagerack, Nordsjön och Biscayabukten (Hemmingsson & Eriksson 2002). 
 

                                                 
3 Ringmärkningen av storlommar vid Rositten förtjänar en särskild historia. Under vårsträcket från 

övervintringsområdena i Svarta Havet och östra Medelhavet flyttar storlommarna kortaste vägen över land till 
det sydöstra hörnet av Östersjön. Där kan de stanna kvar i stora ansamlingar till dess isläget medger att de 
sträcker vidare till häckningsområden i de nordiska länderna och österut i Ryssland och Sibirien. Vid 
fågelstationen tog man i samarbete med traktens fiskare vara på storlommar som fastnat i laxfiskenät, och från 
slutet av 1920-talet till dess man tvingades att lägga ned verksamheten 1942 ringmärktes över 1000 lommar. 
Återfynd av dessa fåglar gjordes fram till 1960-talet, vilket visar att storlommen är långlivad och att en del fåglar 
blir 25-30 år gamla. 
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Häckningsmiljö för storlom. Storlommen är knuten till den typ av näringsfattiga 
klarvattenssjöar som är vanlig i Sverige, Finland och Norge men mer sällsynt i övriga 
delar av Europa. 
Foto: Mats O.G. Eriksson 
 

 
 
Tabell 2.1. Skillnader i häckningsbiologi och flyttningsvanor mellan storlommen och 
smålommen.  
 

 Storlom Smålom 
Häckningsmiljö Förhållandevis stora och 

näringsfattiga klarvattenssjöar. 
Ungarnas matas nästan 
uteslutande med föda som 
föräldrarna hämtar i häckningssjön. 

Småsjöar och tjärnar, som ofta är 
fisktomma. Ungarna matas nästan 
uteslutande med fisk som 
föräldrarna hämtar i större 
klarvattenssjöar eller från havet på 
ett pendelavstånd upptill 8-9 km. 

Fiskbestånd i fiskevattnen Höga tätheter av mörtartad eller 
laxartad fisk är ingen förutsättning. 

Höga tätheter av mörtartad eller 
laxartad fisk (ofta mört eller siklöja). 

Preferens för fiskesjöar 
med stort siktdjup 

Ja Nej 

Föda till ungarna I första hand fisk men även 
vattenlevande insekter (sländlarver 
etc.). Ungproduktionen gynnas av 
god tillgång på abborre. 

Nästan enbart fisk, främst mörtartad 
och laxartad fisk. 

Vattenkemi i häcknings- 
och fiskesjöarna. 

Näringsfattiga sjöar; i regel svagt-
måttligt sura men oftast med god 
alkalinitet. 

Genomgående lägre pH-värden och 
alkalinitet, jämfört med 
storlomssjöarna. 

Flyttningsriktning och 
övervintringsområden 

Både i sydostlig riktning till Svarta 
Havet och östra delarna av 
Medelhavet, och i sydvästlig riktning 
till Skagerack, Nordsjön och 
Biscayabukten. 

I sydvästlig riktning till Skagerack, 
Nordsjön och Biscayabukten. 

Havsmiljön under vintern Längre ut från kusten än 
smålommen. 

Närmare kusten än storlommen. 
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Storlommen i häckningsdräkt kännetecknas bland annat av ljusgrå hjässa och nacke, 
svart halsfläck och svart rygg med ett mönster av stora vita fläckar. Vinterdräkten är 
mer enfärgad, med vit framsida på bröstet (utan svart halsfläck) och en svartgrå 
kroppsöversida.  
Foto: Jan Andersson. 

 
 

 
 

Smålommens kanske mest framträdande karaktär på nära håll är den rödbruna 
halsfläcken. Den kan emellertid se svart ut på större avstånd, och då är den enfärgade 
brungrå ryggen det bästa kännetecknet. På vintern anlägger smålommen en mer 
enfärgad fjäderdräkt, med vita halssidor (utan röd halsfläck) och ljusgrå 
kroppsöversida med ett ljusprickigt mönster. Under alla årstider kan en smålom 
liggande på vattnet identifieras med den typiskt snett uppåtpekande näbbhållningen. 
Foto: Erik Larsson 
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Smålommen 
 

 
Häckningsbiologi 

Smålommen häckar vid små och ofta fisktomma skogstjärnar och myrgölar; i flertalet fall 
mindre än 1 ha och bara undantagsvis vid större sjöar (t.ex. Eriksson & Johansson 1997, 
Dahlén & Eriksson 2002). Smålomsåret börjar i landets södra delar ganska exakt kring 
vårdagjämningen i slutet av mars då fåglarna avslöjar sin ankomst genom sitt karakteristiskt 
kacklande läte, ofta under natten och morgontimmarna i samband med (vad man kan anta 
vara) rekognosceringsflygningar från isfria vatten till fortfarande islagda häckningstjärnar. 
Boet läggs alldeles vid strandkanten eller högst någon meter därifrån, ofta på gungflyn eller 
öppna dyytor. Stranden måste ha en lämplig, rundad profil utan överhäng, så att lommarna 
lätt kan ta sig ur och i vattnet. Ruvningstiden är ungefär fyra veckor, de första ungarna ses i 
regel i början-mitten av juni och de är flygga efter 6-7 veckor. Det är ganska vanligt med 
åtminstone en omläggning om det första häckningsförsöket misslyckas.  
 
Ungarna matas nästan uteslutande med fisk, som föräldrarna hämtar i kringliggande sjöar, 
upptill ett pendelavstånd på 8-9 km, sällan längre (Eriksson & Johansson 1997)4

 

. 
Smålommen är mera kräsen i sitt val av fiskevatten än storlommen, och god tillgång på 
småvuxen (mindre än 20 cm) mörtartad och laxartad fisk är en förutsättning. Studier av 
smålomsföräldrar som matar ungar visar att bytesfisken till största delen utgörs av siklöja och 
mört, medan en så allmänt förekommande fiskart som abborren saknas nästan helt i dieten. 
Smålommen tycks inte ha någon fördel av ett stort siktdjup på samma uttalade sätt som 
storlommen (Eriksson m.fl. 1990, Eriksson & Sundberg 1991). Stora delar av det europeiska 
smålomsbeståndet, t.ex. i Skottland och utefter Norrlandskusten, fiskar i havet och har sina 
boplatser i småsjöar och sötvattenssamlingar utefter kusten och på öar. 

En grundförutsättning för smålommen är således kombinationen av lämpliga 
häckningsmiljöer och vattendrag eller havsmiljöer på ett pendelavstånd som inte bör 
överstiga 8-9 km. Vanligen häckar bara ett par vid varje tjärn eller göl, men koloniartade 
ansamlingar av häckande par finns på några platser i norra och mellersta Sverige; t.ex. på 
myrmarker som är rika på häckningsgölar och med lämpliga fiskevatten på nära avstånd, 
eller på öar i större sjöar eller i havsområden med god tillgång på bytesfisk.  
 
Man kan spekulera i varför smålommen, som är så totalt beroende av fisk, har utvecklat ett 
beteende med häckning vid fisktomma småsjöar. Genom att lägga boet på gungflyartade 
stränder kan boet i viss utsträckning flyta upp och ned i takt med variationer i vattenståndet 
varvid sårbarheten för översvämningar blir mindre än för storlommen (Dahlén & Eriksson 
2002). Vidare kan frånvaron av gäddor utgöra en fördel; predation från gäddor har bedömts 
vara en viktig dödsorsak bland icke flygga storlomsungar i både finska och skotska 
undersökningar (Lehtonen 1970, Jackson 2003). 
 
Smålommens fiskesjöar uppvisar ett smalare och mer ”exklusivt” spektrum med avseende på 
vattenkemi och fiskförekomst, jämfört med storlommens häcknings- och fiskevatten. De har 
genomgående lägre pH-värden och alkalinitet samt mindre klart vatten. Laxartad fisk 
förekommer i huvuddelen av dem (Eriksson & Paltto 2010). Smålommen tycks också vara 
mer sårbar än storlommen för de ekologiska förändringarna i försurade sjöar; mot bakgrund 
av att arten i sitt bytesval är beroende av mörtartad och laxartad fisk, och att den inte nyttjar 
vattenlevande insekter som alternativ föda till ungarna (Eriksson 1991, 1994). 
 
 

                                                 
4 Det finns emellertid spektakulära exempel på att smålomsungarna undantagsvis kan livnära sig också på andra 

byten. Vid undersökningar av Polyarthemia forcipata (ett upptill 1-1½ cm stort kräftdjur tillhörande gruppen 
bladfotingar och knuten till fisktomma småsjöar i fjälltrakterna) kunde man notera att en ungkull med två 
smålomsungar åt rent på beståndet av Polyarthemia i en tjärn under en period på tre veckor, från kläckningen 
och framåt (Hellström & Nauwerck 1971). 
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Flyttning och övervintring 

Vår kunskap om smålommens flyttningsvägar och övervintringsområden baseras på ett 
betydligt bättre och mera aktuellt underlag än för storlommen. Totalt har ungefär 1150 fåglar 
märkts i Sverige, flertalet som ungar på häckningsplatserna efter mitten av 1980-talet. Hittills 
har man gjort ett 80-tal återfynd som visar att de svenska smålommarna flyttar i sydvästlig 
riktning till övervintringsområden i Skagerack, Nordsjön och Biscayabukten (Fransson & 
Pettersson 2001)5

 

. Övervintringsområdet delas med fåglar från bland annat Finland, 
Skottland och Grönland (Okill 1994). De stora ansamlingar av övervintrande lommar (75 % 
av dem smålommar) som upptäcktes i de södra och sydöstra delarna av Östersjön, utefter 
den tyska, polska och baltiska kusten, i början av 1990-talet (Durinck m.fl. 1993) bedöms i 
huvudsak omfatta fåglar som häckar i Ryssland.  

I de svenska och danska kustvattnen är storlommen mera fåtalig än smålommen under 
vintern, och storlommarna påträffas i regel på längre avstånd från land än smålommen. 
 
 

                                                 
5 Uppgifterna om antalet ringmärkta fåglar och återfynd har uppdaterats t.o.m. 2008, enligt 

Ringmärkningscentralens hemsida, http://www.nrm.se/rc. 
 

http://www.nrm.se/rc�
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Häckningsmiljöer för smålom; överst en myrgöl i Dalarna, nederst en 
skogstjärn i Västergötland. Lämpliga bolägen på gungflyartade stränder, 
gärna på små öar, är en grundförutsättning för smålommen. 
Foto: Mats O.G. Eriksson (båda bilderna). 
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3. STORLOMMEN I SVERIGE  
– BESTÅNDETS STORLEK, HÄCKNINGSFRAMGÅNG OCH 
BEVARANDESTATUS. 
 
 
Det häckande beståndets storlek 
 
Storlommen häckar i hela landet utom på Gotland och Öland, d.v.s. i alla de delar av landet 
där det grundläggande biotopkravet i form av näringsfattiga klarvattenssjöar med tillgång på 
bytesfisk och boplatser är uppfyllt. Beståndets storlek uppskattas till 5 500–7 000 till par 
(SOF 2002, BirdLife International 2004, se tabell 3.1, för länsvisa uppskattningar). Totalt 
häckar i Europa (exklusive Ryssland) 15 500–22 000 par (BirdLife International 2004). 
Således återfinns ungefär en tredjedel av den europeiska populationen i Sverige. Bestånden 
i Finland och Norge är av ungefär samma storleksordning, och därutöver finns 150-200 par i 
Skottland, och några tiotal par totalt i de baltiska länderna och Vitryssland (BirdLife 
International 2004). De nordiska länderna utgör således ett kärnområde för arten, med 
ungefär 97 % av det europeiska beståndet (utanför Ryssland). 
 
Storlommen minskade i antal i stora delar av sitt europeiska utbredningsområde under 
perioden 1970-1990 men under de senaste 10-15 åren har beståndets numerär stabiliserats. 
I Sverige har populationen varit under fortlöpande tillväxt sedan slutet av 1970-talet och 
bedöms ha ökat med 20-29 % under en 30-årsperiod, även om tillväxten mattats av något 
under den senaste 10-årsperioden (Ottvall m.fl. 2008). Under 1990-talet ökade 
storlomsbeståndets storlek också i Finland och Skottland, medan det minskade i Norge och 
Ryssland (BirdLife International 2004). 
 
 
Häckningsframgång 
 

 
Metodik 

Storlommens häckningsresultat har redovisats med två parametrar: 
• Ungproduktionen,
• 

 beräknad som "medelantalet stora ungar per stationärt par". 
Procentandelen ungkullar med 2-3 stora ungar:

 

 Lommarna lägger i regel två (ytterst 
sällan tre) ägg och oftast kläcks båda äggen. Men det är vanligt att bara en av ungarna 
överlever till flygg ålder, och överlevnaden är i stor utsträckning beroende på hur 
framgångsrika föräldrafåglarna är sitt födosök och matningen av ungarna (Jackson 2003). 
Andelen ungkullar med 2-3 stora ungar är alltså en indikation på födosöksförhållandena 
och tillgången på bytesfisk i lämplig storlek. 

De begrepp som används i redovisningen av häckningsresultat, samt metoderna för 
inventeringsarbetet i fält och beräkningarna av häckningsframgången redovisas mera i detalj 
i bilaga 1. 
 
Analyserna av häckningsframgången har redovisats separat för Götaland, Svealand och 
Norrland, enligt följande: 
• Götaland = Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Skåne, Hallands 

och Västra Götalands län. 
• Svealand = Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Värmlands, Närke, Västmanlands och 

Dalarnas län. 
• Norrland = Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.  
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Tabell 3.1. Länsvisa uppskattningar av antalet häckande par av storlom. 
 

Län Uppskattat 
antal 

häckande par 

Referenser m.m. 

 
GÖTALAND 

Östergötlands län 100-150 par SOF (2002), på basis av information från Regionala Rapportkommittén i 
Östergötland. 

Jönköpings län 150-200 par 100-150 par enligt Naturvårdsverket (1997) är i underkant, uppräknat med 
hänsyn till rapporteringen till Projekt LOM, 1994-2007. 

Kronobergs län cirka 400 par Ylvén (1989) uppskattade antalet par i länet till ca 380, efter inventeringar 
1985-87. 

Kalmar län 125-150 par Naturvårdsverket (1997). 
Gotlands län 0 par Storlommen saknas som häckfågel på Gotland. 
Blekinge län cirka 50 par Inventering 1989-90 (Andersson m.fl. 1990). 
Skåne län 25-30 par Baseras på inventeringar 1996 och 1997 (Carlsson 1998). 
Hallands län 80-120 par Cirka 75 par enligt SOF (2002), på basis av information från Regionala 

Rapportkommittén för södra Halland; uppräknat med hänsyn till 
förekomster i länets norra del och rapporteringen till Projekt LOM. 

Västra Götalands län 500-600 par Eriksson (2007). 
GÖTALAND, totalt 1480-1700 par  

 
SVEALAND 

Stockholms län cirka 125 par Baseras på uppgifter från den heltäckande inventeringen av Uppland och 
Södertörn 1996 (Douhan 1997, Strid 1998). 

Uppsala län cirka 75 par Baseras på uppgifter från den heltäckande inventeringen av Uppland 
1996 (Douhan 1997). 

Södermanlands län 100-150 par Naturvårdsverket (1997) 
Värmlands län 250-300 par Borgström (1999). 
Örebro län 150-200 par 100-150 par enligt Naturvårdsverket (1997) är i underkant, uppräknat med 

hänsyn till rapporteringen till Projekt LOM, 1994-2007. 
Västmanlands län 200-250 par Naturvårdsverket (1997). 
Dalarna 750-850 par Berglund m.fl. (1993). 
SVEALAND, totalt 1650-1950 par  

 
NORRLAND 

Gävleborgs län 250-300 par Naturvårdsverket (1997). 
Västernorrlands län 350-500 par 300-400 par i Ångermanland (SOF 2002, på basis av information från 

Regionala Rapportkommittén för landskapet); uppräknat med hänsyn till 
förekomsten i Medelpad. 

Jämtlands län 200-300 par Naturvårdsverket (1997). 
Västerbottens län 700-1000 par 400-500 par i landskapet Västerbotten (Olsson & Wiklund 1999), 

förmodad lägre täthet i lappmarkerna. 
Norrbottens län 800-1200 par Uppräknat, jämfört med Naturvårdsverket (1997), men ytterst osäker 

bedömning. 
NORRLAND, totalt 2300-3300 par  
HELA LANDET, totalt 5430-6590 par Föreslås avrundat till 5500-7000 par 
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Figur 3.1. Antal rapporterade stationära par av storlom, 1994-2008. 
 
 
 

 
Figur 3.2. Antal rapporterade stationära par av storlom som ingått i beräkningarna av 
ungproduktionen, fördelade på landsdelar, 1994-2008. 
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Rapporteringen till Projekt LOM 1994-2008 

Den årliga rapporteringen har varierat mellan 254 stationära par startåret 1994 och som mest 
740 par två år senare, 1996 (figur 3.1). Toppen i rapporteringen 1996-97 var kopplad till 
aktiva initiativ på lokal och regional nivå i skilda delar av landet. Efter en nedgång i 
rapporteringen under slutet av 1990-talet har antalet rapporterade par åter långsamt ökat 
sedan år 2000 till 450-500 par under de senaste åren (figur 3.1). Under hela perioden sedan 
1994 har flest par rapporterats från Götaland (figur 3.2). För ungefär 70 % av de 
rapporterade paren har informationen varit av tillräcklig kvalitet för att kunna ingå i 
beräkningsunderlaget för ungproduktionen, men tyvärr med en tendens till en minskad andel 
under senare år (figur 3.1). 
 
Rapporteringen har omfattat ungefär 7 % av det häckande storlomsbeståndet i landet, med 
en variation på 4-12 % mellan olika år. Beräkningarna av ungproduktionen har i genomsnitt 
baserats på uppgifter från ungefär 5 % av storlomsbeståndet och varierat mellan 2 % och 9 
% mellan olika år, om man ser till landet i sin helhet. Täckningen har varit bäst i Götaland, 
där beräkningarna av ungproduktionen har gjorts på basis av data från närmare 10 % av 
beståndet men med en ganska omfattande variation på 5-18 % mellan åren. För Svealand 
baseras bedömningarna av häckningsresultatet på data från 5 % av det häckande beståndet 
och en variation på 2-13 % mellan olika år, och för Norrland 2 % av storlomsbeståndet och 
en variation mellan åren på 1-5 %6

 

. Även om urvalet av inventerade sjöar och par inte har 
gjorts på strikt statistiska grunder, bör resultaten ha gett en representativ bild av 
häckningsframgången i åtminstone för Götaland och Svealand, medan de bör tolkas med 
viss reservation för Norrland. 

 
Ungproduktionen och andelen lyckade häckningar 

Storlommens häckningsutfall låg under perioden 1994-2007 inom ramen för det intervall på 
0,37-0,47 flygga ungar per par och år som på basis av återfynd av ringmärkta fåglar bedömts 
vara miniminivån för att kompensera för den årliga dödligheten (Nilsson 1977)7

 

. 
Ungproduktionen var högst i Svealand med 0,47 stora ungar per stationärt (eller 
revirhållande) par och år, och lägst i Norrland med 0,40 stora ungar per par och år (tabell 
3.2, figur 3.3, primärdata i bilaga 2, tabell I). Generellt låg häckningsutfallet något över den 
nivå som noterades i rikstäckande inventeringar 1971-73 (tabell 1 i Andersson m. fl. 1980). 

Utvecklingen av storlommens häckningsresultat i landets olika delar kan sammanfattas som 
följer: 
 
• Götaland:

 

 Under 12-årsperioden 1994-2005 noterades en försämrad ungproduktion, 
relaterad både till en minskad andel lyckade häckningar och en minskad proportion 
ungkullar med 2-3 stora ungar (Eriksson 2006a), och en negativ trend som emellertid inte 
kunnat fastställas med statistisk signifikans föreligger även för hela 15-årsperioden 1994-
2008 (tabell 3.2). För Västra Götalands län kunde en minskning i ungproduktionen 
fastställas för perioden 1994-2006, men i ett längre tidsperspektiv över en period från 
omkring 1970 och framåt förelåg ingen tidstrend (Eriksson 2007). 

• Svealand:

                                                 
6 Bedömningarna av hur stora delar av storlomsbeståndet som täckts av inventeringarna bygger på jämförelser 

av primärdata för figurerna 3.1 och 3.2 och data från tabell 3.1. 

 Här finns det anledning att uppmärksamma en fortlöpande och statistiskt 
fastställd minskning av ungproduktionen under perioden hela 1994-2008, och trenderna 
både vad gäller procentandelen lyckade häckningar och andelen ungkullar med 2-3 stora 

7 Skattningen av miniminivån bygger på återfynd av de storlommar som ringmärktes under perioden 1929-1941 
vid Rosittens fågelstation i Ostpreussen (nuvarande ryska enklaven Kaliningrad). Återfynd av dessa fåglar 
gjordes fram till 1960-talet (Schüz 1974) så beräkningarna återspeglar den situation som gällde i början och 
mitten av 1900-talet. Något aktuellt underlag för reviderade bedömningar saknas. Det finns behov av ett 
ringmärkningsprogram för storlommen för att erhålla aktuell information om flyttningsvägar, spridningsmönster 
och överlevnad. 
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ungar är negativa men har inte kunnat fastställas med statistisk signifikans (tabell 3.2, 
figur 3.3; se även nedan). 

 
• Norrland:

 

 För landets norra delar torde storlommens häckningsutfall ha legat på ungefär 
samma nivå under hela perioden 1994-2008 (tabell 3.2, figur 3.3). 

 
 
Tabell 3.2. Häckningsresultatet för storlom 1994-2008, beräknad på basis av 
rapporteringsunderlaget till Projekt LOM och kompletterande avstämning mot rapporteringen 
till Artportalen/SVALAN (primärdata i bilaga 2, tabell I). 
 

 Götaland Svealand  Norrland 
Ungproduktion: Antal "stora" ungar per par 

• Medelvärde per år, 1994-2008 
• Trend (Spearman rs) 
• P, tvåsidigt 

0,43 
-0,41 

ej sign. 

0,47 
-0,62 

0,01<P<0,02 

0,40 
-0,03 

ej sign. 
% lyckade häckningar (minst 1 "stor" unge) 

• Medelvärde per år, 1994-2008 
• Trend (Spearman rs) 
• P, tvåsidigt 

31 % 
-0,21 

ej sign. 

35 % 
-0,47 

ej sign. 

28 % 
0,09 

ej sign. 
% ungkullar med 2-3 "stora" ungar 

• Medelvärde per år, 1994-2008 
• Trend (Spearman rs) 
• P, tvåsidigt 

36 % 
-0,45 

ej sign. 

35 % 
-0,49 

ej sign. 

43 % 
-0,33 

ej sign. 
 
Anm.: Medelantalet stora ungar per par och procentandelen lyckade häckningar skiljer sig signifikant mellan de 
olika landsdelarna (”Kendal coeffecient of concordance”, W=0,23 resp. 0,39, N=3 områden, k=15 år, p<0,05 resp. 
<0,01), medan inga statistiskt signifikanta skillnader föreligger för procentandelen ungkullar med 2-3 stora ungar. 
 
 
 
 
Ungefär en tredjedel av häckningarna lyckades i den meningen att minst en unge blev 
halvvuxen; med högst andel lyckade häckningar i Svealand (i medeltal 35 % för perioden 
1994-2007) och lägst i Norrland (28 %, tabell 3.2). De flesta av de misslyckade häckningarna 
torde ha avbrutits under ruvningsstadiet (t.ex. Hake m.fl. 2005). Man kan spekulera i om de 
norrländska storlommarna är mer sårbara för variationer i vattenståndet under 
ruvningsperioden, jämfört med förhållandena längre söderut i landet, och om detta i så fall 
beror på att fåglarna i större utsträckning kanske häckar vid sjöar som regleras med ganska 
stora amplituder för elkraftsproduktion. Åtminstone för Svealand bör man inte utesluta att 
procentandelen lyckade häckningar kanske har minskat under perioden 1997-2008 (tabell 
3.2, figur 3.3), och frågan inställer sig om denna utveckling kan vara kopplad till förmodat 
ökade störningar från olika friluftsaktiviteter.  
 
Resultat från regionala och lokala undersökningar av storlommens häckningsframgång i olika 
delar av landet från 1970-talet och framåt visar att ungproduktionen genomgående legat på 
samma eller något under den nivå som noterats i de rikstäckande inventeringarna 1994-
2008; men med ganska stora skillnader mellan olika områden, sjöar och sjösystem, liksom 
mellan olika år inom samma område (tabell 3.3). 
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Figur 3.3. Storlommens häckningsresultat, 1994-2008. Antalet undersökta par anges i 
parentes. Medelantalet stora ungar per par och procentandelen lyckade häckningar skiljer 
sig signifikant mellan de tre landsdelarna ("Kendall coefficient of concordance", W=0,23 resp. 
0,39, N=3 områden, k=15 år, p<0,05 resp. <0,01), medan inga statistiskt signifikanta 
skillnader föreligger för procentandelen ungkullar med 2-3 stora ungar. 



 32 

Tabell 3.3. Häckningsresultatet för storlom i skilda delar av landet samt i Finland och 
Skottland. 
 

 År Antal 
par 

Medelantal 
stora ungar 

per par och år 

% lyckade 
häckningar; 

medelvärde per 
år 

% ungkullar med 
2-3 stora ungar; 

medelvärde per år 

Referens 

REGIONVISA INVENTERINGAR 
Kronobergs län 1985-87 23-71 0,51 (0,28-0,87) 31 % (11-67 %) 25 % (0-68 %) Ylvén (1989) 
Västra Götalands län 1968-2006 

1994-2006 
6-126 

37-126 
0,38 (0,09-0,84) 
0,46 (0,30-0,84) 

30 % (9-63 %) 
33 % (23-45 %) 

25 % (0-70 %) 
34 % (16-70 %) 

Eriksson (2007) 
Eriksson (2007) 

Värmland 1994-2006 4-41 0,64 (0,20-1,07) 43 % (20-75 %) 45 % (12-100 %) Eriksson (2006b) 
Uppland 1986 

1996 
96 
102 

0,33 
0,46 

25 % 
37 % 

25 % 
24 % 

Douhan (1986) 
Douhan (1997) 

Dalarna (14 sjöar) 1980-89 3-10 0,42 (0,19-0,82) - - Berglund m.fl. (1993) 
Södra och mellersta 
Finland 

1972-88 16-88 0,30 (0,11-1,00) - - Pakarinen (1989) 

Norra Skottland 1972-77 
1981 

ca 35 
56 

0,31 
0,23 

23 % 
- 

5 % 
- 

Mudge & Talbot (1993) 
Mudge & Talbot (1993) 

Nordvästra Skottland 1977 40 0,18 - - Bundy (1979) 
West Sutherland, 
Skottland 

1983-87 28-32 0,23 (0,17-0,28) 31 % (23-38 %) - Mudge & Talbot (1993) 

Ross-shire, Skottland 1986-87 25-31 0,29 (0,28-0,29) 52 % (båda åren) - Mudge & Talbot (1993) 

INVENTERINGAR AV SJÖAR OCH SJÖSYSTEM 
Fegen-Svansjöarna 
(25,8 km², Västra 
Götaland, Hallands och 
Jönköpings län) 

1974 
1979 

1983-83 
1997-2000 

20 
20 
18 

16-22 

0,10 
0,05 
0,37 

0,44 (0,27-0,56) 

- 
- 
- 

31 % (23-29 %) 

- 
- 
- 

26 % (20-38 %) 

Alexandersson (1979) 
Alexandersson (1979) 
Götmark m.fl. (1988) 
Hake m.fl. (2005) 

Möckeln (48,9 km², 
Kronobergs län) 

1972-78 12-31 0,24 (0,00-0,28) - - Andersson m.fl. (1980) 

Järnlunden (15,9 km², 
Östergötlands län) 

1965-77 7-13 0,06 (0,00-0,58) - - Andersson m.fl. (1980) 

Sottern (26,8 km², 
Örebro län) 

1972-78 
1983 

1995-2008 

26-28 
19 

13-20 

0,20 (0,11-0,36) 
0,64 

0,27 (0,07-0,50) 

- 
53 % 

22 % (7-36 %) 

- 
67 % 

25 % (0-50 %) 

Andersson m.fl. (1980) 
Pettersson (1985) 
Arne Holmer (rapportering 
till Projekt LOM) 

Båven (67,6 km², 
Södermanlands län) 

1973 
1978 
1983 
2003 

ca 30 
ca 70 

56 
81 

0,39 
0,10 
0,30 
0,44 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

Andersson m.fl. (1980) 
Edberg (1984) 
Edberg (1984) 
Opublicerad inventering 

Souteenjärvi, östra 
delen (70 km², mellersta 
Finland) 

1961-68 7-18 0,41a - - Lehtonen (1970) 

Rautalampi, Savolax, 
Finland 

1982-86 87, totalt 
för hela 
perioden 
1982-86. 

0,41a 35 % (23-51 %) - Pakarinen (1989) 

Päijänne (1100 km², 
södra Finland) 

1986-88 88, totalt 
för hela 
perioden 
1986-88. 

0,05 - - Pakarinen (1989) 

 
a Siffrorna för de två finska sjöarna avser medelantalet ungar per par med fastställd häckning, medan uppgifterna 

i övrigt är relaterade till stationära (revirhållande) par. Om ungproduktionen hade relaterats till stationära par 
hade de redovisade siffrorna varit något lägre. 
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Häckningsresultatet i Finland tycks ha legat på ungefär samma eller möjligen något lägre 
nivå än i Sverige. I en sammanställning av storlommens häckning under 1970- och 1980-
talen i södra och mellersta Finland noterades en genomsnittlig ungproduktion på bara 0,30 
stora ungar per par (Pakarinen 1989). I enstaka sjöar och vattensystem med en omfattande 
reglering av vattenståndet var häckningsframgången anmärkningsvärt låg; t.ex. 0,05 stora 
ungar per par i Päijänne i södra Finland (tabell 3.3). 
 
I norra Skottland noterades en häckningsframgång på 0,24 ungar per par vid inventeringar 
1983-87 (omfattande 28-62 par), och procentandelen lyckade häckningar var i genomsnitt 34 
% per år. Också i andra skotska undersökning noterade man under 1970- och 1980-talen en 
betydligt lägre ungproduktion än i Sverige och Finland (tabell 3.3). Mer omfattande störningar 
(inkl. olaglig insamling av ägg) och ett högre predationstryck av nattaktiva däggdjur (t.ex. räv, 
mård, utter) bedömdes ha medverkat till det sämre häckningsresultatet (Mudge & Talbot 
1993). Genom ett omfattande program med häckningsflottar har man sedan slutet av 1980-
talet lyckats höja ungproduktionen med ungefär 44 % (Hancock 2000). 
 

 
Ungarnas överlevnad 

I drygt en tredjedel av ungkullarna överlevde två (eller i undantagsfall tre) ungar till "stor" 
ålder under perioden 1994-20088

 

, d.v.s. att ungöverlevnaden låg på ungefär samma nivå 
som noterades i de rikstäckande inventeringarna 1971-73 (tabell 2 i Andersson m.fl. 1980). 
Som ovan nämnts var det försämrade häckningsutfallet i Götaland under mitten-slutet av 
1990-talet och början av 2000-talet åtminstone till viss del kopplat till en minskad 
procentandel ungkullar med 2-3 stora ungar. Man bör även uppmärksamma förekomsten av 
en fortsatt negativ trend i Götaland och Svealand, även den inte kunnat fastställas med 
statistisk signifikans. Det fanns inte några tendenser till skillnader mellan landets olika delar 
(tabell 3.2, figur 3.3). 

 
Häckningsresultatet i enskilda sjöar. 

För 243 sjöar finns underlag för uppskattningar av det genomsnittliga häckningsutfallet på 
basis av data från minst fem år under perioden 1994-2008. Materialet omfattar 236 sjöar 
med uppgifter om ungproduktionen (beräknat med medelantalet stora ungar per par och år) 
och 76 sjöar där bedömningar av förutsättningarna för ungarnas överlevnad gjorts på basis 
av information om procentandelen ungkullar med 2-3 stora ungar (för 71 sjöar finns alltså 
bedömningar både om ungproduktionen och om ungarnas överlevnad, primärdata i bilaga 2, 
tabell III). Med detta underlag har häckningsutfallet i sjöarna relaterats till areal och om 
ungproduktion varit tillräcklig för att kompensera för den årliga dödligheten. Totalt omfattar 
materialet 0,3 % av landets 95 721 sjöar som är större än 0,01 km², och 1 % av landets 
24 028 sjöar som är större än 0,1 km² (enligt SMHI 1996). 337 storlomspar bedöms ha 
häckat eller upprätthållit stationära revir i dessa 243 sjöar, vilket svarar mot drygt 5 % av det 
svenska beståndet och i genomsnitt 1,4 par per sjö (tabell 3.4). Täckningen varierar 
emellertid mellan landets olika delar; den är högst i Götaland (11 % av storlomsparen) och 
lägst i Norrland (drygt 2 %). 
 
Ungproduktionen torde ha legat på tillräcklig nivå för att kompensera för den årliga 
dödligheten för knappt hälften (eller 45 %) av sjöarna och det finns ingen tendens till 
skillnader mellan landets olika delar eller för sjöar i olika arealklasser (tabell 3.5)9

                                                 
8 Ungkullar med tre stora ungar har noterats för 15 bland de totalt 2111 ungkullar (0,7 %) som rapporterats under 

perioden 1994-2008 (Götaland: 3 av 902 kullar, 0,3 %; Svealand: 8 av 796 kullar, 1,0 %; Norrland 4 av 413 
kullar, 1,0 %). I finska undersökningar (refererade av Lehtonen 1970) har man noterat tre ägg i 0,3-1,3 % av 
undersökta storlomsbon (inte helt jämförbara siffror eftersom de avser ungkullar resp. äggkullar). 

. 

9 Miniminivån för att kompensera för den årliga dödligheten har lagts vid 0,42 ungar per par och år, d.v.s. i mitten 
av det intervall på 0,37-0,47 ungar per par och år som räknats fram på basis av återfynd av fåglar ringmärkta 
under perioden 1929-41 (Nilsson 1977).  
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Tabell 3.4. Fördelningen av häckningssjöar för storlom med avseende på landsdelar och 
uppskattat antal stationära par. 
 
 Antal (%) 

undersökta 
sjöar 

% av samtliga sjöar i landet eller 
landsdelena 

Uppskattat 
antal parb 

% av det 
häckande 
beståndetc 

Genomsnittligt 
antal par per 

sjö 
  Relaterat till alla 

sjöar >0,01 km2 
Relaterat till alla 
sjöar >0,1 km2 

   

Götaland 120 (49 %) 0,9 % 1,4 % 182 11,4 % 1,52 
Svealand  63 (26 %) 0,5 % 2,6 % 87 4,8 % 1,38 
Norrland 60 (25 %) 0,1 % 0,4 % 68 2,4 % 1,13 
Hela landet 243 0,3 % 1,0 % 337 5,4 % 1,39 
 
a Information om det totala antalet sjöar enligt SMHI (1996). 
b Primärdata i bilaga 2, tabell III. 
c Relaterat till data i tabell 3.1. 
 
 
 
Tabell 3.5. Fördelningen av häckningssjöar för storlom med avseende på ungproduktionens 
nivå. 
 

 Antal (%) häckningssjöar 
 Ungproduktionen ligger på eller 

över nivån för att kompensera 
för den årliga dödlighetena 

Ungproduktionen ligger under 
nivån för att kompensera för 

den årliga dödlighetenb 

Totalt 

Götaland 55 (46 %) 64 (54 %) 119 
Svealand  27 (47 %) 30 (53 %) 57 
Norrland 24 (40 %) 36 (60 %) 60 
Hela landet 106 (45 %) 130 (55 %) 236 

SJÖARNA FÖRDELADE MED AVSEENDE PÅ AREAL 
0,01-0,1 km2 2 (22 %) 7 (78 %) 9 
0,1-1 km2 65 (46 %) 76 (54 %) 141 
1-10 km2 33 (45 %) 40 (55 %) 73 
10-100 km2 6 (50 %) 6 (50 %) 12 
>100 km2 0 1 (100 %) 1 

 
a ≥0,42 stora ungar per par och år. 
b <0,42 stora ungar per par och år. 
 
Anm.: Det finns inga skillnader i fördelningen mellan sjöar med en ungproduktion på <0,42 resp. ≥0,42 stora 
ungar per par som kan fastställas med statistisk signifikans, vare sig med avseende på landsdelar (Χ²=0,30, df=2) 
eller areal (Χ²=0,014, df=2 efter sammanslagning av data f ör arealklasserna 0,01-0,1 och 0,1-1 km2 resp. 10-100 
och >100 km2). 
 
 
 
 
Förutsatt att de undersökta sjöarna och paren utgör ett representativt urval ur det svenska 
storlomsbeståndet kan man sluta sig till att huvuddelen av alla storlomspar (97 %) häckar i 
sjöar som är större än 10 ha eller 0,1 km2 (tabell 3.6) och utan någon övre arealgräns, även 
om närmare hälften av paren häckar vid sjöar som är mindre än 1 km2 (denna bedömning 
torde gälla även om de procenttal som redovisas i tabell 3.6 kan vara något överskattade). 
Bara ett fåtal (2 %) av sjöarna som är mindre än 1 km2 hyser mer än ett häckande eller 
stationärt storlomspar, och även i huvuddelen av sjöarna inom intervallet 1-10 km2 uppträder 
bara ett par. Många av de svenska storlommarna torde således vara ”ensamhäckare” i den 
meningen att de inte delar ”sin” häckningssjö med fler par. I flertalet av sjöarna som är större 
än 10 km2 torde det emellertid häcka två eller (i många sjöar betydligt) fler storlomspar. I 
större sjöar med flera storlomspar ligger bona i regel på ett inbördes avstånd varierande från 
ungefär ½ km upptill 1½ km (t.ex. Lehtonen 1970, Götmark m.fl. 1989). 
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Tabell 3.6. Fördelningen av häckningssjöar för storlom med avseende på arealklasser och 
uppskattat antal stationära par. 
 

