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Berguven i Upplands
rapportområde
- resultat av riksinventeringen 2009
samt en tillbakablick

B

erguven var den art som SOF utsåg till riksinventeringsart för
2009. Att valet åter föll på berguv, den var riksinventeringsart
även 1998-99, beror på att dess situation som häckfågel i

landet inte är tillfredställande känd. Arten var tidigare utsatt för kraftig

förföljelse och minskade starkt. Från att tidigare ha varit, om än inte
allmän, så väl spridd över landet var flertalet häckplatser tomma kring
mitten av 1900-talet. Miljögifter gjorde inte situationen bättre och på
många håll var berguven helt försvunnen i början av 1970-talet. De
få revir som ännu var bebodda producerade ytterst få ungar. För att
förbättra situationen startades på många håll uppfödning av berguvar.
Arten är lätt att få att häcka i fångenskap och genom åren har hundratals flygga ungfåglar släppts på lämpliga platser för att på så sätt
hjälpa det vilda beståndet.
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En allmän uppfattning var tidigare att berguven företrädesvis fanns i obygden och att den
helst häckade i bergstup. Så har det nog ofta
varit, men den har även häckat där det inte
funnits branter att tillgå. Att det har varit så,
och fortfarande är, bevisas av att berguven
under mycket lång tid funnits som häckande
även i Uppland. I och för sig finns det en del
berg med branter vid Mälaren samt i den
sydöstra delen av landskapet, utanför vårt
rapportområde, och det är sannolikt här som
arten varit mest spridd. Den har dock häckat
spritt i hela Uppland och det finns många
gamla häckplatser kända på plant underlag
i skogsmark. Man får anta att paret höll till
godo med det som fanns, särskilt om förhållandena i övrigt, t.ex. bytestillgången, var
gynnsamma. Att berguven har ansetts som
skygg och därför bara häckar på behörigt
avstånd från människan kan bero på att den
tidigare blev förföljd och att det endast var de
par som häckade långt från oss som klarade
livhanken. Att det sannolikt var så indikeras
av att de par som numera finns i Uppland
ofta häckar nära inpå oss och våra aktiviteter,
i första hand när detta betyder god tillgång
på föda (t.ex. vid soptippar).
Kort historik
Berguv har bevisligen funnits mycket länge
i Uppland. Benfynd i gravar från järnåldern
(600-900 e. Kr) visar att arten fanns här redan då. Det är givetvis från långt senare som
de första litteraturuppgifterna som berättar om artens förekomst i landskapet finns
tillgängliga. De allra första är från slutet av
1700-talet och visar att berguven då ”inte
var ovanlig på Värmdö” samt att den fanns i
”större skogar kring Söderfors, dock mindre
allmänt”. För 150 år sedan häckade arten i
Uppsalatrakten. Flera kullar finns insamlade
och berguven var då klart vanligare än vad
den är idag. Ännu i slutet av 1800-talet måste
den ha varit förhållandevis vanlig vilket inte
minst utbetalade skottpremier visar. Under
perioden 1885-1900 dödades på så vis 328
berguvar enbart i Uppsala län. Bäst klarade

sig berguven sannolikt i skärgården där den
ännu i slutet av 1880-talet lär ha varit ganska
vanlig. Sedan gick det snabbt utför. En inventering visade att det bara fanns ett eller två
par i barrskogsregionen i Stockholms skärgård
1937-39. En rikstäckande inventering 194348 resulterade i endast två säkra häckplatser
i Uppland. Vid en ny inventering 1964-65
rapporterades inte en enda känd häckplats
från landskapet medan nästa riksinventering,
tio år senare, angav cirka tio par (detta är ett
koncentrat av det som finns skrivet om berguven i boken Upplands fåglar).
UNDER 1980-TALET ÖKADE berguven något i

