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Sjöorrens uppträdande i
Upplands rapportområde

N

edan följande sammanställning bygger på inkomna rapporter till rrk Uppland som berättar om olika aspekter på
sjöorrens förekomst i rapportområdet under de senaste år-

tiondena. Sammanställningen får ses som en lägesrapport om när, var
och hur man kan förvänta sig finna arten i rapportområdet nu i början
av 2000-talet. Denna rapport är den tredje från rrk:s gömmor. De två
tidigare har avhandlat turturduva och salskrake. Förhoppningsvis kommer det att bli fler rapporter av detta slag i framtiden.
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I samband med nattliga utflykter under våren
med inriktning på ugglor kan man även få
höra andra fågelläten. Inte bara morkullor
och enkelbeckasiner, utan också sträckande
fåglar på väg mot mer eller mindre avlägset
belägna häckplatser. Från mitten av april finns
det goda chanser att under lugna nätter höra
en kort vissling, påminnande om tidsignalen
på radion, upprepas från skyn, samtidigt som
upphovet ändrar position där i mörkret. Ingenting kan ses mot den mörka himmelen, men
bruset från vingar avslöjar att det är fåglar som
passerar. Lätet tillhör sjöorren som vid denna
tid sträcker över Uppland nattetid på sin väg
från övervintringsområdet kring Danmark
till häckplatserna i norr och nordost. Hur
omfattande detta sträck är vet vi inte, men då
flockar kan höras flera gånger under en natt
torde det vara frågan om åtskilliga individer.
SJÖORRENS VÅRSTRÄCK ÖVER Uppland äger näs-

tan uteslutande rum under den mörka delen
av dygnet, men det händer att småflockar ses
passera mot norr längs kusten även dagtid. De
största dagssummorna (≥ 100) som finns rapporterade är alla fem från Örskär; som mest
vardera 250 ex. mot N 5 maj 1995 respektive
5 maj 2003, under perioden 26 april till 16
maj. Att få se sträckande sjöorrar över inlandet dagtid hör till de absoluta undantagen
och de få fynd som finns kan troligen förklaras av att fåglarna ännu inte hade funnit en
lämplig sjö att rasta i. Den största flock som
iakttagits på sträck över inlandet dagtid under
våren tycks vara en flock innehållande cirka
50 ex. mot N förbi Kasberget i Skogs-Tibble
5 maj 1988.
Att det sammantaget är åtskilliga tusen
sjöorrar som varje vår passerar över Uppland
under den mörka delen av dygnet indikeras
av de rastande flockar som dagtid kan ses i
våra sjöar. Rastande sjöorrar ses regelbundet
från slutet av april fram till mitten av maj.
Störst chans att få se en flock har man om
man besöker någon av de riktigt stora sjöarna.
Sjöar från vilka det genom åren finns många
rapporter är t.ex. Erken, Tämnaren, Skedviken, Dannemorasjön, Vendelsjön och Mälaren (främst Ekoln).

Eftersom det i första hand är stora sjöar som
brukar kunna hysa rastande sjöorrar kan
man misstänka att det är de stora, öppna
vattenytorna som de dras till. Detta därför
att de nästan alltid har för vana att rasta mitt
på sjön, långt från land. De kan då vara svåra
att se om vågorna går höga och det är därför
man i första hand skall besöka sjöarna när
det är vindstilla. Känner man inte till deras
närvaro är det deras karaktäristiska läte som
kan avslöja dem. Lätet hörs långt och det
kan vara först med tubkikarens hjälp som de
upptäcks.
DEN STÖRSTA FLOCK som veterligen har registrerats i rapportområdet är 240 ex. i Erken 3
maj 1990. Ytterligare några flockar innehållande tresiffriga antal är kända; cirka 150 ex.
Skedviken 11 maj 1969, cirka 100 ex. Erken
12 maj 1985 och cirka 120 ex. 9 maj 1987
samt från Ekoln 120 ex. 9 maj 1991 och 107
ex. 25 april 2003.
Även om merparten av vårsträcket har
passerat kring mitten av maj är det inte helt
ovanligt att få se rastande flockar, vanligtvis
mindre, i våra sjöar ytterligare någon vecka.
Fynd i början av juni finns också, men de är
få och vanligtvis rör det sig bara om några få
individer. Att de sista normalt passerar i början av juni visas av att arten då regelbundet
kan ses vid t.ex. Svenska Högarna. Det finns
en sen iakttagelse, den 1 juni 1996, även från
inlandet då 8 ex. sågs på nordsträck över Linnés Hammarby. Det händer också att enstaka
individer, även par, kan ses i våra sjöar i början
av juni. Från t.ex. Tämnaren finns flera sådana
fynd genom åren.
RASTANDE SJÖORRAR KAN ses i sjöarna även