Arealklass Antal (%) häckningssjöar Uppskattat antal para 

 1 par 2 par 3 par 4 par ≥5 par Totalt  
0,01-0,1 km2 9 (100 %) - - - - 9 (4 %)  9 (3 %) 
0,1-1 km2 143 (99 %) 2 (1 %) - - - 145 (60 %) 147 (43 %) 
1-10 km2 54 (71 %) 15 (20 %) 5 (6 %) 2 (3 %) - 76 (31 %) 107 (32 %) 
10-100 km2 2 (17 %) 2 (17 %) 4 (33 %) 1 (8 %) 3 (25 %) 12 (5 %) 72 (21 %) 
>100 km2 - 1b - - - 1 (0 %) 2b (1 %) 
Totalt 208 (86 %) 20 (9 %) 9 (3 %) 3 (1 %) 3 (1 %) 243 337 

 
a Primärdata i bilaga 2, tabell III. Uppskattat antal par i sjöarna >1 km2 kan vara underskattat eftersom 

informationen bygger på det antal par som rapporterats till Projekt LOM och att totala antalet par i en del av 
dessa sjöar rimligtvis är större (se bilaga 2, tabell III för detaljer). Den procentuella andelen par i sjöar <1km2 
kan således vara något överskattad. 

b Avser rapporteringen till Projekt LOM 1994-2008. Rimligtvis finns betydligt fler par i den aktuella sjön (Siljan; 
673490, 145597). 

 
 
 
Tabell 3.7. Fördelningen av häckningssjöar för storlom, med avseende på häckningsutfallet i 
olika arealklasser. 
 

Arealklass Medelantal ungar per par, 
år och sjö 

Medel-% ungkullar med 2-3 
stora ungar per år och sjö 

0,01-0,1 km2 0,26 (9 sjöar) 30 % (2 sjöar) 
0,1-1 km2 0,45 (141 sjöar) 41 % (41 sjöar) 
1-10 km2 0,41 (73 sjöar) 35 % (27 sjöar) 
10-100 km2 0,39 (12 sjöar) 36 % (6 sjöar) 
>100 km2 0,20 (1 sjö) -a 

 
a Beräkningsunderlag för minst fem år under perioden 1994-2008 saknas för den aktuella sjön. 
 
Anm.: Inga skillnader i ungproduktionen eller andelen ungkullar med 2-3 ungar som kan fastställas med statistisk 
signifikans (Kruskall-Wallis variansanalys: KW=3,65,df=4 resp. KW=2,44, df=3). 
 
 
 
 
Det fanns ingen tendens till skillnader i häckningsutfallet i sjöar av olika storlek (tabell 3.7). 
Detta resultat skiljer sig från några tidigare svenska undersökningar, t.ex. den rikstäckande 
inventeringen av storlom 1971-73 (Andersson m.fl. 1980) och inventeringar i Uppland på 
1980- och 1990-talen (Douhan 1997), där man noterade ett sämre häckningsresultat i större 
sjöar. I dessa undersökningar kopplades arealeffekten till bland annat större variationer i 
vattenståndet och mer omfattande störningar från friluftslivet.  
 
Tidstrender i ungproduktionen beräknades för totalt 127 sjöar med information om 
häckningsutfallet för minst åtta år under perioden 1994-2008. Trender som kunnat styrkas 
med statistisk signifikans (på 95 %-nivån) förelåg för 17 sjöar (13 %), vilket är fler än 
förväntat på slumpmässiga grunder; med en förbättrad ungproduktion i fyra sjöar (3 %) och 
en försämrad i 14 sjöar (10 %, tabell 3.8, detaljer i bilaga 2, tabell III). Indikationerna på en 
större procentandel sjöar med en fastställd tidstrend i Götaland (17 %), jämfört med 
Svealand (13 %) och Norrland (6 %) kunde inte fastställas med statistisk signifikans (tabell 
3.8). Det finns emellertid anledning att uppmärksamma att ungproduktionen försämrats i 
ungefär tre fjärdedelar och förbättrats i bara en fjärdedel av sjöarna med en fastställd 
tidstrend. 
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Tabell 3.8. Fördelningen av häckningssjöar för storlom med avseende på tidstrender i 
ungproduktionen. 
 

 Antal (%) häckningssjöar 
 Positiv tidstrend Negativ tidstrend Totalt, med tidstrend Utan tidstrend 

Götaland 2 (3 %) 10 (15 %) 12 (17 %) 57 (83 %) 
Svealand  0 3 (13 %) 3 (13 %) 20 (87 %) 
Norrland 2 (6 %) 0 2 (6 %) 33 (94 %) 
Hela landet 4 (3 %) 13 (10 %) 17 (13 %) 110 (87 %) 

SJÖARNA FÖRDELADE MED AVSEENDE PÅ AREAL 
0,01-0,1 km2 - - 0 4 (100 %) 
0,1-1 km2 2 (3 %) 10 (14 %) 12 (16 %) 61 (84 %) 
1-10 km2 2 (5 %) 3 (7 %) 5 (12 %) 37 (88 %) 
10-100 km2 - - 0 8 (100 %) 
>100 km2 - - - - 

 
Anm. 1: Inga skillnader som kan fastställas med statistisk signifikans vad gäller andelen sjöar med tidstrend, vare 
sig för olika delar av landet (Χ²=1,40, df=1, efter sammanslagning av data för Svealand och Norrland) eller för 
olika arealklasser (Χ²=0,40, df=1, efter sammanslagning av data f ör arealklasserna 0,01-0,1 och 0,1-1 km2 resp. 
1-10, 10-100 och >100 km2).  
 
Anm. 2: För de 17 sjöarna med en fastställd tidstrend skiljer sig fördelningen mellan sjöar med positiv resp. 
negativ trend (26 % resp. 76 %) från den slumpmässiga avvikelse som förväntas vid en jämn fördelning (Χ²=4,76, 
df=1, p<0,05, tvåsidigt). 
 
 
 
Tabell 3.9. Vattenkemi och ljusförhållanden i storlommens fiskesjöar (antal sjöar med data 
inom parentes). 
 

 Alla sjöar med information om vattenkemi 
och/eller ljusförhållandena 

Sjöar med beräkning av tidstrend för 
ungproduktionen; medelvärdenb 

 Medelvärde Min.-max.-värde Ingen eller positiv trendc Negativ trend 
pH 6,9 (74 sjöar) 6,1-8,0 6,8 (43 sjöar) 6,9 (5 sjöar) 
Alkalinitet, mekv/l 0,31 (74 sjöar) 0,04-2,3  0,23 (43 sjöar) 0,25 (5 sjöar) 
Totalfosfor, mg/l 0,012 (58 sjöar) 0,005-0,032 0,011 (25 sjöar) 0,013 (3 sjöar) 
Absorbans, f420/5 0,11 (70 sjöar) 0,03-0,39 0,11 (43 sjöar) 0,12 (5 sjöar) 
Siktdjup, m 3,7 (54 sjöar) 0,8-10,5 Ingen uppgift Ingen uppgift 

 
a Data från Eriksson & Paltto (2010, tabell 1 och appendix B). 
b Inga skillnader mellan sjöar med ingen eller positiv trend resp. negativ trend (Mann-Whitney U-test). 
c En sjö med positiv trend. 
 
 
 
 
Däremot är andelen sjöar med tidstrend ungefär densamma för sjöar som är större 
respektive mindre än 1 km2 (16 % resp. 12 %, tabell 3.8). 
 
För de flesta sjöarna har tidstrenderna (positiva eller negativa) inte kunnat kopplas till några 
specifika förhållanden. Det finns inte heller några indikationer på att de vattenkemiska 
förhållandena var annorlunda i sjöarna med en försämrad ungproduktion (tabell 3.9)10

 

. För 
tre sjöar kan emellertid trenderna i häckningsutfallet tidsmässigt kopplas andra händelser: 

                                                 
10 Information om vattenkemiska förhållanden fanns för 48 av de 127 sjöarna där tidstrender i ungproduktionen 

har beräknats, med en tidstrend fastställd med statistisk signifikans för sex av sjöarna (tabell 3.9). Provfiskedata 
fanns för 20 av sjöarna, men en tidstrend som kunde fastställas med statistisk signifikans förelåg bara tre av 
dessa sjöar; d.v.s. underlaget för en jämförelse av fiskförekomsten i sjöar med ingen resp. fastställd trend var 
för litet. 
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• För två av sjöarna med en försämrad ungproduktion, Bodasjön (Jönköpings län; 638112, 
145315) och Rösjön (Skåne län; 624598, 133125) har etablering av häckande storskarv 
skett under perioden 1994-2008 (se även texten under ”relationer till storskarv” i kapitel 
5 om hot- och problembild).  

 
• En av sjöarna med en förbättring i häckningsutfallet, Stora Holmevatten i Kynnefjäll 

(Västra Götalands län; 651960, 126392), var påtagligt påverkad av försurning under 
mitten och slutet av 1900-talet, och här finns ett tidsmässigt samband med en 
återhämtning av abborrbeståndet efter kalkning. 

 
I tidigare undersökningar har man även försökt att relatera häckningsutfallet i olika sjöar till 
bland annat flikighetstal11

 

, vattenståndsvariationer, fisktillgång, vattenkemi och 
ljusförhållanden. Man har även försökt att väga in olika tänkbara mått på störningar från 
fritidsaktiviteter, såsom kvoten mellan antalet hus inom 200 meter från stranden och 
sjöarealen eller antalet båtar per km2 sjöyta (t.ex. Andersson m.fl. 1980, Eriksson 1987, 
Eriksson m.fl. 1995, Eriksson & Hake 2000, Hake m.fl. 2005). Problematiken kring variationer 
i vattenståndet under ruvningsperioden behandlas under ”vattenståndsvariationer” i kapitel 5 
om hot- och problembild, och eventuell påverkan på häckningsutfallet från friluftslivet under 
”störningar” i samma kapitel. Frågor kopplade till samband mellan ungproduktionen, 
vattenkemiska förhållanden och fisktillgång behandlas längre fram i detta kapitel.  

 
Jämförelse med rikstäckande inventeringar 1971-73. 

En rikstäckande studie av storlommens häckningsframgång, omfattande ungefär 110 sjöar, 
genomfördes 1971-73 på initiativ av bland annat dåvarande Skogshögskolan (Andersson 
m.fl. 1980). På basis av data från 60 sjöar med uppgifter om häckningsresultatet för minst ett 
år för perioden 1971-73 såväl som för perioden 1994-2008 (bilaga 2, tabell IV) gjordes en 
parvis jämförelse av häckningsutfallet (tabell 3.10), för en bedömning om några 
förändringar skett över en period på närmare 30 år från början av 1970-talet till omkring år 
2000.12

 
 

Det finns ingen tendens till att den genomsnittliga nivån i ungproduktionen i de 60 sjöarna 
har förändrats mellan 1971-73 och 1994-2008. De numerärt ganska stora skillnaderna, med 
generellt högre värden för perioden 1971-73, kunde inte styrkas med statistisk signifikans, 
vare sig för landet i sin helhet, för de olika landsdelarna eller för olika arealklasser (tabell 
3.10)13

 

. Avsaknaden av en tidstrend i en långtidsserie avseende ungproduktionen i Västra 
Götalands län 1968-2006 (tabell 2 och figur 1 i Eriksson 2007) ger också stöd för 
bedömningen att storlommens häckningsutfall under senare år legat på ungefär samma nivå 
som i början av 1970-talet. 

Vid inventeringarna 1971-73 noterades att två ungar överlevde till "stor" ålder i ungefär 30 % 
av ungkullarna (tabell 2 i Andersson m.fl. 1980), d.v.s. på samma nivå eller möjligen något 
lägre än vad som noterats inom Projekt LOM för perioden 1994-2008. 

                                                 
11 Flikighetstalet är ett mått på förhållandet mellan sjöns areal och strandlängd. Ett högt värde antyder att 

förhållandevis stora delar av sjön utgörs av strandnära områden med gynnsamma betingelser för fisk och andra 
bytesdjur, och att tillgången på skyddade boplatser kan vara förhållandevis god. I tidigare undersökningar i 
sydvästra Sverige har man emellertid inte funnit något samband mellan sjöarnas flikighet och häckningsutfallet 
(Eriksson 1987, Eriksson m.fl. 1995). 

12 Primärdata för perioden 1971-73 har tillhandahållits av Peter Lindberg, Zoologiska institutionen, Göteborgs 
universitet. 

13 Jämförelsen mellan 1971-73 och 1994-2008 bör ske med en reservation för att de 60 sjöarna kanske inte utgör 
ett representativt urval. För de sjöar i Svealand och Norrland som ingår i jämförelsen ligger häckningsutfallet 
över den nivå som räknats fram på basis av de mer heltäckande inventeringarna inom Projekt LOM under 
perioden 1994-2008 (enligt tabell 3.2). Likaså ligger siffrorna för perioden 1971-73 över de generella nivåer som 
noterades på basis av alla sjöar som ingick i inventeringarna i början av 1970-talet (tabell 1 i Andersson m.fl. 
1980). Man kan därför inte utesluta att de 60 sjöar som ingår i jämförelsen representerar ett skevt urval med en 
förhållandevis hög genomsnittlig ungproduktion, för båda perioderna. 
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Tabell 3.10. Jämförelse av storlommens häckningsresultat under perioderna 1971-73 och 
1994-2008 (primärdata för de undersökta sjöarna återfinns i bilaga 2, tabell IV). 
 

 Antal sjöar Medelantal stora ungar per par och år 
  1971-73 1994-2008 P, tvåsidigta 

Götaland 27 0,49 0,38 0,22 
Svealand 25 0,71 0,59 0,75 
Norrland 8 0,69 0,59 0,89 
Hela landet 60 0,61 0,49 0,37 

SJÖARNA FÖRDELADE MED AVSEENDE PÅ AREAL 
0,1-1 km² 33 0,65 0,53 0,52 
1-10 km² 18 0,54 0,31 0,23 
10-100 km² 9 0,57 0,75 0,55 

 
a Wilcoxons rangsummetest avseende matchade par. 
 
 
 
 
Vattenkemi och fiskfauna i storlommens häckningssjöar 
 
Vattenkemi, ljusförhållanden och fiskförekomst har undersökts i en studie omfattande 122 av 
de 243 storlomssjöarna med information om häckningsresultatet under minst fem år under 
perioden 1994-2008 (Eriksson & Paltto 2010). Totalt bedömdes 184 par häcka vid dessa 
sjöar, vilket svarar mot ungefär 3 % av det svenska storlomsbeståndet. Här ges en 
sammanfattande redogörelse av resultaten. 
 
Vattenkemi och fiskförekost undersöktes med de metoder som redovisas i bilaga 1. 
 

 
Vattenkemi och ljusförhållanden 

Bedömningar om vattenkemi och ljusförhållanden kunde göras på basis av data från 54-74 
av de undersökta fiskesjöarna (tabell 3.9). Flertalet av häckningssjöarna var näringsfattiga, 
med låga totalfosforhalter (<0,013 mg/l) i ungefär två tredjedelar av sjöarna. Men bredden i 
näringsstatus var stor och 7 % av sjöarna kunde bedömas som näringsrika (totalfosforhalt 
över 0,025 mg/l). Ungefär 40 % av sjöarna var svagt-måttligt sura med pH-värden mellan 6,2 
och 6,8, och 6 % av sjöarna var sura med pH-värden under 6,2. Alkaliniteten var god för de 
flesta sjöarna, men 12 % av dem hade en svag buffertkapacitet (under 0,10 mekv/l).  
 
Med ledning av absorbansvärdena kunde man sluta sig till att ungefär 70 % storlommens 
häckningssjöar hade ett måttligt-betydligt färgat vatten, och att 4 % av dem var så kraftigt 
färgade att de hade en för ögat tydlig brunfärgning (absorbans >0,2 f250/5). 18 % av sjöarna 
hade ett stort siktdjup (<5,0 m.). I tidigare undersökningar har man visat att siktförhållandena 
kan vara av stor betydelse för valet av sjöar (Pejler 1962, Eriksson 1985, Eriksson & 
Sundberg 1991)14

 
.  

Under förutsättning att resultatet är representativt torde således gälla att flertalet av landets 
storlomspar häckar vid näringsfattiga sjöar, och att närmare häften av häckningssjöarna är 
svagt-måttligt sura. Flertalet av sjöarna har en god buffertkapacitet, men i många av dem 
vidmakthålls detta genom fortlöpande kalkningsinsatser (se även texten om ”ekologiska 
förändringar i försurade sjöar” i kapitel 5). 
 

                                                 
14 I samband med undersökningar av planktonförekomsten i ett antal mellansvenska sjöar på 1950-talet gjorde 

limnologen Bengt Pejler även noteringar av observerade fågelarter, och han kunde då konstatera en tydlig 
koppling mellan näringsfattiga förhållanden, stort siktdjup och förekomsten av storlom (Pejler 1962). 
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Fiskbeståndens artsammansättning 

Bedömningarna om fiskbeståndens sammansättning bygger på resultat av provfisken i 80 av 
de 243 sjöarna med information om häckningsresultatet för minst fem år under perioden 
1994-2008 (se bilaga 1 för metodik). 
 
Totalt noterades 26 fiskarter i de 80 sjöarna (tabell 2 och appendix C i Eriksson & Paltto 
2010). Artsammansättningen var oftast den karakteristiska för näringsfattiga sjöar: Abborre, 
mört och gädda fanns i de flesta sjöarna, och laxartad fisk i närmare hälften av dem; med 
siklöja, sik och nors som de mest spridda arterna. Medelantalet arter per sjö var 6,0 men 
med en stor spännvidd; från fem sjöar med lågt artantal (1-2 arter) till tolv sjöar med tio 
fiskarter eller fler (figur 1 Eriksson & Paltto 2010). 
 
Undersökningar med liknande inriktning i Skottland har visat att fiskbestånden i 
storlomssjöarna där har en annorlunda sammansättning (Jackson 2003, 2005); med öring 
som den dominerande fiskarten, och med storspigg och elritsa som andra vanliga arter. 
Abborre och gädda fanns bara i ett fåtal av sjöarna (gäddan är inte naturligt förekommande i 
Storbritannien men har satts ut i flera sjöar), och man bedömde att den sjötyp där 
huvuddelen av de svenska storlomsparen återfinns är en suboptimal storlomsmiljö. 
 

 
Häckningsutfallet i relation till vattenkemi, ljusförhållanden och fiskförekomst. 

Bedömningar av häckningsresultatet i relation till vattenkemi, ljusförhållanden och 
fiskbeståndens täthet gjordes på basis av information från 56 sjöar med uppgifter om pH, 
alkalinitet, totalfosfor och absorbans och 54 sjöar med uppgifter från provfisken under 
perioden 1994-2008 (primärdata redovisas av Eriksson & Paltto 2010). Med ledning av 
utfallet av ett antal multipla regressionsanalyser kunde man sluta sig till att ungproduktionen 
var kopplad till bland annat hög täthet av småvuxen abborre och låg totalfosforhalt, och att 
ungarnas överlevnad gynnas av låga absorbansvärden (d.v.s. goda ljusförhållanden). 
 
Man har inte heller funnit några indikationer på skillnader i storlommens häckningsutfall i 
försurningspåverkade15

 

 och icke försurningspåverkade sjöar i södra Sverige (Eriksson & 
Hake 2000, Eriksson 2007). 

 
Avvikande val av häckningssjöar 
 
Det finns exempel där storlommens uppträdande i olika sjöar avviker från ”normen” att mata 
ungarna med fisk och vattenlevande insekter som hämtas i häckningssjön, och att arten kan 
häcka framgångsrikt vid sjöar med låga tätheter av fisk. Sålunda har man i sydvästra Sverige 
i enstaka fall noterat mycket goda häckningsresultat för storlomspar häckande vid försurade 
sjöar där fiskbestånden minskat eller helt slagits ut. Man antog att lommarna kunde 
kompensera bristen på bytesfisk genom ett ökat siktdjup och bättre möjligheter att lokalisera 
bytena, samt att ungarna i större utsträckning matades med vattenlevande insekter som ofta 
gynnas i frånvaro av predation från fisk (Eriksson 1986, 1991, 1994). Vidare förekom det att 
bytesfisk hämtades från kringliggande sjöar på ”smålomsmanér” (Ahlgren 1996). 
 
I kraftigt reglerade sjöar och kraftverksmagasin kan variationerna i vattenståndet i vissa fall 
ha blivit så stora att häckningsförsöken oftast misslyckats. Utefter Skellefteälven har 
storlommen således etablerat sig som häckfågel i kringliggande mindre sjöar, medan 
bytesfisk till ungarna i stor utsträckning fortfarande hämtas i några av de reglerade 
vattenmagasinen, där goda bestånd av småvuxen sik har etablerats (Bildström 2006)16

                                                 
15 Sjöar med uppgifter om pH-värden under 5,5 under 1970-1980-talen och innan de blev föremål för kalkning har 

betecknats som försurningspåverkade, se bilaga 1. 

. 

16 I några fall noterades att storlommarna hade drivit bort häckande dykänder (främst knipa och vigg) i de sjöar 
där de bosatt sig (Bildström 2006). 
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Liknande anpassningar till brist på boplatser vid större och ofta reglerade sjöar har noterats i 
Norge (Dunker & Elgmork 1973). 
 
 
Bedömning av den svenska populationens status 
 
Storlommens status i Europa som helhet bedöms som "ogynnsam" ("unfavourable"; BirdLife 
International 2004) med klassningen "sårbar" ("vulnerable") enligt IUCNs hotkriterier. 
Däremot bedöms arten i Sverige som "livskraftig", och den är således inte förtecknad i den 
svenska rödlistan (Gärdenfors 2005). Storlommen är listad i bilaga 1 till EUs fågeldirektiv. 
 
För en bedömning av storlommens status i landet bör man bland annat beakta: 
 
• Den svenska populationens storlek uppskattas till 5 500-7 000 par (11 000-14 000 

individer), och den är inte isolerad från artens förekomstområden i Norge och Finland. 
Trenden under de senaste 30 åren är ökande i Sverige. Arten bedöms även ha ökat i 
numerär i Finland, medan den är på tillbakagång i Norge (BirdLife International 2004). 

 
• Ungproduktionen torde ligga på en tillräcklig nivå för att kompensera för den årliga 

dödligheten, men med en reservation för att referensintervallet på 0,37-0,47 stora ungar 
per par och år bygger på analyser av ringmärkningsåterfynd under början och mitten av 
1900-talet. 

 
• Man bör emellertid uppmärksamma förekomsten av en minskande trend i 

ungproduktionen i Svealand (och kanske även i Götaland). Huvuddelen av de 
misslyckade häckningarna avbyts under ruvningsperioden och frågan om en koppling till 
förmodat ökade störningar från friluftslivet bör hållas öppen. 

 
• Likaså är trenden i ungproduktionen vikande för flertalet av de häckningssjöar där en 

tidstrend i häckningsutfallet kunnat fastställas för perioden 1994-2008 (10 % av 
häckningssjöarna). 

 
• Indikationer på en minskning i andelen ungkullar med 2-3 stora ungar i åtminstone 

Götaland och Svealand (även om de inte kunnat fastställas med statistisk signifikans), 
bör ställas i relation till uppgifter om att halterna av organiska ämnen generellt har ökat i 
skandinaviska sjöar under de senaste årtiondena (t.ex. Wilander m.fl. 2003) och att 
siktförhållandena och därmed föräldrafåglarnas möjligheter att finna bytesfisk till 
ungarnas kan ha försämrats. 

 
• Man bör även uppmärksamma att kanske närmare 10 % av storlommens häckningssjöar 

kan vara sårbara för exponering för kvicksilver som deponerats i skogs- och myrmark och 
därefter urlakats till grund- och ytvatten och samtidigt metylerats (se textavsnittet om 
”exponering för kvicksilver” i kapitel 5). 

 
⇒ Storlommen kan bedömas som ”livskraftig” utifrån de kriterier för populationers numerär 

och utveckling som gäller för den svenska rödlistan. Bedömningen görs emellertid med 
en reservation för att ungproduktionen bara kan relateras till referensnivåer som bygger 
på analyser av ringmärkningsmaterial av äldre datum. Vidare bör trenderna i 
ungproduktionen hållas under fortsatt observation, bland annat mot bakgrund av man inte 
kan utesluta förekomsten av en negativ utveckling i landets södra och mellersta delar 
sedan mitten av 1990-talet. Risken för en framtida ökad exponering för kvicksilver får inte 
negligeras. 
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4. SMÅLOMMEN I SVERIGE  
– BESTÅNDETS STORLEK, HÄCKNINGSFRAMGÅNG OCH 
BEVARANDESTATUS. 
 
 
Det häckande beståndets storlek 
 
Smålommen häckar vid små och ofta fisktomma skogssjöar och myrgölar i de norra, 
mellersta och sydvästra delarna av Sverige, medan den saknas som häckfågel i landets 
sydöstra delar. Bytesfisk till ungarna hämtas i större klarvattenssjöar eller i havet, i regel på 
pendelavstånd upptill närmare 10 km. Huvuddelen av de svenska smålommarna fiskar i 
insjöar och vattendrag, men utefter Norrlandskusten finns smålommar som häckar i tjärnar 
och småsjöar i en zon innanför från kusten och som fiskar i havet utanför (t.ex. Skyllberg 
m.fl. 1999). Ser man mer i detalj på den svenska utbredningen, finner man ett mönster med 
koncentrationer av häckande par till vissa områden med lämpliga fiskevatten (ofta sjöar med 
goda bestånd av siklöja eller annan småvuxen laxartad fisk; t.ex. Eriksson 2006c). Det 
svenska beståndets storlek uppskattas till 1300-1900 par (tabell 4.1 för länsvisa 
uppskattningar)17

 

, varav ungefär en tredjedel är koncentrerat till ett kärnområde i västra 
Svealand. Totalt finns i Europa (exklusive Ryssland) 7 000–12 000 par (BirdLife International 
2004), och således häckar ungefär 16 % av det europeiska smålomsbeståndet i Sverige. 

Smålommen minskade i antal i större delen av sitt europeiska utbredningsområde under 
1900-talet och inte minst under perioden 1970-1990, men beståndet har under de senaste 
10-15 åren stabiliserats, om än på en lägre nivå en tidigare. Beståndsutvecklingen i Sverige 
uppvisar ett likartat mönster, med en långsiktigt minskande trend under större delen av 1900-
talet inklusive de senaste 30 åren, men med en tendens till utplaning och kanske även en 
viss återhämtning under senare tid (Ottvall m.fl. 2008, Lindström m fl. 2010). Liknande 
bedömningar gäller för större delen av artens europeiska utbredningsområde inklusive länder 
med ett 1000-tal par eller mer såsom Finland, Ryssland, Skottland och Island. Däremot har 
minskningen fortsatt i Norge (BirdLife International 2004). 
 
Förekomsten av en mängd tjärnar, gölar och småtjärnar med namn som "Lomtjärn", 
"Lommagöl", "Lomsjön" och liknande i större delen av landet vittnar om att smålommen i 
äldre tider kan ha varit betydligt vanligare och mera spridd fågelart än idag (t.ex. Tyrberg 
1985, Alatalo 1986)18

 
.  

I landets sydvästra delar minskade beståndets storlek med ungefär en tredjedel från 1930-
talet till 1990-talet, och tillbakagången var som kraftigast mellan 1960 och 1980. Minskningen 
kan tillskrivas en kombination av olika orsaker, men det är påfallande att den tidsmässigt 
sammanföll med utglesningen av fiskbestånd i många försurade sjöar (Eriksson m.fl. 1988, 
Eriksson & Johansson 1997). I denna del av landet är det också påtagligt att smålommen, 
trots minskningen, uppvisar ungefär samma mönster i häckningsutbredningen i dag som i 
början av 1900-talet (jämförelse mellan uppgifter i Rosenius 1942 och dagens situation). 
 
Beståndsutvecklingen under de senaste årtiondena är emellertid svår att bedöma. Inom 
ramen för inventeringarna i Projekt LOM har man noterat att tjärnar som regelbundet 
nyttjades av häckande smålommar vid mitten och slutet av 1990-talet stått tomma eller bara 
mera sporadiskt besökts av smålommar under de senaste åren, framför allt inom artens 
svenska kärnområde i västra Svealand och Dalsland. Tänkbara alternativa häckningsplatser 

                                                 
17 Den tidigare bedömningen på 1200-1400 par under 1990-talet (SOF 2002, BirdLife International 2004) föreslås 

uppräknad upp till 1300-1900 par med hänsyn till rapporteringen till Projekt LOM (se tabell 4.1). Uppräkningen 
relateras till ett bättre bedömningsunderlag och behöver inte svara mot någon verklig förändring av antalet 
häckande par. 

18 Totalt har 414 sjöar med "lom"-namn och som är mindre än 10 ha identifieras i SMHIs sjöregister (SMHI 1996), 
men det verkliga antalet är betydligt högre eftersom sjöar som är mindre än 1 ha inte förtecknas i sjöregistret. 
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har emellertid bara besökts i mycket begränsad omfattning (tidsbrist m.m.) så man kan inte 
utesluta möjligheten att smålomsparen i viss utsträckning har flyttat till andra 
häckningstjärnar. Efter en specialinventering av smålomsbeståndet i Sunne kommun i 
Värmland kunde man emellertid fastställa att antalet häckande par minskat från 30-35 par 
under 1980-talet till ungefär 25 par 2006 (Schützer & Schütt 2005). Däremot bör man inte 
utesluta ett det skett en tillväxt (åtminstone lokalt) i det norrländska smålomsbeståndet; t.ex. 
har nyetableringar av häckande smålommar noterats i närområdet kring Sandforsdammen i 
Skellefteälven efter att ett bestånd av småvuxen sik etablerat sig i kraftverksdammen 
(Bildström 2000, 2005). 
 
Det finns således inget entydigt underlag för bedömningar av trenden i det svenska 
smålomsbeståndets utveckling under de senaste årtiondena. Information som tyder på att 
beståndets har stabiliserats efter en tidigare tillbakagång under mitten av 1900-talet skall 
ställas i relation till indikationer på en fortsatt tillbakagång, åtminstone i artens svenska 
kärnområde i västra Svealand och Dalsland. 
 
 
Häckningsframgång 
 

 
Metodik 

Smålommens häckningsresultat har redovisats med två parametrar: 
• Ungproduktionen,
• 

 beräknad som "medelantalet stora ungar per häckande par". 
Procentandelen ungkullar med två stora ungar:

 

 Lommarna lägger i regel två (ytterst 
sällan tre) ägg och oftast kläcks båda äggen. Men det är vanligt att bara en av ungarna 
överlever till flygg ålder, och överlevnaden torde i stor utsträckning vara beroende på hur 
framgångsrika föräldrafåglarna är sitt födosök och matningen av ungarna (Jackson 2003, 
för storlommen). Andelen ungkullar med två stora ungar är alltså en indikation på 
födosöksförhållandena och tillgången på bytesfisk i lämplig storlek. 

De begrepp som används i redovisningen av häckningsresultat, liksom metoderna för 
inventeringsarbetet i fält och beräkningarna av häckningsframgången redovisas mera i detalj 
i bilaga 1. För vissa år ingår bara ett fåtal par i beräkningsunderlaget, så man bör vara 
försiktig med bedömningar om enskilda år varit "bra" eller "dåliga" för smålommen. Däremot 
täcker inventeringarna en tillräckligt lång tidsperiod för att tillåta bedömningar av den 
genomsnittliga nivån i häckningsresultatet och eventuella tidstrender. 
 
Analyserna av häckningsframgången har redovisats separat för olika delar av landet, enligt 
följande: 
 
• Sydsvenska Höglandet = Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Hallands och Västra 

Götalands län exkl. Dalsland, d.v.s. det bestånd på knappt 100-talet par som häckar 
förhållandevis isolerat inom detta område (t.ex. Eriksson 2007). 

 
• Svealand inkl. Dalsland = smålommens svenska kärnområde med ungefär en tredjedel 

av det svenska beståndet och innefattande Värmlands, Örebro, Västmanlands och 
Dalarnas län samt landskapet Dalsland. Formellt ingår även Stockholms, Uppsala och 
Södermanlands län men inga smålomshäckningar har rapporterats därifrån. 

 
• Norrland = Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. 

Par häckande i kustlandet (= inom 10 km från kusten) har redovisats separat eftersom de 
i stor utsträckning kan antas fiska i havet istället för i inlandsvatten. 
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Tabell 4.1. Länsvisa uppskattningar av antalet häckande par av smålom. 
 

Län Uppskattat 
antal 

häckande par 

Referenser m.m. 

 
SYDSVENSKA HÖGLANDET 

Östergötlands län 5-10 par SOF (2002), på basis av information från Regionala Rapportkommittén i 
Östergötland. 

Jönköpings län 10-15 par Naturvårdsverket (1997), något uppräknat med hänsyn till rapporteringen 
till Projekt LOM. 

Kronobergs län 1-5 par Bedömning baserad på rapporteringen till Projekt LOM och "SVALAN". 
Hallands län 10-15 par Naturvårdsverket (1997), något uppräknat med hänsyn till rapporteringen 

till Projekt LOM. 
Västra Götalands län, 
exkl. Dalsland 

25-40 par 50-75 par i hela länet, nedräknat med hänsyn till beståndet i Dalsland 
(Eriksson 2007) 

GÖTALAND, totalt 51-85 par  
 

SVEALAND 
Dalsland 25-30 par Eriksson (2007) 
Värmlands län 180-220 par Tidigare bedömningar (150-200 par, Borgström 1996, SOF 2002) räknas 

upp med hänsyn till rapporteringen till Projekt LOM (drygt 200 
häckningslokaler rapporterade 1994-2008). 

Örebro län 100-130 par Tidigare bedömningar (50-75 par, Naturvårdsverket 1997) räknas upp 
med hänsyn till rapporteringen till Projekt LOM (cirka 120 
häckningslokaler rapporterade 1994-2008). 

Västmanlands län 20-30 par Naturvårdsverket (1997). 
Dalarnas län 170-220 par Tidigare bedömningar (100-150 par, SOF 2002 på basis av information 

från Regionala Rapportkommittén i Dalarna) räknas upp med hänsyn till 
rapporteringen till Projekt LOM (190-200 häckningslokaler rapporterade 
1994-2008). 

SVEALAND, totalt 495-630 par  
 

NORRLAND 
Gävleborgs län 110-160 par SOF (2002), på basis av information från de regionala 

rapportkommittéerna i Gästrikland och Hälsingland. 
Västernorrlands län 120-170 par SOF (2002), på basis av information från de regionala 

rapportkommittéerna i Medelpad och Ångermanland. 
Jämtlands län 200-300 par Naturvårdsverket (1997). 
Västerbottens län 180-240 par 100-120 par i landskapet Västerbotten (Olsson & Wiklund 1999), 

förmodad lägre täthet i lappmarkerna. 
Norrbottens län 170-280 par Uppräknat, jämfört med en tidigare skattning på 85-135 par 

(Naturvårdsverket 1997). Men fortfarande en ytterst osäker (och kanske 
underskattad?) bedömning för ett område svarande mot drygt 20 % av 
Sveriges yta och även om smålomsbeståndet är glest i stora delar av 
skogslandet. 

NORRLAND, totalt 780-1150 par Därav ungefär 200 par häckande i kustlandet (upptill 10 km från kusten), 
uppskattat genom extrapolering av täthetsuppgifter för Västerbottens 
kustland (Olsson & Wiklund 1999). 

HELA LANDET, totalt 1326-1865 par Föreslås avrundat till 1300-1900 par 
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Figur 4.1. Antal rapporterade häckande par av smålom, 1994-2008. 
 
 

 
 
Figur 4.2. Antal rapporterade häckande par av smålom som ingått i beräkningarna av 
ungproduktionen, fördelade på landsdelar, 1994-2008. 
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Rapporteringen till Projekt LOM 1994-2008 

Den årliga rapporteringen har varierat mellan 179 par startåret 1994 och en toppnotering på 
324 par fyra år senare, 1999. Antalet rapporterade par ökade således under de fyra första 
verksamhetsåren inom Projekt LOM men har därefter minskat till en nivå på drygt 200 par 
under de senaste åren (figur 4.1). Under hela perioden sedan 1994 har ungefär 60 % av 
rapporteringen avsett par häckande i smålommens svenska kärnområde i Svealand och 
Dalsland (figur 4.2). Rapporteringen varit av tillräcklig omfattning och kvalitet för att kunna 
ingå i beräkningsunderlaget för ungproduktionen för ungefär 60 % av de rapporterade paren, 
men med en variation mellan enskilda år på 40-70 % (figur 4.1). 
 