Uppland. Detta skedde sannolikt mest som
en följd av en naturlig spridning från kvarvarande, fortfarande livskraftiga, bestånd,
kanske främst i Södermanlands skärgård. Det
är rimligt att anta att den påspädning med
uppfödda uvar som gjordes också hade effekt.
Buruppfödda uvar släpptes även i Uppland,
t.ex. i Enköpingstrakten. En ringmärkt hona,
född i Floda i Dalarna 1981, häckade i ett och
samma revir utanför Enköping 1984-2005!
Denna hona hade dock tagit sig hit på egen
hand (Norling 2006).
Berguven fortsatte att öka under 1990talet och vid riksinventeringen 1998-99
registrerades förekomst i 26 revir i Upplands
rapportområde. Som på andra håll i södra
Sverige ägde många av dessa nyetableringar
rum i, jämfört med tidigare, annorlunda
biotoper som ofta skapats av människan.
Exempel på sådana är grus- och bergtäkter,
industrianläggningar och soptippar. Här fann
paren sig mer eller mindre väl tillrätta och
det finns flera exempel på par som under en
följd av år lyckats med häckningsbestyren.
Boplatsen har stundtals påträffats i eller på
maskiner som varit i användning, alternativt
i byggnader. Berguvarna tyckts ha trivts utmärkt då de inte blivit vare sig förföljda eller
störda (tvärtom!) och vid avfallsanläggningar
funnit gott om föda.
I bergtäkter finner de lämpliga boplatser i
de tvära branter som skapas. Mer förvånande
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är att det finns häckande par i grustäkter som
kan tyckas sakna bra boplatser. Man kan fråga
sig vad det är som får ett par att slå sig ned på
en plats där de är tvungna att häcka direkt på
marken, alternativt i en byggnad eller på en
maskin. Den ofta vegetationsfattiga grustäkten erbjuder i sig inte heller någon föda, men
de öppna markerna ger utmärkt översikt av
området kring boplatsen. Paret har kontroll
över vad som sker och en eventuell fiende
upptäcks på långt håll (vilket för övrigt även
en passerande hare gör).
Riksinventeringen 2009
Rrk Uppland har tidigare lagt ned stor möda
på att administrera inventeringar av häckande arter i rapportområdet, bl.a. SOF:s
riksinventeringar, men vi valde denna gång
att förlita oss på den spontana rapporteringen.
Förhoppningen var att rapporteringen i Artportalen skulle bli omfattande som en följd
av riksföreningens uppmaning att inventera
berguv 2009. Så här i efterhand inser rrk,
även om vi egentligen borde ha gjort det
från början, att det inte var en helt lyckad
strategi. Berguven omges fortfarande med en
hel del ”hysch-hysch” och i Artportalen hemligstämplas alltid lokalen i inkomna rapporter
om eventuell häckningsförekomst. En bättre
strategi hade varit att kontraktera åtminstone
en inventerare för var och en av de lokaler där
berguv tidigare har rapporterats. På så sätt
hade det funnits bättre förutsättningar att få
åtminstone dessa lokaler besökta. En annan
fördel med ett sådant förfarande är att inte
flera inventerare, oberoende av varandra, besöker en och samma lokal vid onödigt många
tillfällen. Även om många berguvar numera
tycks tåla en hel del störning på häckplatsen
är det ändå bättre att minimera den.
Nåväl; nu gjorde rrk som vi gjorde och
resultatet av berguvsinventeringen 2009
blev inte hundraprocentig. Observationer av
berguv saknas från några lokaler som är kända
för att åtminstone tidigare ha hyst arten.
Den stora frågan är om dessa lokaler saknade
berguv 2009 eller om de inte blev besökta
av inventerare. Här inser man ytterligare en
fördel med att ha någon som har till uppgift
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att kontrollera varje lokal. På så sätt erhålls
uppgifter från samtliga lokaler, såväl positiva
som negativa. Särskilt det senare är inte minst
viktigt. Konstaterad förekomst rapporteras
gärna medan rapportörer mycket sällan lägger
ned möda på negativa rapporter.
Årets inventering bygger till övervägande
delen på de observationer som finns inlagda
i Artportalen, men dessa har sedan kompletterats med uppgifter som inhämtats från
fågelintresserade som rrk vet sitter inne med
kunskap. Genom dessa kontakter har vissa
frågetecken kunnat rätas ut och en del nya
fakta har likaså tillkommit. Även om årets
inventering inte har varit helt lyckad får den
ändå anses som tillfredställande.
Aktiva revir 2009
Par eller spelande individ som rapporterats
från en lokal vid flera tillfällen har här räknats
som ett etablerat revir. Utifrån de rapporter
och uppgifter som i övrigt inkommit har vi
bedömt antalet kända etablerade revir till
14. Häckning har konstaterats i sex av dessa,
alla redan tidigare kända revir. Ytterligare två
gamla revir har haft var sitt etablerat par, men
utan att vi vet om häckning ägt rum eller inte.
Därtill har stationär hane/individ rapporterats
från resterande sex revir, även dessa tidigare
kända tillhåll för arten. Reviren fördelar sig på
rapportområdets kommuner enligt följande:
Norrtälje fyra, Enköping tre, Uppsala och
Östhammar vardera två samt vardera ett i
Heby, Håbo och den del av Sala som tillhör
Upplands rapportområde. Tierp, Älvkarleby
samt Knivsta saknar känd förekomst.
SJU AV FJORTON etablerade revir räknas här
som ”naturliga” medan övriga fanns vid anläggningar skapade av människan. Två av sex
revir med konstaterad häckning tillhör den
förra kategorin medan resterande fyra kan
föras till den senare; tre grus-/bergtäkter och
en avfallsanläggning. De två reviren med var
sitt etablerat par, men där vi inte känner till
om häckning genomfördes, är dels en grustäkt
och dels en ”naturlig” (vid kusten). Övriga sex
revir med stadigvarande förekomst av åtminstone någon individ är två avfallsanläggningar

och fyra i naturliga miljöer; en i skogsområde
i inlandet, två vid kusten och en i ytterskärgården. Fakta om dessa revir finns i Faktaruta
1. Av sekretesskäl har inga lokalangivelser,
utöver kommuntillhörighet, angivits.
Övrig rapporterad förekomst av berguv 2009
Utöver de etablerade reviren har rapporter
om berguv inkommit från ytterligare tre
lokaler, men i dessa fall är det bara tillfälliga
iakttagelser som veterligen inte följts upp
med förnyade besök. En av dessa rapporter
är särskilt intressant. Det var en spelande
individ vid en avfallsanläggning, men lokalen
blev tyvärr inte återbesökt. Då vi vet att arten
gärna slår sig ned vid denna typ av anläggning
kan det mycket väl vara ett etablerat revir
även här.
Vad rapporterna från resterande två lokaler berättar är mer osäkert. I ett fall var det
en berguv som hördes vid två tillfällen inom
ett större skogsområde, men sannolikt var
det en kringströvande fågel utan anknytning
till något revir. Även den andra rapporten
berättar om en tillfälligt spelande individ,
innanför kusten, som också den troligen var
ett ströfynd av en kringstrykande berguv.
Hur många etablerade revir av berguv fanns
det i rapportområdet 2009?
Årets inventering, med rapporterad förekomst på 17 lokaler, var inte heltäckande.
Utöver att inte alla tidigare kända revir blev
besökta gjordes endast sporadiska och spridda
försök att hitta nya revir. Det finns därför skäl
att tro att det fanns ytterligare revir som vi
inte har kännedom om, mest troligt på helt
obekanta lokaler. Sannolikt finns det okända
revir såväl i anslutning till mänskliga aktiviteter (grustäkter, soptippar etc.) som i naturliga
miljöer (skogsområden, skärgård etc.).
Störst chans att hitta nya revir är troligen
att göra eftersök vid grus-/bergtäkter samt
vid avfallsanläggningar. Dessa finns angivna
på kartor och ett systematiskt sökande vid
dessa skulle troligen ge ytterligare något eller
några revir. Utsikten att lyckas genom att istället leta i skog, längs kusten och i skärgården
är tveklöst klart mindre. Det är mycket stora