Rapporteringen har omfattat ungefär 15 % av det häckande smålomsbeståndet i landet, med 
en variation på 11-20 % mellan olika år. Bedömningarna av häckningsutfallet har baserats på 
uppgifter från i genomsnitt 8 % av smålomsbeståndet, och andelen har varierat mellan 5 % 
och 14 % mellan åren, om man ser till landet i sin helhet. Täckningen har varit bäst för den 
isolerade populationen på Sydsvenska Höglandet, där beräkningarna har gjorts på basis av 
data från i medeltal 18 % av beståndet men med en ganska omfattande variation på 9-33 % 
mellan olika år. För Svealand (inkl. Dalsland) har täckningen legat på ungefär samma nivå, 
med uppskattningar av häckningsresultatet gjorda på basis av uppgifter från 15 % av det 
häckande beståndet och med en variation på 9-23 % mellan olika år. För de kusthäckande 
smålommarna i Norrland bygger bedömningarna av häckningsutfallet på uppgifter från 11 % 
av beståndet, med en variation mellan åren på 5-21 %. Däremot har i genomsnitt bara 2 % 
av de inlandshäckande smålommarna i Norrland har ingått i beräkningsunderlaget; med 
information från mindre än 1 % av beståndet enstaka år19

 

. Även om urvalet av inventerade 
häckningslokaler inte har gjorts på strikt statistiska grunder, bör resultaten av inventeringarna 
ha gett en representativ bild av häckningsframgången på Sydsvenska Höglandet, i 
Svealand/Dalsland och för Norrlands kustland, medan resultaten för övriga Norrland bör 
tolkas med en viss reservation. 

 
Ungproduktionen och andelen lyckade häckningar 

I artens svenska kärnområde i Svealand och Dalsland och för det isolerade beståndet på 
Sydsvenska höglandet noterades för perioden 1994-2008 ett häckningsutfall på 0,73 resp. 
0,71 stora ungar per häckande par och år (tabell 4.2, figur 4.3; primärdata i bilaga 2, tabell 
II), vilket ligger under den nivå som bedömts vara ett minimum för att kompensera för den 
årliga dödligheten20

 

. I Norrland var häckningsresultatet betydligt bättre, med 1,01 stora ungar 
per par och år för insjöfiskande smålommar och 0,93 för havsfiskande par utefter kusten 
(tabell 4.2). De geografiska skillnaderna i häckningsutfallet kan ställas i relation till de (i och 
för sig osäkra) indikationerna på en tillbakagång i det häckande beståndets storlek i landets 
mellersta delar, men möjligen en ökning i Norrland. 

Mellan hälften och två tredjedelar av häckningarna lyckades i den meningen att minst en 
unge blivit halvvuxen, och procentandelen ungkullar med två stora ungar var högre i 
Norrland, jämfört med Svealand and Sydsvenska Höglandet (tabell 4.2, figur 4.3). 
Skillnaderna i ungproduktionen mellan landets olika delar kan kopplas både till andelen 
lyckade häckningar och till ungarnas överlevnad (se nedan). 
 
Smålommens häckningsresultat torde ha legat på samma nivå under hela perioden 1994-
2008 i åtminstone Svealand och Norrland; det fanns inga indikationer på tidstrender för 
dessa delar av landet. Däremot bör man uppmärksamma förekomsten av en negativ trend 

                                                 
19 Bedömningarna av hur stora delar av smålomsbeståndet som täckts av inventeringarna bygger på jämförelser 

av primärdata för figurerna 4.1 och 4.2 och data från tabell 4.1. 
20 Ett gränsvärde på 0,86 stora ungar per par och år har beräknats på basis av återfynd av smålommar som 

ringmärkts som ungar på häckningsplatsen i skilda delar av landet (Hemmingsson & Eriksson 2002). Eftersom 
helt korrekta beräkningar av detta slag förutsätter en del teoretiska antaganden som sällan uppfylls i praktiken, 
skall siffran enbart ses som ett ungefärligt riktvärde. 
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på Sydsvenska Höglandet, även om den inte kunnat fastställas med statistisk signifikans, 
och att även procentandelen ungkullar med två stora ungar minskat i den här delen av landet 
(tabell 4.2, figur 4.3). I ett längre perspektiv, från 1980 och framåt, har man emellertid inte 
kunnat fastställa någon förändring i ungproduktionen för den del av beståndet på 
Sydsvenska Höglandet som häckar i Västra Götalands län (Eriksson 2007). 
 
En översikt av resultat från undersökningar av smålommens häckningsframgång i olika delar 
av landet från 1970-talet och framåt visar att ungproduktionen genomgående legat på 
ungefär samma eller något över den nivå som noterats i de rikstäckande inventeringarna 
1994-2008 (tabell 4.3). 
 
Några uppgifter från Finland och Skottland kan ge kompletterande information om nivåerna i 
ungproduktionen (tabell 4.3), och om den legat på tillräcklig nivå för att kompensera för den 
årliga dödligheten: På Orkneyöarna var det genomsnittliga häckningsresultatet 0,73 ungar 
per par och år inom ett område omfattande 7-8 par under perioden 1973-98 (Booth 1999), 
medan betydligt lägre siffror, 0,44 ungar per par och år noterades för ett bestånd på 91-100 
par som intensivstuderades på Shetlandsöarna 1981-82 (Gomersall 1986). Från början av 
1980-talet till 1994 minskade smålomsbeståndet på Shetlandsöarna med 44 %, från omkring 
700 till 490 par, medan det låg kvar på oförändrat 90-100 par på Orkneyöarna (Gibbons m.fl. 
1997). Inom ett smålomsbestånd under tillväxt i södra Finland 1979-82 var ungproduktionen 
1,15 stora ungar per par (17-32 par, Lokki & Eklöf 1984). 
 
 
 
 
Tabell 4.2. Häckningsresultatet för smålom, 1994-2008, beräknad på basis av 
rapporteringsunderlaget till Projekt LOM och kompletterande avstämning mot 
Artportalen/SVALAN (primärdata i bilaga 2, tabell II). 
 

 Sydsvenska 
Höglandet 

Svealand och 
Dalsland 

Norrland 
(insjöfiskande) 

Norrland 
(kusthäckande) 

Ungproduktion: Antal "stora" ungar per par 
• Medelvärde per år, 1994-2008 
• Trend (Spearman rs) 
• P, tvåsidigt 

0,73 
-0,44 

ej sign. 

0,71 
0,31 

ej sign. 

1,01 
-0,15 

ej sign. 

0,93 
0,10 

ej sign. 
% lyckade häckningar (minst 1 "stor" unge) 

• Medelvärde per år, 1994-2008 
• Trend (Spearman rs) 
• P, tvåsidigt 

54 % 
-0,12 

ej sign. 

54 % 
0,11 

ej sign. 

67 % 
-0,06 

ej sign. 

58 % 
0,05 

ej sign. 
% ungkullar med 2 "stora" ungar 

• Medelvärde per år, 1994-2008 
• Trend (Spearman rs) 
• P, tvåsidigt 

37 % 
-0,56 

0,02<P<0,05 

33 % 
0,34 

ej sign. 

45 % 
-0,16 

ej sign. 

57 % 
0,31 

ej sign. 
 
Anm.: Alla häckningsparametrarna skiljer sig signifikant mellan de olika landsdelarna (”Kendal coeffecient of 
concordance”, W=0,34, 0,19 resp. 0,37, N=4 områden, k=15 år, p<0,01 för medelantalet ungar per par och 
andelen ungkullar med två stora ungar, 0,01<p<0,05 för andelen lyckade häckningar). 
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Figur 4.3. Smålommens häckningsresultat, 1994-2008. Antalet undersökta par anges i 
parentes. Alla häckningsparametrarna skiljer sig signifikant mellan de olika landsdelarna 
(”Kendal coeffecient of concordance”, W=0,34, 0,19 resp. 0,37, N=4 områden, k=15 år, 
p<0,01 för medelantalet ungar per par och andelen ungkullar med två stora ungar, 
0,01<p<0,05 för andelen lyckade häckningar). 
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Tabell 4.3. Häckningsresultatet för smålom i skilda delar av landet samt i Finland, Skottland 
och Kanada 
 

 År Antal 
par 

Medelantal 
stora ungar 

per par och år 

% lyckade 
häckningar; 

medelvärde per 
år 

% ungkullar med 
2-3 stora ungar; 

medelvärde per år 

Referens 

Västergötland 1980-2006 
1994-2006 

5-15 
5-15 

0,73 (0,25-1,43) 
0,86 (0,43-1,43) 

52 % (17-63 %) 
57 % (29-82 %) 

40 % (0-80 %) 
56 % (20-80 %) 

Eriksson (2007) 
Eriksson (2007) 

Dalsland 1994-2006 4-12 0,73 (0,00-1,27) 53 % (0-89 %) 40 % (0-80 %) Eriksson (2007) 
Mellersta Värmland 1954-93 - - - 56 % Borgström (1993) 
Värmland 1994-2006 7-36 0,68 (0,35-1,03) 51 % (25-71 %) 37 % (16-63 %) Eriksson (2006b) 
Lindesbergs 
kommun, Örebro 
län 

1986-87 5-10 1,10 (0,80-1,40) 70 % (60-80 %) 54 % (33-75 %) Andersson (1988) 

Malungs socken, 
Dalarnas län  

1991-2000 29-64 0,76 (0,53-1,15) 59 % (45-78 %) 31 % (4-58 %) Dahlén & Eriksson 
(2002) 

Södra 
Västerbottens 
kustland 
(havsfiskande)  

1993-98 7-12 0,81 53 % (36-75 %) 54 % (0-70 %) Skyllberg m.fl. (1999) 

Häme, södra 
Finland 

1979-82 17-32 1,15 (1,03-1,29) 60 % (67-82 %) - Lokki & Eklöf (1984) 

Shetlandsöarna, 
Isle of Fetlar 

1970 15 0,33 - - Cyrus (1975) 

Shetlandsöarna, 
Isle of Unst 

1973-74 
1976 

24-39 
39 

0,42 (0,31-0,46) 
0,31 

- 
28 % 

- 
- 

Bundy (1976, 1978) 

Shetlandsöarna, 
Isle of Unst m.fl. 
öar 

1979-88 42-67 - - 34 % (21-49 %) Okill & Wanless (1990) 

Shetlandsöarna, 
Isle of Yell 

1976 170 0,36 31 % - Bundy (1978) 

Shetlandsöarna, 
flera öar 

1918-omkr. 1980 
1981-82 

- 
91-100 

0,45 
0,44 (0,36-0,51) 

- 
- 

- 
- 

Gomersall (1986) 

Orkneyöarna, 8 
tjärnara 

1973-85 
1986-98 

8 0,77 (0,25-1,12) 
0,70 (0,37-1,00) 

62 % 
55 % 

25 % (0-66 %) 
28 % (0-75 %) 

Booth (1982, 1999) 

Orkneyöarna, en 
häckningssjö (3,5 
ha) 

1973-80 5 0,55 (0-1,20) 48 % (0-80 %) - Booth (1982) 

Beaufort Sea 
Region, Northwest 
Territories, Kanada 

1985-98 - 0,63 - - Dickson (1993) 

Queen Charlotte 
Islands, British 
Columbia, Kanada 

1976-86 - 0,86 - - Douglas & Reimchen 
(1988b) 

 
a Inga tidstrender kunde fastställas under den 26 år långa period som undersökningen bedrevs (Booth 1999). 
 
 
 
 

 
Ungarnas överlevnad 

Procentandelen ungkullar med två stora ungar var högre i Norrland, i genomsnitt 45 % resp. 
57 % per år för insjöfiskande resp. kusthäckande smålommar under perioden 1994-2008, 
jämfört med 33 % för smålommarna i Svealand/Dalsland och 37 % på Sydsvenska 
Höglandet (tabell 4.2, figur 4.3). Resultatet antyder att i Norrland överlevde båda ungarna tills 
de blev flygga i ungefär hälften av ungkullarna, medan detta gällde för ungefär en tredjedel 
för smålommarna i Svealand och på Sydsvenska Höglandet. 
 
Förmodligen återspeglar resultatet att födosöksförhållandena och tillgången till bytesfisk till 
ungarna varit bättre för de norrländska lommarna; rimligtvis gäller för smålommen, liksom för 
storlommen, att överlevnaden i stor utsträckning är beroende på hur framgångsrika 
föräldrafåglarna är sitt födosök och matningen av ungarna, på liknande sätt som man visat 
för storlommen (Jackson 2003). Man kan således inte utesluta att ett försämrat 
häckningsutfall för smålommarna på Sydsvenska Höglandet kan kopplas till minskad 
tillgänglighet på bytesfisk. Vidare kan man spekulera om de kusthäckande smålommarna i 



 49 

Norrland har gynnats av en god tillgång på siklöja i Bottniska viken under några år i början av 
2000-talet (Ask & Westerberg 2005). En god reproduktion med stora årsklasser noterades 
2001-2003, men de följande åren har rekrytering varit sämre och beståndet har åter 
minskat21

 
.  

 
Häckningsresultatet i enskilda sjöar 

För 161 häckningstjärnar och –sjöar med ensam- eller solitärhäckande smålommar och för 
fem koloniartade ansamlingar av häckande par finns information om häckningsutfallet för 
minst fem år under perioden 1994-200822

 

. På basis av rapporteringen till Projekt LOM har 
det genomsnittliga antalet par som häckar i de fem kolonierna uppskattats till 29 (bilaga 2, 
tabell V). Materialet omfattar alltså totalt 161+29=190 par, vilket svarar mot ungefär 13 % av 
den svenska populationen; med 85 % av paren som ensamhäckare och 15 % häckande i 
koloniartade ansamlingar. 

I det följande görs bedömningar om tidstrender och andelen sjöar med en ungproduktion på 
tillräcklig nivå för att kompensera för den årliga dödligheten på basis av information från 
häckningstjärnarna med ensamhäckande smålommar (tabell 4.4). Genomgående har det 
bara häckat ett smålomspar i var och en av de undersökta sjöarna (med undantag för två par 
under enstaka år vid två av sjöarna). Materialet torde ge en representativ bild, även om 
urvalet av sjöarna inte har gjorts på strikt statistiska grunder. Täckningen varierade emellertid 
för olika delar av landet; närmare en fjärdedel av populationen på Sydsvenska Höglandet, 18 
% av beståndet i Svealand/Dalsland, 15 % för det kusthäckande beståndet i Norrland, men 
bara 2 % av de insjöfiskande smålommarna i Norrland (tabell 4.4). Koloniartade ansamlingar 
behandlas i ett separat avsnitt längre fram i detta kapitel. 
 
 
 
 
Tabell 4.4. Fördelningen av häckningssjöar för smålom, med avseende på ungproduktionens 
nivå. 
 

 Antal (%) häckningssjöar  
 Ungproduktionen ligger 

på eller över nivån för att 
kompensera för den 
årliga dödlighetena 

Ungproduktionen ligger 
under nivån för att 

kompensera för den 
årliga dödlighetenb 

Totalt % av det 
häckande 
beståndet 

Sydsvenska Höglandet 9 (56 %) 7 (44 %) 16 24 % 
Svealand och Dalsland 38 (38 %) 62 (62 %) 100 18 % 
Norrland (insjöfiskande) 13 (81 %) 3 (19 %) 16 2 % 
Norrland (kusthäckande) 19 (66 %) 10 (34 %) 29 15 % 
Hela landet 79 (49 %) 82 (51 %) 161 10 % 
 
a ≥0,86 stora ungar per par och år (Hemmingsson & Eriksson 2002). 
b <0,86 stora ungar per par och år (Hemmingsson & Eriksson 2002). 
Anm.: Skillnaderna i fördelningen mellan sjöar med en ungproduktion på <0,86 resp. ≥0,86 stora ungar per par 
och år för landets olika delar är statistiskt säkerställd ( Χ²=14,99; df=3; 0,001<P<0,01). 

                                                 
21 Fiskeriverkets hemsida, http://www.fiskeriverket.se (startsidafisk och skaldjurartersiklöja (Coregonus 

albula)beståndsstatus i Östersjön), 2008-05-20. 
22 Någon översiktstabell av häckningsutfallet m.m. i de enskilda häckningssjöarna för smålommen (motsvarande 

den tabell sammanställts för ett antal häckningssjöar för storlom; bilaga 2, tabell III) har inte redovisats på grund 
av sekretesskäl och då några rapportörer uttalat önskemål om att namnet på rapporterade häckningslokaler inte 
skall offentliggöras. Däremot ges en sammanfattande information om häckningsutfallet i de fem kolonierna 
(bilaga 2, tabell V). 

http://www.fiskeriverket.se/�
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Sett till landet i sin helhet låg det genomsnittliga häckningsutfallet på eller över den nivå som 
bedömts vara ett minimum för att kompensera för den årliga dödligheten för ungefär häften 
av de undersökta sjöarna, men fördelningen mellan sjöar med ett häckningsutfall under eller 
över miniminivån skiljde sig mellan landets olika delar (tabell 4.4). I Svealand/Dalsland låg 
häckningsutfallet över miniminivån för bara 37 % av häckningstjärnarna, jämfört med mer än 
två tredjedelar av för de norrländska smålomstjärnarna. För beståndet på Sydsvenska 
Höglandet var fördelningen nästan 50:50. Resultatet ligger i linje med vad som kan förväntas 
utifrån den genomsnittliga ungproduktionen i landets olika delar (enligt tabell 4.2). Det är 
oroande att häckningsutfallet ligger under nivån för att kompensera för den årliga dödligheten 
i mindre än häften av häckningstjärnarna i smålommens svenska kärnområde. 
 
Tidstrender som kan styrkas med statistisk signifikans (på 95-%-nivån) föreligger för tre 
häckningssjöar av totalt 72 med information om häckningsutfallet under minst åtta år under 
perioden 1994-2008. Detta ligger i nivå med vad som kan förväntas på slumpmässiga 
grunder. Likväl kan det finnas anledning att speciellt uppmärksamma förhållandena i två 
häckningstjärnar där en förändring har kunnat fatställas med statistisk signifikans på 99 %-
nivån (alltså något mer än förväntat): 
 
• För en av tjärnarna (belägen i Dals-Eds kommun, Västra Götalands län) kan en 

försämrad ungproduktion relateras till att det under några år skett en omfattande 
utplantering av gräsänder, för jaktändamål och helt i linje med (de en aning märkliga) 
bestämmelserna i om utplantering av vilt i jaktförordningen (1987:905). 

 
• För den andra tjärnen med en försämrad häckningsframgång (belägen i Bollebygds 

kommun, Västra Götalands län) har mycket höga halter av kvicksilver noterats i två ägg 
av smålom; 11,4 resp. 12,8 ppm torrvikt. Halterna är bland de högsta som noterats för 
lomägg insamlade i Sverige, och på en nivå där man bör räkna med störningar i 
reproduktionen (Eriksson & Lindberg 2005). Måttligt förhöjda halter av kvicksilver har 
även uppmätts i gädda insamlad under mitten av 1990-talet i den närmast belägna 
fiskesjön (Viaredssjön; 640086, 131710)23

 
. 

Frånvaron av tidstrender för de enskilda häckningstjärnarna (med de ovannämnda 
undantagen) ligger i linje med att inga generella trender noterats i smålommens 
häckningsutfall under perioden 1994-2008 (tabell 4.2, figur 4.3). 
 
Någon utvärdering om hur häckningsframgången är kopplad till olika egenskaper, såsom 
areal, avstånd till närmaste fiskevatten eller förekomst av lämpliga boöar, har inte gjorts med 
det föreliggande materialet som underlag, men analyser av detta slag har ingått i tidigare 
undersökningar i sydvästra Sverige under 1980- och 1990-talen (Eriksson m.fl. 1988, 
Eriksson & Johansson 1997) och för ett bestånd på ungefär 70 par i Malungs kommun i 
Dalarna under perioden 1991-2000 (Dahlén & Eriksson 2002).  
 
Häckningstjärnarnas areal:

 

 Smålommen väljer i första hand små tjärnar, ofta mindre än 1 ha, 
för sin häckning. Samtidigt får tjärnarna inte vara för små eftersom smålommarna kräver 
ganska stora öppna ytor över vatten eller angränsande mark för att kunna starta och landa 
(Norberg & Norberg 1971). 

Närmare två tredjedelar av de 95 häckningstjärnar som ingick i undersökningen av 
smålomsbeståndet i Malungs kommun 1991-2000 var mindre än 1 ha, och den största 
tjärnen med häckning under åtminstone ett år var 8,2 ha. Det fanns ett ganska svagt men 
statistiskt säkerställt samband mellan ökande areal och lägre procentandel ungkullar med två 
stora ungar, vilket antyder att de större tjärnarna fungerat sämre som ”barnkommare” för de 
icke flygga ungarna. Sambandet mellan ungarna överlevnad och tjärnarnas areal gav 
                                                 
23 I medeltal 0,69 ppm torrvikt, på basis av data från 9 gäddor (appendix A i Eriksson & Hake 2000), d.v.s. inom 

det intervall på 0,50-0,75 ppm våtvikt som antyder måttligt förhöjda halter i relation till bakgrundsbelastningen 
(enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, Naturvårdsverket 1999). 
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emellertid inte utslag i något samband mellan areal och ungproduktionen, beräknad som 
medelantalet stora ungar per par (Dahlén & Eriksson 2002). Inte heller i sydvästra Sverige 
noterades för perioden 1980-96 något samband mellan häckningstjärnarnas storlek och 
häckningsresultatet, på basis av data från 19 tjärnar inom intervallet 0,5-7,0 ha (Eriksson & 
Johansson 1997). 
 
Det fanns inte heller någon tendens till att smålommens tillbakagång i sydvästra Sverige över 
en period på 50 år, från mitten av 1930-talet till mitten av 1980-talet, var kopplad till 
häckningstjärnarnas storlek; medelarealen för 15 övergivna häckningstjärnar (som inte 
påverkats av dikning eller rensning vi utloppet) var 1,4 ha, jämfört med 1,8 ha för 17 tjärnar 
med häckning vid undersökningsperiodens slut. Däremot var sträckan över öppet vatten 
kortare för de övergivna tjärnarna, i medeltal 166 meter, jämfört med 220 meter för tjärnarna 
med häckande par (Eriksson m.fl. 1988). Detta antyder att avståndet över öppet vatten - och 
därmed tillgång till långa sträckor för start och landning - är en faktor som påverkar 
smålommens val av häckningsplatser, och att en fortlöpande (och ofta naturligt betingad) 
igenväxt så småningom kan nå ett stadium där tjärnen inte längre lämpar sig för häckande 
smålommar. 
 
I skotska undersökningar har man emellertid noterat att framgångsrika smålomspar i första 
hand häckar vid små tjärnar, där den högre häckningsframgången har kopplats till bland 
annat mindre omfattande störningar från fiskare, ett mera stabilt vattenstånd och mer 
skyddade bolägen med mindre exponering för vågor och vind (t.ex. Gomersall 1986, Okill & 
Wanless 1990, Gibbons m.fl. 1997). 
 

 

 
 

Flygande smålom, på väg från fiskesjön till häckningstjärnen med 
fiskbyte.  
Foto: Martin Widén. 
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Avstånd till fiskevatten:

 

 Rimligtvis finns det en övre gräns för hur stora pendelavstånd som ett 
häckande smålomspar kan acceptera mellan häckningstjärnen och fiskevattnen, och frågan 
har studerats i flera undersökningar - både i Sverige och på andra håll. Detaljstudier av 
smålommens matning av ungar och val av fiskesjöar i sydvästra Sverige visar att de flesta 
(men inte alla) födosöksturerna sker till en och samma fiskesjö (Eriksson m.fl. 1990). Det 
fanns ingen tendens till att häckningstjärnar belägna på stort avstånd från fiskevattnen hade 
övergivits i större utsträckning än tjärnar med korta pendelavstånd under smålommens 
tillbakagång i sydvästra Sverige under mitten av 1900-talet (Eriksson m.fl. 1988). För 
smålomsbeståndet i Malungs kommun fanns ingen indikation på bättre häckningsutfall för 
smålomspar häckande i tjärnar nära fiskesjöarna (de flesta sjöarna låg på mindre avstånd än 
1 km och de mest avlägsna 4,6 km från den mest närbelägna fiskesjön). Inte heller för 
kusthäckande smålommar i Västerbotten noterade man något samband mellan 
häckningsframgången och avståndet till fiskevattnen för smålomspar häckande 0,3-4,0 km 
från kusten (Skyllberg m.fl. 1999). Däremot fann man i en undersökning av 19 
häckningstjärnar i sydvästra Sverige att häckningsframgången var högre i tjärnar belägna 
nära fiskesjöarna, men spännvidden i avstånd var större; 0,7-13,1 km (Eriksson & Johansson 
1997). 

Det tycks finnas ett tröskelvärde på ungefär 8-9 km för avståndet mellan boplatser och 
fiskevatten. En kanadensisk undersökning (Eberl & Picman 1993) visade att 
kläckningsframgången var oberoende av avståndet till fiskevattnen, men att kan finnas ett 
tröskelvärde vid ungefär 9 km där transporten av bytesfisk blir så krävande att 
matningsfrekvensen och därmed ungarnas överlevnad påverkas. För havsfiskande bestånd, 
både på Shetlandsöarna (Merrie 1978) och i Kanada (Douglas & Reimchen 1988a), fann 
man sällan några smålomspar häckande på större avstånd än 8-9 km från kusten.  
 
Inte heller med det omvända angreppssättet, att relatera det genomsnittliga häckningsutfallet 
för smålomspar som nyttjar en och samma fiskesjö till medelavståndet från fiskesjön till de 
olika häckningstjärnarna, har man funnit några samband mellan häckningsutfall och 
avståndet, inom ett intervall på 0,2-7,1 km (Eriksson 2006c). 
 
Förekomst av lämpliga boöar:

 

 Bolägen på myröar och -holmar av några kvadratmeters 
storlek har antagits vara mindre sårbara för predation än bolägen med fastlandskontakt (t.ex. 
Lokki & Eklöf 1984), och i samband med smålommens tillbakagång i sydvästra Sverige vid 
mitten av 1900-talet övergavs häckningstjärnar utan lämpliga häckningsöar i större 
utsträckning än tjärnar med småöar (Eriksson m.fl. 1988). Vid undersökningen av 
smålomsbeståndet i Malungs kommun noterades emellertid inga tendenser till att 
häckningstjärnar med lämpliga häckningsöar var mer attraktiva för häckande fåglar, hade en 
högre ungproduktion eller en högre överlevnad bland ungarna (Dahlén & Eriksson 2002). I 
sydvästra Sverige noterades en något högre ungproduktion i häckningstjärnar med lämpliga 
boöar men skillnaden var inte statistiskt signifikant, och under fältarbetet noterades att 
smålommarna inte alltid lägger sitt bo på myrholmar utan landförbindelse, även vid tjärnar 
detta är möjligt (Eriksson & Johansson 1997). På Shetlandsöarna fann man vid en 
undersökning 1981-83 ingen tendens till att smålommar häckande på småöar var mer 
framgångsrika (Gomersall 1986). 

Vid undersökningar i Finland och Kanada har man emellertid noterat ett bättre 
häckningsutfall bland smålomspar häckande på öar (Lokki & Eklöf 1984, Douglas & 
Reimchen 1988b). För havsfiskande smålommar i Västerbottens kustland noterades lyckade 
häckningar enbart för smålomspar häckande på småöar (Skyllberg m.fl. 1999). Möjligen kan 
predationsbilden vara av betydelse: Att placera boet på en myrholme kan vara av större 
betydelse om risken för predation från däggdjur är påtaglig, men kanske av mindre vikt när 
fåglar är de dominerande predatorerna. I den ovannämnda studien på Shetlandsöarna var 
havstrut, kustlabb och storlabb de dominerande predatorerna, medan predation av bland 
annat räv kan antas vara av större betydelse för smålomsbestånden på andra håll. 
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Avstånd till väg:

 

 I tidigare undersökningar har häckningsutfallet i enskilda häckningstjärnar 
relaterats till avståndet till närmaste väg, med syftet att bedöma effekter av störningar från 
rörigt friluftsliv m.m. (i den mån detta kan antas vara kopplat till tillgängligheten från vägar). 
Smålommens tillbakagång i sydvästra Sverige under mitten av 1900-talet kunde emellertid 
inte kopplas till att tjärnar i närheten av vägar eller bebyggelse hade övergivits i större 
utsträckning än mer avlägset belägna (Eriksson m.fl. 1988). För smålomsbeståndet i 
Malungs kommun fanns inga tendenser till att avståndet till väg påverkade tjärnarnas 
attraktivitet eller ungproduktionen (Dahlén & Eriksson 2002). Inter heller på Shetlandsöarna 
noterade man i en undersökning på 1980-talet någon tendens till lägre häckningsframgång 
för smålomspar häckande nära vägar (Gomersall 1986). 

 
Häckningsresultatet i koloniartade ansamlingar av häckande smålommar 

På skilda håll i landets mellersta och norra delar förekommer det att smålommen häckar i 
koloniartade ansamlingar, t.ex. vid gölar på en högmosse i närheten av lämpliga fiskevatten 
eller på en ö belägen ute i fiskesjön. Ungefär 15 % av det svenska smålomsbeståndet torde 
häcka i kolonier av detta slag (under antagandet att de undersökta häckningssjöarna utgör 
ett representativt urval). 
 
Den genomsnittliga ungproduktionen för fyra kolonier i Svealand var 0,59 stora ungar per år 
och koloni (primärdata i bilaga 2, tabell V); alltså lägre än vad som noterades för 
smålomsbeståndet i sin helhet i denna del av landet under perioden 1994-2008. Antalet 
undersökta kolonier är emellertid för litet för att tillåta några mer definitiva slutsatser. För 
åtminstone en av de kolonier som ingår i underlaget (Tisjökölen i Dalarna) har man noterat 
ett hårt predationstryck från bland annat räv och berguv vissa år (Dahlén 2005). 
 
 
Vattenkemi och fiskfauna i smålommens fiskesjöar 
 
Smålommens grundläggande krav på sin häckningsmiljö är tillgång på boplatser vid 
småsjöar och tjärnar med gungflystränder, i kombination med lämpliga fiskevatten med god 
tillgång på småvuxen mörtartad och/eller laxartad fisk inom ett pendelavstånd på högst 8-9 
km (Eriksson & Johansson 1997). I stora delar av sitt globala utbredningsområde häckar 
smålommen i kustnära områden och hämtar sin bytesfisk i havet. Detta gäller bland annat 
huvuddelen av beståndet på omkring 1 000 par i Skottland, och i Sverige finns 
uppskattningsvis 200 par som häckar utefter Norrlandskusten och som till stor del hämtar sin 
bytesfisk i Bottenhavet och Bottenviken. 
 
För huvuddelen av det svenska smålomsbeståndet gäller emellertid att fåglarna är beroende 
av god tillgång på bytesfisk i sötvattensmiljöer under häckningsperioden. Med data från 
inventeringarna inom Projekt LOM för perioden 1994-2005 som underlag har jämförelser av 
häckningsresultatet ställts i relation till vattenkemiska förhållanden och fiskförekomst i totalt 
34 fiskesjöar som bedömdes försörja minst 130 par i södra och mellersta Sverige (Eriksson 
2006c). Detta svarar mot ungefär 8 % av det svenska smålomsbeståndet i sin helhet och 
drygt 20 % av beståndet i den del av landet som berördes av studien. Här ges en 
sammanfattande redogörelse av resultaten, för detaljer hänvisas till Eriksson (2006c). 
 
Vattenkemi och förekomsten av fisk undersöktes med de metoder som redovisas i bilaga 1.  
 

 
Vattenkemi och ljusförhållanden 

Bedömningar om vattenkemi och ljusförhållanden kunde göras på basis av data från 15-20 
av de undersökta fiskesjöarna (tabell 4.5). Fiskesjöarna var genomgående näringsfattiga, 
med låga-måttligt höga totalfosforvärden. De flesta var svagt-måttligt sura med pH-värden i 
intervallet 5,8-6,9 och en alkalinitet på 0,03-0,20 meq/l (d.v.s. att enstaka sjöar hade en 
mycket svag buffertkapacitet). Många av fiskesjöarna var emellertid föremål för fortlöpande 
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kalkningsinsatser och utan dessa skulle de antagligen vara sura och ha en låg 
buffertkapacitet. 
 
Jämfört med storlommens häckningssjöar har smålommens fiskesjöar i allmänhet lägre pH-
värden och lägre alkalinitet, medan det inte finns någon skillnad i näringsstatus. 
Smålommens fiskesjöar har mindre klart vatten (högre absorbans) än storlomssjöarna 
(Eriksson & Paltto 2010). 
 
 
 
Tabell 4.5. Vattenkemiska förhållanden i smålommens fiskesjöar (data från Eriksson 2006c, 
antal sjöar med data inom parentes). 
 

 Medelvärde Min.-max.-värde 
pH 6,5 (20 sjöar) 5,8-6,9  
Alkalinitet, mekv/l 0,11 (20 sjöar) 0,03-0,20 
Totalfosfor, mg/l 0,010 (15 sjöar) 0,005-0,019 
Absorbans, f420/5 0,12 (19 sjöar) 0,05-0,19 

 
 
 
 

 
Fiskbeståndens artsammansättning 

Bedömningarna om fiskbeståndens sammansättning gjordes på basis av data från 18 sjöar. 
Totalt noterades 19 fiskarter (Eriksson 2006c, tabell 5). Medelantalet arter per sjö var 6,6, 
d.v.s. på samma nivå som i storlommens häckningssjöar (Eriksson & Paltto 2010). 
 
Artsammansättningen var den som kan förväntas och är karakteristisk för näringsfattiga 
sjöar. Abborre påträffades i alla de undersökta sjöarna, och i flertalet av dem fanns också 
mört, gädda och siklöja. Laxartade fiskar, som i tidigare undersökningar bedömts vara viktig 
bytesfisk (t.ex. Eriksson m.fl. 1990, Eriksson & Sundberg 1991), noterades i 17 (94 %) av de 
undersökta sjöarna till skillnad mot knappt hälften av häckningssjöarna för storlom (tabell 2 
och figur 1 i Eriksson & Paltto 2010). Smålommen uppvisar således, och till skillnad från 
storlommen, en uttalad preferens för fiskesjöar med laxartad fisk (se även Eriksson & Paltto 
2010). 
 
Tillgången på fiskevatten torde vara lika avgörande som förekomsten av lämpliga 
häckningsplatser för smålommens lokala och regionala utbredning, och artens tillbakagång 
under 1900-talet var till viss del kopplad till försämrad bytestillgång i försurade fiskesjöar 
(Eriksson m.fl. 1988). Betydelsen av sjöar med goda bestånd av småvuxen laxartad fisk och i 
synnerhet siklöja uppmärksammades av Rosenius (1942) i sin sammanställning av faunistisk 
information från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Under senare årtionden har 
smålommens knytning till sjöar med mörtartad och/eller laxartad fisk påpekats i lokala och 
regionala inventeringar i bland annat Västmanland (Andersson 1988) och Värmland 
(Borgström 1996), utöver undersökningar av smålommens val av fiskevatten som bygger på 
fältarbeten i Västra Götalands län (Eriksson m.fl. 1990, Eriksson & Sundberg 1991).  
 

 
Häckningsutfallet i relation till vattenkemi, ljusförhållanden och fiskförekomst. 

Det fanns inga indikationer på samband mellan vattenkemin eller ljusförhållandena och 
häckningsframgången för de smålomspar som fiskade i de sjöar som ingick i den 
ovannämnda undersökningen (Eriksson 2006c). Ungefär en tredjedel av fiskesjöarna var 
försurningspåverkade i den meningen att pH-värden under 5,5 hade noterats innan sjöarna 
blev föremål för kalkning, men det fanns inte heller några indikationer på skillnader i 
häckningsresultatet för smålomspar som fiskade i försurningspåverkade resp. icke 
försurningspåverkade sjöar. 
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På basis av data från 11 sjöar med resultat från provfisken under perioden 1994-2003, 
bedömdes att procentandelen ungkullar med två stora ungar var kopplad till goda 
förekomster av mörtartad och laxartad fisk. Däremot var fisktätheten totalt, eller förekomsten 
av en så allmänt förekommande fiskart som abborren, inte av någon betydelse. Det fanns 
inte heller några samband mellan fiskbeståndens täthet och medelantalet stora ungar per par 
och år. 
 
 
Bedömning av den svenska populationens status 
 
Smålommens status i Europa som helhet bedöms som "ogynnsam" ("unfavourable"; BirdLife 
International 2004) med klassningen "depleted" (d.v.s. att arten inte har återhämtat sig efter 
en tidigare minskning). I den svenska rödlistan är smålommen betecknad som "missgynnad" 
("near threatened", Gärdenfors 2005). Vidare är den förtecknad i bilaga 1 till EUs 
fågeldirektiv. 
 
För en bedömning av smålommens status i landet, och med ledning av det nationella 
rödlistekriterierna (t.ex. Gärdenfors 2005), bör man beakta: 
 
• Antalet reproduktiva individer ligger inom intervallet 2 500-10 000. Sett till landet i sin 

helhet bedöms arten ha minskat med 10-19 % under de senaste 30 åren (sedan slutet av 
1970-talet), men den minskande trenden torde ha planat ut under den senaste 10-
årsperioden (Ottwall m.fl. 2008) och på basis av resultaten från den svenska 
fågeltaxeringen kan man inte utesluta en viss ökning under senare år, även om 
bedömningen är osäker (Lindström m.fl. 2010). 