områden att söka i och allt talar för att det är
glest mellan reviren. Särskilt svårt tycks det
vara att hitta nya revir i skogstrakter i inlandet.
Det visar utvecklingen i Heby kommun där
det fanns sju kända revir 1998. Endast ett av
dessa har fortfarande förekomst av berguv och
inget nytt revir har rapporteras från 2009.
Berguv är en svårinventerad art. Etablerade par kan vara mycket tystlåtna och är
ytterst tillbakadragna i sitt levnadssätt. Det
finns exempel på par som har häckat mycket
nära inpå människor under en följd av år utan
att dessa hade en aning om uvarnas existens.
Uvar som häckar i grus-/bergtäkter och vid
soptippar uppmärksammas dock i större
utsträckning. Resultatet från inventeringen
2009 gav lika många etablerade revir i av
oss skapade miljöer som i naturliga, men
sannolikt speglar detta inte verkligheten.
Det finns goda skäl att tro att det fanns flera
revir i naturliga biotoper som inte uppmärksammades vid inventeringen medan antalet
okända vid soptippar etc. begränsas till något
eller några få.
Hur många etablerade revir fanns det då
i Upplands rapportområde 2009? Till de 14
ovan redovisade måste ytterligare några tillfogas, men det är omöjligt att ge annat än en
grov bedömning/gissning. Om vi ändå gör ett
försök hamnar det i storleksordningen 15-20
revir, dock närmare 20 än 15.
Vad har hänt sedan den förra inventeringen?
Årets inventering av berguv var den sjätte
i ordningen, den första genomfördes redan
1943-48 (Curry-Lindahl 1950). Vid den
närmast föregående inventeringen, 1998-99,
rapporterades förekomst på totalt 26 lokaler
i Upplands rapportområde, som mest 21 revir
1998. Av dessa var det hela 19 som ansågs ha
stadigvarande förekomst av par eller spelande
individ (= etablerat revir), medan resterande
två hade registrerad förekomst av individ vid
något enstaka tillfälle.
RESULTATEN FRÅN de två senaste inventeringarna visar att antalet etablerade revir ser ut
att ha minskat, från 19 till 14, medan antalet
lokaler med rapporterad tillfällig förekomst
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har ökat, från två till fem. Det finns dock felkällor som gör en jämförelse mycket osäker
och angivna värden får tas som tveksamma.
Den förra inventeringen var mer omfattande
i och med att arten då eftersöktes på samtliga
då kända lokaler vilket inte gjordes fullt ut
2009. Å andra sidan har vi denna gång haft
tillgång till Artportalen vilket har gjort att
vi erhållit rapporter om berguv från några
lokaler som vi annars inte skulle ha känt till.
På en av dessa lokaler har både hane och hona
hörts under flera år vilket innebär ett nytt,
tidigare okänt, revir. På övriga lokaler har det
bara rapporterats berguv från något enstaka
tillfälle under våren, men det är givetvis inte
uteslutet att det kan röra sig om ytterligare
något revir även här.
Artportalen gör att vi numera får in rapporter från många fler rapportörer jämfört
med tidigare, men detta är inte bara av godo.
Det finns de som rapporterar hellre än bra
och vi vet att det finns många felaktiga artbestämningar bland inkomna rapporter. Det
finns således misstankar om att någon av de
tillfälliga rapporterna kan ha varit något annat
än berguv (t.ex. hornuggla).
Inventeringen 2009 visar att berguven
tycks ha minskat sedan 1998 och detta är
också en utbredd åsikt bland fågelintresserade.

Antalet kända etablerade revir har reducerats
från 19 till 14, men förändringen är än större
om vi bara ser till vad som har hänt i de revir
som hade stadigvarande förekomst 1998. Av
dessa 19 revir är det bara fem som av allt att
döma hade motsvarande förekomst 2009.
Flertalet av de gamla reviren saknar numera
berguv. Att skillnaden mellan 1998 och 2009
inte är större beror således på att det har tillkommit nya revir under mellantiden.
I DIAGRAM 1 redovisas de etablerade reviren

1998 respektive 2009 fördelade på kommuner. Här kan vi se att den nedgång som
konstaterats för rapportområdet i sin helhet
inte är jämnt fördelad. Av sju kommuner med
förekomst av etablerat revir åtminstone något
av åren har antalet minskat i tre samtidigt
som det har ökat i lika många. En kommun,
Uppsala, hade lika många (två) båda åren.
Den kommun som framför andra bidrar till
den totala nedgången är Heby. Minskningen
uppvägs dock delvis av att antalet revir i Enköping har ökat från ett till tre samt att både
Håbo och Sala (den del som ligger i vårt rapportområde) nu har varsitt revir. En slutsats
man skulle kunna dra är att minskningen
i antalet revir främst beror på nedgången i
Heby medan förändringen i övrigt är liten.