 
• Informationen om trenderna i det svenska smålomsbeståndet är emellertid något 

motsägelsefull. Samtidigt som resultaten från den rikstäckande fågeltaxeringen antyder 
en viss ökning, har man inom ramen för inventeringarna i Projekt LOM kunnat notera att 
många häckningstjärnar som nyttjades ganska regelbundet under mitten och slutet av 
1990-talet nu står tomma. Om resultaten från inventeringar i Sunne kommun i Värmland 
(Schützer & Schütt 2005) är representativa kan det vara fråga om en minskning i 
intervallet 15-25 % över en period på 3 generationer, d.v.s. att smålommen skulle kunna 
bedömas som "sårbar" ("vulnerable", VU, enligt kriterium C1) med avseende på 
situationen för artens kärnområde i mellersta Sverige. 

 
• Man kan inte utesluta att häckningsutfallet under perioden 1994-2008 har legat på en för 

låg nivå för att kompensera för den årliga dödliga dödligheten i Svealand/Dalsland och på 
Sydsvenska Höglandet, och i Svealand/Dalsland ligger ungproduktionen under 
miniminivån för att kompensera för den årliga dödligheten i mer än hälften av 
häckningstjärnarna.  

 
• Trenden i Norge har varit vikande sedan omkring 1990, medan den varit stabil i Finland 

under samma period. 
 
• Man bör även uppmärksamma att kanske mer än 30 % av smålommens fiskesjöar kan 

vara sårbara för exponering för kvicksilver som deponerats i skogs- och myrmark och 
därefter urlakats till grund- och ytvatten och samtidigt metylerats (se textavsnittet om 
”exponering för kvicksilver” i kapitel 5). 

 
⇒ Smålommen bör även fortsättningsvis klassificeras som ”missgynnad”. Även om 

uppgifterna om trenden hos det svenska beståndet under senare årtionden är 
motsägelsefull kan man inte utesluta en tillbakagång i stora delar av landet. Det finns 
också farhågor för att ungproduktionen i artens svenska kärnområde kan vara för låg för 
att kompensera för den årliga dödligheten. Vidare får risken för en framtida ökad 
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exponering för kvicksilver inte negligeras. En vikande trend i Norge gör att man inte kan 
påräkna någon invandring av fåglar som kan kompensera för en eventuell minskning. 

 
 
 
 

 

 
 

Smålomsfamilj i en häckningstjärn i Dalarna.  
Foto: Mats O.G. Eriksson 
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5. HOT- OCH PROBLEMBILD 
 
Båda lomarterna har uppmärksammats i fågelskyddsarbetet, mot bakgrund av ett komplex 
av olika hot- och problemfaktorer. Vissa faktorer har en direkt påverkan på 
häckningsresultatet genom att häckningen misslyckas, och för båda lomarterna gäller att 
flertalet av de misslyckade häckningarna avbryts redan under ruvningen. För storlommen 
torde variationer i vattenståndet och översvämmade bon vara en huvudorsak till att 
ruvningen avbryts, och för båda lomarterna är predation på ägg eller (mera sällan) ruvande 
fåglar är en annan viktig faktor. Däremot torde störningar till följd av rörligt friluftsliv (bad, 
fiske, båtar, kanoter etc.), som kanske är den faktor som oftast diskuteras i skötseln och 
förvaltningen av lommarna, vara av mindre men icke försumbar och kanske ökande 
betydelse. 
 
Hotbilden är också kopplad till förändringar i häckningsmiljön; t.ex. att födounderlaget 
förändras och därmed påverkar häckningsutfallet. Således har frågor om hur lommarna 
påverkats av de ekologiska förändringarna, och speciellt utglesade fiskbestånd, i försurade 
sjöar diskuterats. Under senare år har en ökad exponering av kvicksilver genom läckage av 
luftdeponerade föroreningar i skogs- och myrmarker till sjöar och vattendrag 
uppmärksammats. 
 
Eftersom lommarna är långlivade fåglar med en låg årlig reproduktion måste man även 
uppmärksamma fatkorer som påverkar dödligheten bland adulta fåglar, såsom nyligen 
påvisats i en demografisk studie av svartnäbbade islommen i Nordamerika (Grear m. fl. 
2009). Detta betyder att dödligheten kopplad till blyförgiftning (via blysänken), kollisioner med 
vindkraftverk och oljeskador i övervintringsområdena inte får negligeras. 
 
En översikt över olika hot- och problemfaktorer samt en bedömning av deras relativa 
betydelse ges i tabell 5.1. För båda lomarterna gäller emellertid att bedömningar av 
orsakerna till misslyckade häckningar är förknippade med en del osäkerhetsfaktorer. Vid 
kontroller i fält kan det vara svårt att överhuvudtaget avgöra varför en häckning misslyckats, 
så i många undersökningar är andelen häckningar som avbrutits av "okänd anledning" eller 
liknande ganska stor; t.ex. närmare hälften för storlom i Västra Götalands län 1996-2000 
(Hake m.fl. 2005) och en fjärdedel i en undersökning av smålomsbeståndet i Malungs 
kommun i Dalarna 1990-2000 (Dahlén & Eriksson 2002). Dessutom kan vissa orsaker vara 
enklare att fastställa än andra. 
 
 
Vattenståndsvariationer 
 

 
Storlom 

Eftersom lommarna lägger boet nära strandbrynet är sårbarheten för variationer i 
vattenståndet under den tid äggen ruvas stor (t.ex. Götmark 1988, 1989, Mudge & Talbot 
1993, Eriksson m.fl. 1995, Hake m.fl. 2005). Storlommen är naturligtvis känslig för om bona 
översvämmas i samband med stigande vattenstånd, men det kan också förekomma att 
häckningen avbryts efter att vattenytan har sjunkit så mycket att det blir svårt för fåglarna att 
ta sig ur vattnet upp till boet. 
 
I sydvästra Sverige har vattenståndsvariationernas inverkan på storlommens 
häckningsresultat studerats mer i detalj i en undersökning omfattande 43 sjöar (med 49 par, 
huvuddelen av dem i Västra Götalands län) 1996. Bland 23 häckningar som avbröts under 
ruvningsperioden, var variationer i vattenståndet den enskilt viktigaste faktorn till 
misslyckande (10 häckningar, 43 %), med översvämmade bon i åtta fall (35 %). Den 
genomsnittliga förändringen (medianvärden) i vattennivån under ruvningsperioden var -5 cm 
för kläckta kullar, +6 cm för häckningar som misslyckats till följd av stigande vattenstånd och 
-6 cm för häckningar som misslyckats av annan eller okänd anledning (Hake m.fl. 2005). 
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Tabell 5.1. Hot- och problembild för storlom och smålom. 
 

 Storlom Smålom 
Vattenståndsvariationer i häckningssjöarna !! 0 

Predation !! !! 
Avvattning m.m. vid häckningssjöarna och kringliggande marker 0 !! 
Minskad tillgång på fisk i försurade fiskesjöar ! !! 
Störningar (bad, fiske, båtar, kanoter m.m.) ! ! 
Förföljelse 0 0 
Konkurrens och störning från kanadagäss 0 0 
Konkurrens och störning från storskarv 0? 0? 
Utplantering av fisk i häckningssjöarna ? ! 
Exponering för kvicksilver 0+ !+ 
Exponering för blysänken ? ? 
Vindkraftsanläggningar i närheten av häckningsplatser och fiskevatten ? ? 
Oljeskador i övervintringsområdena ? ? 
 
0 = Ingen eller obetydlig påverkan 
! = Viss-måttlig påverkan 
!! = Stor påverkan 
? = Oklar påverkan, bör undersökas 
+ = Risker för ökad framtida påverkan bör undersökas  

  

 
 
 
 
I sjösystemet Fegen-Svansjöarna (Svenljunga, Falkenbergs och Gislaveds kommuner) med 
en regleringsamplitud på 1,75 m., gjordes ett försök med konstant vattennivå under perioden 
1 maj–15 juni 1997-2000, efter att variationerna i vattennivån hade upplevts som störande av 
flera olika anledningar. Den genomsnittliga häckningsframgången var under dessa år 0,44 
stora ungar per par och år, jämfört med ett medelvärde på 0,22 på basis av tidigare 
inventeringar 1974, 1979, 1983 och 1984 (Hake m.fl. 2005), en numerärt stor men inte 
statistiskt säkerställd skillnad. Trots att man inte helt lyckades med ambitionen att hålla 
vattennivån konstant, kunde ingen av de misslyckade häckningarna relateras till stigande 
eller sjunkande vattenstånd. Den genomsnittliga ändringen i vattennivån under ruvningen var 
+3 cm för kläckta kullar, och -3 cm för misslyckade häckningar. 
 
Sårbarheten för variationer i vattenståndet har också uppmärksammats i andra studier: I en 
skotsk undersökning (där man använde övervakningskameror vid bona) kunde 31 % av de 
misslyckade häckningarna kopplas till översvämmade bon (Mudge & Talbot 1993), d.v.s. 
ungefär samma nivå som i den sydvästsvenska undersökningen 1996. Översvämmade bon 
har också identifierats som en viktig faktor i en landstäckande inventering av 
storlomsbeståndet i Finland under 1980-talet (Pakarinen 1989), och i en finsk översikt av 
olika fågelarters sårbarhet för variationer i vattenståndet ansågs storlommen vara en av de 
mest sårbara arterna (Ahola m.fl. 2003). 
 
Variationerna i vattenståndet kan kopplas både till naturliga faktorer, som kraftiga regn eller 
ihållande torka, och mänskliga ingrepp genom att vattennivån regleras i sjöar som fungerar 
kraftverksmagasin eller dricksvattentäkter. I sydvästra Sverige noterades under perioden 
1982-92 en låg ungproduktion under år med ihållande regn under våren, medan det inte 
fanns någon skillnad i häckningsutfallet i reglerade och oreglerade sjöar (Eriksson m.fl. 
1995). Inte heller i den ovannämnda undersökningen av 43 sjöar under häckningssäsongen 
1996 kunde man finna några skillnader i häckningsutfallet mellan reglerade och icke 
reglerade sjöar (med en regleringsamplitud på 0,2-6,0 m; Hake m.fl. 2005). Men på andra 
håll (t.ex. i Finland) har man noterat en mycket låg häckningsframgång i sjöar som fungerar 
som kraftverksmagasin (Pakarinen 1989), och erfarenheterna från försöket vid Fegen visar 
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att man genom kontroll av vattennivå i en reglerad sjö kan förbättra storlommens 
häckningsresultat. 
 
I viss utsträckning tycks storlommen kunna anpassa sig för nackdelarna kopplade till stora 
variationer i vattenståndet genom att flytta till mindre kringliggande sjöar medan bytesfisk till 
ungarna fortfarande hämtas från större fiskförande vatten på "smålomsvis"; ett beteende 
som dokumenterats kring reglerade sjöar och vattenmagasin i Skellefteälven (Bildström 
2005, 2006), liksom i Norge (Dunker & Elgmork 1973). 
 
 

 
 

Storlommen placerar boet alldeles vid strandkanten, så att den kan ta sig 
ur och i vattnet. Detta gör att bona är sårbara både för variationer i 
vattenståndet och för vågsvall, t.ex. från snabba båtar.   
Foto: Peter Lindberg. 

 

 
 

Översvämmat storlomsbo. 
Foto: Owe Arnoldsson 
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Smålom 

Smålommen tycks inte vara lika känslig för variationer i vattenståndet. I den tidigare nämnda 
undersökningen av smålommens häckningsresultat i Malungs kommun i Dalarna 1991-2000 
bedömdes översvämmade bon som en trolig orsak till misslyckande för bara 0,7 % av 
häckningarna. Arten häckar ju främst vid små sjöar och tjärnar, och boet placeras ofta på 
gungflystränder eller småöar som i viss mån flyter upp och ned i takt med variationerna i 
vattenståndet (Dahlén & Eriksson 2002). 
 

 
Åtgärder och insatser 

• Kontroll av vattennivån under storlommens ruvningsperiod torde vara den enskilt mest 
effektiva åtgärden om man vill förbättra storlommens häckningsresultat i reglerade sjöar, 
varför detta alltid bör övervägas i t.ex. skötsel- och bevarandeplaner. Här finns 
möjligheter både till frivilliga överenskommelser med vattenrättsinnehavarna och mer 
byråkratiska lösningar, t.ex. i samband med översyn av vattendomar. En 
rekommendation, bland annat baserad på undersökningarna i Fegen-Svansjöarna, är att 
vattennivån inte bör stiga mer än några centimeter under ruvningsperioden och att 
sänkningar över 30 cm bör undvikas (Götmark m.fl. 1988).  

 
• Häckningsflottar kan vara ett komplement i häckningssjöar med stora, naturligt betingade 

variationer i häckningsframgången, liksom i reglerade sjöar med svårigheter att hålla en 
konstant vattennivå under våren och försommaren på grund av tekniska skäl eller 
motstående intressen (Hancock 2000 för erfarenheter av häckningsflottar för storlom i 
Skottland, Desorbo m.fl. 2007 för svartnäbbad islom i Nordamerika). Men man bör 
överväga att sätta ut häckningsflottar, bara om man bedömer att man långsiktigt kan 
sörja för uppföljning av häckningsresultatet i de sjöar där flottarna sätts ut, och för tillsyn 
och nödvändigt underhåll av flottarna. 

 
 
Predation 
 

 
Storlom 

För storlommen har predation bedömts vara den viktigaste orsaken till misslyckade 
häckningar, vid sidan vattenståndsvariationer, i undersökningar i Sverige (t.ex. Götmark m.fl. 
1988, 1990, Hake m.fl. 2005) såväl som i Finland och Skottland (Lehtonen 1970, Mudge & 
Talbot 1993). Andelen häckningar som misslyckats till följd av predation varierade mellan 13 
och 42 % i de olika undersökningarna. Framförallt kråkfåglar men även måsfåglar och mink 
har noterats som predatorer i svenska och finska undersökningar (och i rapporteringen till 
Projekt LOM 1994-2008). I skotska undersökningar har nattaktiva däggdjur såsom mård, 
utter och räv bedömts stå för en större andel av predationsförlusterna än i de svenska och 
finska studierna (Campbell & Mudge 1989). Vidare kan man inte utesluta att gäddor utgör en 
risk för de nykläckta ungarna (t.ex. Lehtonen 1970, Jackson 2003), även om man inte kunnat 
fastställa något samband mellan sämre häckningsutfall och täta bestånd av gädda i svenska 
sjöar (Eriksson & Paltto 2010). 
 

 
Smålom 

För smålommen har predation bedömts vara den viktigaste orsaken till misslyckade 
häckningar, både i svenska undersökningar (t.ex. Skyllberg m.fl. 1999, Dahlén & Eriksson 
2002) och nordamerikanska (t.ex. Dickson 1993, Eberl & Picman 1993). Huvuddelen av 
predationsförlusterna sker under ruvningen och riktas både mot ägg och ruvande fåglar. I 
svenska studier har bland annat räv, mink, korp, trana, berguv, duvhök, havsörn och 
måsfåglar noterats som predatorer. För smålommar häckande utefter Atlantkusten, t.ex. på 
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Shetlandsöarna, har även kustlabb och storlabb observerats som predatorer (t.ex. Gomersall 
1986). 
 

 
Åtgärder och insatser 

• Någon aktiv kontroll av predatorer torde sällan vara aktuell. Förekomsten av häckande 
lommar kan emellertid vara en prioriteringsfaktor vid planering av fångst av mink i t.ex. 
fågelskyddsområden och naturreservat för att minska predationsförlusterna bland sjö- 
och våtmarkslevande fågelarter.  

 
 
Störningar 
 

 
Storlom 

Storlommens häckningssjöar är ofta populära bad-, fiske- och kanotvatten, och störningar 
relaterade till friluftslivet är antagligen den faktor som oftast diskuteras när frågor om 
storlommens häckningsresultat kommer på tal, även om vattenståndsvariationer och 
predation är de viktigaste orsakerna till misslyckade lomhäckningar. Vid upprepade tillfällen 
har man ställt en låg ungproduktion i relation till den ökande omfattningen av olika 
friluftsaktiviteter (t.ex. Lindberg 1968, 1971, Andersson m.fl. 1980, Pettersson 1985, Douhan 
1986, 1997, Eriksson 1987, Götmark m.fl. 1988, 1989, Eriksson m.fl. 1995). 
 
Även om en del storlomshäckningar bevisligen spolieras efter störningar är resultaten vad 
gäller den relativa betydelsen jämfört med andra faktorer inte entydiga. I sydvästra Sverige 
har man inte funnit några indikationer på att omfattande bebyggelse eller många båtar i sjön 
(i relation till sjöytan) har påverkat häckningsresultatet (Eriksson 1987, Eriksson m.fl. 1995). I 
de tidigare nämnda undersökningarna av sydvästsvenska sjöar (inkl. Fegen-Svansjöarna) 
1996-2000 kunde bara 4-10 % av de misslyckade häckningarna relateras till störningar 
(Hake m.fl. 2005), men med reservation för att misslyckande efter störningar är svårare att 
fastställa än en del andra faktorer såsom variationer i vattenståndet. I undersökningar av 
storlomsbeståndet i Uppland har man således noterat att häckningarna misslyckats i större 
utsträckning i sjöar som man bedömt varit störda av olika friluftsaktiviteter (Douhan 1986, 
1997). En annan indikation på att störningar kan ha en viss påverkan är att man ibland 
noterat ett sämre häckningsresultat under år med ovanligt fint majväder då fritidsaktiviteterna 
varit omfattande (t.ex. Pettersson 1985, Götmark m.fl. 1988). Slutligen bör man inte heller 
utesluta att störningsfaktorn kan ha ökat i betydelse under senare år, i takt med ett ökat 
friluftsliv vid insjöarna. 
 
I varierande grad kan olika fågelarter också vänja sig vid störningar (t.ex. Götmark 1989, 
Helldin 2004), och från rapporteringen till Projekt LOM finns exempel på enstaka storlomspar 
som häckat framgångsrikt även då boet legat på utsatta platser, t.ex. nära badplatser, 
båtbryggor och sommarstugetomter. Det finns också enstaka exempel på att storlommar 
häckande vid sjöar i välfrekventerade och tätortsnära friluftsområden har en anmärkningsvärt 
hög ungproduktion24

 

. Man kan spekulera i om dessa lommar blir mer "toleranta" och 
svårskrämda, medan par i mer ostörda miljöer reagerar med att gå av boet (och därmed 
lämna det öppet för predatorer) även vid ganska obetydliga störningar, eller vid en plötslig 
anstormning av många människor en solvarm helg i maj eller början av juni. 

Det är alltså svårt att hitta bra mått på omfattningen av störningar av olika slag. I ostörda 
sjöar kanske lommarna påverkas av något enstaka besök under häckningstiden, medan de i 
andra vatten tycks kunna vänja sig vid att människor ofta vistas vid stränderna och i båtar. 
Därför kan uppgifter om bebyggelsens utbredning utefter stränderna eller antalet båtar vara 

                                                 
24 T.ex. Hunsnäsen (Eksjö kommun, Jönköpings län), Pickesjön (Borås kommun, Västra Götalands län) och 

Lundsjön/Dammsjön (Nacka kommun, Stockholms län), bland de sjöar som förtecknas i bilaga 2, tabell III. 
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av begränsat värde. Dessutom kan man knappast utvärdera betydelsen av störningar utan 
att väga in andra orsaker till att häckningarna kan misslyckas. Således ökar sårbarheten för 
äggrövare av skilda slag när den ruvande lommen skräms av boet efter en störning, varför 
predation och störningar kan vara svåra att separera som skilda problemfaktorer. I fältstudier 
vid sjön Fegen under 1980-talet kunde man bland annat visa hur kråkor aktivt sökte upp 
storlomsbon där den ruvande lommen skrämts av boet (Götmark m.fl. 1988, 1990). 
 
Fågelskyddsområden: För att förbättra häckningsresultatet och minska risken för störningar 
har fågelskyddsområden med restriktioner i tillträdet till häckningsöar och holmar under delar 
av året, liksom att färdas med båt i närheten, inrättats vid en del sjöar25. Det är oftast 
häckningsplatser för storlom, fiskgjuse samt måsar och tärnor som är föremål för restriktioner 
(i enstaka fall även havsörn). Fågelskyddsområdena upplevs ibland som kontroversiella och 
naturvårdsvärdet av inskränkningarna har ibland blivit ifrågasatt. För insjömiljöer har de 
system av fågelskyddsområden som inrättats i Vänern (Landgren & Landgren 2001) och 
Fegen-Kalvsjöarna (Götmark m.fl. 1988) utvärderats, och för båda sjöarna bedömde man att 
storlommen hade gynnats. Inom ramen för Projekt LOM gjordes en förnyad jämförelse av 
storlommens häckningsresultat innanför och utanför fågelskyddsområdena i Fegen-
Kalvsjöarna 1997-2000 samt en liknande jämförelse mellan skyddade och icke skyddade 
häckningsplatser i sjön Sottern (Örebro län 1997-2005; Eriksson m.fl. 2005): För båda 
sjöarna kunde en tendens till högre ungproduktion noteras för storlomsparen inom 
fågelskyddsområdena, men resultaten var inte helt entydiga och enstaka år var 
häckningsresultatet bättre utanför fågelskyddsområden26

 

. – Under fältarbetet vid Fegen 
noterades överträdelser av tillträdesförbudet varje år, och i några fall förklarade de som 
överträtt bestämmelserna att man inte kände till några restriktioner. Det är kanske tveksamt 
om den bristande efterlevnaden har varit av sådan omfattning att förväntat positiva effekter 
på fåglarnas häckning uteblivit, men episoderna visar att informationen om 
fågelskyddsområdena kan ha varit bristfällig. 

 
Smålom 

Störningar har inte uppmärksammats som en problemfaktor för smålommen på samma sätt 
som för storlommen; inte för att arten skulle vara mindre sårbar utan snarare på grund av att 
smålommens häckningstjärnar inte besöks lika frekvent som storlomssjöarna. I skotska 
undersökningar har man således identifierat störningar i samband med mete utefter 
stränderna som en vanlig orsak till avbrutna häckningar (Gomersall 1986). Lokalt har man 
även i Sverige observerat att smålommen övergivit häckningstjärnar efter utplantering av 
fisk. Det har även förekommit att häckningar har misslyckats efter omfattande utsättningar av 
gräsänder27

 
. 

 
Åtgärder och insatser 

• För storlommen kan restriktioner i allmänhetens tillträde till tänkbara häckningsöar och 
kringliggande vattenområde, t.ex. genom upprättandet av fågelskyddsområden eller 
bestämmelser i reservatsföreskrifter, ha en positiv tilläggseffekt i sjöar med ett 
omfattande friluftsliv och där man bedömer att variationer i vattenståndet inte är någon 
problemfaktor eller kan hållas under kontroll. 

                                                 
25 Fågelskyddsområden inrättas med stöd av bestämmelserna om djur- och växtskyddsområden i Miljöbalken (7 

kap., 11§) och liknande bestämmelser med begränsningar i allmänhetens tillträde kan också införas inom 
ramen för beslut om naturreservat (Miljöbalken 7 kap., 4§). Här används genomgående beteckningen 
"fågelskyddsområden" för alla områden med restriktioner i tillträdet under fåglarnas häckningstid, även om de 
formella skyddsformerna kan variera.  

26 Vid en sammanvägning av resultaten från de båda sjösystemen kunde en tendens till bättre 
häckningsframgång innanför fågelskyddsområdena fastställas (P=0,08, Eriksson m.fl. 2005). 

27 Utsättningar av detta av detta slag kan ske med stöd av bestämmelser i jaktförordningen (987:905), vilket 
väcker frågan om behovet av förändringar i regelverket och krav på en bedömning av effekter på arter med 
ogynnsam bevarandestatus före utsättningen. 
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• Det behövs emellertid fler utvärderingar om fågelskyddsområdena ger den förväntade 
positiva effekt på häckningsutfallet för lommar och andra arter som är avsikten med dem. 

 
• För sjöar med befintliga fågelskyddsområden bör man överväga om efterlevanden kan 

förbättras, t.ex. genom bättre information vid båtbryggor, parkeringsplatser, badplatser 
m.m. och tydligare utmärkning av de skyddade områdena. Kanotuthyrare, 
fiskekortsförsäljare, ansvariga för campingplatser m.fl. bör uppmuntras att aktivt 
informera besökande om gällande restriktioner och bakgrunden till dem. Ansvariga 
myndigheter kan medverka genom att ta fram och distribuera bra informationsmaterial. 
Tyvärr visar erfarenheterna (bland annat från fältarbetet vid Fegen 1997-2000) att man 
parallellt måste överväga en mer effektiv övervakning och mer kännbara påföljder vid 
överträdelser av bestämmelserna om fågelskydd. 

 
• För smålommens häckningstjärnar bör man inte ge tillstånd till utplantering av fisk. Vidare 

bör störande skogsbruksverksamheter, anläggningsarbeten etc. inte förekomma inom en 
zon på minst 100 m under häckningsperioden, d.v.s. från islossningen till utgången av 
juli.  

 
 
Vattenskotrar 
 
Vattenskotrar och liknande snabbgående båtar är ett ganska nytt fenomen i storlommens 
häckningssjöar och smålommens fiskevatten. Det finns inga underlag baserade på nordiska 
förhållanden för bedömningar av hur lommarna kan påverkas, men med utgångspunkt från 
generella kunskaper om lommarnas uppträdande, svårigheterna att på större avstånd 
upptäcka lommar på de fria vattenytorna och vattenskotrarnas förhållandevis höga hastighet 
är det rimligt att anta att lommarna påverkas negativt. I Nordamerika har man vid flera 
tillfällen noterat att ungar av svartnäbbad islom dödats efter kollisioner med vattenskotrar, 
och man bedömer att just vattenskotrarna är mer bekymmersamma än andra snabbgående 
båtar eftersom de kan framföras (och framförs) på grunda områden (McIntyre & Barr 1997). 
En grundläggande princip vid all tillståndsgivning bör vara att häcknings- och fiskesjöar för 
storlom och smålom inte skall upplåtas för vattenskotrar. 
 

 
Åtgärder och insatser 

• Häckningssjöar och fiskevatten för storlom och smålom skall inte upplåtas för användning 
av vattenskotrar28

 
.  

 
Förföljelse 
 
Det är både anmärkningsvärt och beklagligt att häckande lommar fortfarande är föremål för 
förföljelse, även om den inte är av sådan omfattning att häckningsutfallet påverkas nämnvärt. 
Enstaka fall där storlomsbon har trampats sönder och liknande har noterats både i Sverige 
(t.ex. Hake m.fl. 2005) och Skottland (Campbell & Mudge 1989), och det finns också några få 
rapporter till Projekt LOM med indikationer på att bona förstörts av människor. Antagligen är 
det fiskare (och i första hand fritidsfiskare) som upplever lommen som en konkurrent. 
 

 
Åtgärder och insatser 

• Upplysning om att förföljelse av lommar, t.ex. genom att förstöra bon, är olaglig. 
 

                                                 
28 Tveksamheter har framförts om de svenska restriktionerna för användning av vattenskotrar är förenliga med 

EUs regelverk. I ett beslut av EU-domstolen den 4 juni 2009 framgår emellertid att de svenska bestämmelserna 
är förenliga med EUs regelverk.  
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Miljöförändringar vid smålommens häckningstjärnar 
 
Smålommen lägger sitt bo nära vattenkanten på gungflyartade mossestränder, där fåglarna 
lätt kan ta sig ur och i vattnet. Igenväxt, bland annat med olika slag av vitmossor, är ett 
naturligt förlopp i den typ av sjöar där smålommen ofta häckar, och så småningom nås ett 
stadium där tjärnen blivit för liten för att fåglarna skall kunna landa och lyfta. I en 
undersökning av smålommens häckningstjärnar i sydvästra Sverige kunde man fastställa att 
igenväxt var en av flera orsaker till att häckningsplatser hade övergivits (Eriksson m.fl. 1988). 
I ett naturlandskap torde emellertid denna faktor sällan vara något problem, eftersom 
förutsättningar för häckning samtidigt nyskapas i andra småsjöar. 
 
Avvattningsföretag: 

 

Dikningar eller rensning i utloppet torde vara en av de viktigaste 
orsakerna till att smålommarna har övergivit en häckningstjärn (t.ex. Eriksson m.fl. 1988). 
Sänkningen av vattenytan innebär att stränder och öar kan få kanter eller överhäng som är 
för branta för att en lom skall kunna ta sig upp till en lämplig boplats, och tidigare 
häckningsöar blir landfasta och därmed mer sårbara för fyrfota predatorer. Dessutom kan ett 
naturligt betingat igenväxningsförlopp påskyndas. Även om inga dikningsingrepp görs vid 
själva tjärnen kan en avvattning i omgivande terräng, t.ex. för skogsbruksändamål, påverka 
vattennivån i en häckningstjärn. Vid jämförande fältkontroller av bebodda och övergivna 
häckningstjärnar för smålom i Västra Götalands län och norra Halland 1986-87 var 11 (42 %) 
av 26 övergivna tjärnar påverkade av dikningar eller rensningar av utloppet medan detta 
gällde för bara en (6 %) av 18 bebodda tjärnar (Eriksson m.fl. 1988). 

 
 

 
 

Utlopp till en häckningstjärn för smålom i Västergötland, påverkat av dikning. Den här tjärnen 
övergavs av smålommen under 1960- eller 1970-talet men häckning har åter noterats under 2000-
talet. 
Foto: Mats O.G. Eriksson. 
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Kalkning kring häckningstjärnarna:

 

 Kalkning har visat sig ge omfattande skador och 
förändringar, innefattande avdöd av vitmossor, i den typ av myrmiljöer som ofta omger 
smålommens häckningstjärnar (Rafstedt 2008), och man kan inte utesluta att smålommens 
boplatser kan påverkas negativt (även om denna aspekt inte har specialundersökts). 
Smålommens häckningsmiljöer bör därför inte bli föremål för våtmarkskalkningar. 

 
Åtgärder och insatser 

• Häckningsplatser med regelbunden förekomst av smålom under de senaste 10-15 åren, 
liksom gamla lokaler som fortfarande bedöms vara lämpliga (välutvecklade 
gungflystränder m.m.), skall undantas från exploatering, inklusive ingrepp som indirekt 
kan påverka vattennivån (t.ex. kan avvattningar i närområdet orsaka en sänkt vattennivå 
så att boplatserna inte längre är tillgängliga, även om själva häckningssjön lämnas 
intakt). 

 
• Häckningsplatser med regelbunden förekomst av smålom under de senaste 10-15 åren 

skall undantas från våtmarkskalkningar. I möjligaste mån bör kalkningarna dessutom 
planeras på ett sådant sätt att gamla lokaler som fortfarande bedöms vara lämpliga 
(välutvecklade gungflystränder m.m.) undantas. 

 
 
Relationer till kanadagås 
 
Kanadagåsen (Branta canadensis) är en nordamerikansk fågelart som introducerats till 
Europa, och artens historia i vår del av världen är över 300 år gammal. De första exemplaren 
utplanterades i England redan på 1600-talet, men det var först på 1950-talet som de 
engelska kanadagässen började öka kraftigt i numerär och med aktivt stöd av fortlöpande 
utplanteringar. Sedan mitten av 1980-talet har beståndet på Brittiska Öarna stabiliserats 
(t.ex. Watola m.fl. 1996, Kirby 1999). 
 
I Sverige gjordes de första utplanteringarna omkring 1930 i Kalmarsund. Därefter har 
utplanteringar skett i ökande omfattning, och under 1960-talet började kanadagåsens tillväxt 
och expansion på allvar i Sverige. På 1990-talet hade kanadagåsen etablerat sig på lämpliga 
häckningsplatser utefter kusterna och vid insjöar över hela landet, och beståndets storlek 
uppskattades till 10 000 häckande par (Svensson m.fl. 1999). Resultaten från de årliga 
gåsinventeringarna i landet indikerar att tillväxten har fortsatt och i januari 2007 beräknades 
att 60 000-70 000 individer fanns inom landet (Nilsson 2007). 
 
Det finns inga indikationer på allvarliga effekter på det inhemska djurlivet av kanadagåsens 
etablering i Europa (Madsen & Anderson 1990, Andersson m.fl. 1999). I inledningsfasen av 
artens expansion i Sverige uttalades farhågor för att grågåsen skulle missgynnas, men 
jämförande undersökningar av de båda arterna visade att det knappast fanns anledning till 
oro. Inte heller i studier av relationerna mellan ejdrar och kusthäckande kanadagäss kunde 
man finna några indikationer på att ejdrarna skulle ha missgynnats (Fabricius 1983). 
 
Farhågor har emellertid uttalats för att lommarna kan påverkas negativt av kanadagåsens 
expansion. Eventuell konkurrens mellan lommar och kanadagäss torde emellertid bara gälla 
strandnära boplatser. Konkurrens om föda kan helt uteslutas, eftersom lommarna är fiskätare 
och kanadagässen i huvudsak livnär sig på vegetabilisk föda och insekter. Men inte heller 
boplatsvalet är helt likartat: Kanadagässen kan häcka på högre höjd eller på längre avstånd 
från stranden än lommarna. Dessutom påbörjar kanadagässen ofta sin häckning tidigare 
under säsongen än lommarna. 
 
Inom ramen för Projekt LOM genomfördes 1996-99 en enkät om de två lomarternas 
relationer till kanadagässen (Eriksson & Lindberg 2000). För storlommen omfattade studien 
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62 sjöar, de flesta i landets södra och mellersta delar. Andelen lyckade lomhäckningar på öar 
och holmar med respektive utan häckande kanadagäss på samma ö låg på samma nivå, 46 
% resp. 47 %, men för storlomspar utan gåsgrannar på samma häckningsö var avståndet till 
närmaste gåsbo på en annan ö större för de par som kläckte fram ungar kullar jämfört med 
dem som misslyckades; i medeltal 250 m. resp. 500 m. men med en stor variationsbredd på 
5-1100 m. resp. 50-1600 m. för individuella bon. 
 
För smålommen omfattade undersökningen totalt 152 häckningstjärnar. Den genomsnittliga 
häckningsframgången låg på samma nivå för par häckande vid tjärnar med resp. utan 
häckande kanadagäss: 0,82 resp. 0,75 stora ungar per par och år. I genomsnitt lyckades 59 
% av häckningarna vid tjärnar med kanadagäss, jämfört med 53 % för tjärnar utan gäss. 
Skillnaden i avstånd mellan smålomsbo och gåsbo för lyckade respektive misslyckade 
lomhäckningar var numerärt stor men indikerade knappast att smålommens missgynnades, 
och den kunde inte fastställas med statistisk signifikans (medelvärde = 70 m resp. 52 m). 
 
Kanadagåsens ökning och expansion bedöms inte utgöra något hot mot storlommens eller 
smålommens framtida förekomst i landet på nationell eller regional nivå. Man bör däremot 
inte utesluta lokala effekter i enstaka fall, såsom att kanadagäss trampar sönder ägg i 
lommens bo, att smålommar i enstaka fall kan överge en häckningstjärn eller att ett 
storlomspar kan störas av gåsgrannar på närbelägna öar29

 

. Man skall inte heller utesluta 
möjligheten att lommarna kan ha fördelar av kanadagässens närvaro; t.ex. att gässen genom 
sitt aggressiva beteende kan hålla bopredatorer på avstånd. 

 
Åtgärder och insatser 

• Det torde ytterst sällan vara aktuellt med åtgärder för att begränsa kanadagässens 
förekomst vid häcknings- och fiskesjöar för storlom eller smålom med hänvisning till 
lommarnas häckningsutfall. 

 
 
Relationer till storskarv 
 
Storskarven (Phalacrocorax carbo) har sedan 1980-talet ökat kraftigt i numerär och 
utbredning. 1999 beräknades beståndet totalt till ungefär 25 600 par, varav 4 900 par 
häckade i kolonier belägna vid insjöar i landets södra och mellersta delar (Engström 2001a), 
och vid en förnyad rikstäckande inventering 2006 hade beståndet vuxit till cirka 45 000 par, 
varav drygt 10 000 par vid insjöar (Staav 2007). Storskarvens expansion har resulterat i 
konflikter, framför allt med yrkesfisket. 
 
Vad gäller frågor om hur storskarvens expansion kan ha påverkat andra fågelarter finns det 
indikationer på att sillgrissla och havsörn kan ha gynnats (Staav 2007). Relationerna med 
andra arter har emellertid inte studerats i någon större omfattning, t.ex. med avseende på 
eventuell konkurrens om bytesfisk. 
 
Storskarven har i första hand etablerat sig utefter kusterna och vid ganska näringsrika sjöar 
(Engström 2001b), men sedan mitten av 1990-talet har arten också börjat häcka vid 
storlommens häckningssjöar. Dessutom uppträder i ökande omfattning enstaka individer 
eller små grupper av icke-häckande skarvar (oftast färre än 10 fåglar) vid sjöar med 
häckande storlommar och/eller fiskande smålommar. 
 

                                                 
29 I en undersökning av smålommens häckningsframgång i Malungs kommun i Dalarna 1991-2000 misslyckades 

2 % av häckningarna efter störningar från kanadagäss (fynd söndertrampade ägg och gåsspillning; Dahlén & 
Eriksson 2002). 
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Vid den riksomfattande inventeringen 2006 noterades häckande storskarvar vid ett 15-tal 
insjöar med förekomst av storlom under häckningstid30. För två av sjöarna finns uppgifter om 
storlommens häckningsframgång under perioden 1994-2008; Rösjön (Skåne län) och 
Bodasjön (Jönköpings län). Den genomsnittliga ungproduktionen i Rösjön var 0,20 stora 
ungar per par och år (data från 10 år) och i Bodasjön 1,15 stora ungar per par år (data från 
13 år). Det är en anmärkningsvärt stor spännvidd mellan resultaten för de två sjöarna, men 
därutöver kan man på basis av detta begränsade material knappast göra några bedömningar 
om någon påverkan på den generella nivån vad gäller ungproduktionen. Däremot är det 
anmärkningsvärt att för båda sjöarna noterades en statistiskt signifikant minskning i 
ungproduktionen31

 

. Visserligen kan man med ledning av uppgifter från bara två sjöar 
knappast dra några generella slutsatser om att storlommens häckningsutfall kanske 
försämras efter en etablering av häckande storskarvar, men resultatet är en indikation på att 
frågan behöver uppmärksammas. 