Diagram 1. Revir av berguv i Upplands rapportområde 1998 och 2009
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Varför har då berguven minskat så kraftigt i
Heby? Det vet vi inte, men det förefaller som
om val av häckningsmiljö har betydelse. Av de
sju revir som fanns här 1998 var sex belägna
i naturliga miljöer, d.v.s. inte i anslutning till
verksamheter som människan skapat. Fem av
dessa sex saknar idag, av allt att döma, berguv
(detsamma gäller den sjunde lokalen, en grustäkt) och det är rimligtvis inte bara en slump.
Dessa så kallade naturliga miljöer är i samtliga
fall skogstrakter, men i varierande omfattning
i anslutning till öppna biotoper.
I DIAGRAM 2 redovisas de etablerade reviren för

1998 och 2009 fördelade på fyra kategorier av
häckningsmiljö. Utöver sex revir tillhörande
kategorin ”naturlig inland” i Heby 1998 fanns
det bara ytterligare en i rapportområdet
detta år som kan föras hit (Uppsala), men
även det saknar idag berguv. Endast en av
totalt sju återstår således, men eftersom två
nya tillkommit (båda i Enköping) fanns det
således tre 2009. Berguvar i denna miljö har
med andra ord ändå minskat rejält.
En annan kategori som likaså har drabbats
av en kraftig nedgång är ”naturlig kust”, d.v.s.
revir i naturliga miljöer i anslutning till kusten
och i skärgården. Vid den förra inventeringen
var det sju som fördes hit, men denna gång
bara fyra, därav ett nytt. Även om det råder
viss osäkerhet huruvida två av de fyra övriga
kustreviren verkligen hade etablerad före-

komst vid den förra inventeringen förefaller
det ändå som säkerställt att revir av denna
kategori också har minskat.
Resterande fem etablerade revir från 1998
fanns alla i anslutning till mänskliga aktiviteter; tre i grus- och/eller bergtäkter samt två
vid avfallsanläggningar. Vid inventeringen
2009 hade antalet revir i båda dessa miljöer
ökat; nu fanns fem i grus- och bergtäkter samt
tre vid avfallsanläggningar.
Ser vi till revirens fördelning på typ av
häckningsmiljö förefaller det som om berguven till stor del har övergivit naturliga miljöer
till förmån för sådana som människan skapat.
Att berguven gärna dras till avfallsanläggningar kan man förstå eftersom dessa kan
erbjuda god tillgång på föda, medan det är
mer osäkert varför arten gärna söker sig till
grus- och bergtäkter. Bergtäkter erbjuder i
och för sig goda häckningsmöjligheter, d.v.s.
berghyllor, men frågan är vad det är som får
ett par att häcka i en grustäkt.
Även om det inte råder några tvivel om att
berguven gärna söker sig till av oss skapade
miljöer är det mer tveksamt om omfördelningen mellan naturliga och konstlade miljöer
verkligen är så stor som inventeringen 2009
indikerar. Det är tveklöst så att grus-/bergtäkter och avfallsanläggningar har avlyssnats
i betydligt större utsträckning jämfört med
rapportområdet i övrigt. Det är givetvis så att
det fanns ett antal för oss okända revir både

Diagram 2. Antal etablerade revir fördelade på kategori av häckningsmiljö.
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1998 och 2009, men chansen att finna sådana
i naturliga miljöer i skogar och längs kusten
(för att inte tala om skärgården!) är avsevärt
mindre än i t.ex. bergtäkter.
ÅREN EFTER RIKSINVENTERINGEN 1998-99
minskade antalet lokaler med rapporterad
förekomst som en följd av att flera revir inte
blev kontrollerade. Under perioden 20022008 har dock antalet rapporterade lokaler
legat stabilt kring 11-13 vilket är klart fler
än under åren före riksinventeringen. Om
vi tar hänsyn till att vi saknar rapporter om
förekomst, p.g.a. bristande eftersök, från ett
antal troligen bebodda revir under åren mellan riksinventeringarna och att den senaste
inventeringen inte var heltäckande är det
tveksamt om berguven verkligen har minskat
i rapportområdet mellan 1998 och 2009. En
mer trolig slutsats är istället att berguven
sannolikt har minskat något, men samtidigt
har det skett en omfördelning av befintliga
revir från ”naturliga miljöer” till grus- och
bergtäkter samt avfallsanläggningar.

Berguven i Upplands rapportområde
1987-2009
Tidigare inkom alla rapporter om observerade
fåglar till rrk nästan uteslutande som brev
och dessa finns fortfarande kvar, men de är
samlade i ett otal pärmar. Mycket finns redan
publicerat i årsrapporter i FiU, men för berguvens del är informationen, av sekretesskäl,
mycket summarisk och utan lokalangivelser.
Från och med 1987 är dock det stora flertalet
rapporter digitaliserade vilket innebär att de
är lättillgängliga. En ny genomgång av vad
som genom åren finns rapporterat om berguv
skulle innebära en avsevärd arbetsinsats och
vi nöjer oss därför med att här inskränka oss
till vad som har hänt fr.o.m. 1987 fram till
nutid.
I FIGUR 1 REDOVISAS översiktligt samtliga loka-

ler som berguv har rapporterats från under
tidsperioden 1987-2009. Informationen om
respektive lokal inskränker sig till kommuntillhörighet samt kategori av häckningsmiljö
enligt ovan. Kriterierna för vad som här skall
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räknas som unik lokal är inte helt givna, men
i stort räknas varje förekomst av berguv som
inte bedöms vara samma som en annan som
en egen lokal. I några fall har enstaka fynd av
berguv på olika platser, under olika år, förts
till ett och samma revir utan att vi vet om det
egentligen är ett revir eller bara ströfynd. I
andra fall har paret i ett revir flyttat till annan
plats inom vad vi här anser vara samma revir
utan att vi kan vara helt säkra på att det är
ett och samma revir. I något enstaka fall har
detta inneburit att kategori av revir också har
ändrats, men i Figur 1 redovisas det senaste.
Det stora flertalet av lokalerna i Figur 1 är
dock väl definierade och koncentrerade till
samma plats under hela den period från vilken
berguv rapporterats från reviret.
Även om det förekommer en del felaktigheter i Figur 1 visar den ändå i stort hur situationen har varit för berguv i rapportområdet
under nämnda tidsperiod. Man skall dock
vara medveten om att inga påtagliga inventeringsinsatser har gjort annat än åren 1998-99
samt 2009. Vissa lokaler har emellertid hållits
under uppsikt under en varierande följd av år,
men flertalet har sällan kontrollerats annat än
mer eller mindre tillfälligt.
Även om berguv har eftersökts i högst
varierande omfattning så råder det inga tvivel
om att berguven var mycket ovanlig i rapportområdet under inledningen av den i Figur 1
beskrivna perioden. Under de första tio åren
var antalet kända revir aldrig, med undantag
för 1994 (sju), fler än en handfull. Det finns
rapporter om revir från samtliga år, men 1992
var det endast ett.
UNDER ANDRA HALVAN av 1990-talet hände av