Resultaten väcker således frågor om en eventuell födokonkurrens mellan skarvar och 
lommar. Undersökningar av storskarvens bytesval i syd- och mellansvenska insjöar 
(Engström 2001b, Engström & Pettersson 2003) ger emellertid knappast underlag för 
entydiga slutsatser: 
 
• Generellt bedömer man att storskarvens ökning är kopplad dels till beslut om fredning 

och minskat jakttryck i flera länder sedan mitten av 1900-talet, dels till eutrofiering och 
ökade bestånd av skarvens bytesfiskar. 

 
• I sjön Ymsen (Västra Götalands län) kunde man bara notera smärre effekter på täthet 

eller biomassa av abborre, mört, braxen, gös och gers efter att storskarven etablerat sig 
som häckfågel vid sjön. 

 
• Storskarvens predation sker inte i proportion till fiskbeståndets sammansättning: I Ymsen 

fångade skarven gers i större utsträckning än förväntat med hänsyn till fördelningen av 
olika fiskarter i sjön, medan abborre och mört fångades i mindre omfattning än förväntat. 

 
• På basis av undersökningar i 15 sjöar på skilda håll i landet drog man slutsatsen att 

förändringar i fiskfångster inte var kopplad till skarvens predation. Ett tidsmässigt 
samband mellan nedgången av siklöja och skarvens ökning förklarades med en generell 
produktionsminskning i några av sjöarna. Tendenser till minskade fångster av siklöja 
noterades redan innan skarven etablerade sig. 

 
• Fångsterna av sik i Vänern, Vättern och Bolmen ökade samtidigt med att skarven 

etablerade sig. 
 
Även om resultaten av studier av relationerna mellan storskarv och fisk inte är helt entydiga 
finns det inga starka indikationer på födokonkurrens som skulle kunna vara till lommarnas 
nackdel. Snarare kan det ökade utbudet av bytesfisk i sjöar med en ökad näringsbelastning 
kanske gynna fler fiskätande fågelarter än skarven, samtidigt som förhållandena för just 
lommarna (och speciellt storlommen) trots detta kan försämras på grund av sämre 
siktförhållanden i eutrofierade sjömiljöer. 
 

 
Åtgärder och insatser 

• Fortsatt uppföljning av storskarvens förekomst och utbredning i landet, med prioritet för 
häcknings- och fiskesjöar för storlom och smålom. En sådan uppföljning kan t.ex. 

                                                 
30 Primärdata från den rikstäckande inventeringen av storskarv 2006 har ställts till förfogande av Henri Engström 

vid Sveriges Ornitologiska Förening. 
31 Rössjön: Spearman rs=-0,70, data från 10 år, 0,02<P<0,05; Bodasjön: Spearman rs=-0,84, data från 13 år, 

P<0,01 (bilaga 2, tabell III). 
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innefatta jämförelser av lommarnas häckningsresultat i sjöar med resp. häckande eller 
fiskande skarvar. 

 
• Utökade undersökningar av storskarvens bytesval i näringsfattiga sjöar; bland annat för 

att erhålla ett bättre underlag för bedömningar av eventuell födokonkurrens med andra 
fiskätande fågelarter, inkl. storlom och smålom. Speciellt bör betydelsen av laxartad fisk 
belysas bättre. 

 
 
Ekologiska förändringar i försurade sjöar 
 
Lommarna fiskar till stor del i näringsfattiga klarvattenssjöar med en låg biologisk produktion. 
Sjöar av detta slag har ofta en naturligt låg alkalinitet och är således sårbara för nedfall av 
försurande ämnen. Lommarna fick därför ganska stor uppmärksamhet i diskussioner och 
forskning om hur olika fågelarter påverkas av utglesade fiskbestånd och andra ekologiska 
förändringar i försurade sjöar under 1970- och 1980-talen. 
 
I många avseenden förändras ekologin i försurade sjöar på liknande sätt som i icke sura men 
näringsfattiga sjöar där fisken avlägsnats. Flera av förändringarna är alltså inte primära 
effekter av låga pH-värden utan beror på att fiskbestånden glesats ut eller försvunnit (t.ex. 
Eriksson m.fl. 1980, Nilssen m.fl. 1984). För lommar och andra fiskätande fåglar är följande 
effekter av betydelse (t.ex. Eriksson 1991, 1994; se även tabell 5.2): 
 
• Utglesade och utslagna fiskbestånd. 
• Klarare vatten och ökat siktdjup. 
• Ökad förekomst av vissa surhetståliga vatteninsekter. 
 
Mörtartad och laxartad fisk tillhör de fiskarter som är mest sårbara för de gifteffekter som är 
kopplade till sänkta pH-värden och exponering for aluminiumföreningar i försurade sjöar 
(t.ex. Degerman & Nyberg 1987). Således kan bestånden av bland annat siklöja och mört 
slås ut ganska tidigt under en försurningsprocess, medan abborren kan överleva även om 
pH-värdet ibland sjunker under 5,0. Detta är en anledning till att smålommen är mera sårbar 
än storlommen för förändringarna i fisksamhället i försurade sjöar. 
 
I sjöar med utglesade fiskbestånd, oavsett om utglesningen beror på försurning eller något 
annat, påverkas förutsättningarna för lommarna även i två andra avseenden; siktdjupet ökar 
och tillgången på en del vattenlevande insekter ökar tillföljd av ett minskat predationstryck 
från fisk. Storlommen torde i större utsträckning än smålommen kunna kompensera sig för 
den minskade tillgången av fisk genom att dra fördel av det ökade siktdjupet och i ökad 
utsträckning mata ungarna med vattenlevande insekter (t.ex. Eriksson 1994). 
 
 
 
Tabell 5.2. Försurningseffekter av ekologisk karaktär och dess påverkan på storlom och 
storlom. 
 

 Storlom Smålom 
Minskad fisktillgång på främst mörtartad och laxartad fisk ! !! 
Ökat siktdjup - klarare vatten + 0 
Ökad tillgång på vattenlevande insekter + 0 
 
+ = Viss positiv eller kompenserade påverkan 
! = Viss-måttlig påverkan 

!! = Stor påverkan 
0 = Ingen eller obetydlig påverkan 
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Sedan 1980-talet är försurade sjöar över stora delar av landet föremål för kalkning, och det 
finns inga indikationer på att häckningsframgången skiljer sig mellan försurningspåverkade 
och icke försurningspåverkade vatten (se textavsnitten om storlom resp. smålom). Även om 
en utfasning av kalkningen har inletts under de senaste åren är fortsatt kalkning nödvändig 
också under kommande årtionden i många sjöar och vattendrag, om man vill vidmakthålla de 
ofta goda resultat som har uppnåtts i den ekologiska återhämtningen av försurningsskadade 
sjöar (Henrikson & Brodin 1995, Warfvinge & Bertills 2000). I det perspektivet bör 
smålommens fiskesjöar ges hög prioritet. 
 

 
Åtgärder och insatser 

• Smålommens fiskesjöar:

 

 Att långsiktigt sörja för goda och livskraftiga bestånden av 
småvuxen laxartad och/eller mörtartad fisk i smålommens fiskesjöar torde vara den 
viktigaste enskilda insatsen för arten. Fiskesjöar i riskzonen för återförsurning bör således 
ges prioritet vid fördelningen av kalkningsmedel. En sådan prioritering torde sällan stå i 
konflikt med andra natur- eller fiskevårdsintressen. (Däremot bör smålommens 
häckningstjärnar undantas från kalkning eftersom man inte vet hur förändringarna i 
vegetationen påverkar förutsättningarna för häckningen). 

• Storlommens häckningssjöar.

 

 Många av storlommens häckningssjöar är föremål för 
kalkning och för flera av dem torde fortsatta insatser under lång tid vara nödvändiga för 
att motverka risken för återförsurning. Det finns inga indikationer på att storlommens 
häckningsresultat har påverkats negativt i kalkade sjöar, förutsatt att kalkningen utförs på 
ett sådant sätt att fåglarna och deras boplatser inte störs eller förstörs. Således bör man 
undvika att kalka under häckningstid (från islossning till utgången av juli). Om det är svårt 
att tidsmässigt planera kalkningen så att den kan utföras under sensommaren eller 
hösten, bör man undvika att kalka i strandnära områden utefter öar i storlommens 
häckningssjöar, för att minska risken att störa ruvande lommar på boet. Man bör också 
försöka att lokalisera eventuella lombon, och undvika att sprida kalk närmare än 100 
meter från boet. 

 
Exponering för kvicksilver 
 
Lommarna befinner sig slutändan av en näringskedja med flera mellanled, från 
primärproducenterna i form av växter och växtplankton via djurplankton och vattenlevande 
insekter till den fisk som lommarna livnär sig på. Man kan alltså utifrån generella kunskaper 
om hur giftiga ämnen ackumuleras i näringskedjorna förvänta sig, att lommarna är sårbara 
för exponering av miljögifter. Allmänt anser man för fiskätande fåglar i sötvattensmiljöer att 
det är tungmetaller, och i första hand kvicksilver som bör beaktas, bland annat mot bakgrund 
av att kvicksilvret i fisk nästan bara uppträder i form av metylerade föreningar (t.ex. 
Scheuhammer 1991). Gifteffekterna tar sig uttryck i försämrad fortplantning, och vid högre 
belastning neurologiska störningar och beteenderubbningar. Hos adulta fåglar riskerar man 
störningar i fortplantningen i koncentrationer som är ungefär 20 % av de som krävs för att 
beteendeförändringar skall uppstå (t.ex. Scheuhammer 1987). 
 
Det finns emellertid få jämförande studier av hur olika fågelarter påverkas av exponeringen 
av kvicksilver i nordiska sötvattensmiljöer. I början av 1970-talet undersöktes spridningen av 
miljögifter i Finlands näst största sjö, Päijänne, och man analyserade bland annat halterna i 
muskel- och leverprover från ett 10-tal fågelarter (Särkkä m.fl. 1978). Fiskätande fåglars 
sårbarhet demonstrerades tydligt genom att kvicksilverinnehållet i prover från storlom och 
storskrake låg långt över de nivåer som uppmättes för övriga arter. För bedömningar av 
lommarnas sårbarhet måste man också beakta försurningsläget i fiskevattnen; mot bakgrund 
av en ökad rörlighet av metaller i försurade miljöer, med förhöjda halter av kvicksilver i fisk 
och en ökad exponeringsrisk för fåglar som söker föda i försurade miljöer som följd (t.ex. 
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Håkansson m.fl. 1990, Scheuhammer & Blancher 1994). Vidare påverkas kvicksilverhalterna 
i fisk, uppåt eller nedåt, på ett ganska invecklat sätt efter att en sjö eller dess 
tillrinningsområde har kalkats (t.ex. Meili 1995). 
 
I den enskilda sjön påverkas kvicksilverinnehållet i fisk på ett ganska komplicerat sätt av 
såväl vattenkemin som markförhållandena och markanvändningen i tillrinningsområdet. 
Under det senaste årtiondet har frågor om läckage till grund- och ytvatten av kvicksilver 
deponerat som atmosfäriskt nedfall i skogs- och myrmark fått ökad uppmärksamhet, liksom 
problem kopplade till hur oorganiskt kvicksilver under denna transport omvandlas till 
fettlösligt och därmed biotillgängligt metylkvicksilver (t.ex. Skyllberg 2003, Evers m.fl. 2007). 
På basis av undersökningar i nordöstra USA har man ansett att riskerna för bioackumulering 
av metylerat kvicksilver är störst i lågproduktiva sjöar; med totalfosforhalt lägre än 0,03 mg/l; i 
kombination med pH-värde under 6,0, alkalinitet under 0,10 mekv/l eller en halt på löst 
organiskt kol (DOC) över 4 mg/l som riktvärden för vattenkvalitén i sjöar i riskzonen (Driscoll 
m.fl. 2007).  
 
I Sverige har mätningar av kvicksilver i insjöfisk utförts sedan 1960-talet. En minskande trend 
kunde noteras fram till 1990-talet, men därefter har halterna återigen ökat. Den viktigaste 
orsaken torde vara att luftnedfallet fortfarande är av sådan omfattning att kvicksilverhalterna i 
marken byggs på och att läckaget till sjöar och vattendrag bidrar till ökade halter i fisk 
(Åkerblom & Johansson 2008). De kvicksilverhalter som uppmätts i abborre under de 
senaste årtiondena ligger på nivåer där man i nordamerikanska undersökningar av 
svartnäbbad islom har noterat en försämrad reproduktion (Burgess & Meyer 2008)32

 
. 

Huvuddelen av landets lomsjöar är näringsfattiga med en totalfosforhalt under det 
ovannämnda gränsvärdet på 0,03 mg/l, och för närmare 10 % av landets häckningssjöar för 
storlom och kanske mer än 30 % av fiskesjöarna för smålom har man bedömt att de har så 
låga pH-värden eller så svag buffertkapacitet att de är sårbara för en ökad exponering för 
kvicksilver som deponerats i skogs- och myrmark och därefter urlakats till grund- och 
ytvatten och samtidigt metylerats (Eriksson & Paltto 2010). 
 
Inom ramen för Projekt LOM har kvicksilverhalterna i lomägg insamlade under 1980- och 
1990-talen analyserats (Eriksson & Lindberg 2005). Resultaten kan sammanfattas som följer: 
 
• Halterna var generellt högre hos smålom, jämfört med storlom; i medeltal 6,84 resp. 2,11 

ppm torrvikt för småloms- resp. storlomsägg insamlade på Sydsvenska Höglandet och 
3,04 resp. 1,21 ppm torrvikt för ägg från häckningsplatser i Svealand. För enstaka 
smålomsägg var halterna så höga att man måste räkna med störningar i fortplantningen. 

 
• För storlommen var de genomsnittliga halterna högre i ägg insamlade vid 

försurningspåverkade (och kalkade) sjöar, jämfört med icke försurningspåverkade sjöar; 
2,80 resp. 1,60 ppm torrvikt, medan ingen motsvarande skillnad noterades för 
smålommen. För de icke försurningspåverkade sjöarna motsvarade halterna de nivåer 
man kan räkna med i miljöer utan antropogen påverkan, medan halterna i delar av 
materialet från de försurningspåverkade sjöarna indikerar antropogen påverkan men låg 
risk för fortplantningsstörningar. Kvicksilverhalterna i ägg insamlade vid icke 
försurningspåverkade sjöar som kalkats i förebyggande syfte var inte förhöjda. 

 
Resultaten antyder således att försurningshistorien i häckningssjöarna har påverkat 
kvicksilverhalterna i ägg av storlom, på liknande sätt som man noterat för svartnäbbad islom i 
nordamerikanska undersökningar (t.ex. Meyer m.fl. 1998, Fevold m.fl. 2003). Tyvärr saknas 

                                                 
32 De kvicksilverhalter som man registrerat i prover från abborre från svenska sjöar varierar mellan medianvärden 

på 0,14 mg/kg (våtvikt) för småvuxen fisk (<12 cm) som i huvudsak lever på plankton och 0,34 mg/kg för fisk 
som övergott till att leva som rovfiskar (>18 cm; figur 5 i Åkerblom & Johansson 2008). I de nordamerikanska 
undersökningarna noterade man ett försämrat häckningsutfall (med ungefär 50 %) hos svartnäbbad islom när 
kvicksilverhalten i bytesfisken översteg 0,21 mg/kg (våtvikt, figur 3 i Burgess & Meyer 2008). 
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analysdata från ägg insamlade efter slutet av 1990-talet, så det finns inget underlag för att 
bedöma om exponeringen för kvicksilver har förändrats under det senaste decenniet, i takt 
med en ökad kvicksilverhalt i fisk. I nordamerikanska undersökningar har man emellertid 
visat att ägg från svartnäbbad islom är goda indikatorer på både geografiska skillnader och 
tidsmässiga trender i tillgängligheten av metylerat kvicksilver för toppredatorer i 
sötvattensmiljöer (t.ex. Scheuhammer m.fl. 2001, Evers m.fl. 2003). Det finns således 
anledning att studera kvicksilverhalterna i lomägg närmare. 
 

 
Åtgärder och insatser 

• Analysmaterialet avseende kvicksilverhalter i ägg av storlom och smålom bör 
kompletteras med ägg insamlade under de senaste 10 åren (från slutet av 1990-talet och 
framåt); bland annat mot bakgrund av indikationer på en ökad exponering för kvicksilver 
för toppredatorer i akvatiska miljöer, och att en stor del av häcknings- och fiskesjöarna för 
de två lomarterna kan vara speciellt sårbara. 

 
• Genom en (under mycket kontrollerade former) rutinartad insamling och analys av 

storlomsägg inom den svenska miljöövervakningen skulle vi kunna få både en bättre bild 
av kvicksilverbelastningen för en av de fåtaliga fågelarter där vi i Sverige har ett 
internationellt ansvar, liksom ett bättre underlag för bedömningar av spridningen av 
kvicksilver i landets insjömiljöer. 

 
• Huvuddelen av det kvicksilver som numera påverkar sjöar och vattendrag kan härledas 

till förbränning av fossila bränslen. Åtgärder som syftar till att minska beroende och 
förbrukningen av olja av klimatpolitiska skäl torde alltså på sikt även kunna bidra till en 
minskad exponering för kvicksilver för lommar och andra toppredatorer i 
sötvattensmiljöer. Utfallet av nordamerikanska modelleringsstudier visar att även 
begränsningar av lokala utsläpp kan ge positiva effekter i de omgivande vattenmiljöerna 
(Evers m.fl. 2007). 

 
 
Exponering för bly via blysänken 
 
I Nordamerika har man under de senaste 10-20 åren uppmärksammat att sjö- och 
våtmarkslevande fåglar förgiftas av blysänken som lossnar från drag och andra fiskredskap. 
Lommarna får i sig blysänkena när de, i likhet med många andra fågelarter, fyller krävan med 
småstenar och andra små men hårda partiklar för att födan lättare skall malas sönder innan 
den når matsmältningsorganen. Man har funnit att den svartnäbbade islommen är speciellt 
sårbar, och i områden med omfattande fritidsfiske är en avsevärd del av dödligheten bland 
adulta islommar kopplad till blyförgiftning (Scheuhammer & Norris 1996, Pokras m.fl. 2009). 
De flesta av de svalda blysänkena var mindre än 2,5 cm långa och vägde mindre än 25 
gram. 
 
I England och på Irland hade man redan tidigare uppmärksammat en ökad dödlighet bland 
knölsvanar som svalt blysänken (Birkhead 1982, O’Halloran m.fl. 1988). I Sverige visar 
statistik från Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) att blyförgiftning är en vanlig 
dödsorsak bland knölsvanar; 2005 hade tre av tio undersökta svanar dött av denna orsak 
(Naturvårdsverket & Kemikalieinspektionen 2007). 
 
Förhållandena torde vara likartade vad gäller svartnäbbad islom och fritidsfiske i 
Nordamerika och motsvarande risker för lommarna i stora delar av Sverige, Norge och 
Finland. Det svenska analysmaterialet är ännu så länge litet, men inom ramen för Projekt 
LOM har blyhalterna i leverprover från fyra storlommar och tre smålommar insamlade under 
perioden 1990-2001 i landets södra och mellersta delar undersökts. Blyhalterna varierande 
mellan 0,011 och 0,030 mg/kg våtvikt för storlommarna (medelvärde 0,021 mg/kg), och för 
alla smålommarna låg blyhalten på 0,020 mg/kg våtvikt. I nordamerikanska undersökningar 
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av svartnäbbade islommar (Pokras & Chafel 1992) som påträffats döda med blyhaltiga 
föremål i kroppen var halterna flerfaldigt högre än vad som uppmättes i de svenska 
storlommarna. Däremot var levervärdena i de svenska lommarna något högre än för 
svartnäbbade islommar som dött av andra orsaker än svalda blysänken och liknande. 
 
I Sverige uppskattades användningen av bly inom sportfisket 2005 till 200 ton (Bergbäck 
2006). Frågan om bly i fiskredskap har uppmärksammats inom ramen för det 
regeringsuppdrag om "Bly i varor" som Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen 
avrapporterade i april 2007. Bland annat med hänsyn till riskerna för fågelfaunan, och med 
referens till erfarenheterna från Nordamerika och England, föreslogs ett förbud mot 
saluföring och användning av bly (>0,1 vikts-%) i redskap för sportfiske och husbehovsfiske 
från den 1 januari 2009 (Naturvårdsverket & Kemikalieinspektionen 2007). 
 

 
Åtgärder och insatser 

• En utfasning av användningen av bly i fiskredskap bör ske, enligt det förslag som 
Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen redovisade till regeringen i april 2007. 

 
 
Vindkraftsanläggningar 
 

 
Allmänt om fåglar 

Frågor om hur fåglar påverkas av vindkraftsanläggningar har fått ökad uppmärksamhet, i takt 
med att nya anläggningar planeras eller byggs på flera håll. De frågor som studerats är 
främst risken för kollisioner, att fåglarna undviker närområdet kring en vindkraftsanläggning 
på grund av störningar och miljöförändringar, och barriäreffekter kopplade till att fåglarna 
väjer för vindsnurrorna och tvingas till en omväg, t.ex. i samband med flyttning. 
 
För flertalet fågelarter anses riskerna för kollisionsskador som små, men det är likväl fråga 
om en ny mortalitetsfaktor som inte kan försummas, speciellt vad gäller långlivade fågelarter 
med sen könsmognad och låg årlig reproduktion, och i synnerhet när det är fråga om 
sällsynta eller hotade arter som redan utsätts för andra typer av hot (t.ex. Drewitt & Langston 
2008). 
 
Störningar som leder till att fåglar ändrar sitt uppträdande eller helt lämnar närområdet kring 
vindkraftsanläggningar har uppmärksammats både för landbaserade och havsbaserade 
anläggningar. Störningarna kan vara av tillfällig karaktär, t.ex. i samband med anläggningar 
uppförs, eller mera långvariga också när vindkraftsanläggningen har tagits i drift. Fortfarande 
saknas långtidsstudier som gör det möjligt att bedöma graden av tillvänjning, eller att fåglar 
eller däggdjur återkommer till närområdet kring en vindkraftsanläggning. För flera arter (t.ex. 
andfåglar och vadare vid rast- och övervintringsplatser) har man bedömt att de minskar i 
numerär över tid i närområdet kring vindsnurrorna (t.ex. Stewart m.fl. 2004), medan nyare 
undersökningar också visar att en del arter med tiden kan vänja sig och återkomma till 
närområdet (t.ex. Petersen & Fox 2007, Madsen & Boertmann 2008). Här finns ett stort 
behov av fler långtidsuppföljningar. 
 
Det faktum att kollisionsrisken är låg för det stora flertalet av fågelarter (med några viktiga 
undantag såsom rovfåglar) antyder att många arter aktivt undviker vindsnurrorna. För flera 
fågelarter, speciellt bland andfåglar och tättingar, har man således dokumenterat att de väjer 
undan för vindsnurrorna. Vindkraftsanläggningar kan således fungera som barriärer om de 
placeras utefter viktiga flyttningsstråk, eller mera lokalt mellan häckningsplatser och 
födosöksområden. Fördelarna med att aktivt väja för vindsnurrorna är uppenbara, men det är 
mera oklart om de omvägar som fåglarna tvingas ta, t.ex. under flyttningen, resulterar i en 
ökad tids- och energiåtgång av sådan omfattning att överlevnad eller andra fitness-relaterade 
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parametrar påverkas. Påverkan har i de flesta översikter bedömts vara obetydlig (t.ex. 
Drewitt & Langston 2006). 
 

 
Lommar och vindkraftverk. 

Kunskapsunderlaget för att mera specifikt bedöma hur storlommen och smålommen 
påverkas av vindkraftsanläggningar i närområdet kring häckningsplatserna eller 
födosöksvattnen, eller för smålommens del även i flygstråken mellan häckningsplatser och 
fiskevattnen, är magert. De bedömningar som gjorts om att lommarna kan vara sårbara 
bygger på mer generella antaganden om att de är ganska storvuxna och har en begränsar 
manövreringsförmåga. Mot denna bakgrund innefattades båda lommarna (tillsammans med 
flera andra arter) i en lista av känsliga arter som bifogats en utredning som BirdLife 
International utförde på uppdrag för Bernkonventionen 2003 (Langston m.fl. 2003). I en 
karteringsstudie av hur fågelfaunan kan påverkas av en storskalig vindkraftsutbyggnad i 
Skottland, föreslog man för både för storlommen och för smålommen (och ett antal andra 
fågelarter) att vindkraftsanläggningar bör undvikas inom en buffertzon på 1 kilometer kring 
häckningsplatserna (Bright m.fl. 2006). 
 
För smålommen har man på Orkneyöarna kunnat notera att häckande smålommar undvikit 
vindkraftsanläggningar, men att störningarna också ansetts vara ganska enkla att hantera 
genom att beakta placeringen av vindsnurror med kringanläggningar, t.ex. att man undviker 
flygstråken mellan häckningsplatser och fiskevatten (Meek 2007). Vid 
vindkraftsanläggningen på Smøla vid den norska atlantkusten, där totalt 68 vindsnurror 
byggts under perioden 2001-2005, hade man vid standardiserat eftersök av skadade fåglar 
2007-2009 inte hittat en enda lom (bland totalt 91 döda fåglar av 19 olika arter, tabell 2 i 
Bevanger m.fl. 2009), varför kollisionsrisken bedömdes som låg. Däremot har smålommen 
uteblivet från tre tidigare häckningsplatser i närområdet kring vindsnurrorna, så man kan inte 
utesluta en störningseffekt. 
 
Vid undersökningar av sjöfågelfaunans påverkan av storskalig utbyggnad av havsbaserade 
vindkraftsanläggningar i danska kustvatten har man bland annat studerat i vilken 
utsträckning flygande fåglar undvek vindsnurrorna och hur fåglarnas uppträdande i 
vattenområdet kring vindsnurrorna hade förändrats. För flera arter kunde man visa att 
flygande fåglar generellt väjde för vindsnurrorna och att kollisionsrisken var låg. Däremot 
undvek flera arter att uppehålla sig i vattnen i ett område med en radie på ungefär 2 km kring 
anläggningarna, och för bland annat smålommen kvarstod denna effekt ännu 4-5 år efter att 
anläggningarna varit i bruk (medan en tendens till tillvänjning kunde noteras hos bland annat 
sjöorre; Petersen m.fl. 2006, Petersen & Fox 2007). Man kunde emellertid inte avgöra om 
lommarnas frånvaro i området kring vindkraftsanläggningen berodde på störningar (t.ex. från 
båttrafik i samband med underhåll) eller förändringar i t.ex. födotillgången. 
 

 
Åtgärder och insatser 

I avsaknad av svenska undersökningar som kan användas som underlag för avväganden om 
kollisionsrisker och lommarnas känslighet för störningar av vindkraftsanläggningar bör tills 
vidare följande rekommendationer gälla. De baseras på undersökningar och erfarenheter på 
andra håll i norra och västra Europa och bedöms vara tillämpliga för svenska förhållanden: 
 
• Effekterna på fågelfaunan bör rutinmässigt beaktas inom ramen för upprättandet av en 

miljökonsekvensbedömning, speciellt med avseende på nationellt rödlistade arter och 
arter förtecknade i bilaga 1 till EUs Fågeldirektiv. 

 
• Vindkraftsanläggningar bör undvikas inom en radie på en 1 kilometer kring 

häckningssjöar och fiskevatten för storlom eller smålom. Förslagen bygger på de 
rekommendationer som tagits fram i den ovannämnda skotska karteringsstudien. Även 
om de inte bör ses som kokboksmässiga instruktioner, är förhållandena för de aktuella 
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arterna i Skottland och Sverige är inte mer annorlunda än att de bör beaktas även här. 
Således bör man både i mer storskalig planering och i MKB-arbetet för en enskild 
anläggning ta ställning till de skotska förslagen till buffertzoner, och redovisa goda 
argument i de fall man bedömer att de inte är tillämpbara för den specifika anläggningen. 

 
• Vindkraftsanläggningar bör inte anläggas i flygstråken mellan häckningssjöar och 

fiskevatten för smålom. 
 
• I den utsträckning vindkraftsanläggningar placeras inom närområdet kring 

häckningsplatser för storlom eller smålom, eller i flygstråken mellan smålommens 
häckningssjöar och fiskevatten, bör häckningsutfallet för de berörda paren följas upp 
under ett antal år, så att man på sikt får ett bättre underlag för att utvärdera eventuella 
störningsaffekter m.m. Uppföljningen bör ske med samma metodik som inom Projekt 
LOM, så att man erhåller jämförbara resultat. På så sätt kan man samla på sig ett 
datamaterial för att framöver med större säkerhet kunna bedöma om häckningsutfallet i 
lomsjöar med vindsnurror i närområdet särskiljer sig från den generella nivån i den 
aktuella delen av landet.33

 
 

• Forskningen avseende effekter på fåglar av vindkraftsanläggningar bör kompletteras med 
studier av hur olika fågelarter påverkas av landbaserade vindsnurror i inlandet.  

 
 
Oljeskador i övervintringsområdena 
 
Det finns flera indikationer på att oljeskador är en viktig dödlighetsfaktor under vinterhalvåret. 
I en genomgång av problembilden för de fågelarter som uppträder i Nordsjön bedömde 
Världsnaturfonden WWF i början av 1990-talet att oljeskador utgjorde det största hotet 
(Furness 1993). I en brittisk översikt av sårbarheten för oljeskador bland totalt 37 fågelarter 
som häckar eller övervintrar i Nordsjön hamnade storlommen, svartnäbbade islommen och 
smålommen tillsammans med tobisgrisslan på en delad förstaplats (Williams m.fl. 1995). För 
10 % av återfynden av smålommar som ringmärkts som ungar på svenska häckningsplatser 
hade exponering för olja rapporterats som dödsorsak (Hemmingsson & Eriksson 2002). I en 
konsekvensanalys av eventuell framtida oljeutvinning i de norska delarna av Skagerack 
bedömdes storlommen och smålommen (tillsammans med bland annat doppingar och 
alkfåglar) vara de arter som var mest sårbara för oljeutsläpp under vinterhalvåret, både på 
individ- och beståndsnivå (Lorentsen m.fl. 1993, bilagorna 9 och 10). Lommarnas sårbarhet 
beror bland annat på att de under vintern till övervägande del vistas i marina miljöer, i 
kombination med att de är långlivade med en låg årlig reproduktion. 
 
 
Långsiktiga klimatförändringar 
 
Nyligen publicerade The Royal Society of Protection of Birds (RSPB) och BirdLlife 
International en stort upplagd studie över tänkbara förändringar i den europeiska fågelfaunan 
under det innevarande seklet, ”A Climatic Atlas of European Breeding Birds” (Huntley m.fl. 
2007). För nästan alla fågelarter som häckar i Europa har man gjort en prognos avseende 
förändringar i utbredningsmönstret, mot bakgrund av de klimatförändringar som kan förutses 
med ledning av etablerade klimatmodeller och uppgifter om hur dagens utbredning av olika 
arter är relaterad till olika klimatfaktorer. För flera arter med sin huvudsakliga utbredning i 

                                                 
33 Men kan framöver räkna med att ganska många tillstånd till vindkraftsanläggningar kommer att kopplas till krav 

på uppföljningar av effekter på fågelfaunan. Med tanke på att våra bedömningar om hur olika fågelarter kan 
påverkas ofta bygger på ganska lösa antaganden gjorda på basis av mer generell kunskap om arterna ifråga, 
borde det vara till fördel både för branschen och för fågelskyddet att enas om en enhetlig och för de olika 
arterna anpassad metodik, och att resultaten görs allmänt tillgängliga. På så sätt kan vi på sikt bygga upp en 
kunskapsbas och skapa ett underlag för säkrare bedömningar än vad som är möjliga idag.  
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norra Europa förutspås att häckningsområdet kommer att krympa genom att sydgränsen 
förskjuts ytterligare norrut. Om prognoserna slår in kan både storlommen och smålommen 
vara försvunna som häckfåglar i landets södra och mellersta delar, liksom från större delen 
av Finland, på 2090-talet. 
 
Ett alternativt eller kompletterande angreppssätt är att bedöma hur sjömiljöerna kan tänkas 
förändras i ljuset av långsiktiga klimatförändringar. Man kan ganska enkelt förutse att faktorer 
som är viktiga för lommarna, såsom fiskförekomst och siktförhållanden kommer att 
förändras, men effekterna är extremt svåra att förutsäga mera i detalj för den typ av 
näringsfattiga sjöar där lommarna i första hand förekommer (t.ex. Nordiska Ministerrådet 
2005). För de enskilda sjöarna kan man räkna med påtagliga förändringar kopplade till bl.a. 
kortare isläggningsperioder, högre vattentemperaturer och ändrade 
språngskiktsförhållanden. En längre växtsäsong kan gynna makrofytfloran, med bibehållna 
ljusförhållanden och en måttlig förändring i näringsstatus som följd. Alternativt kan 
förändringarna i stället ge upphov till en ökad produktion av alger och en utveckling mot mer 
näringsrika förhållanden och förhöjda halter av organiskt lösta ämnen, med åtföljande 
försämrade ljusförhållanden. Detta kan i sin tur leda till förändringar i fisksamhällenas 
sammansättning; med en utveckling som missgynnar bland annat abborre och gädda men 
gynnar olika arter av mörtartad fisk. I sjöar som utvecklas i denna riktning kan man påräkna 
påtagligt förändrade förutsättningar för lommarna. 
 
Även förändringar i nederbördsmönster och hydrologi kan komma att påverka lommarna. 
Generellt förväntas nederbördsmängderna och avrinningen minska i södra Sverige men öka i 
landets norra delar (t.ex. Andréasson m.fl. 2004), men inom ramen för detta mönster 
förväntas frekvensen av ”oväder” med hårda vindar och stora mängder nederbörd under kort 
tid att öka; med kortvariga men mera ofta återkommande perioder av höga flöden och snabbt 
stigande vattennivåer (t.ex. IPCC 2007). Detta kan t.ex. påverka lommarna, både genom en 
ökad översvämningsrisk för bona och att utspolat material i sjöarna kan bidra till ändrade 
förhållanden; med inverkan på såväl siktdjup som förekomsten av bytesfisk, och därmed 
förutsättningarna för födosöket. 
 
Det långsiktiga fågelskyddsarbetet avseende lommarna måste alltså beakta risken för 
förändringar i sjöarnas näringsstatus och ljusförhållanden som gör dem mindre attraktiva 
eller lämpliga för häckning och födosök. Ett framtida arbete som syftar till att bibehålla eller 
återskapa goda betingelser för lommarna såväl som deras bytesfisk bör vara en långsiktig 
utmaning både för fågelskyddsarbetet och för fiskevården under de kommande årtiondena, 
lämpligen inom ramen för en nationell eller europeisk strategi som är väl förankrad inom olika 
intressegrupper. 
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6. SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING 
 
 
Övervakning av lombeståndens numerär och status 
 

 
Storlom 

Förändringar i storlommens numerär torde tillfredsställande registreras i det nationella 
övervakningsprogrammet för fåglar (Svensk Fågeltaxering, SFT)34

 

. Men programmet täcker 
inte upp häckningsresultatet, och eftersom lommarna är långlivade fåglar kan det ta flera år 
innan en försämring i ungproduktionen registreras som en mätbar förändring i det häckande 
beståndets storlek. Det finns därför ett fortsatt behov av att inventeringarna inom den 
nationella övervakningen kompletteras en uppföljning av häckningsresultatet, bland annat 
mot bakgrund av den negativa trend som registrerats i Svealand sedan mitten av 1990-talet 
Under de senaste åren har häckningsresultatet bedömts på basis av information från ungefär 
5 % av det svenska beståndet; närmare 10 % i Götaland, 5 % för Svealand men bara 2 % för 
Norrland. Även om urvalet av inventerade sjöar och par inte har gjorts på strikt statistiska 
grunder, bör resultaten av inventeringarna ha gett en representativ bild av 
häckningsframgången i åtminstone för Götaland och Svealand, medan ansträngningar bör 
göras för att få en bättre täckning i Norrland. 

På det nationella eller samnordiska planet bör man även överväga möjligheten att initiera ett 
ringmärkningsprogram för storlommen. Vår kunskap om storlommens överlevnads-, 
spridnings- och flyttningsmönster bygger i huvudsak på analyser av återfynd av de fåglar 
som ringmärktes vid Rosittens Fågelstation i Ostpreussen (nuvarande ryska enklaven 
Kaliningrad) av Ernst Schüz under perioden 1929-41 (Schüz 1974, Nilsson 1977). Det finns 
således inget underlag för beräkningar av den årliga överlevnaden m.m. som återspeglar 
förhållandena under de senaste årtiondena, vilket är beklagligt med tanke på att huvuddelen 
av Europas storlommar häckar i Sverige, Finland och Norge. Ett sådant program kan 
kompletteras med undersökningar av det lokala spridningsmönstret, t.ex. genom att 
komplettera ringmärkningen med individuella färgkombinationer, på liknande sätt som man 
framgångsrikt arbetat med svartnäbbad islom i Nordamerika (t.ex. Piper m.fl. 1997). För 
både islommen och smålommen har man också utvecklat en typ av subkutana (under huden 
inopererade) radiosändare för satellitbaserad telemetri för kartläggning av bl.a. 
flyttningsvägar och övervintringsplatser (Kenow m.fl. 2002, 2009, Schmutz m.fl. 2009). 
 

 
Smålom 

Trenderna i beståndets storlek är mer svårbedömda för smålommen än för storlommen. 
Samtidigt som resultaten från den svenska häckfågeltaxeringen inte utesluter en ökning 
under de senaste årtiondena (Lindström m.fl. 2010), har man på skilda håll i södra och 
mellersta Sverige noterat att häckningstjärnar som nyttjades i stort sett årligen av häckande 
smålommar under mitten och slutet av 1990-talet inte längre hyser något häckande par. En 
sådan utveckling har inom ramen för inventeringarna i Projekt LOM noterats bland annat på 
Sydsvenska Höglandet samt i Dalsland, Värmland och västra Dalarna. Men det är osäkert 
om dessa observationer återspeglar en reell minskning, eller om smålomspar har i stället har 
etablerat sig i andra häckningstjärnar som (bl.a. av tidsskäl) inte täckts in under fältarbetet. 
 
Det finns emellertid några indikationer på att det kan vara fråga om en tillbakagång. 
Ungproduktionen för smålomsbeståndet på Sydsvenska Höglandet såväl som i artens 
svenska kärnområde i Svealand (inkl. Dalsland) låg under perioden 1994-2008 under den 
miniminivå som bedömts vara nödvändig för att kompensera för den årliga dödligheten (se 
kapitel 4 om "smålommen i Sverige – beståndets storlek, häckningsframgång och status"). 
                                                 
34 Upplägget av Svensk Fågeltaxering och de ingående delprogrammen beskrivs mer i detalj av Lindström m.fl. 

(2008). 
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Vidare kunde man i en specialinventering av smålomsbeståndet i Sunne kommun i Värmland 
fastställa att antalet häckande par minskat från 30-35 par under 1980-talet till ungefär 25 par 
2006 (Schützer & Schütt 2005). Utöver inventeringarna i Sunne kommun har det emellertid 
inte gjorts några mer heltäckande kontroller eller återbesök av kända häckningsplatser för 
smålom på andra håll i landet under senare år. Man bör därför överväga att komplettera 
inventeringsarbetet inom ramen för den svenska fågeltaxeringen med förnyade heltäckande 
genomgångar i ett antal områden spridda över landet; med minst två besök vid varje lokal 
under samma häckningssäsong35

 

. Vid fältbesöken bör även information av betydelse för att 
bedöma den aktuella lokalens lämplighet för häckande smålommar samlas in. 

Vidare finns det ett fortsatt behov av inventeringsinsatser som täcker upp 
häckningsresultatet; av samma skäl som för storlommen, d.v.s. att det kan ta lång tid innan 
ett försämrat häckningsutfall kan registreras som en mätbar förändring i det häckande 
beståndets storlek. Med resultaten från inventeringarna inom Projekt LOM har bedömningar 
av häckningsutfallet gjorts på basis av data från ungefär 9 % av det häckande 
smålomsbeståndet; 18 % för Sydsvenska Höglandet, 15 % för Svealand/Dalsland, 12 % för 
det kustfiskande beståndet i Norrland men bara 2 % för det inlandshäckande beståndet. 
Även om urvalet av inventerade häckningslokaler inte har gjorts på strikt statistiska grunder, 
bör resultaten av inventeringarna ha gett en representativ bild av häckningsframgången på 
Sydsvenska Höglandet, i Svealand/Dalsland och för Norrlands kustland, medan 
ansträngningar bör göras för att få en bättre täckning i Norrlands inland. 
 

 
Åtgärder och insatser 

• Eftersom det inte är möjligt att få ett heltäckande underlag för status och trender i 
häckningsresultatet vare sig för storlommen eller för smålommen inom det nationella 
övervakningsprogrammet för fåglar, kommer kompletterande frivilliga insatser att 
behövas även framöver. Under de senaste åren har ungefär 125 personer varit 
engagerade i hela landet inom ramen för Projekt LOM. Flera har medverkat i 
inventeringarna ända sedan arbetet startade 1994, och många av dem har uppnått en 
ålder där man inte kan räkna med att de kan ställa upp under ytterligare en lång rad av 
år. Beroendet av frivilliga insatser innebär således en sårbarhet och för att säkerställa en 
långsiktighet behövs en mer omfattande nyrekrytering av inventerare. Möjligheterna att 
genom en samordning mellan de ideella insatserna, regional/nationell miljöövervakning 
och uppföljningen inom skyddade naturområden minska den sårbarhet som är kopplad till 
beroendet av frivilliga insatser bör undersökas. 

 
• För storlommen och smålommen torde inventeringarna inom Projekt LOM ha varit av 

tillräcklig omfattning för en bedömning av häckningsutfallet i Götaland och Svealand och 
(för smålommens del) Norrlands kustland. Däremot har täckningsgraden varit lägre för 
övriga delar av Norrland, och ansträngningar bör göras för en ökad inventeringsinsats 
med god geografisk spridning för den delen av landet. 

 
• För storlommen bör man även initiera ett nationellt eller samnordiskt program för 

ringmärkning, för att på sikt bygga upp ett underlag för bedömningar av spridnings- och 
överlevnadsmönstren, liksom uppdaterade karteringar av flyttningsvägar. Programmet 
bör läggas upp på sådant sätt att det kan kompletteras med studier av individmärkta 
fåglar och/eller satellitbaserad telemetri. 

 

                                                 
35 Bland annat gjordes tämligen heltäckande inventeringar av tänkbara smålomslokaler i de södra delarna av 

Västra Götalands län samt angränsande delar av Halland i början-mitten av 1990-talet (Eriksson & Johansson 
1997), i Hagfors kommun i Värmland 1995 (Borgström 1996) och i Malungs kommen i Dalarna i början av 
1990-talet (Dahlén & Eriksson 2002). Man bör också återbesöka de närmare 40 häckningsplatser i Dalsland 
som lokaliserades av Nils-Gerhard Karvik (1964), i samband med hans inventeringar av ryggradsdjursfaunan i 
landskapet under 1950-talet. 
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• För smålommen bör man även överväga en återinventering av häckningsplatser med 
uppgifter om häckande smålommar under 1900-talet, för att erhålla ett bättre underlag för 
en bedömning av förändringar och trender i beståndets storlek36

 
. 

• Analysmaterialet avseende kvicksilverhalter i ägg av storlom och smålom bör 
kompletteras med ägg insamlade under de senaste 10 åren, från slutet av 1990-talet och 
framåt; dels för att utvärdera hur ökningen av kvicksilver i insjöfisk kan ha påverkat 
fåglarna, dels eftersom lommarna kan vara intressanta indikatorer på geografiska och 
tidsmässiga trender i spridningen av kvicksilver i sötvattensmiljöer. 

 
 
Storlommens och smålommens representation i det svenska NATURA 2000-
nätverket 
 
Mot bakgrund av att viktiga delar av de europeiska bestånden av de två lomarterna häckar 
inom landet är det viktigt att förvaltningen når upp till en nivå som svarar mot de åtaganden 
som föreskrivs i EUs fågeldirektiv37. Både storlommen och smålommen är förtecknade i 
bilaga 1 till fågeldirektivet, och de skall således beaktas vid upprättandet av s.k. särskilda 
skyddsområden (SPA-områden) inom ramen för NATURA 200038. En tillfredsställande 
respresentation inom NATURA 2000-nätverket är en viktig del i detta åtagande, även om 
EUs medlemsstater skall ”sträva efter att undvika förorening och försämring av livsmiljöer” 
även utanför SPA-områdena för de fågelarter som förtecknas i bilaga 1 av Fågeldirektivet39

 
. 

En avstämning på stickprovsbasis av representationen inom det svenska SPA-nätverket av 
ett antal häcknings- och fiskesjöar för storlom och smålom har gett följande resultat40

 
: 

• Storlommen torde vara representerad på en tillfredsställande nivå i det svenska SPA-
nätverket, men genom att utpeka ett antal sjöar förordnade som s.k. områden av 
gemenskapsintresse (SCI-områden) även som SPA-områden kan artens ställning i SPA-
nätverket ytterligare förstärkas. Vidare bör avgränsningen av en del befintliga SPA-
områden ses över. 

 
• Smålommen är tillfredsställande representerad i SPA-nätverket med hänsyn till antalet 

par, men med avseende på fiskevatten som används av häckande fåglar är täckningen 
mindre tillfredsställande. Eftersom häckningslokaler och fiskevatten helst bör förvaltas i 
ett sammanhållet helhetsperspektiv föreslås att 5-6 fiskesjöar som vardera regelbundet 
nyttas av 10-15 smålomspar under häckningsperioden utpekas som nya SPA-områden, 
och att ett antal häckningslokaler inom ett avstånd på högst 10 km från dessa sjöar ingår 
i dessa SPA-områden som enklaver. 

 
Avstämningen omfattade ungefär 7 % av landets häckande bestånd av storlom och 17 % av 
smålomsbeståndet, varför den kan anses vara representativ för situationen i stort inom 
landet. 
 
 

                                                 
36 Projekt LOM har för perioden 2009-2012 erhållit ett ekonomiskt bidrag från Alvins Fond för eftersök av smålom 

på lokaler med gamla fynduppgifter m.m. 
37 Rådets direktiv av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar (79/409/EEG), artikel 2. 
38 Artikel 4.1 i EUs fågeldirektiv. 
39 Artikel 4.4 i EUs fågeldirektiv. 
40 Avstämningen baseras på uppgifter från häcknings- och fiskesjöar med uppgifter om förekomst av storlom eller 

smålom under minst fem år under perioden 1994-2007, på basis av rapporteringen till Projekt LOM. 
Detaljresultat har redovisats separat (och informellt) till Naturvårdsverket i augusti 2008. 
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Hänsynstaganden och överväganden vid tillståndsgivning och upprättande av 
skötsel- och bevarandeplaner  
 
Förvaltningen av de två lomarterna innefattar avvägningar vid upprättandet av skötsel- och 
bevarandeplaner, liksom vid handläggningen av tillståndsärenden om t.ex. strandskydd, 
trafik med snabba båtar (inkl. vattenskotrar), vindkraftsanläggningar och utsättning av fisk. 
Mer detaljerad information om olika hot- och problemfaktorer återfinns i det föregående 
kapitlet, och de viktigaste aspekterna kan sammanfattas som följer: 
 
• För storlommen torde kontroll av vattennivån under ruvningsperioden vara den viktigaste 

enskilda åtgärden om man vill sörja för goda förhållanden för häckande fåglar. 
Restriktioner i tillträdet till häckningsöar och –holmar (t.ex. genom att etablera 
fågelskyddsområden) kan ge en positiv tilläggseffekt i sjöar där variationer i vattenståndet 
inte anses vara något problem eller kan hållas under kontroll. Bättre information kan 
behövas vid sjöar med befintliga fågelskyddsområden. 

 
• För smålommen torde det långsiktiga säkerställandet av goda och livskraftiga bestånd av 

småvuxen laxartad och/eller mörtartad fisk i fiskesjöarna vara den viktigaste enskilda 
insatsen. Fiskesjöar som ligger i riskzonen för återförsurning bör således ges prioritet vid 
fördelningen av kalkningsmedel. Däremot bör smålommens häckningsplatser undantas 
från kalkning. 

 
• Vidare bör man inte ge tillstånd till avvattning av skogs- och myrmark i närområdet kring 

smålommens häckningstjärnar. 
 
• Häcknings- och fiskesjöar för storlom eller smålom får inte upplåtas för användning av 

vattenskotrar. 
 
• Vindkraftsanläggningar bör undvikas inom en radie på 1 km kring häckningsplatser och 

fiskesjöar för storlom och smålom, liksom i flygstråken mellan smålommens fiskevatten 
och häckningsplatser. 
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BILAGA 1: METODBESKRIVNINGAR 
 
 
Inventering och beräkning av häckningsresultat 
 
Inventeringsarbetet inom Projekt LOM bygger på att varje häckningsplats besöks tillräckligt 
många gånger under våren och sommaren för att man skall få ett underlag för bedömningar 
om närvaron av ett stationärt (revirhållande) eller häckande par, eventuella ungar och 
ungarnas överlevnad. Normalt förutsätter detta 3-6 besök fördelade över hela 
häckningsperioden. De inventeringar som under 1980-90-talen organiserades på regional 
nivå av bland andra av Södra Älvsborgs Ornitologiska Förening (t.ex. Ahlgren m.fl. 1984, 
Eriksson m.fl. 1995, Eriksson & Johansson 1997) och Kronobergs Ornitologiska Förening 
(Ylvén 1989), innan verksamheten startade i Projekt LOM 1994, byggde i stora drag på 
samma metod. 
 
Vid besöken "i fält" av en tänkbar häckningslokal har närvaron av lommar (antal, om de 
uppträder par eller andra grupperingar), indicier på häckande par, eventuella ungar och 
deras storlek i relation till föräldrafåglarnas storlek noterats. Inventerarna har 
rekommenderats att bedöma ungarnas storlek i fyra storleksklasser; I=<25 % av föräldrarnas 
längd, II=25-50 %, III=50-75 % och IV=>75% av föräldrarnas längd. Även "negativa" resultat, 
d.v.s. frånvaro av vuxna fåglar eller ungar skall noteras och rapporteras. 
 
Följande begrepp används i textavsnitten om häckningsresultatet: 
• Stationärt (revirhållande) par:

• 

 Par i häckningsmiljö under häckningstid. För att kunna 
fastställa närvaron av ett stationärt par krävs antingen att det föreligger minst två 
observationer med minst två veckors mellanrum, eller att observation av ett par vid ett 
besökstillfälle kombineras med noteringar av häckningsindicier för häckande par (se 
nedan) vid ett senare tillfälle samma säsong. För båda lomarterna (liksom för flertalet 
andra långlivade fågelarter) förekommer det att stationära par upprätthåller ett revir men 
avstår från häckningen enstaka år (Lehtonen 1970, Götmark m.fl. 1989 för storlommen; 
Dahlén & Eriksson 2002 för smålommen). 
Häckande par:

• 

 Häckningsindicier i form av observation av parning, bo, ägg, ruvande fågel 
och/eller ungar föreligger. 
Lyckad häckning:

 

 Häckning som resulterat i minst en "stor" (minst halvvuxen) unge, d.v.s. 
storleksklass III-IV. 

Lommarnas häckningsresultat har redovisats med två parametrar: 
• Ungproduktionen, beräknad som "medelantalet stora ungar per par", relaterat till 

"stationära par" för storlommen och "häckande par" för smålommen41

• 
. 

Procentandelen ungkullar med 2-3 stora ungar:

 

 Lommarna lägger i regel två (ytterst 
sällan tre) ägg. Oftast kläcks båda äggen, men det är vanligt att bara en av ungarna 
överlever till flygg ålder. Överlevnaden är i stor utsträckning beroende på hur 
framgångsrika föräldrafåglarna är sitt födosök och matningen av ungarna (Jackson 2003, 
för storlommen). Andelen ungkullar med 2-3 stora ungar är alltså en indikation på 
födosöksförhållandena och tillgången på bytesfisk i lämplig storlek. 

Dessutom har häckningsresultatet beräknats för enstaka sjöar i de fall när det funnits 
uppgifter om häckningsresultatet under minst fem år under perioden 1994-2008 (243 

                                                 
41 Distinktionen mellan de två lomarterna föranleds av rent inventeringstekniska skäl. Det är oftast lättare att 

lokalisera smålommens bo vid ett besök vid en häckningsplats än att det är att hitta storlommens bo utan att 
störa fåglarna, så för smålommen kan huvuddelen av rapporterna relateras till häckande par medan detta gäller 
för bara en mindre del av underlaget för storlommen. Systematisk uppletning av bon och ruvande fåglar ingår 
inte i inventeringsinstruktionen för någon av arterna; i första hand för att undvika onödiga störningar. 
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häckningssjöar för storlommen och 161 sjöar för smålommen42

 

), eftersom fem år bedömdes 
vara ett minimum för att kunna uppskatta det genomsnittliga häckningsutfallet. För varje sjö 
har häckningsresultatet beräknats som "medelantalet stora ungar per par och år". Om 
underlag funnits för minst fem år har för storlommen även "medel-% ungkullar med två stora 
ungar per år" beräknats. 

Tidstrender i häckningsresultatet har beräknats med Spearmans rangkorrelationskoefficient 
(Spearman rs) för sjöar med data för minst åtta år under perioden 1994-2008. Det är 
knappast meningsfullt att beräkna tidstrender över kortare perioder. 
 
 
Bedömning av vattenkemiska förhållanden och försurningsstatus i lommarnas 
häcknings- och födosökssjöar 
 
Vattenkemi och försurningsstatus i häckningssjöar och fiskevatten har relaterats till följande 
parametrar: 
 
• pH-värdet

• 

, som är ett mått på sjöns surhet. Sjöar med uppgifter om pH-värden under 5,5 
(innan sjön blev föremål för kalkning) har klassats som försurningsskadade, eftersom 
försurningseffekter som kan påverka lommarnas förutsättningar för födosök genom 
minskad fisktillgång eller ökat siktdjup är mest påtagliga när pH-värdet sjunker under 
detta värde (t.ex. Brodin 1995). Flera av storlommens häckningssjöar och smålommens 
fiskevatten i landet var påverkade av försurning under mitten och slutet av 1900-talet, och 
sedan 1980-talet är många av dem föremål för kalkning. Man bör räkna med bestående 
ekologiska förändringar under lång tid, även om pH-värdet efter kalkningen legat på en 
högre nivå och fiskbestånden återhämtat sig (t.ex. Appelberg 1995, Henrikson & Brodin 
1995). 
Alkalinitet,

• 
 som är ett mått på sjöns buffertkapacitet eller förmåga att motstå surt nedfall. 

Totalfosforhalt,
• 

 som är ett mått på sjöns näringsstatus och produktivitet. 
Absorbans,

• 

 som är ett mått på genomsläppligheten av ljus i vattnet. Ljusförhållandena 
påverkas i första hand av humushalten och grumligheten. Eftersom lommarna är s.k. 
visuella predatorer som lokaliserar sina byten med hjälp av synen kan siktförhållandena 
vara av stor betydelse för valet av sjöar (Eriksson 1985, Eriksson & Sundberg 1991 för 
storlommen). För några sjöar med information om färgvärden har dessa räknats om till 
absorbansvärden, i enlighet med Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (1999). 
Siktdjup, 

 

som är ett alternativt mått på ljusförhållandena. Mätningar med siktdjupsskiva 
görs regelmässigt i samband med provfisken. 

De vattenkemiska förhållandena har bedömts med ledning de riktlinjer som tillämpas av 
Naturvårdsverket (1999). För flertalet sjöar bygger bedömningarna på medelvärden av 
mätningarna inom den s.k. riksinventeringen av sjöar43

 
. 

Eventuella samband mellan vattenkemiska parametrar och storlommens häckningsresultat 
har undersökts med multipla regressionsanalyser (Eriksson 2006c för smålom, Eriksson & 
Paltto 2010 för storlom). 
 
 

                                                 
42 Bilaga 2, tabell III för storlommen. Någon översiktstabell av häckningsutfallet m.m. i de enskilda 

häckningssjöarna har inte redovisats för smålommen av sekretesskäl och då några rapportörer uttalat önskemål 
om att namnet på rapporterade häckningslokaler inte skall offentliggöras. 

43 Resultaten är tillgängliga via en databas vid Institutionen för miljöanalys vid Sveriges Lantbruksuniversitet, 
http://info1.ma.slu.se/db.html. Se även Wilander m.fl. (2003) för metodik m.m. 

http://info1.ma.slu.se/db.html.�
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Bedömning av antal fiskarter och tätheten av fisk 
 
Bedömningar av antalet fiskarter och tätheten av fisk har gjorts med ledning av 
provfiskeresultat. Information har i första hand hämtats från databasen NORS (NatiOnellt 
Register för Sjöprovfisken)44

 

, med kompletterande uppgifter för några sjöar som saknas i 
NORS-databasen. Ett relativt mått på förekomsten har beräknats som medelantalet fiskar 
per nätansträngning, enligt de metoder som rekommenderas av Fiskeriverket. Skattningarna 
redovisas på basis av provfiske med bottennät, och inga justeringar har gjorts med hänsyn 
till eventuell nätselektivitet (Kinnerbäck 2001). 

Eventuella samband mellan fiskförekomsten och storlommens häckningsresultat har 
undersökts med multipla regressionsanalyser (Eriksson 2006c för smålom, Eriksson & Paltto 
2010 för storlom). 
 
 
 
 

                                                 
44 Tillgänglig via Fiskeriverkets hemsida, www.fiskerverket.se.  

http://www.fiskerverket.se/�
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BILAGA 2: PRIMÄRDATATABELLER 
 
Tabell I. Storlommens häckningsresultat, på basis av rapporteringen till Projekt LOM 1994-
2008 och kompletterande avstämning mot rapporteringen till Artportalen/SVALAN (antal par 
inom parentes). 
 

År  Landsdel Medelantal stora ungar per 
stationärt par 

% lyckade 
häckningara 

% ungkullar med 2-3 
stora ungar 

1994 Götaland 
Svealand 
Norrland 

0,49 (82 par) 
0,71 (38 par) 
0,45 (22 par) 

29 % (82 par) 
50 % (38 par) 
32 % (22 par) 

64 % (39 par) 
47 % (36 par) 
44 % (9 par) 

1995 Götaland 
Svealand 
Norrland 

0,53 (172 par) 
0,55 (120 par) 
0,36 (44 par) 

38 % (172 par) 
41 % (120 par) 
25 % (44 par) 

42 % (85 par) 
35 % (90 par) 
52 % (21 par) 

1996 Götaland 
Svealand 
Norrland 

0,46 (286 par) 
0,52 (242 par) 
0,37 (60 par) 

35 % (286 par) 
40 % (242 par) 
30 % (60 par) 

33 % (106 par) 
31 % (104 par) 
26 % (24 par) 

1997 Götaland 
Svealand 
Norrland 

0,54 (252 par) 
0,55 (96 par) 
0,47 (93 par) 

39 % (252 par) 
42 % (96 par) 
33 % (93 par) 

38 % (104 par) 
34 % (79 par) 
40 % (43 par) 

1998 Götaland 
Svealand 
Norrland 

0,39 (201 par) 
0,45 (95 par) 

0,36 (126 par) 

27 % (201 par) 
35 % (95 par) 
27 % (126 par) 

42 % (59 par) 
43 % (65 par) 
41 % (49 par) 

1999 Götaland 
Svealand 
Norrland 

0,46 (175 par) 
0,56 (87 par) 
0,42 (55 par) 

36 % (175 par) 
41 % (87 par) 
27 % (55 par) 

30 % (66 par) 
40 % (50 par) 
54 % (26 par) 

2000 Götaland 
Svealand 
Norrland 

0,30 (129 par) 
0,49 (47 par) 
0,36 (50 par) 

24 % (129 par) 
30 % (47 par) 
22 % (50 par) 

26 % (31 par) 
47 % (17 par) 
75 % (16 par) 

2001 Götaland 
Svealand 
Norrland 

0,34 (95 par) 
0,32 (56 par) 
0,36 (58 par) 

27 % (95 par) 
25 % (56 par) 
22 % (58 par) 

31 % (42 par) 
33 % (24 par) 
43 % (23 par) 

2002 Götaland 
Svealand 
Norrland 

0,37 (109 par) 
0,19 (59 par) 
0,34 (56 par) 

28 % (109 par) 
17 % (59 par) 
23 % (56 par) 

26 % (35 par) 
32 % (28 par) 
52 % (21 par) 

2003 Götaland 
Svealand 
Norrland 

0,41 (108 par) 
0,49 (63 par) 
0,15 (46 par) 

31 % (108 par) 
37 % (63 par) 
13 % (46 par) 

32 % (41 par) 
33 % (45 par) 
29 % (14 par) 

2004 Götaland 
Svealand 
Norrland 

0,38 (132 par) 
0,48 (85 par) 
0,42 (45 par) 

27 % (132 par) 
35 % (85 par) 
31 % (45 par) 

42 % (48 par) 
46 % (48 par) 
42 % (33 par) 

2005 Götaland 
Svealand 
Norrland 

0,43 (136 par) 
0,29 (68 par) 
0,64 (45 par) 

34 % (136 par) 
26 % (68 par) 
44 % (45 par) 

26 % (58 par) 
19 % (42 par) 
41 % (32 par) 

2006 Götaland 
Svealand 
Norrland 

0,50 (157 par) 
0,54 (97 par) 
0,53 (60 par) 

36 % (157 par) 
43 % (97 par) 
35 % (60 par) 

38 % (72 par) 
36 % (69 par) 
49 % (41 par) 

2007 Götaland 
Svealand 
Norrland 

0,45 (136 par) 
0,44 (90 par) 
0,34 (70 par) 

32 % (136 par) 
33 % (90 par) 
26 % (70 par) 

40 % (63 par) 
26 % (47 par) 
24 % (34 par) 

2008 Götaland 
Svealand 
Norrland 

0,34 (161 par) 
0,42 (121 par) 
0,40 (45 par) 

28 % (161 par) 
32 % (121 par) 
31 % (45 par) 

25 % (53 par) 
25 % (52 par) 
26 % (27 par) 

 
a Lyckad häckning = häckning som resulterat i minst en ”stor” (d.v.s. minst halvvuxen) unge. 
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Tabell II. Smålommens häckningsresultat, på basis av rapporteringen till Projekt LOM 1994-
2008 och kompletterande avstämning mot rapporteringen till Artportalen/SVALAN (antal par 
inom parentes). 
 

År Landsdel Medelantal stora ungar per par 
med fastställd häckninga 

% lyckade 
häckningarb 

% ungkullar med 2 
stora ungar 

1994 • Sydsvenska Höglandet 
• Svealand, inkl. Dalsland  
• Norrland, insjöfiskande 
• Norrland, havsfiskande 

1,08 (12 par) 
0,77 (71 par) 
1,00 (3 par) 
0,82 (17 par) 

67 % (12 par) 
58 % (71 par) 
67 % (3 par) 
53 % (17 par) 

56 % (9 par) 
34 % (61 par) 
35 % (26 par) 
64 % (14 par) 

1995 • Sydsvenska Höglandet 
• Svealand, inkl. Dalsland  
• Norrland, insjöfiskande 
• Norrland, havsfiskande 

0,75 (16 par) 
0,66 (97 par) 
1,30 (20 par) 
0,67 (21 par) 

50 % (16 par) 
53 % (97 par) 
85 % (20 par) 
43 % (21 par) 

40 % (10 par) 
24 % (93 par) 
54 % (23 par) 
43 % (23 par) 

1996 • Sydsvenska Höglandet 
• Svealand, inkl. Dalsland  
• Norrland, insjöfiskande 
• Norrland, havsfiskande 

0,87 (23 par) 
0,57 (127 par) 
1,04 (26 par) 
0,64 (33 par) 

65 % (23 par) 
46 % (127 par) 
65 % (26 par) 
48 % (33 par) 

28 % (18 par) 
28 % (89 par) 
52 % (33 par) 
44 % (34 par) 

1997 • Sydsvenska Höglandet 
• Svealand, inkl. Dalsland  
• Norrland, insjöfiskande 
• Norrland, havsfiskande 

0,52 (21 par) 
0,66 (129 par) 
1,54 (24 par) 
0,90 (42 par) 

38 % (21 par) 
50 % (129 par) 
92 % (24 par) 
62 % (42 par) 

45 % (11 par) 
36 % (112 par) 
58 % (38 par) 
50 % (32 par) 

1998 • Sydsvenska Höglandet 
• Svealand, inkl. Dalsland  
• Norrland, insjöfiskande 
• Norrland, havsfiskande 

0,93 (15 par) 
0,87 (119 par) 
1,00 (32 par) 
1,27 (41 par) 

60 % (15 par) 
61 % (119 par) 
63 % (32 par) 
54 % (41 par) 

50 % (12 par) 
45 % (140 par) 
51 % (47 par) 
73 % (40 par) 

1999 • Sydsvenska Höglandet 
• Svealand, inkl. Dalsland  
• Norrland, insjöfiskande 
• Norrland, havsfiskande 

0,81 (16 par) 
0,77 (114 par) 
0,88 (24 par) 
1,24 (25 par) 

63 % (16 par) 
61 % (115 par) 
63 % (24 par) 
80 % (25 par) 

27 % (11 par) 
37 % (109 par) 
25 % (32 par) 
59 % (29 par) 

2000 • Sydsvenska Höglandet 
• Svealand, inkl. Dalsland  
• Norrland, insjöfiskande 
• Norrland, havsfiskande 

0,60 (10 par) 
0,55 (87 par) 
0,82 (17 par) 
1,04 (27 par) 

40 % (10 par) 
46 % (87 par) 
65 % (17 par) 
63 % (28 par) 

50 % (4 par) 
20 % (75 par) 
32 % (34 par) 
64 % (25 par) 

2001 • Sydsvenska Höglandet 
• Svealand, inkl. Dalsland  
• Norrland, insjöfiskande 
• Norrland, havsfiskande 

0,44 (9 par) 
0,57 (93 par) 
1,11 (18 par) 
1,04 (28 par) 

33 % (9 par) 
51 % (93 par) 
72 % (18 par) 
71 % (28 par) 

33 % (3 par) 
17 % (88 par) 
48 % (29 par) 
44 % (36 par) 

2002 • Sydsvenska Höglandet 
• Svealand, inkl. Dalsland  
• Norrland, insjöfiskande 
• Norrland, havsfiskande 

1,00 (6 par) 
0,71 (85 par) 
0,71 (7 par) 
1,04 (26 par) 

67 % (16 par) 
60 % (85 par) 
43 % (7 par) 
65 % (26 par) 

57 % (7 par) 
28 % (89 par) 
58 % (12 par) 
54 % (24 par) 

2003 • Sydsvenska Höglandet 
• Svealand, inkl. Dalsland  
• Norrland, insjöfiskande 
• Norrland, havsfiskande 

0,62 (13 par) 
0,70 (66 par) 
0,60 (15 par) 
0,89 (18 par) 

46 % (13 par) 
48 % (66 par) 
47 % (15 par) 
61 % (29 par) 

44 % (9 par) 
41 % (76 par) 
41 % (17 par) 
56 % (25 par) 

2004 • Sydsvenska Höglandet 
• Svealand, inkl. Dalsland  
• Norrland, insjöfiskande 
• Norrland, havsfiskande 

0,73 (11 par) 
0,67 (75 par) 
1,14 (14 par) 
0,91 (22 par) 

55 % (11 par) 
51 % (75 par) 
79 % (14 par) 
59 % (22 par) 

38 % (8 par) 
36 % (70 par) 
50 % (20 par) 
50 % (28 par) 

2005 • Sydsvenska Höglandet 
• Svealand, inkl. Dalsland  
• Norrland, insjöfiskande 
• Norrland, havsfiskande 

0,86 (14 par) 
0,57 (54 par) 
0,60 (5 par) 
0,80 (15 par) 

64 % (14 par) 
46 % (54 par) 
40 % (5 par) 
53 % (15 par) 

23 % (13 par) 
29 % (78 par) 
43 % (14 par) 
55 % (11 par) 

2006 • Sydsvenska Höglandet 
• Svealand, inkl. Dalsland  
• Norrland, insjöfiskande 
• Norrland, havsfiskande 

0,67 (12 par) 
0,88 (69 par) 
1,20 (10 par) 
1,00 (12 par) 

58 % (12 par) 
65 % (69 par) 
70 % (10 par) 
58 % (12 par) 

33 % (12 par) 
35 % (84 par) 
53 % (15 par) 
69 % (13 par) 

2007 • Sydsvenska Höglandet 
• Svealand, inkl. Dalsland  
• Norrland, insjöfiskande 
• Norrland, havsfiskande 

0,60 (10 par) 
0,85 (53 par) 
1,18 (17 par) 
0,82 (17 par) 

60 % (10 par) 
55 % (53 par) 
88 % (17 par) 
59 % (17 par) 

13 % (8 par) 
41 % (58 par) 
35 % (26 par) 
50 % (20 par) 

2008 • Sydsvenska Höglandet 
• Svealand, inkl. Dalsland  
• Norrland, insjöfiskande 
• Norrland, havsfiskande 

0,50 (6 par) 
0,81 (58 par) 
1,00 (12 par) 
0,90 (10 par) 

50 % (6 par) 
59 % (58 par) 
67 % (12 par) 
50 % (10 par) 

13 % (8 par) 
41 % (64 par) 
45 % (20 par) 
73 % (11 par) 

 
a Häckning fastställd genom observation av parning, ägg, bo eller ruvande fågel. 
b Lyckad häckning = häckning som resulterat i minst en ”stor” (d.v.s. minst halvvuxen) unge. 
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Tabell III. Nivåer och trender i storlommens häckningsframgång i sjöar med data för minst fem år under perioden 1994-2008. 
 