allt att döma något som förändrade situationen. Spontanrapporteringen för 1997 gav åtta
revir och den omfattande inventeringsinsatsen
under riksinventeringen 1998-99 resulterade
i hela 19 revir år 1998 och 15 nästföljande
år. Att antalet revir mer än fördubblades från
1997 till 1998 betyder dock inte att beståndet
ökade i den omfattningen mellan dessa två år.
Nya revir hade säkerligen tillkommit redan
åren innan, men det var först i samband med
den riktade inventeringsinsatsen 1998-99


1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

2008
2009

Figur 1. 3BQQPSUFSBEGÚSFLPNTUBWCFSHVWJLÊOEBSFWJSJ6QQMBOETSBQQPSUPNSÌEF
kontinuitet och biotopval

Sala 1; avfallsanläggning
Heby 1; naturlig inland
Heby 2; naturlig inland
Heby 3; naturlig inland
Heby 4; naturlig inland
Heby 5; grustäkt
Heby 6; grustäkt
Heby 7; naturlig inland
Heby 8; naturlig inland
Heby 9; naturlig inland
Uppsala 1; avfallsanläggning
Uppsala 2; avfallsanläggning
Uppsala 3; grustäkt
Uppsala 4; naturlig inland
Uppsala 5; naturlig inland
Östhammar 1; naturlig kust
Östhammar 2; naturlig kust
Östhammar 3; naturlig kust
Östhammar 4; industrianläggning
Östhammar 5; avfallsanläggning
Östhammar 6; naturlig kust
Östhammar 7; naturlig inland
Östhammar 8; naturlig inland
Norrtälje 1; grustäkt
Norrtälje 2; bergtäkt
Norrtälje 3; naturlig kust
Norrtälje 4; naturlig kust
Norrtälje 5; naturlig kust
Norrtälje 6; naturlig kust
Norrtälje 7; bergtäkt
Norrtälje 8; naturlig kust
Norrtälje 9; naturlig kust
Enköping 1; naturlig inland
Enköping 2; grustäkt
Enköping 3; naturlig inland
Enköping 4; grustäkt
Enköping 5; grustäkt
Enköping 6; avfallsanläggning
Håbo 1; grustäkt (tidigare naturlig inland)
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som denna förändring uppmärksammades.
I samband med denna inventering gjordes
upprop riktade även till allmänheten och
information om flera okända revir inkom
den vägen.
Flertalet av de lokaler som hade förekomst
av berguv 1998 saknar rapporterad närvaro av
arten 2009. Från några av lokalerna finns inga
rapporter om berguv efter 1998-99 medan
andra har hyst par/individ under ytterligare
några år, mer eller mindre permanent, men
sedan har det inte inkommit några rapporter.
Att det inte inkommit några rapporter från en
lokal behöver dock inte nödvändigtvis betyda
att berguv saknas. Det kan också vara så att
ingen har besökt platsen. Det har också blivit
allt vanligare under senare år att fågelskådare
nöjer sig med att besöka en för en viss art
välkänd lokal istället för att söka arten på
andra lokaler.
Även om det finns lokaler i Figur 1 som
bara har haft rapporterad förekomst under
något enstaka år är det mer vanligt att arten
rapporterats under flera år på samma plats.
I en del fall visar rapporteringen att arten
har funnits på platsen årligen under en lång
följd av år medan andra par/individer av allt
att döma har övergivit lokalen efter några år.
I andra fall har det influtit positiva rapporter
från enstaka år med flera års mellanrum. Här
vet vi inte om platsen har saknat förekomst
under mellanliggande år eller om berguv har
funnits även då, men inte eftersökts. Vissa
lokaler är svårtillgängliga, i första hand de
längs kusten och i skärgården, och avlyssnas
inte varje år medan andra mer lättillgängliga
lokaler, t.ex. soptippar, kontrolleras av många
varje år.
TROTS UPPENBARA SVÅRIGHETER att dra slutsatser utifrån inkomna rapporter tycks det
ändå vara så att när ett par, alternativt en
individ, väl etablerat sig i ett revir finns det
goda förutsättningar för att reviret därefter
är bebott under en följd av år. Det finns flera
exempel på hur berguv har funnits inom ett
och samma revir i mer än tio år. Det gäller i
första hand par, men i ett fall även en ensam
hane som, utan framgång, envist har låtit sin
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stämma ljuda över reviret med hopp om att
en hona skall fatta tycke. Mycket talar för att
det är först när den etablerade individen till
slut har lämnat reviret, sannolikt mer troligt
avlidit, som det överges. Är det ett revir
med ett par behöver inte frånfället av en i
paret betyda att det överges. Det finns revir
där den efterlevande snabbt har fått en ny
partner och nya häckningar har genomförts.
Gustavsson (2008) berättar om ett revir där
hanen haft tre olika honor under den långa
tidsperiod som reviret varit bebott. Skulle
både hane och hona avlida perioden mellan
två häckningssäsonger är troligen risken större
att det försvinner.
Generellt är det sannolikt så att ett revir
har goda chanser att bli bestående så länge de
yttre förutsättningarna inte förändras radikalt.
Att par/individ har försvunnit redan efter
några få år betyder troligen att lokalen inte
var den allra bästa.
Framtiden
Det tycks vara en utbredd uppfattning på
många håll i landet att berguven har haft en
negativ beståndsutveckling under senare tid.
Även om det finns en del som talar för att arten har minskat även i Uppland är nedgången
här av allt att döma inte särskilt omfattande.
Mer säkert är att arten för närvarande allt
oftare finns i anslutning till mänskliga verksamheter och inte, som tidigare, i naturliga
miljöer. Varför berguven har minskat i naturliga miljöer, främst i skogstrakter, vet vi
inte, men det kan ha med t.ex. bytestillgång,
störning på häckplatserna och predation att
göra. Berguven lever till stor del på smågnagare, men har också kapacitet att ta betydligt
större byten; t.ex. kråkfåglar, måsfåglar, harar
etc. Vissa individer specialiserar sig på t.ex.
kråkfåglar medan berguvar i skärgårdsmiljö
till stor del lever på sjöfåglar.
Att berguven gärna etablerar revir vid avfallsanläggningar beror sannolikt på att de här
har god tillgång på föda. Även om sophanteringen numera sköts på ett mer miljöanpassat
sätt än tidigare finns det säkert fortfarande en
hel del råttor vid dessa anläggningar. Vissa av
nutidens soptippar drar åtminstone tidvis till

sig kråk- och måsfåglar vilka även de står på
berguvens meny. Att det skulle vara försämrad
tillgång på föda i naturliga miljöer som gör
att berguven tycks ha minskat i dessa miljöer
förefaller osäkert.
Häckande berguv i grus- och bergtäkter
är numera inte ovanligt. Att bergtäkter drar
till sig häckande par beror sannolikt i första
hand på att paret här kan hitta boplatser som
är skyddade för predation. Genom att häcka
på en hylla i en brant är de säkra för markbundna predatorer som grävling och rödräv.
I första hand grävling tycks annars vara ett
hot att räkna med för häckande berguv. Om
predation från markbundna allätare som t.ex.
grävling skulle ha ökat under senare tid är
dock inte känt. Det är emellertid inte uteslutet att grävling, och räv, inte var lika vanliga
förr som i nutid. Detta torde i sig också, i så
fall, innebära större konkurrens om samma
byten. Ett annat hot som finns mot lyckat
häckningsresultat är tyvärr nyfikna människor
(Gustavsson 2008).
Något som vi med säkerhet vet är dock
att förföljelse från människans sida tveklöst
har minskat kraftigt i omfattning. Det måste
höra till undantagen att en berguv numera blir
tagen av daga. Vi vet av erfarenheter från t.ex.
grustäkter att människan istället kan lägga ned
avsevärd möda för att hjälpa ett häckande par.
Mänsklig förföljelse är utan tvekan mest ett
historiskt och avslutat fenomen.
UTIFRÅN DETTA ÄR det märkligt att berguven
förefaller minska i antal, men det kan givetvis
finnas andra bakomliggande orsaker som t.ex.
miljögifter. Det finns därför starka skäl för att
vi framgent håller arten under uppsikt även i
Upplands rapportområde. Rrk Uppland uppmanar därför alla att fortsätta att rapportera
samtliga fynd av berguv, inte minst negativa,
och helst så utförliga rapporter som möjligt.
Vi skulle gärna önska oss att någon med särskilt intresse för berguv tog på sig rollen att
vara koordinator för arten med uppgift att
hålla kontakt med andra intresserade och se
till att alla kända lokaler blir kontrollerade
årligen samt att nya revir eftersöks. Är du
intresserad? Hör av dig till rrk Uppland!
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Faktaruta 1. Vissa fakta om de revir som hade
förekomst av etablerat par eller individ 2009. För
GBLUBPNGÚSFLPNTUJSFTQFLUJWFSFWJS
se Figur 1.
Revir Heby 1: Paret påbörjade häckning, men
den misslyckades då boet plundrades på sitt
innehåll. Reviret är känt och har varit besatt, nära
nog årligen, sedan åtminstone 1994. Häckning
IBS LPOTUBUFSBUT WJE FUU nFSUBM UJMMGÊMMFO )BOFO 
TBNNBHFOPNBMMBÌS
UZDLTIBCZUUIPOBWJE
åtminstone tre tillfällen. Reviret består av till synes
ordinär skogsmark och boplatsen har legat på
marken, i skydd under t.ex. stormfällen, vid några
UJMMGÊMMFOJKBLUUPSO  4UBUVT&UBCMFSBUQBS
som misslyckades med häckningen.
Revir Sala 1: Berguv fanns på platsen under våren.
"SUFO IBS SBQQPSUFSBUT GSÌO MPLBMFO ÌSFO 
2009, men även 2000-2002. Ingen häckning är
LÊOE NFOQBSIBSPCTFSWFSBUTTFOBTU3FWJrets centrala del är en avfallsanläggning belägen
i skogsmark, men med närhet till stora arealer
jordbruksbygd. Status 2009: Etablerat revir med
åtminstone en berguv.
Revir Uppsala 1: Ett häckande par i revir som varit bebott sedan åtminstone 1996. Häckning har
LPOTUBUFSBUT WJE FUU nFSUBM UJMMGÊMMFO #PQMBUTFO
belägen vid soptipp. Status 2009: Häckande par
i gammalt revir.
Revir Uppsala 2: Spelande uv har hörts på lokalen
åren 2006-2009, men det finns inga rapporter om
vare sig förekomst av häckning eller par. Revirets
centrala del tycks vara en avfallsanläggning, men i
närheten finns öppen jordbruksbygd. Status 2009:
Etablerat revir, men okänt om här finns mer än
en berguv.
Revir Östhammar 1: Spelande hane i revir som
varit känt sedan åtminstone 1998. Häckning har
LPOTUBUFSBUTWJEnFSBUJMMGÊMMFO3FWJSFUCFTUÌSBW
kustnära naturmiljö och boplatsen naturlig. Status
2009: Stationär hane i gammalt revir.
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Revir Östhammar 2: Par i revir som varit känt sedan
åtminstone 1999, men där förekomst inte har rapporterats alla år. Ingen häckning känd. Eventuell
boplats sannolikt belägen inom industriområde,
men i övrigt består reviret av både skärgård och
innanför liggande kustområde. Status 2009: Par i
gammalt revir.
Revir Enköping 1: En spelande fågel hördes 21
mars och 13 april. Reviret har varit bebott sedan
åtminstone 2005, men en spelande fågel hördes
tillfälligt i närheten redan 1995. Boplatsen är belägen i ett mindre bergstup, ganska nära inpå en
by. Häckning har konstaterats vid ett till fälle, 2005,
EÌUWÌVOHBSCMFWnZHHB4UBUVT4UBUJPOÊS
individ i gammalt revir.
Revir Enköping 2:&UUQBSmDLVUUWÌnZHHBVOHBS
Den första kända förekomsten i detta revir var ett
häckande par 2003. I övrigt har spelade hane hörts
i reviret vårarna 2005 och 2006. Ingen förekomst
SBQQPSUFSBE PDI3FWJSFUTDFOUSVN
består av en grustäkt där paret också häckade.
Status 2009: Lyckad häckning i ett revir som varit
känt några år.