   Koordinater 
(Rikets nät) 

Medelantal stora ungar per par och år Medel-% ungkullar 
med 2-3 stora 
ungar per år 

   

Sjö Län Top. 
karta 

X Y Medel-
antal 

per par 
och år 

Antal 
år 

med 
data 

Trend: 
Spear-
man rs 

P, tvåsidigt Medel-
antal 
per år 

Antal år 
med data 

Upp-
skattat 
antal 
para 

Areal-
kodb 

Areal, 
km2 

GÖTALAND 
Store Damm Skåne 3D SV 622349 135317 0,50 6 - - - 3 1 C 1,31 
Raslången Blekinge, Skåne 3E NV 623815 141620 0,80 5 - - - 3 1 C 4,54 
Lärkesholmssjön Skåne 3C NO 624178 134911 0,00 6 - - - 0 1 D 0,76 
Immeln Skåne 3E NV 624180 141251 0,00 5 - - - 0 1 B 24,28 
Rössjön Skåne 3C NO 624598 133125 0,20 10 -0,70 0,02<p<0,05 - 2 1 C 3,71 
Värsjö Skåne 3D NV 624606 135677 0,84 15 -0,00 ej sign. 39% 15 3 C 3,00 
Fedingesjön Skåne 4D SV 625371 135680 0,33 6 - - - 2 1 D 0,94 
Skäravattnet Kronoberg 4E SV 626277 142200 0,00 5 - - - 0 1 D 0,50 
Getsjön Kronoberg 4E SV 626407 142157 0,17 6 - - - 2 1 D 0,70 
Vinen Kronoberg 4E SV 627275 142183 0,36 7 - - - 2 2 C 3,15 
Övden Kronoberg 4E NV 627654 141929 0,80 5 - - - 4 2 C 1,21 
Skärsjön / Dagsås Halland 5C NV 633344 130068 0,00 6 - - - 0 2 C 2,80 
Valasjön / Dagsås Halland 5C NV 633503 130204 - 4 - - 40% 5 1 D 0,74 
Hurven Jönköping 5C NO 633911 134035 0,44 9 -0,33 ej sign. - 4 1 C 1,69 
Svarten Halland 5C NV 634039 130685 0,00 6 - - - 0 1 C 1,30 
Lilla Neten  Halland 5C NV 634341 130271 0,50 8 -0,76 0,05<p<0,10 - 2 1 D 0,37 
Stora Neten  Halland 5C NV 634378 130353 0,11 9 -0,41 ej sign. - 1 1 C 3,17 
Norra Svansjön Västra Götaland 5C NO 634451 133674 0,21 6 - - - 4 2 D 0,86 
Furesjön / Nösslinge Halland 5C NV 634529 130569 0,17 6 - - - 1 1 D 0,43 
Barken Halland 5C NV 634751 130909 0,20 5 - - - 1 1 C 1,20 
Storasjön Jönköping 6C SO 635010 132822 0,14 7 - - - 2 1 C 1,44 
Sävsjön / Arnåsholm Jönköping 6D SV 635030 135088 0,25 12 0,31 ej sign. - 3 1 C 1,50 
Fegen Jönköping, Västra Götaland, 

Halland 
5C NO 635040 133900 0,33 13 -0,53 ej sign. 10% 9 15 B 23,70 

Harasjön  Jönköping 6D SV 635107 135165 0,20 10 0,29 ej sign. - 1 1 D - 
Stora Stråksjö Halland 6C SV 635128 130973 0,50 8 -0,22 ej sign. - 4 1 D 0,14 
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   Koordinater 
(Rikets nät) 

Medelantal stora ungar per par och år Medel-% ungkullar 
med 2-3 stora 
ungar per år 

   

Sjö Län Top. 
karta 

X Y Medel-
antal 

per par 
och år 

Antal 
år 

med 
data 

Trend: 
Spear-
man rs 

P, tvåsidigt Medel-
antal 
per år 

Antal år 
med data 

Upp-
skattat 
antal 
para 

Areal-
kodb 

Areal, 
km2 

Assbrunnen Jönköping 6D SV 635194 135286 0,73 11 -0,44 ej sign. 33% 6 1 D 0,52 
Skärsjön / Karl-Gustav Halland 6C SV 635198 130537 0,50 8 0,00 ej sign. - 3 1 D 0,41 
Grysjön Västra Götaland 6D SV 636289 134951 0,18 11 -0,15 ej sign. - 2 1 D 0,59 
Yttre Älvsjön Västra Götaland 6C SO 636452 134376 0,30 10 0,03 ej sign. - 2 1 D 0,31 
Älgsjön / Öxabäck Västra Götaland 6C SV 636479 132039 0,70 10 -0,45 ej sign. 40% 5 1 D 0,36 
Stora Horredsjön Västra Götaland, Halland 6B SO 636512 129668 0,20 10 -0,35 ej sign. - 4 1 C 5,93 
Helsjön Halland, Västra Götaland 6B SO 636522 129475 0,40 5 - - - 2 1 D 0,17 
Övre Älvsjön Västra Götaland 6C SO 636613 134478 0,57 14 0,10 ej sign. 60% 5 1 D 0,54 
Öxasjön Västra Götaland 6C SV 636696 131979 0,83 12 -0,60 0,02<p<0,05 44% 9 1 D 0,30 
Algutstorpasjön Jönköping 6D SV 636801 136926 0,50 6 - - 0% 5 2 C 1,04 
Pjukasjön Västra Götaland 6D SV 636824 135003 0,25 12 -0,42 ej sign. - 3 1 D 0,27 
Lövsjö Halland 6B SO 636911 129516 0,11 9 -0,55 ej sign. - 1 1 D 0,57 
Kroksjön / Hällabäck Jönköping, Västra Götaland 6C SO 637036 138420 0,67 6 - - - 3 1 D 0,32 
Fagerhultasjön Jönköping 6F SV 637469 147319 0,33 12 0,36 ej sign. - 4 1 C 1,69 
Enegrenen Jönköping 6F NV 637717 147471 1,33 6 - - 50% 6 1 D 0,34 
Stora Bellen Jönköping 6F NV 637794 147338 0,50 6 - - 20% 5 2 C 6,92 
Solgen Jönköping 6F NV 638011 145865 0,48 8 0,25 ej sign. 50% 5 3 B 22,46 
Lagmanshagasjön Västra Götaland 6D NV 638014 136892 0,50 6 - - - 2 1 C 3,08 
Bodasjön Jönköping 6F NV 638112 145315 1,15 13 -0,84 p<0,001 67% 9 1 C 1,96 
Stora Iglakärr Halland 6B NO 638120 128447 0,43 7 - - - 2 1 D 0,19 
Mycklaflon Jönköping 6F NV 638146 146910 0,63 9 0,11 ej sign. 80% 5 2 B 11,55 
Ösjön Västra Götaland 6D NV 638289 135529 0,29 14 0,00 ej sign. - 3 1 D 0,30 
Gissen Kalmar 6G NV 638315 150078 0,14 7 - - - 1 1 C 1,67 
Skedesjön Jönköping 6F NV 638513 146360 0,64 6 - - - 3 2 C 3,48 
Bodanäsasjön Jönköping 6E NO 638554 143719 1,00 5 - - - 3 1 D 0,91 
Högakullasjön Jönköping 6E NO 638652 144329 0,14 7 - - - 1 1 D 0,18 
Långanäsasjön Jönköping 6E NO 638875 144949 0,57 15 -0,39 ej sign. 10% 10 2 C 1,27 
Alversjösjön Jönköping 6E NO 638897 144695 0,00 6 - - - 0 1 D 0,13 
Hjälten Jönköping GF NO 638963 147247 1,42 6 - - 50% 6 1 D 0,50 
Södra Vixen Jönköping 6E NO 639017 144472 0,76 12 0,22 ej sign. 40% 10 2 C 5,10 
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   Koordinater 
(Rikets nät) 

Medelantal stora ungar per par och år Medel-% ungkullar 
med 2-3 stora 
ungar per år 

   

Sjö Län Top. 
karta 

X Y Medel-
antal 

per par 
och år 

Antal 
år 

med 
data 

Trend: 
Spear-
man rs 

P, tvåsidigt Medel-
antal 
per år 

Antal år 
med data 

Upp-
skattat 
antal 
para 

Areal-
kodb 

Areal, 
km2 

Björnshultasjön Jönköping 6F NV 639052 145558 0,73 15 -0,63 0,01<P<0,02 57% 7 1 D 0,32 
Frisjön Västra Götaland 6C NO 639134 132882 0,30 15 0,10 ej sign. 28% 9 3 C 6,85 
Västra (Yttre) Ingsjön Västra Götaland 6B NO 639243 128795 0,83 6 - - - 4 1 C 2,30 
Norra Vixen Jönköping 6E NO 639254 144481 0,35 14 -0,24 ej sign. 33% 6 3 C 1,71 
Försjön Jönköping 6F NV 639260 145910 0,31 15 0,03 ej sign. 18% 10 4 C 2,62 
Lövsjön Jönköping 6F NV 639266 146764 0,60 5 - - - 3 1 D 0,39 
Nässjasjön Jönköping 6F NV 639313 147403 0,40 5 - - - 1 1 D 0,32 
Storsjön / Viskafors Västra Götaland 6C NV 639330 132199 0,36 14 0,50 ej sign. - 4 1 C 1,54 
Hunsnäsen Jönköping 6F NV 639412 145078 0,60 15 0,46 ej sign. 13% 8 1 D 0,76 
Västre Sjön Jönköping 6F NV 639489 146510 0,40 5 - - - 1 1 D 0,39 
Älghultasjön Jönköping 6F NV 639536 145358 0,70 10 0,30 ej sign. 40% 5 1 D 0,30 
Hökasjön Jönköping 6F NV 639539 145496 0,57 7 - - - 4 1 D 0,26 
Sisjön Västra Götaland 6B NV 639564 127089 0,00 7 - - - 0 1 D 0,28 
Finnsjön Västra Götaland 6B NO 639565 128173 0,55 11 -0,58 ej sign. - 4 2 C 1,06 
Skärsjön / Landvetter Västra Götaland 6B NO 639566 128728 0,33 15 -0,31 ej sign. - 3 1 D 0,46 
Ägersgölen Jönköping 6F NV 639570 145924 0,00 6 - - - 0 1 E 0,09 
Kvänsåsasjön Jönköping 6F NV 639573 145155 0,58 12 -0,020 ej sign. 40% 5 1 D 0,18 
Stockerydsjön Jönköping 6F NV 639710 145370 0,25 8 -0,76 0,02<p<0,05 - 3 1 D 0,18 
Yxsjön Västra Götaland 6B NO 639716 128396 0,14 14 -0,38 ej sign. - 1 1 C 1,04 
Kärrsjön Västra Götaland 7B SO 639716 129176 0,71 7 - - - 4 1 D 0,42 
Trehörningen / Komosse Västra Götaland 6D NV 639725 137271 0,00 6 - - - 1 1 C 1,61 
Älmeshultasjön Jönköping 6E NO 639920 144373 0,38 8 -0,51 ej sign. - 3 1 E 0,05 
Härstensbosjön Jönköping 6F NV 639944 145257 0,00 5 - - - 0 1 D 0,83 
Viaredssjön Västra Götaland 7C SV 640086 131710 0,43 14 -0,50 ej sign. 0% 6 1 C 3,79 
Pickesjön Västra Götaland 7C SO 640128 132565 0,79 14 0,03 ej sign. 33% 9 1 D 0,28 
Hästsjön Jönköping 7E SO 640243 143249 0,25 8 -0,41 ej sign. - 3 1 C 3,73 
Östra Nedsjön Västra Götaland 7C SV 640458 130232 0,44 9 0,17 ej sign. - 4 1 C 7,40 
Hornasjön Västra Götaland 7B SO 640473 129112 0,35 10 -0,10 ej sign. - 3 1 C 1,36 
Sandsjön / Härryda Västra Götaland 7B SO 640497 128906 0,40 5 - - - 2 1 D 0,89 
Stora Sturven Västra Götaland 7B SO 640619 129618 0,20 15 0,17 ej sign. - 4 2 C 1,04 
Stora Stamsjön Västra Götaland 7B SO 640680 128957 0,62 13 0,66 0,01<P<0,02 60% 5 1 D 0,67 
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Tvärsjön Västra Götaland 7B SO 640773 129726 0,07 14 0,10 ej sign. - 1 1 D 0,89 
Vibosjön Västra Götaland 7C SV 640980 130033 0,36 11 -0,46 ej sign. - 3 1 D 0,57 
Uspen Västra Götaland 7B SO 641068 129720 0,47 15 -0,10 ej sign. 40% 5 1 C 1,40 
Västra Lägern Östergötland, Jönköping 7F SV 641225 145772 0,40 5 - - - 2 1 B 11,34 
Torskabotten Västra Götaland 7B SO 641517 129927 0,85 13 -0,10 ej sign. 22% 9 1 D 0,92 
Nästången Östergötland 7F SV 641608 147489 0,00 5 - - - 0 1 D - 
Sälsjön Västra Götaland 7C SV 641649 131981 0,60 10 -0,72 0,02<p<0,05 20% 5 1 D 0,18 
Brängen Västra Götaland, Jönköping 7D SO 641863 137912 0,17 15 -0,30 ej sign. - 3 1 C 2,60 
Stora Tränningen Västra Götaland 7C SV 642059 132162 0,67 6 - - - 2 1 C 1,02 
Mörkabosjön Västra Götaland 7C SV 642499 131762 0,21 14 -0,11 ej sign. - 3 1 D 0,34 
Ornungasjön Västra Götaland 7C NO 643134 132942 0,36 14 -0,40 ej sign. 20% 10 4 C 2,80 
Bredsjön / Hökensås Västra Götaland 7D NO 643785 139718 0,20 5 - - - 3 1 D - 
Stora Öjasjön / Hökensås Västra Götaland 7D NO 643887 139802 1,20 5 - - - 3 1 D - 
Rödjesjön Östergötland, Jönköping 7E NO 644175 144590 0,29 7 - - - 1 1 D 0,48 
Vagnsjön Östergötland 7E NO 644414 144025 0,33 9 -0,14 ej sign. - 2 1 D 0,35 
Kolbengtserödsjön Västra Götaland 8B SV 646448 127280 0,00 7 - - - 0 1 D 0,63 
Vristulven Västra Götaland 8D NO 649519 137757 0,22 13 -0,38 ej sign. - 4 2 C 4,54 
Stora Holmevatten / Kynnefjäll Västra Götaland 9B SV 651960 126392 0,64 14 0,64 0,01<P<0,02 11% 9 1 C 1,00 
Löv / Kynnefjäll Västra Götaland 9B SV 652129 126593 0,38 13 -0,34 ej sign. - 4 1 D 0,37 
Sälesjön / Kynnefjäll Västra Götaland 9B SV 652280 126317 0,40 5 - - - 1 1 D 0,40 
Yttersjön Östergötland 9G NV 653195 151139 0,40 5 - - - 2 1 C 1,41 
Skottbackatjärn Västra Götaland 9B NV 653480 127241 0,70 10 -0,73 0,02<p<0,05 57% 7 1 D 0,18 
Holmsjön Östergötland, Örebro 9F NO 653810 148900 1,67 9 0,09 ej sign. 67% 9 1 D - 
Husetjärn / Rävmarken Västra Götaland 10B SV 655057 126267 0,58 12 -0,59 0,02<p<0,05 40% 5 20 D 0,32 
Lelång Västra Götaland, Värmland 10B SO 655087 129475 0,49 5 - - - 4 1 B 54,63 
Stora Tresticklan Västra Götaland 10B SV 655209 126937 0,15 13 -0,93 p<0,001 - 2 1 C 1,08 
Valsebotjärn Västra Götaland 10B SO 655651 127926 0,54 13 -0,50 ej sign. 50% 6 1 D 0,29 
Bomarkstjärn Västra Götaland 10B SV 655653 127354 0,50 6 - - - 2 1 D 0,37 
Hagetjärn / Rörviken Västra Götaland 10B SV 655769 127221 0,50 8 -0,65 ej sign. - 4 1 D 0,18 
Lilla Ulvattnet Västra Götaland 10B SV 655830 127145 0,54 13 -0,28 ej sign. 40% 5 1 D 0,20 
Nästjärnet Västra Götaland 10B SV 655951 126919 0,25 12 -0,25 ej sign. - 3 1 D 0,17 
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Försjö (Fursjö) Västra Götaland 10B SV 656576 127142 0,27 11 -0,38 ej sign. - 4 1 D 0,47 
Gravdalssjön Västra Götaland 10B SV 656749 127081 1,65 10 -0,33 ej sign. 63% 12 1 C 1,36 
Stora Le Västra Götaland, Värmland 10B SV, 

10B SO 
658500 127455 0,52 14 -0,31 ej sign. 20% 9 1 B 86,19 

SVEALAND 
Fjättern (Fjättersjön) Stockholm 9I NV 653600 162119 0,75 6 - - - 4 (3) D 0,49 
Solbergasjön Södermanland 9G NV 653855 150943 0,20 5 - - - 1 1 D - 
Viren Södermanland 9G NV 654073 151899 0,30 5 - - - 3 1 B 11,17 
Mossjön Örebro 9F NO 654088 148832 1,17 6 - - 17% 6 2 D 0,30 
Skirasjön Örebro 9F NO 654152 148687 1,00 8 0,08 ej sign. 33% 6 1 D 0,64 
Vadstorpasjön Södermanland 9G NV 654264 151002 0,67 15 -0,58 0,02<p<0,05 67% 6 1 D - 
Sottern Örebro 9F NO 654370 148479 0,27 15 0,25 ej sign. 25% 14 1 B 26,75 
Torpsjön Södermanland 9G NO 654443 154521 0,20 5 - - - 1 15 D - 
Högsjön Södermanland 9F NO 654543 149599 0,43 7 -0,29 ej sign. - 3 1 C 3,02 
Orrhammaren Södermanland 9G NO, 

10G NV 
654989 154505 0,80 5 - - 20% 5 1 C 1,83 

Henaren Södermanland 10H SV 655652 155683 0,00 10 0,00 ej sign. - 0 1 D - 
Teen Örebro 10E SO 655681 143519 0,32 14 0,05 ej sign. 14% 7 1 C 6,00 
Stor-Björken Örebro 10E SV 655695 142624 0,10 5 - - - 1 2 C 4,32 
Acksjön  Södermanland 10H SV 655707 155934 0,43 14 -0,03 ej sign. 20% 5 1 D - 
Kvarnsjön / Dunker Södermanland 10H SV 655741 155839 0,15 13 -0,62 0,02<p<0,05 - 1 1 D - 
Dunkern Södermanland 10H SV 655797 156306 0,23 11 0,16 ej sign. - 3 1 C 4,33 
Holmsjön / Hälleforsnäs Södermanland 10G SO 656331 153939 0,50 10 -0,19 ej sign.  3 1 D 0,37 
Stensjön / Tyresta nationalpark Stockholm 10I SO 656419 164404 0,29 7 - - - 1 1 D 0,42 
Hällaren Södermanland 10G SO 656428 154428 0,58 12 0,17 ej sign. 17% 6 1 D - 
Ältaren Södermanland 10H SV 656521 155820 0,42 12 -0,26 ej sign. - 3 1 D 0,28 
Bjälken Södermanland 10G SO 656588 154478 0,91 11 -0,32 ej sign. 11% 9 1 D - 
Årsjön Stockholm 10I SO 656612 164132 0,40 5 - - - 1 1 D 0,21 
Östra Magsjön Södermanland 10H SV 656614 156319 0,54 9 -0,04 ej sign. 0% 6 1 C 1,53 
Sälsjön Örebro, Värmland 10E SO 656755 141273 0,64 6 - - 10% 5 3 C 2,08 
Stora Grytsjön Södermanland 10G SO 656828 154713 0,17 6 - - - 2 1 D 0,31 
Näshultasjön Södermanland 10G SO 656853 152800 0,66 9 0,49 ej sign. 31% 7 3 B 10,23 
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Albysjön Stockholm 10I SO 656984 164254 0,83 6 - - - 4 1 D 0,70 
Flaten Stockholm 10I SO 657143 163427 0,40 5 - - - 2 1 D 0,64 
Bornsjön Stockholm 10I SV 657245 160890 0,07 7 - - - 1 1 C 6,78 
Kullaträsket Stockholm 10J SV 657424 165233 0,33 6 - - - 2 1 D 0,20 
Lundsjön/Dammsjön Stockholm 10I NO 657541 164064 1,00 8 -0,54 ej sign. 33% 6 1 D 0,16 
Källtorpssjön Stockholm 10I NO 657697 163386 0,33 6 - - - 4 1 D 0,41 
Kvarnsjön / Gustafsberg Stockholm 10I NO 658026 164732 0,50 8 -0,87 0,01<P<0,02 - 3 1 D - 
Ösby träsk Stockholm 10I NO 658143 164886 0,43 7 - - - 3 1 D - 
Aspviksträsket Stockholm 10I NO 658291 164891 0,33 6 - - - 1 1 E - 
Insjön / Gustafsberg Stockholm 10I NO 658355 164347 0,17 6 - - - 2 1 D 0,45 
Skolträsket Stockholm 10J NV 658472 166431 0,40 5 - - - 2 1 D - 
Träsksjön  Stockholm 10I NO 658943 163638 0,14 7 0,41 ej sign. - 1 1 E 0,10 
Säbysjön Stockholm 10I NV 659147 161733 0,35 10 -0,07 ej sign. 20% 5 2 D 0,77 
Rösjön Stockholm 10I NV 659285 162419 0,38 8 -0,72 ej sign.  3 1 D 0,35 
Drängsjön Stockholm 11I SO 660179 164313 0,33 6 - -  2 1 D 0,32 
Nedre Hurr Värmland 11B SV 660550 127332 - 1 - - 33% 6 1 D 0,90 
Stora Harsjön Stockholm 11I SO 660624 164268 0,91 11 0,24 ej sign. 67% 6 1 D 0,37 
Tärnan Stockholm 11I SO 660688 164478 0,50 6 - - - 2 1 C 1,12 
Malmsjön Stockholm 11I SO 661173 164515 0,50 6 - - - 2 1 D 0,27 
Rinnen (Håltebyrinnen) Värmland 11B SO 661549 128928 - 1 - - 80% 5 1 C 1,24 
Västra Buvattnet Värmland 11C SV 662202 130040 0,50 6 - - - 2 1 D 0,83 
Abborrtjärnet / Växvik Värmland 11C SV 662421 130195 0,33 6 - - - 3 1 D 0,11 
Gåstjärnen Värmland 11E NV 662513 141116 0,33 9 -0,55 ej sign. - 3 1 D 0,16 
Saxen Värmland 11E NV 662551 142470 - 4 - - 33% 6 1 C 6,84 
Ösmaren Stockholm 11J NV 664222 166844 0,00 6 - - - 0 1 C 1,43 
Mellan-Lersjön Värmland 11B NO 664310 129762 - 1 - - 80% 5 1 D 0,72 
Hosjön Uppsala 11I NO 664693 163935 0,50 7 - - - 3 1 C 2,41 
Borgsjön Värmland 12C SV, 

11C NV 
664974 131426 - 1 - - 50% 6 1 D 0,98 

Västra Sundsjön Värmland 12D SO 665122 139897 1,08 6 - - - 4 1 D 0,74 
Saxen Västmanland, Dalarna 12F SO 666412 148661 1,21 7 - - 70% 5 1 D - 
Hyen Dalarna 12G NV 669926 150327 0,40 10 -0,58 ej sign. - 3 1 C 1,57 
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Bysjön / Amsberg Dalarna 13F SO 671358 147786 0,60 5 - - - 3 1 D - 
Sången Dalarna 13E SO 671769 144429 - 2 - - 40% 5 1 C 1,39 
Övre Valsan Dalarna 13F SV 672215 147386 0,78 9 0,47 ej sign. 33% 6 1 C 1,21 
Gränsen Dalarna 13E SO 672380 143867 0,40 5 - - - 2 1 D 0,40 
Siljan Dalarna 13F NV, 

14E SV 
673490 145597 0,17 6 - - - 1 (2) A 316,50 

Tisjön Dalarna 14C SV 676158 129183 0,11 9 0,41 ej sign. - 4 (3) B 22,93 

NORRLAND 
Fäbodsjön Gävleborg 13H SV 670442 156497 1,00 5 - - - 4 1 D - 
Vikarsjön Gävleborg 15H NV 684061 157200 0,86 7 - - 20% 5 1 D 0,83 
Masksjön Gävleborg 16H SO 686196 157553 0,36 14 0,55 0,02<p<0,05 - 3 1 D - 
Långtjärnen / Ilsbo Gävleborg 16H SV 686371 156594 0,11 9 -0,55 ej sign. - 1 1 E - 
Målsjöarna (Stor-Målsjön) Gävleborg 16H SV 686451 157057 0,58 12 0,20 ej sign. 40% 5 1 D - 
Opplisjön Gävleborg 16F SO 687201 150031 0,31 13 -0,35 ej sign. - 3 1 D 0,69 
Orrsjön Gävleborg 16H NV 687674 157174 0,00 6 - - - 0 1 C 1,97 
Gammelbodtjärn Gävleborg 16H NO 688331 158481 0,50 6 - - 0% 6 1 E - 
Gryttjestjärn Gävleborg 16H NO 688659 157806 0,44 9 -0,21 ej sign. - 3 1 D - 
Annsjön Gävleborg 16H NV 688945 156402 0,00 10 0,00 ej sign. - 1 1 C 1,20 
Öjen Västernorrland 17H SO 690199 158016 0,30 15 -0,44 ej sign. - 3 2 C 7,54 
Kivan Västernorrland 17H SO 690439 157612 0,13 8 -0,25 ej sign. - 1 1 D - 
Örsjön / Härnön Västernorrland 17I NV 694446 161285 0,20 5 - - - 1 1 D - 
Klubbsjön / Härnön Västernorrland 17I NV 694548 161514 1,00 5 - - - 3 1 D - 
Grubbesjön Västernorrland 18I SV 697398 161030 0,13 8 0,41 ej sign. - 1 1 D 0,17 
Hörnässjön Västernorrland 18H SO 697427 159216 0,29 7 - - - 1 1 D - 
Klockesjön Västernorrland 18I SV 697440 160924 0,11 9 -0,27 ej sign. - 1 1 D - 
Väster-Hansjön Västernorrland 18H NO 697612 159368 0,86 7 - - 20% 5 1 D - 
Stor-Habborn Västernorrland 18H NO 697633 158415 0,00 7 - - - 0 1 D 0,28 
Nörd-Mjösjön Västernorrland 18I NO 697712 163356 0,58 12 0,25 ej sign. 60% 5 1 E - 
Nässjön Västernorrland 18I NO 697907 163156 0,00 7 - - - 0 1 D - 
Älgsjösjön Västernorrland 18I NO 697929 163261 0,00 9 0,00 ej sign. - 0 1 D - 
Storvattnet Västernorrland 18H NO 697959 159109 0,33 9 -0,05 ej sign. - 2 1 C 1,54 
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Storsjön / Gåsnäs Västernorrland 18I NO 698010 162864 0,25 12 0,12 ej sign. - 2 1 D - 
Vågsfjärden Västernorrland 18I NO 698062 162600 0,43 7 - - - 2 1 C 3,63 
Kindborgstjärnen Västernorrland 18I NO 698112 163389 0,00 11 0,00 ej sign. - 0 1 E 0,08 
Nästvattnet Västernorrland 18H NO 698133 159294 0,55 11 -0,03 ej sign. 33% 6 1 C 1,26 
Lövsjön / Gallsäter Västernorrland 18I NV 698203 161598 0,64 11 0,07 ej sign. 40% 5 1 D - 
Åsängsjön Västernorrland 18I NV 698223 162242 0,38 13 -0,19 ej sign. - 3 1 D 0,32 
Sjöbysjön Västernorrland 18H NO 698264 159563 0,00 6 - - - 0 1 D - 
Järestaviken Västernorrland 18I NV 698309 162384 0,00 5 - - - 0 1 D 0,12 
Mellan-Kroksjön Västernorrland 18H NO 698404 157587 0,33 6 - - - 2 1 D - 
Vedasjön Västernorrland 18I NO 698433 162496 0,85 13 -0,23 ej sign. 57% 7 1 D 0,58 
Nylandssjön Västernorrland 18I NO 698436 162597 0,17 12 -0,40 ej sign. - 2 1 D - 
Omnesjön Västernorrland 18I NO 698478 162908 0,21 14 -0,12 ej sign. - 2 1 D - 
Koltjärnen / Nordingrå Västernorrland 18I NO 698507 162699 0,46 13 0,06 ej sign. - 3 1 D - 
Skällsjön Västernorrland 18H NO 698545 159136 0,60 5 - - - 3 1 D - 
Svartsjön / Nordingrå Västernorrland 18I NV 698557 162433 0,45 11 -0,05 ej sign. - 3 1 D 0,14 
Östansjösjön Västernorrland 18I NV 698619 162433 0,00 8 0,00 ej sign. - 0 1 D 0,25 
Bussjön Västernorrland 18H NO 698858 159017 0,00 5 - - - 0 1 C 1,06 
Valasjön Västernorrland 18H NO 698918 158665 0,65 13 -0,06 ej sign. 60% 5 1 C 1,59 
Forssjön Västernorrland 18H NO 698972 158876 0,00 11 0,00 ej sign. - 0 1 D 0,40 
Lövsjön / Forsed Västernorrland 18H NO 699031 158799 0,73 11 0,22 ej sign. 60% 5 1 C 1,04 
Stor-Åkersjön Västernorrland 18I NV 699274 161166 0,00 8 0,00 ej sign. - 0 1 C 1,88 
Lill-Åkersjön Västernorrland 18I NV 699356 161493 0,38 8 0,17 ej sign. - 2 1 D 0,42 
Möckelsjön  Västernorrland 18I NV 699514 161814 0,13 8 -0,08 ej sign. - 1 1 D 0,79 
Norr-Almsjön Västernorrland 18I NV 699782 161333 0,00 6 - - - 0 1 D 0,46 
Idsjön Västernorrland 18I NV 699867 160746 0,80 10 -0,64 ej sign. 33% 6 1 D - 
Gålsjön Västernorrland 19I SV 700135 161219 0,06 9 -0,55 ej sign. - 1 2 C 3,34 
Ånnsjön Jämtland 19C NO, 

19C SO 
702679 133966 0,44 10 0,08 ej sign. - 3 4 B 65,02 

Nydalasjön Västerbotten 20K NV 708712 172291 0,34 7 - - - 1 (3) C 1,59 
Piparbölesjön Västerbotten 20K NV 709505 171338 0,60 15 -0,27 ej sign. 50% 6 1 D 0,83 
Mejvansjön Västerbotten 23H 720230 156263 0,00 5 - - - 0 1 C 1,45 
Sandfors-spegeldamm Västerbotten 23J NV 724156 166165 0,80 5 - - 29% 7 1 D - 
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Sandforsdammen - Skellefte älv Västerbotten, Norrbotten 23J NV 724166 166154 0,78 6 - - 83% 6 2 C 6,86 
Hällträsket Norrbotten 24L NV 728900 175772 0,67 6 - - - 3 1 D 0,22 
Furutjärnen Norrbotten 25M SV 731762 181321 0,33 6 - - - 1 1 E - 
Vitträsket Norrbotten 25M SV 732077 181197 0,00 5 - - - 0 1 D - 
Mjöträsket Norrbotten 25M SO 733667 182778 1,00 12 0,63 0,02<p<0,05 86% 7 1 C 2,56 
Dokkassjön Norrbotten 28K SO 745177 156594 0,29 7 - - - 1 1 D - 

 
a Medianvärdet för de år då uppgifter om häckningsresultatet föreligger (medan undantag för sjöarna Fegen, Lelång och Ånnsjön, där antalet justerats med hänsyn till 

detaljinformation i rapporteringen). Uppgifter inom parentes avser minimiskattningar, och rimligtvis finns fler stationära storlomspar i den aktuella sjön. 
 
b A = >100 km2, B = 10-100 km², C = 1-10 km², D = 0,1-1 km², E = 0,1-0,01 km2 (enligt Svenskt Sjöregister SMHI, 1996). 
 



 94 

 
Tabell IV. Storlommens ungproduktion (medelantal stora ungar per par och år) i 60 sjöar med uppgifter från perioderna 1971-73 och 1994-
2008. 
 

   Koordinater  
(Rikets nät) 

1971-1973 
 

1994-2008   

Sjö Län Top. 
karta 

X Y Medelantal 
stora ungar 

per sjö och år 

Antal år 
med data 

Medelantal 
stora ungar 

per sjö och år 

Antal år 
med 
data 

Areal-
koda 

Areal, 
km² 

GÖTALAND 
Römningen Kronoberg 4D SO 627451 138444 0,75 2 0,00 1 C 3,77 
Asasjön Kronoberg 5E NO 633151 143906 0,25 2 0,00 2 C 3,48 
Skärsjön / Dagsås Halland 5C NV 633344 130068 0,00 3 0,00 6 C 2,80 
Valasjön / Dagsås Halland 5C NV 633503 130204 1,00 1 1,00 4 D 0,74 
Grytsjön Halland 5C NV 633510 130096 0,33 2 0,00 1 D 0,15 
Allgunnen Jönköping 5E NO 634690 142635 0,75 2 0,16 3 B 14,49 
Kävsjön / Store Mosse Jönköping 6D SO 635472 138728 1,00 1 0,00 1 C 1,40 
Lövsjön Halland 6B SO 636911 129516 0,50 2 0,11 9 D 0,57 
Stora Öresjön / Ubbhult Västra Götaland 6B NO 638590 129348 0,00 1 0,50 2 C 2,62 
Skärsjön/Landvetter Västra Götaland 6B NO 639566 128728 0,67 3 0,33 15 D 0,46 
Yxsjön Västra Götaland 6B NO 639716 128396 0,50 3 0,14 14 C 1,04 
Hästsjön Jönköping 7E SO 640243 143249 0,75 2 0,13 8 C 3,73 
Sandsjön/Härryda Västra Götaland 7B SO 640497 128906 0,00 1 0,40 5 D 0,89 
Stora Sturven Västra Götaland 7B SO 640619 129618 0,00 3 0,20 15 C 1,04 
Tvärsjön Västra Götaland 7B SO 640773 129726 0,00 1 0,07 14 D 0,89 
Vibosjön Västra Götaland 7C SV 640980 130033 0,00 1 0,36 11 D 0,57 
Uspen Västra Götaland 7B SO 641068 129720 0,00 1 0,47 15 C 1,40 
Tösjön Västra Götaland 7B SO 641482 128933 1,00 1 2,00 4 D 0,39 
Mörkabosjön Västra Götaland 7C SV 642499 131762 1,00 2 0,21 14 D 0,34 
Sämsjön Västra Götaland 7C NO 643221 134459 1,00 1 0,42 4 C 5,84 
Järnlunden Östergötland 8F SO 645406 149164 0,30 3 0,50 2 B 15,86 
Härsvatten Västra Götaland 7B NO 646319 127698 0,00 1 0,33 3 D 0,18 
Flämsjön Västra Götaland 8D NO 648280 137518 0,00 1 0,00 1 C 1,06 
Vristulven Västra Götaland 8D NO 649519 137757 0,84 2 0,22 13 C 4,54 
Hunn Östergötland 9G NV 653174 150400 0,54 2 1,33 1 B 15,56 
Skottbackatjärn Västra Götaland 9B NV 653480 127241 1,00 1 0,70 10 D 0,18 
Storetjärnet Västra Götaland 10B SO 656100 129552 1,00 1 0,50 4 D 0,15 
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Koordinater  
(Rikets nät) 

1971-1973 
 

1994-2008 
  

Sjö Län Top. 
karta 

X Y Medelantal 
stora ungar 
per sjö och 

år 

Antal år 
med data 

Medelantal 
stora ungar 
per sjö och 

år 

Antal år 
med 
data 

Areal-
koda 

Areal, 
km² 

SVEALAND 
Likstammen Södermanland 9H NO 653531 158389 0,45 2 2,00 1 B 10,03 
Stora Kringsjön Örebro 9F NO 653581 148411 1,00 1 0,33 3 D - 
Tisnaren Södermanland, Östergötland 9G NV 653595 151584 0,80 1 1,00 2 B 38,65 
Fjättern (Fjättersjön) Stockholm 9I NV 653600 162119 0,50 2 0,75 6 D 0,49 
Båven Södermanland 9H NV 653707 156202 0,29 3 0,56 2 B 67,62 
Viren Södermanland 9G NV 654073 151899 0,00 1 0,30 5 B 11,17 
Vadstorpasjön Södermanland 9G NV 654264 151002 0,00 2 0,67 15 D - 
Sottern Örebro 9F NO 654370 148479 0,54 2 0,27 15 B 26,75 
Gåssjön (Gårdsjön) Örebro 10E SV 655374 142208 2,00 1 0,00 3 D 0,61 
Sirsjön Örebro 10E SO 655400 142520 2,00 1 0,67 3 D 0,69 
Lill-Björken Örebro 10E S0 655521 142797 0,00 1 1,00 1 D - 
Teen Örebro 10E SO 655681 143519 2,00 1 0,31 13 C 6,00 
Stor-Björken Örebro 10E SV 655695 142624 1,67 1 0,10 5 C 4,32 
Södra Holmsjön Örebro 10E SO 656118 142818 1,00 1 1,00 3 D 0,26 
Holmsjön/Hälleforsnäs Södermanland 10G SO 656331 153939 2,00 1 0,50 10 D 0,37 
Norra Holmsjön Örebro 10E SO 656334 142777 1,00 1 0,67 3 D - 
Ölen Örebro 10E SO 656337 142505 0,50 1 0,33 3 C 3,88 
Holmsjön / Näshultasjön Södermanland 10G SO 656405 153263 0,00 1 1,00 1 D 0,13 
Sälsjön Örebro, Värmland 10E SO 656755 141273 0,00 1 0,64 6 C 2,08 
Skärsjön Södermanland 10G SO 656776 154982 0,00 1 0,33 3 D - 
Stora Grytsjön Södermanland 10G SO 656828 154713 0,00 1 0,17 6 D 0,31 
Näshultasjön Södermanland 10G SO 656853 152800 1,50 1 0,66 9 B 10,23 
Gällen Örebro 10E SV 656863 142967 0,00 1 0,00 1 D 0,32 
Örgiven Örebro 10E SO 657024 143005 0,00 1 0,00 2 D 0,43 
Vismen Örebro, Värmland 10E SV 657042 141128 0,00 1 1,50 4 C 5,69 
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Koordinater  
(Rikets nät) 

1971-1973 
 

1994-2008 
  

Sjö Län Top. 
karta 

X Y Medelantal 
stora ungar 
per sjö och 

år 

Antal år 
med data 

Medelantal 
stora ungar 
per sjö och 

år 

Antal år 
med 
data 

Areal-
koda 

Areal, 
km² 

NORRLAND 
Storsjön / Gåsnäs Västernorrland 18I NO 698010 162864 1,00 1 0,25 12 D - 
Vågsfjärden Västernorrland 18I NO 698062 162600 0,00 1 0,43 7 C 3,63 
Vedasjön Västernorrland 18I NO 698433 162496 0,00 1 0,85 13 D 0,58 
Nylandssjön Västernorrland 18I NO 698436 162597 2,00 1 0,17 12 D - 
Stor-Saltträsket Norrbotten 25M NO 732947 183539 0,00 2 1,00 1 D - 
Lill-Saltträsket Norrbotten 25M NO 733070 183497 0,00 3 1,00 3 D - 
Metträsket Norrbotten 24M NO 733177 183422 1,50 2 1,00 1 D - 
Norrtjärnen / Harads Norrbotten 25K NV 733221 172082 1,00 2 0,00 1 D - 

 
a B = 10-100 km², C = 1-10 km², D = 0,1-1 km² (enligt Svenskt Sjöregister SMHI, 1996). 
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Tabell V. Nivåer och trender i smålommens häckningsframgång i koloniartade ansamlingar med data för minst fem år under perioden 1994-
2008. 
 

   Koordinater (Rikets nät) Medelantal stora ungar per par och år  

Häckningslokal Län Top. 
karta 

X Y Medelantal per 
par och år 

Antal år 
med data 

Trend: 
Spearman rs 

P, 
tvåsidigt 

Uppskattat 
antal para 

Hammarmossen Örebro 11E NO 66275 14265 0,81 6 - - 4 
Södra Knuthöjdsmossen Örebro 11E NO 66295 14295 0,21 7 - - 3 
Knuthöjdsmossen Örebro 11E NO 66315 14255 0,78 8 0,13 ej sign. 10 
Tisjökölen Dalarna 14D SV 67540 13508 0,56 10 0,38 ej sign. 12 

 
a Genomsnittligt antal, uppskattat på basis av rapporteringen till Projekt LOM. 
 
 
 
 
 



 98 

REFERENSER 
 
Ahlgren, C-G. (1996) Kroksjö – den perfekta storlomssjön?! – Fåglar i Södra Älvsborg 22: 42-44.  
 
Ahlgren, C-G., Bergdahl, L., Johansson, J., Karlsson, G. & Kongbäck, H. (1984) Projekt Storlom – en 

presentation av undersökningsåret 1983. – Gavia 10: 41-50. 
 
Ahola, M., Kerätär, K., Visuri, M. & Hellsten, S. (2003). The effects of water level fluctuation on the 

nesting of water and shore birds. Literature study. – Suomen ympäristo (Miljö i Finland) 633 (på 
finska, sammanfattningar på svenska och engelska). 

 
Alatalo, M. (1986) Fåglar och ortsnamn i Södra Älvsborg. – Gavia 12: 1-10. 
 
Alexandersson, H. (1979) Förekomsten av häckande storlom och fiskgjuse i sjösystemet Fegen-

Svansjöarna-Kalvsjön. – Gavia 5: 69-76. 
 
Andersson, G., Nilsson, T. & Tägtström, I. (1990) Sjöinventeringen i Blekinge län 1989-1990. – Fåglar 

i Blekinge 26: 89-102. 
 
Andersson, M. (1988) Smålommen i Västmanland. – Fåglar i Västmanland 19: 95-93. 
 
Andersson, Å., Lindberg, P., Nilsson, S.G. & Pettersson, Å. (1980) Storlommens Gavia arctica 

häckningsframgång i svenska sjöar. – Vår Fågelvärld 49: 85-94. 
 
Andersson, Å., Madsen, J., Mooij, J. & Reitan, O. (1999) Canada Goose Branta canadensis: 

Fennoscandia/continental Europe. – Sid. 236-245 i Madsen, L., Cracknell, G. & Fox, A.D. (red.) 
Goose populations of the Western Palearctic. A review of status and distribution. Wetlands 
International Publications No. 48, Wetlands International Wageningen och Danmarks 
Miljøundersøgelser, Rønde. 

 
Andréasson, J., Bergström, S., Carlsson, B., Graham, L.P. & Lindström, G. (2004) Hydrological 

change – climate change impact simulations for Sweden. – Ambio 33: 228-234. 
 
Appelberg, M. (1995) The impact of liming on aquatic communities. – Sid. 283-308 i Henrikson, L. & 

Brodin, Y-W. red. Liming of acidified surface waters – a Swedish synthesis. Springer, Berlin. 
 
Ask, L. & Westerberg, H. (2005) Fiskbestånd och miljö i hav och sötvatten. – Fiskeriverket, Göteborg. 
 
Barr, J.F., Eberl, C. & McIntyre, J.W. (2000) Red-throated Loon. – The Birds of North America, No. 

513 (27 sidor). 
 
Bergbäck, B. (2006) Kartläggning av bly i varor – blykonsekvensutredningen delprojekt 3. Sid. 271-

306 i Naturvårdsverket (2006) Underlagsrapporter till regeringsuppdraget om bly i ammunition. – 
Naturvårdsverket Rapport 5624. 

 
Berglund, L., Kolmodin, U., Sjöblom, B. & Wallström, L. (1993, red.) Dalarnas fåglar. – Fåglar i 

Dalarna, supplement nr 1. 
 
Bevanger, K., Berntsen, F., Clausen, S., Dahl. E.L., Flagstad, Ø., Follestad, A., Halley, D., Hanssen, 

F., Hoel, P.L., Johnsen, L., Kvaløy, P., May, R., Nygård, T., Pedersen, H.C., Reitan, O., 
Steinheim, Y. & Vand, R. (2009) Pre- and post-construction studies of conflicts between birds and 
wind turbines in coastal Norway (Bird-Wind). Progress Report 2008. – NINA Report 505. 

 
Bildström, L. (2000) Smålommarna i Sandforsdammen. – Fåglar i Västerbotten 25: 97-98. 
 
Bildström, L. (2005) Fåglar i Malå. – Stockholm. 
 
Bildström, L. (2006) Storlommens aggression mot dykänder vid häckplatser kring Skellefteälven, södra 

Lappland. – Ornis Svecica 16: 232-235. 
 



 99 

BirdLife International (2004) Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. – 
BirdLife International, Cambridge (BirdLife Conservation Series No. 12).  

 
Birkhead, M. (1982) Causes of mortality in the Mute Swan Cygnus olor in the river Thames. – J. Zool. 

198: 15-25. 
 
Borgström, E. (1993) Smålommen Gavia stellata som häckfågel i mellersta Värmland. – 

Värmlandsornitologen 21: 44-49. 
 
Borgström, E. (1996) Smålommen i Hagfors kommun 1995. – Värmlandsornitologen 24: 45-50. 
 
Borgström, E. (1999) Storlommens Gavia arctica utbredning och häckningsframgång i Hagfors 

kommun 1999. – Värmlandsornitologen 27: 45-55. 
 
Booth, C.J. (1982) Fledging success of some Red-throated Divers in Orkney. – Scottish Birds 12: 33-

38. 
 
Booth, C.L. (1999) Breeding success of Red-throated Divers on Orkney Mainland 1973-1988. – 

Scottish Birds 20: 94-97. 
 
Bright, J.A., Langston, R.H.W., Bullman, R., Evans, R.J., Gardner, S., Pearce-Higgins, J. & Wilson, E. 

(2006) Bird sensitivity map to provide locational guidance for onshore windfarms in Scotland. – 
RSBP Research Report No. 20. 

 
Brodin, Y-W. (1995) Acidification of Swedish freshwaters. – Sid. 63-80 i Henrikson, L. & Brodin, Y-W. 

red. Liming of acidified surface waters – a Swedish synthesis. Springer, Berlin. 
 
Bundy, G. (1976) Breeding biology of the Red-throated Diver. – Bird Study 23: 249-256. 
 
Bundy, G. (1978) Breeding Red-throated Diver in Scotland. – British Birds 71: 199-208. 
 
Bundy, G. (1979) Breeding and feeding observations on Black-throated Diver. – Bird Study 26: 33-36. 
 
Burgess, N.M. & Meyer, M.W. (2008) Methylmercury exposure associated with reduced productivity in 

common loons. - Ecotoxicology 17: 83-91. 
 
Campbell, L.H. & Mudge, G.P. (1989) Conservation of Black-throated Divers in Scotland. – RSBP 

Conservation Revue 3: 72-74. 
 
Carlsson, P. (1996) Projekt Lom – inventering av storlom Gavia arctica i Skåne 1996. – Anser 35: 256-

262. 
 
Carlsson, P. (1998) Projekt Lom – inventering av storlom Gavia arctica i Skåne 1997. – Anser 37: 1-

13. 
 
Cyrus, P.D. (1975) Breeding success of Red-throated Diver in Fetlar. – British Birds 68: 75-76. 
 
Dahlén, B. (2005) Smålomspar Gavia stellata gör tre häckningsförsök samma år. – Ornis Svecica 15: 

236-237. 
 
Dahlén, B. & Eriksson, M.O.G. (2002) Smålommens Gavia stellata häckningsframgång i artens 

svenska kärnområde. – Ornis Svecica 12: 1-33. 
 
Degerman, E. & Nyberg, P. (1987) Fiskfaunans sammansättning och täthet I försurade och kalkade 

sjöar – en arbetsrapport. – Information från Sötvattenslaboratoriet, Drottningholm nr 7/1987: 
 
Desorbo, C.R., Taylor, K.M., Kramar, D.E., Fair, J., Cooley, J.H.Jr., Evers, J.H., Hanson, W., Vogel. 

H.S. & Atwood, J.L. (2006) Reproductive advantages for Common Loon using rafts. – Journal of 
Wildlife Management 71: 1206-1213. 

 



 100 

Dickson, L. (1993) Breeding biology of Red-throated Loons in the Canadian Beaufort Sea Region. – 
Arctic 48: 1-7. 

 
Douglas, S.D. & Reimchen, T.E. (1988a) Habitat characteristics and population estimate of breeding 

Red-throated Loons, Gavia stellata, on the Queen Charlotte Islands, British Columbia. – Canadian 
Field Naturalist 102: 679-684. 

 
Douglas, S.D. & Reimchen, T.E. (1988b) Reproductive phenology and early survival in Red-Throated 

Loons, Gavia stellata. – Canadian Field Naturalist 102: 701-704. 
 
Douhan, B. (1986) Storlommen i Uppland. – Fåglar i Uppland 13: 7-20. 
 
Douhan, B. (1997) Storlom i Uppland 1996. – Fåglar i Uppland 24: 24-37. 
 
Drewitt, A.L. & Langston, R.H.W. (2006) Assessing the impacts of wind farms on birds. – Ibis 148, 

Supplement: 29-42. 
 
Drewitt, A.L. & Langston, R.H.W. (2008) Collision effects of wind-power generators and other 

obstacles on birds. – Annals of the New York Academy of Sciences 1134: 233-266. 
 
Driscoll, C.T., Young-Ji, H., Chen, C., Evers, D., Lambert, K.F., Holsen, T.M., Kamman, N.C. & 

Munson, R.K. (2007) Mercury contamination in forest and freshwater ecosystems in northeastern 
United States. – Bioscience 27: 17-28. 

 
Dunker, H. & Elgmork, K. (1973) Nesting of the Black-throated Diver, Gavia arctica (L.), in small 

bodies of water. – Norw. J. Zool. 21: 33-37. 
 
Durinck, J., Skov, H. & Andell, P. (1993) Seabird distribution and numbers in selected offshore parts of 

the Baltic Sea, winter 1992. – Ornis Svecica 3: 11-26. 
 
Eberl, C. & Picman, J. (1993) Effects of nest site location on reproductive success of Red-throated 

Loon (Gavia stellata). – Auk: 110: 436-444. 
 
Edberg, E. (1984) Inventering av fiskgjuse och lom i Båven 1983. – Länsstyrelsen i Södermanslands 

län 1984:9. 
 
Engström, H. (2001a) The occurrence of the Great Cormorant Phalacrocorax carbo in Sweden, with 

special emphasis on the recent population growth. – Ornis Svecica 11: 155-170. 
 
Engström, H. (2001b) Effects of Great Cormorant predation on fish populations and fishery. – 

Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology 
670. 

 
Engström, H. & Pettersson, C. (2003). Förvaltningsplan för mellanskarv och storskarv. – 

Naturvårdsverket Rapport 5261. 
 
Eriksson, M.O.G. (1984) Acidification of lakes: effects on waterbirds in Sweden. – Ambio 13: 260-262. 
 
Eriksson, M.O.G. (1985) Prey detectability for fish-eating birds in relation to fish density and water 

transparency. – Ornis Scandinavica 16: 1-7. 
 
Eriksson, M.O.G. (1986) Reproduction of Black-throated Diver Gavia arctica in relation to fish density 

in oligotrophic lakes in southwestern Sweden. – Ornis Scandinavica 17: 245-248. 
 
Eriksson, M.O.G. (1987). Storlommens Gavia arctica produktion av ungar I sydvästsvenska sjöar. – 

Vår Fågelvärld 46: 172-186. 
 
Eriksson, M.O.G. (1991) Försurningspåverkan på fågel- och däggdjursbestånd. – Naturvårdsverket 

Rapport 3969. 
 



 101 

Eriksson, M.O.G. (1994) Susceptibility to freshwater acidification by two species of loon: Red-throated 
Loon (Gavia stellata) and Arctic Loon (Gavia arctica). – Hydrobiologia 279/280: 439-444. 

 
Eriksson, M.O.G. (2006a) Projekt Lom 2004-05. – Sid. 51-57 i SOF (2006) Fågelåret 2005, Sveriges 

Ornitologiska Förening, Stockholm. 
 
Eriksson, M.O.G. (2006b) Smålommens Gavia stellata och storlommens Gavia arctica 

häckningsresultat i Värmland 1994-2006. – Värmlandsornitologen 34: 49-57. 
 
Eriksson, M.O.G. (2006c) Smålommens Gavia stellata häckningsframgång i relation till vattenkemi och 

fiskbeståndens sammansättning i olika fiskevatten. – Ornis Svecica 16: 211-231. 
 
Eriksson, M.O.G. (2007) Lommar i Västra Götalands län. – Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Rapport 2007:82. 
 
Eriksson, M.O.G. (2009) Projekt Lom 15 år - 1994-2008. – Sid. 39-49 i SOF (2009) Fågelåret 2008, 

Sveriges Ornitologiska Förening, Stockholm. 
 
Eriksson, M.O.G., Ahlgren, C-G., Fallberg, R., Karlsson, G. & Kongbäck, H. (1995) Storlommens 

(Gavia arctica) häckningsframgång i sydvästra Sverige 1982-1992. – Ornis Svecica 5: 1-14. 
 
Eriksson, M.O.G., Arvidsson, B.L. & Johansson, I. (1988) Habitatkaraktärer hos häckningssjöar för 

smålom Gavia stellata i sydvästra Sverige. – Vår Fågelvärld 47: 123-132. 
 
Eriksson, M.O.G., Blomqvist, D., Hake, M. & Johansson, O. (1990) Parental feeding in the Red-

throated Diver Gavia stellata. – Ibis 132: 1-13. 
 
Eriksson, M.O.G., Dahlgren, T., Holmer, A., Lindberg, P. & Åhlund, M. (2005) Storlommens Gavia 

arctica häckningsframgång innanför och utanför fågelskyddsområden i sjöarna Fegen och Sottern. 
– Ornis Svecica 15: 212-219. 

 
Eriksson, M.O.G. & Hake, M. (2000) Storlommens Gavia arctica häckningsframgång i relation till 

vattenkemi, försurning, kvicksilverhalt i fisk och sjöyta i sydsvenska sjöar. – Ornis Scandinavica 
10: 95-205. 

 
Eriksson, M.O.G., Henrikson, L., Nilsson, B-I., Nyman, H.G., Oscarson, H.G. Stenson, J.A.E. & 

Larsson, P.K. (1980) Predator-prey relations important for biotic changes in acidified lakes. – 
Ambio 9: 248-249. 

 
Eriksson, M.O.G. & Johansson, I. (1997) Smålommen (Gavia stellata) i sydvästra Sverige – 

beståndsutveckling och häckningsframgång. – Ornis Svecica 7: 1-10. 
 
Eriksson, M.O.G. & Lindberg, P. (2000) Påverkar kanadagässen Branta canadensis 

häckningsresultatet för smålom Gavia stellata och storlom G. arctica? – Ornis Svecica 10: 85-94. 
 
Eriksson, M.O.G. & Lindberg, P. (2005) Kvicksilverbelastningen hos svenska smålommar Gavia 

stellata och storlommar Gavia arctica. – Ornis Svecica 15: 1-12. 
 
Eriksson, M.O.G. & Paltto, H. (2010) Vattenkemi och fiskbeståndens sammansättning i storlommens 

Gavia arctica häckningssjöar samt en jämförelse med smålommens Gavia stellata fiskesjöar. – 
Ornis Svecica 20: Accepterad för publicering. 

 
Eriksson, M.O.G. & Sundberg, P. (1991) The choice of fishing lakes by Red-throated Diver Gavia 

stellata and Black-throated Diver Gavia arctica during the breeding season in southwest Sweden. 
– Bird Study 38: 135-144. 

 
Evers, D.C., Taylor, K.M., Major, A., Taylor, R.J., Poppenga, R.H. & Scheuhammer, A.M. (2003) 

Common loon eggs as indicators of methylmercury availability in North America. – Ecotoxicology 
12: 69-81. 

 



 102 

Evers, D.C., Hart, Y.-J., Driscoll, C.T., Kamman, N.C., Goodale, M.W., Lambert, K.F., Holsen, T.M., 
Chen, C., Clair, T.A. & Butler, T. (2007) Biological mercury hotspots in northeastern United States 
and southeastern Canada. – Bioscience 27: 29-43. 

 
Fabricius, E. (1983) Kanadagåsen i Sverige. – Naturvårdsverket Rapport 1678. 
 
Fevold, B.M., Myers, M.W., Rasmussen, P.W. & Temple, S.A. (2003) Bioaccumulation patterns and 

temporal trends of mercury in Wisconsin Common Loons. – Ecotoxicology 12: 83-93. 
 
Fransson, T. & Pettersson, J. (2001) Svensk ringmärkningsatlas, volym 1, lommar-rovfåglar. – 

Naturhistoriska Riksmuséet och Sveriges Ornitologiska Förening, Stockholm. 
 
Furness, R.W. (1993, red.) An assessment of human hazards to seabirds in the North Sea. – 

Världsnaturfonden WWF. 
 
Gibbons, D.W., Bainbridge, I.P., Mudge, G.P., Tharme, A.P. & Ellis, P.M. (1997) The status and 

distribution of the Red-throated Diver Gavia stellata in Britain in 1994. - Bird Study 44: 194-205. 
 
Gomersall, C.H. (1986) Breeding performance of the red-throated diver Gavia stellata in Shetland. – 

Holarctic Ecology 9: 277-284. 
 
Grear, J.S., Meyer, M.W., Cooley, J.H., Kuhn, A., Piper, H.W., Mitro, M.G., Vogel, H.S., Taylor, K.M., 

Kenow, K.P., Craig, S.M. & Nacci, D.E. (2009) Population growth and demography of Common 
Loons in the Northern United States. - Journal of Wildlife Management 73: 1108-1115. 

 
Gärdenfors, U. (red. 2005) Rödlistade arter i Sverige 2005. – ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 
 
Götmark, F., Neergaard, R. & Åhlund, M. (1988) Storlommen i Fegen-Kalvsjön-Svansjöarna. – 

Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1988:8. 
 
Götmark, F., Neergaard, R. & Åhlund, M. (1989) Nesting ecology and management of the arctic loon 

in Sweden. – Journal of Wildlife Management 53: 1025-1031. 
 
Götmark, F., Neergaard, R. & Åhlund, M. (1990) Predation of artificial and real Arctic Loon nests in 

Sweden. – Journal of Wildlife Management 54: 429-432. 
 
Hake, M., Dahlgren, T., Åhlund, M., Lindberg, P. & Eriksson, M.O.G. (2005) The impact of water level 

fluctuation on the breeding success of the Black-throated Diver Gavia arctica in South-west 
Sweden. – Ornis Fennica 82: 1-12. 

 
Hancock, M. (2000) Artificial floating islands for nesting Black-throated Divers Gavia arctica in 

Scotland: construction, use and effect on breeding success. – Bird Study 47: 165-175. 
 
Helldin, J-O. (2004) Effekter av störningar på fåglar – en kunskapssammanställning för bedömning av 

inverkan på Natura 2000-objekt och andra områden. – Naturvårdsverket Rapport 5351. 
 
Hellström, B.G. & Nauwerck, A. (1971) Zur Biologie und Populationsdynamik von Polyartemia 

forcipata (Fischer). - Rep. Inst. Freshw. Res. Drottningholm 51: 47-66. 
 
Hemmingsson, E. & Eriksson. M.O.G. (2002) Ringing of Red-throated Diver Gavia stellata and Black-

throated Diver Gavia arctica in Sweden. - Wetlands International Diver/Loon Specialist Group 
Newsletter 4: 8-13 (tillgänglig via http://www.brilon.org/diver.htm). 

 
Henrikson, L. & Brodin, Y-L. (1995) Liming surface waters in Sweden – a synthesis – Sid. 1-44 i 

Henrikson, L. & Brodin, Y-L. (red.) Liming of acidified surface waters – a Swedish synthesis. 
Springer, Berlin. 

 
Huntley, B., Green, R.E., Collingham, Y. & Willis, S.G. (2007) A climatic atlas of European breeding 

birds. – Durham University, The RSPB och Lynx Editions, Barcelona. 
 



 103 

Håkanson, L., Andersson, T & Nilsson, A. (1990) Mercury in Swedish lakes – linkage to domestic and 
European sources of emission. – Water Air Soil Pollut. 50: 171-191. 

 
IPCC (2007) Climate change 2007: impacts, adaptation and vulnerability. Working Group II 

contribution to the Intergovernmental Panel on Climate Change, 4th Assessment report. Summary 
for policy makers, approved at the 8th Session of Working Group II of PICC, Brussels, April 2007. 

 
Jackson, D.J. (2003) Between-lake differences in the diet and provisioning behaviour of Black-throated 

Divers Gavia arctica breeding in Scotland. – Ibis 145: 30-44. 
 
Jackson, D.J. (2005) Environmental correlates of lake occupancy and chick survival of Black-throated 

Divers Gavia arctica in Scotland. – Bird Study 52: 225-236. 
 
Karlsson, J. (1983) Häckande fåglar i Skånes sjöar och småvatten. – Anser 22: 149-161. 
 
Karvik, N-G. (1964) The terrestrial vertebrates of Dalsland in southwestern Sweden. A zoogeographic 

study. – Acta Vertebratica 3, nummer 1: 1-239. 
 
Kauppinen, J. (1993) Densities and habitat distribution of breeding waterfowl in boreal lakes in 

Finland. – Finnish Game Research 48: 24-45. 
 
Kenow, K-P., Meyer, M.W., Evers, D.E., Douglas, D.C. & Hines, J. (2002). Use of satellite telemetry to 

identify Common Loon migration routes, staging areas and wintering range. – Waterbirds 25: 449-
458. 

 
Kenow, K-P., Adams, D., Schoh, N, Evers, D.C., Hanson, W., Yates, D., Savoy, L., Fox, T.J., Major, 

A., Kratt, R. & Ozard, J. (2009) Migration patterns and wintering range of Common Loons 
breeding in Northeastern United States. - Waterbirds 32: 237-247. 

 
Kinnerbäck, A. (2001) Standardiserad metodik för provfiske i sjöar. – Fiskeriverket informerar 2001:2.  
 
Kirby, J.S. (1999) Canada Goose Branta canadensis introduced: United Kingdom. – Sid. 228-234 i 

Madsen, L., Cracknell, G. & Fox, A.D. (red.) Goose populations of the Western Palearctic. A 
review of status and distribution. Wetlands International Publications No. 48, Wetlands 
International Wageningen och Danmarks Miljøundersøgelser, Rønde. 

 
Landgren, E. & Landgren, T. (2001) Fågelskär i Vänern 2000. – Vänerns Vattenvårdsförbund Rapport 

17. 
 
Langston, R.H.W. & Pullan, J.D. (2003) Windfarms and birds: an analysis of the effects of windfarms 

and birds, and guidance on environmental assessment criteria and site selection issues. – Council 
of Europe T-PVS/Inf (2003) 12. 

 
Lehtonen, L. (1970) Zur Biologie des Prachttauchers, Gavia a. arctica (L.). – Ann. Zool. Fennici 7: 25-

60. 
 
Lindberg, P. (1968) Något om storlommens (Gavia arctica L.) och smålommens (Gavia stellata L.) 

ekologi. – Zoologisk Revy 30: 83-88. 
 
Lindberg, P. (1971) Lommar. – Sveriges Natur Årsbok 62: 140-145. 
 
Lindström, Å., Green, M., Ottvall, R. & Svensson, S. (2008) Svensk Fågeltaxering 2007. – Sid. 7-18 i 

SOF (2008) Fågelåret 2007, Sveriges Ornitologiska Förening, Stockholm. 
 
Lindström, Å., Green, M. & Ottvall, R. (2010) Övervakning av fåglarnas populationsutveckling – 

årsrapport för 2009. – Ekologiska institutionen, Lunds universitet, Lund. 
 
Lokki, J. & Eklöf, K. (1984) Breeding success of the Red-throated Diver (Gavia stellata) in southern 

Finland. – Ann. Zool. Fennici 7: 25-60. 
 



 104 

Lorentsen, S.-H., Anker-Nilssen, T., Kroglund, R.T. & Østnes, J.E. (1993) Konsekvensanalyse 
olje/sjøfugl for petroleumsvirksamhet i norsk del av Skagerrak. – NINA Forskningsrapport 39. 

 
Madsen, J. & Andersson, Å. (1990) Status and management of Branta canadensis in Europe. – Sid. 

66-69 i Matthews, G.V.T. (red.) Managing waterfowl populations. Proc. IWRB Symp. Astrakhan 
1989, IWRB Spec. Publ. 12, Slimbridge. 

 
Madsen, J. & Boertmann, D. (2008) Animal behavioural adaptation to changing landscapes: spring-

staging geese habituate to wind farms. – Landscape Ecology 23: 1007-1011. 
 
McIntyre, J.W., & Barr, J.F. (1997) Common Loon. – The Birds of North America 313. 
 
Meek, E.R. (2007) Wind farms in the Orkney Islands: environmental impact, past, present and future. 

– Sid. 193-199 i de Lucas, M., Janss, G.F.E. & Ferrer, M. (red.) Birds and wind farms – risk 
assessment and mitigation. Quercus, Madrid, 

 
Meili, M. (1995) Liming effects on mercury concentrations in fish. – Sid. 383-398 i Henrikson, L. & 

Brodin, Y-L. (red.) Liming of acidified surface waters – a Swedish synthesis. Springer, Berlin. 
 
Merrie, T.D.H. (1978) Relationship between spatial distribution of breeding divers and the availability 

of fishing waters. - British Birds 25: 119-122. 
 
Meyer, M.W., Evers, D.C., Hartigan, J.J. & Rasmussen, P.S. (1998) Patterns of Common Loon (Gavia 

immer) mercury exposure, reproduction, and survival in Wisconsin, USA. – Environmental 
Toxicology and Chemistry 17: 184-194.  

 
Mudge, G.P. & Talbot, T.R. (1993) The breeding biology and causes of nest failure of Scottish Black-

throated Divers Gavia arctica. – Ibis 135: 113-120. 
 
Naturvårdsverket (1997) Fågelpopulationernas storlek fördelade på län – sammanställning som del i 

genomförandet av EGs fågeldirektiv 79/409/EEG. – Naturvårdsverket, Stockholm. 
 
Naturvårdsverket (1999) Bedömningsgrunder för miljökvalitet. Sjöar och vattendrag. – 

Naturvårdsverket Rapport 4913. 
 
Naturvårdsverket & Kemikalieinspektionen (2007) Bly i varor – ett regeringsuppdrag rapporterat av 

Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen. 
 
Nilssen, J.P., Østdahl, T. & Potts, W.T.W. (1984) Species replacements in acidified lakes: physiology, 

predation or competition? – Rep. Inst. Freshw. Res. Drottningholm 61: 148-153. 
 
Nilsson, L. (2007) Internationella sjöfågel- och gåsinventeringarna i Sverige – årsrapport för 

2006/2007. – Ekologiska institutionen, Lunds universitet, Lund. 
 
Nilsson, S.G. (1977) Adult survival rate of the Black-throated Diver Gavia arctica. – Ornis 

Scandinavica 8: 193-195. 
 
Norberg, R.Å. & Norberg, U.M. (1971) Take-off, landing and flight speed during fishing flights of Gavia 

stellata (Pont.). - Ornis Scandinavica 2: 55-67. 
 
Nordiska Ministerrådet (2005) Conservation of Nordic nature in a changing climate. – TemaNord 

2005:572. 
 
O'Halloran, J., Myers, A.A. & Duggan, P.F. (1988) Lead poisoning in swans and sources of 

contamination in Ireland. – J. Zool. Lond. 29: 211-223. 
 
Okill, D. (1994) Ringing recoveries of Red-throated Divers Gavia stellata in Britain and Ireland. – 

Ringing and Migration 15: 107-118. 
 



 105 

Okill, D. & Wanless, S. (1990) Breeding success and chick growth of Red-throated Divers Gavia 
stellata in Shetland 1979-88. – Ringing and Migration 11: 65-72. 

 
Olsson, C. & Wiklund, J. (1999) Västerbottens fåglar. – Västerbottens Ornitologiska Förening, Umeå. 
 
Ottvall, R., Edenius, L., Elmberg, J., Engström, H., Green, M., Holmqvist, N., Lindström, Å., Tjernberg, 

M. & Pärt, T. (2008) Populationsstrender för fågelarter som häckar i Sverige. – Naturvårdsverket 
Rapport 5813. 

 
Pakarinen, R. (1989) A survey of the Black-throated Diver population in 1985-86 in Finland. – 

Lintumies 24: 2-11 (på finska, engelsk sammanfattning). 
 
Pejler, B. (1962) Om sjöfåglar och sjötyper. – Vår Fågelvärld 21: 267-274. 
 
Petersen, I.K., Christensen, T.K., Kahlert, J., Desholm, M. & Fox A.D. (2006) Final results of bird 

studies at the offshore wind farms at Nysted and Horns rev, Denmark. – Danmarks 
Miljøundersøgelser (NERI), Köpenhamn (rapport beställd av DONG energy och Vattenfall A/S). 

 
Petersen, I.K. & Fox A.D. (2007) Changes in bird habitat utilisation around the Horns Rev 1 offshore 

wind farm, with particular emphasis on Common Scoter. – Danmarks Miljøundersøgelser (NERI), 
Århus (rapport beställd av DONG energy och Vattenfall A/S). 

 
Pettersson, Å. (1985) Storlom i Sottern – en studie av inventeringsmetodik, häckningsframgång och 

störningskänslighet. – Naturvårdsverket Rapport 3011. 
 
Piper, W.H., Paruk, J.D., Evers, D.E., Meyer, M.W., Tischler, K.B., Klich, M. & Hartigan, J.J. (1997) 

Local movements of color-marked Common Loons. – J. Wildl. Manage. 61: 1253-1261. 
 
Pokras, M.A. & Chafel, C. (1992) Lead toxicosis from ingested fishing sinkers in adult Common Loons 

(Gavia immer) in New England. – Journal of Zoo and Wildlife Medicine 23: 92-97. 
 
Pokras, M.A., Kneeland, M., Ludi, A., Golden, E., Major, A., Miconi, R. & Poppenga, R.H. (2009) Lead 

objects ingested by Common Loons in New England. - Northeastern Naturalist 16: 177-182. 
 
Rafstedt, T. (2008) Kalkning av våtmarker. Uppföljning av växtekologiska effekter 1994 till 2005. – 

Naturvårdsverket Rapport 5758. 
 
Rosenius, P. (1942) Sveriges fåglar och fågelbon. Femte bandet. – Gleerups förlag, Lund. 
 
Scheuhammer, A.M. (1987) The chronic toxicity of aluminium, cadmium, mercury, and lead in birds: a 

review. – Environmental Pollution 46: 263-295. 
 
Scheuhammer, A.M. (1991) Effects of acidification on the availability to toxic metals and calcium to 

wild birds and mammals. – Environmental Pollution 71: 329-375. 
 
Scheuhammer, A.M. & Blancher, P.J. (1994) Potential risks to common loons (Gavia immer) from 

methylmercury exposure in acidified lakes. – Hydrobiologia 279/280: 445-455. 
 
Scheuhammer, A.M. & Norris, S.L. (1996) The ecotoxicology of lead shot and lead fishing weights. – 

Ecotoxicology 5: 279-295. 
 
Scheuhammer, A.M., Perrault, J.A. & Bond, D.E, (2001) Mercury, methylmercury, and selenium 

concentrations in eggs of common loon (Gavia immer) from Canada. – Environmental Monitoring 
and Assessment 72: 79-94. 

 
Schmutz, J.A., Trust, K.A. & Matz, A.C. (2009) Red-throated Loons (Gavia stellata) breeding in 

Alaska, USA, are exposed to PCBs while on their Asian winter grounds. - Environmental Pollution 
157: 2386-2393. 

 



 106 

Schützer, J. & Schütt, L. (2005) Smålommen Gavia stellata i Sunne kommun 2005 – en uppföljning av 
en 20 år tidigare gjord inventering. – Värmlandsornitologen 33: 65-72. 

 
Schüz, E. (1974) Über den Zug von Gavia arctica in der Paläarktis. – Ornis Fennica 51: 183-194. 
 
Sjölander, S. (1978) Reproductive behaviour of Black-throated Diver Gavia arctica. – Ornis 

Scandinavica 9: 51-65. 
 
Skyllberg, U. (2003) Kvicksilver och metylkvicksilver i mark och vatten – bindning till humus avgörande 

för miljörisk. – Fakta Skog nr 11, 2003. 
 
Skyllberg, U., Lessman, J. & Hansson, P. (1999) Häckningsmiljöns betydelse för 

häckningsframgången hos havsfiskande smålom Gavia stellata i Västerbotten. – Ornis Svecica 9: 
107-120. 

 
SMHI (1996) Svenskt sjöregister. – SMHI Hydrologi nr. 71. 
 
SOF (2002) Sveriges fåglar, 3:e upplagan. – Sveriges Ornitologiska Förening, Stockholm. 
 
Staav, R. (2007) Storskarven i Sverige – resultat från riksinventeringen 2006. – Sid. 43-57 i SOF 

(2007) Fågelåret 2006, Sveriges Ornitologiska Förening, Stockholm. 
 
Stewart, G.B., Pullin, A.S. & Coles, C.F. (2004) Effects of wind turbines and bird abundance. Summary 

Report. – Centre for Evidence-Based Conservation Systematic Review No. 4. 
 
Strid, T. (1998) Storlom i Stockholms rapportområde 1996. – Fåglar i Stockholmstrakten 27, nr 1: 15-

17. 
 
Svensson, S., Svensson, M. & Tjernberg, M. (1999) Svensk fågelatlas. – Sveriges Ornitologiska 

Förening, Stockholm. 
 
Särkkä, J., Hattula, M-L., Janatuinen, J., Passivirta, J. & Palokangas, R. (1978) Chlorinated 

hydrocarbons and mercury in birds of Lake Päijänne, Finland. – Pesticides Monitoring Journal 12: 
26-35. 

 
Tyrberg, T. (1985) Ortnamn och fåglar i Östergötland – en faunahistorisk studie. – Vår Fågelvärld 44: 

207-222. 
 
Tyrberg, T. (1996) Svenska fåglars namn – ursprung, historia och innebörd. – Vår Fågelvärld, 

supplement 24. 
 
Warfvinge, P. & Bertills, U. (red., 2000) Naturens återhämtning från försurning – aktuell kunskap och 

framtidsscenarier. – Naturvårdsverket Rapport 5028. 
 
Watola, G.V., Allan, J.R. & Feare C.J. (1996) Problems and management of naturalised introduced 

Canada Goose Branta canadensis in Britain. - Sid. 71-77 i Holmes, J.S. & Simons, J.R. (red.) The 
introduction and translocation of birds. HMSO, London. 

 
Wilander, A., Johansson, R.K. & Goedkoop, W. (2003) Riksinventering 2000 – en synoptisk studie av 

vattenkemi i svenska sjöar och vattendrag. – Inst. för miljöanalys, SLU, rapport 2003:1. 
 
Williams, J.M., Tasker, M.L., Carter, I.C. & Webb, A. (1995) A method for assessing seabird 

vulnerability to surface pollutants. – Ibis 137: supplement 147-152. 
 
Ylvén, R. (1989) Storlom i Kronobergs län – redovisning och inventering åren 1985-87. – Milvus 19: 1-

5. 
 
Åkerblom, S. & Johansson, K. (2008) Kvicksilver i svensk insjöfisk – variationer i tid och rum. – SLU, 

Institutionen för miljöanalys, rapport 2008:8. 
 



 107 

 
Hemsidor 
 
www.fiskeriverket.se/databas/s_bas3.htm: Fiskeriverkets provfiskedatabas. 
 
http://info1.ma.slu.se/db.html: Databas för den nationella miljöövervakningens riksinventering av sjöar 
och vattendrag, Institutionen för miljöanalys, Sveriges Lantbruksuniversitet. 
 

http://www.fiskeriverket.se/databas/s_bas3.htm�
http://info1.ma.slu.se/db.html�


 108 

 
Många av oss har en relation till lommarna och har fått förmånen av att för en stund kunna 
sugas in i det speciella stämningsläge som kan skapas kring alla de syn- och hörselintryck 
som är förknippade med en fin ”lom-upplevelse” - under skogspromenaden, 
fågelexkursionen, kanotturen eller kanske från sommarstugans altan med utsikt över en 
lomsjö. Och tveklöst har upplevelser och intryck av lommarna satt sig ganska djupt i själen - 
få andra fågelarter torde ha spelat en lika stor roll i myter och folktro - i hela det område i 
norra Europa, Sibirien och Nordamerika där vi träffar på en eller flera av världens fem 
lomarter. 
 
I Sverige häckar två lomarter; storlommen vid den typ av stora klarvattenssjöar som vi så 
intimt förknippar med det nordiska landskapet men som i Europa faktiskt är ganska sällsynt 
utanför de nordiska länderna, och smålommen vid små skogstjärnar och myrgölar. 
Huvuddelen av de europeiska bestånden (utanför Ryssland) av både storlommen och 
smålommen återfinns i de nordiska länderna. Det betyder naturligtvis att vi har ett speciellt 
ansvar för att långsiktigt sörja för livskraftiga bestånd med en god bevarandestatus.  
 
Lommarna är exponerade för en ganska komplex hotbild, och de har sedan lång tid 
uppmärksammats i fågelskyddsarbetet. 1994 tog Svenska Naturskyddsföreningen och 
Sveriges Ornitologiska Förening ett gemensamt initiativ att samordna lokala och regionala 
insatser på olika håll i landet, och att initiera ett mer rikstäckande arbete; med syftet att få en 
bättre kunskap om häckningsutfall och problembild. 2001 etablerades ”Svenska LOM-
föreningen / Projekt LOM” som en fristående ideell förening. Över åren har mer än 400 
personer medverkat med arbetsinsatser i fält under ett eller flera år, och under senare år har 
ungefär 125 personer deltagit mera regelbundet. Tillsammans har vi byggt upp en 
kunskapsbas som glädjande nog tillåter oss att göra en något mer positiv bedömning av 
framtidsutsikterna för lommarna än när arbetet i Projekt LOM påbörjades, även om det 
fortfarande finns orosmoln och behov av fortsatt arbete. 
 
Här sammanfattas resultat och erfarenheter av 15 års arbete inom Projekt LOM - med 
bedömningar av bevarandestatus och den aktuella problembilden, tillsammans med riktlinjer 
för den framtida förvaltningen av de två lomarterna. Vi hoppas att rapporten skall ge svar på 
några av de frågor om lommarna som ställs av en naturintresserad allmänhet, och att den 
kan bli till vägledning för landets naturvårdande myndigheter i den framtida förvaltningen av 
storlommen och smålommen - att arbete som alltid måste ske med vårt internationella 
ansvar för storlommen och smålommen i åtanke. Rapporten har utarbetats med ett 
ekonomiskt bidrag från Naturvårdsverket till Sveriges Ornitologiska Förening. 
 
Till sist - den här rapporten är ett resultat av 15 års arbete inom Projekt LOM. Den hade 
aldrig blivit till utan den samlade arbetsinsatsen från alla som medverkat med rapporter om 
häckande storlommar och smålommar - ett stort TACK till Er Alla. 
 
 

 

     
 