och 2003, men därefter var det först 2009 som
förekomst åter konstaterades i reviret. Revirets
centrum är en bergtäkt där boplatsen är belägen.
Status 2009: Häckande par i gammalt revir.
Revir Norrtälje 3: Spelande hane i revir som varit
bebott årligen sedan åtminstone 1996. Av allt
att döma är det en och samma hane som aldrig
lyckats dra till sig någon hona. Reviret är beläget
i ytterskärgården. Status 2009: Stationär hane i
gammalt revir.
Revir Norrtälje 4: Spelande hane, kanske även
hona, hördes vid några tillfällen under våren.
Uppgiftslämnaren berättar vidare att hane, ibland
ÊWFOIPOB IBSIÚSUTJTBNNBPNSÌEFVOEFSnFSB
års tid. Reviret är beläget i innerskärgården. EvenUVFMMIÊDLQMBUTÊSJOUFLÊOE NFOEFUmOOTnFSB
tänkbara häckningsöar i området. Status 2009:
Stationär hane, kanske tillsammans med hona, i
revir som hyst berguv några år.
Faktaruta 2. Historik kring berguvrevir som funnits
JSBQQPSUPNSÌEFU NFOTPNJOUFIBEF
rapporterad förekomst 2009.

Revir Enköping 3: Spelande hane hördes i april och
använt bo innehållande dun av ungar samt bytesrester påträffades i mitten av juli. Paret häckade
IÊSÊWFOPDI #PQMBUTFO ÊS CFMÊHFO J
bergbrant invid vatten med närhet till både skog
och jordbruksbygd. Ingen rapporterad förekomst
av berguv på denna häckplats före 2006, men ett
par hävdade revir på en närbelägen lokal 2000
PDI,BOTLFÊSEFUEFUUBQBSTPNnZUUBUQÌ
sig. Status 2009: Häckning i ett revir som varit
känt några år.

Revir Heby 2: Revir i större skogsområde i inlandet
med närhet till både sjöar, myrar och andra öppna
områden. Första gången spelande berguv rapporUFSBUTGSÌOSFWJSFUWBS%ÊSFGUFSIBSQBSFMMFS
enstaka individ rapporterats alla år, utom 2000,
fram t.o.m. 2004. Häckning har misstänkts, men
aldrig blivit konstaterad. Häckplatsen har eftersökts, men utan framgång. Uvarna har rört sig över
ett mycket stort område utan att visa förkärlek för
någon viss del. Inga rapporter finns från detta revir
efter 2004 och det får därför anses övergivet.

Revir Håbo 1: 1BS J SFWJS SFTVMUBU BW FWFOUVFMM
häckning inte känt. En spelande fågel hördes på
QMBUTFO  FMMFS EFTT OÊSIFU  ÊWFO  PDI 
Centrum i reviret tycks vara en grustäkt, men det
finns naturliga bergbranter i närheten där föreLPNTUBWFUUQBS ÊWFOIÊDLOJOH FMMFSTQFMBOEF
GÌHFM UJEJHBSFIBSSFHJTUSFSBUT  3ÊLOBT
här som ett och samma revir. Status 2009: Par i
gammalt revir.

Revir Heby 3: Revir i större skogsområde i inlandet.
Spelande hane vårarna 1998, 1999 och 2001. Inga
indikationer på något häckningsförsök i reviret.
Ingen känd förekomst av berguv i reviret efter
2001.

Revir Norrtälje 1: -ZDLBE IÊDLOJOH FO VOHF
SJOHNÊSLUFT  J FUU SFWJS TPN WBSJU LÊOU TFEBO ÌUminstone 1999. Revirets centrum är en grus- och
bergtäkt där boplatsen också är belägen. Status
2009: Häckande par i gammalt revir.
Revir Norrtälje 2: -ZDLBE IÊDLOJOH FO VOHF
SJOHNÊSLUFT  J FUU SFWJS TPN WBSJU LÊOU TFEBO ÌUminstone 2002. Spelande hane hördes både 2002
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Revir Heby 4: Revir i större skogsområde i inlandet.
Spelande hane vårarna 1998 och 1999, men därefter ingen rapporterad förekomst i reviret.
Revir Heby 5: Häckning i grusgrop 1994 och ett
revirhävdande par på samma plats även 1998. I
övrigt inga rapporter om berguv från detta revir
vare sig förr eller senare.
”Revir” Heby 6: Spelande berguv hörd vid ett
tillfälle våren 1990. Grustäkt.
Revir Heby 7: Ett spelande par våren 1998. SkogsPNSÌEF*OHBnFSLÊOEBGZOEGSÌOEFUUBPNSÌEF

Revir Heby 8: Ett revirhävdande par våren 1998.
4LPHTPNSÌEFJOWJETKÚBS*OHBnFSLÊOEBGZOEGSÌO
detta område.
Revir Heby 9: Ett revirhävdande par våren 1999.
4LPHTPNSÌEF *OHB nFS LÊOEB GZOE GSÌO PNSÌdet.
Revir Uppsala 3: Reviret innehåller två grustäkter
nära inpå varandra belägna i anslutning till öppen jordbruksbygd, men också till vattendrag och
sankängar. En spelande berguv hördes i ett av
grustagen vid några tillfällen våren 2000 och på
samma ställe hördes en hona både 2004 och 2005.
Året därpå, 2006, genomfördes en lyckad häckning
i den andra grustäkten, men efter detta har reviret
av allt att döma saknat berguv.
Revir Uppsala 4: Revir i bergområde belägen i
skogsområde och i anslutning till sjö samt odlingsbygd. Misslyckad häckning konstaterades 1989 och
EÊSFGUFSIBSFUBCMFSBUQBSSBQQPSUFSBUTnFSUBMFUÌS
fram t.o.m. 1999. Trolig häckning både 1998 och
1999, men sedan finns inga rapporter om berguv
från detta revir. Av allt att döma övergivet.
”Revir” Uppsala 5: Spelande berguv hörd vid varEFSBFUUUJMMGÊMMFWÌSBSOB PDIQÌ
olika platser inom ett stort skogsområde. Troligen
IBSEFUSÚSUTJHPNLSJOHTUSÚWBOEFGÌHFMGÌHMBS
Revir Östhammar 3: Revir i innerskärgården, känd
boplats på klippa några meter över havet. HäckOJOHIBSLPOTUBUFSBUTWJEUSFUJMMGÊMMFO TFOBTU 
men på åtminstone tre olika öar i närheten av
varandra. Spelande hane hördes ett par kilometer
öster om dessa två öar 2008, men ingen ytterligare
information finns från detta år. Från 2009 finns
inga som helst rapporter, men det finns ingenting
som talar för att reviret är övergivet. Den som tidigare rapporterat har inte haft möjlighet att besöka
platsen i samma utsträckning som tidigare år.
Revir Östhammar 4: Revirets centrum ett industrikomplex i anslutning till större sjö och öppna
marker. Efter ett tillfälligt fynd av spelande berguv
1991 rapporteras en revirhävdande hane från
industriområdet 1993-1996. Året därpå fanns ett
revirhävdande par på plats och likaså 1998. En
revirhävdande hane hördes tillfälligt 2001, men
därefter har reviret varit övergivet.
”Revir” Östhammar 5: Spelande hane hördes vid
ett tillfälligt besök våren 2009. Inget återbesök
gjordes på denna avfallsanläggning.
Revir Östhammar 6: Häckande par 1998 och 1999.
Två ex. sågs vid ett tillfälle även sommaren 2000.

Naturlig häckplats i innerskärgård.
”Revir” Östhammar 7: Spelande fågel hörd vid
två tillfällen på olika platser inom samma större
skogsområde vårvintern 2009. Troligen en kringströvande fågel utan anknytning till revir.
”Revir” Östhammar 8: En spelande berguv rapporterad en natt i februari i skogsområde nära
kusten. Troligen en kringströvande fågel.
Revir Enköping 4: Väl etablerat par i grustäkt. Första häckningen ägde rum här redan 1984 och den
senaste, alla med samma hona, 2005 då paret misslyckades. Reviret har därefter varit övergivet.
Revir Enköping 5: Grustäkt i vidsträckt jordbruksbygd. Första rapporten från lokalen var en spelande fågel under sommaren 2002. Därefter lyckade
häckningar på lokalen 2003-2005. Par hördes även
2006, men inga rapporter som tyder på häckning
detta år. Inga observationer av berguv har sedan
rapporterats från detta revir. Övergivet.
”Revir” Enköping 6: En hona hörd vid två tillfällen
WÌSFO&OGÌHFMTFEEJPNHJWOJOHFOWJEFUU
tillfälle hösten 2006. Avslutad soptipp.
Revir Norrtälje 5: Ö i innerskärgården. Spelande
IBOFIÚSEFTWÌSFOPDIÌSFUEÊSQÌGBOOTIÊS
ett revirhävdande par. Från åren efter 1998 finns
dock inga kända observationer i reviret. Får anses
som övergivet.
Revir Norrtälje 6: Revir i innerskärgården vars
status som revir för berguv alltid varit oklar. Ett
par häckade med säkerhet 1993 och en spelande
hane rapporteras från samma ö 1998. I övrigt finns
det inga rapporterade fynd, men det har ryktats
om förekomst på ön även andra år. Revirets status
osäker och får anses som tveksam.
Revir Norrtälje 7: Grus- och bergtäkt i skogsbygd.
Lyckade häckningar ägde rum både 2005 och 2006,
men i övrigt ingen känd förekomst på platsen.
Reviret tycks vara övergivet, kanske till förmån
för en avfallsanläggning i trakten.
Revir Norrtälje 8: En spelande fågel vid några
tillfällen våren 1998. Större ö i innerskärgården.
Inga rapporter härifrån efter 1998.
Revir Norrtälje 9: Spelande berguv hörd under en
vecka i september 2006. Ö i innerskärgården. Fler
rapporter finns från olika öar inom samma större
skärgårdsområde under de senaste åren, men det
finns inga klargörande iakttagelser om statusen på
detta eventuella revir.
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