senare under sommaren, men dessa fynd är
likaledes få och rapporteras långt från årligen.
Det är åter igen lokaler som Ekoln, Tämnaren
och Erken som dominerar fyndbilden. Antalet
individer är få, som mest 11 ex. Tämnaren 14
augusti 1996 och 10 ex. Ekoln 12 juni 1981.
Från Tämnaren finns för övrigt ett intressant
fynd av ett par som uppehöll sig i anslutning
till en skrattmåskoloni under omständigheter
som eventuellt kunde tyda på häckning 1 till 6
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juni 2004. Observationer från juli och augusti
är sannolikt fåglar som åter är på väg mot
söder medan fynd från slutet av juni kanske
också kan vara översomrande exemplar.
I juli ökar antalet fynd vid kusten, men det
är vanligtvis inte fler än på sin höjd några få
under ett år. Under denna tid är det i första
hand hanar som nu har vänt om mot söder
efter att ha gjort sitt (honan tar själv hand om
ungarna). Normalt är det inte fler än några
tiotal individer som rapporteras, men det finns
också enstaka rapporter som avser lite större
antal (100 ex. mot S Rönnskärs udde 1 juli
1973, 200 mot S Arsläjan 20 juli 2008, 200
mot SV Gräsö skärgård 23 juli 2008 samt 250
ex. Gillöga 24 juli 2001).
Det är anmärkningsvärt sällan det iakttas sträckande sjöorrar i Uppland under den
första halvan av augusti. Det är först mot
slutet av månaden det börjar ses smärre antal
på sydsträck vid kusten. Dagssummorna vid
denna tid når dock sällan upp i tresiffriga
antal. Det finns dock ett par undantag från
den sista dagen i månaden. Under den gångna
hösten (2008) inräknades 563 ex. sydsträckande vid Rönnskärs udde, men samma datum
1998 registrerades hela 2 000 ex. på sydsträck
förbi samma lokal.
Av allt att döma är det kring månadsskiftet
augusti–september som höststräcket hastigt
ökar i intensitet. Att sträcket kan vara kraftigt
under början av september visar de höga dagssummor som vid flera tillfällen genom åren
har rapporterats från den första dekaden i
månaden (1 960 ex. mot S Arsläjan, BjörköArholma den 4:e 2004, cirka 1 750 ex. mot S
förbi Örsten och Rönnskärs udde den 9:e 2007
samt som mest 1 200 ex. mot NO Björn och
1 719 ex. Rönnskärs udde den 9:e 1995). Sjöorrens höststräck är dock påfallande utdraget
i tiden och pågår långt in i november. Höga
dagssummor (minst 400 ex.) har rapporterats
från samtliga månadsdekader fram till mitten
av november.
DEN STÖRSTA DAGSSUMMA som veterligen har

rapporterats är 2 410 ex. på sydsträck förbi
Skatudden 18 oktober 1982. Utöver denna,
och de två ovan nämnda, finns det ytterligare
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två kända dagssummor som är fyrsiffriga;
1 557 ex. mot S Rönnskärs udde 14 september 1974 samt 1 700 ex. på sträck Söderarm
15 september 1992. Eftersom merparten av
höststräcket passerar längs kusten har flertalet
höga dagssummor rapporterats från kända
sträcklokaler längs Väddökusten; d.v.s. Skatudden, Rönnskärs udde och Simpnäs. Det
finns dock några få även från mer nordliga
lokaler som Fågelsundet, Björn och Örskär.
Från tidigare år finns även några rapporter om
höga antal på sträck från Söderarm.
UNDER HÖSTSTRÄCKET RASTAR också stora flockar

vid kusten, men nästan bara i slutet av sträckperioden (slutet av oktober fram till mitten
av november). Det är inte helt ovanligt med
tresiffriga antal och ansamlingar innehållande
minst 250 individer har rapporterats vid flera
tiotal tillfällen. Flest rapporter har inkommit
från Rönnskärs udde (inklusive Sennebyhaken), men stora flockar har också rapporterats
från t.ex. Skatudden, Öresundsgrepen (utanför Biotestsjön) samt Lövstabukten (utanför
Svarthamn/Skutskärsverken). De två största
ansamlingar som veterligen har iakttagits är
minst 1000 ex. på havet utanför Biotestsjön
5 november 2000 samt 575 ex. utanför Arholma 31 oktober 1999. Något färre, cirka
450 ex., har rapporterats från flera lokaler;
Biotestsjön (29/10 1998), Skatudden (6/11
2005 samt 26/10 2006) samt Rönnskärs udde
(26/10 1993).
Även om sjöorrens höststräck till övervägande delen passerar längs med kusten, sker
det ett sannolikt inte obetydligt sträck över
inlandet också under denna årstid. Det är
troligen inte av samma omfattning som under
våren, men denna slutsats bygger mest på de
relativt få fynd av rastande sjöorrar som finns
från våra sjöar under hösten. Att höststräcket
över inlandet är mer omfattande än vad
antalet fynd i sjöarna ger sken av indikeras
av rapporterna från Lövstabukten, utanför
Dalälvens mynning. Från senare år finns ett
flertal rapporter om stora antal rastande
härifrån och det är också här det veterligen
enda kända fyndet av många rastande, 450
ex., från början av hösten, den 7 september
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2008, finns. Som tidigare nämnts är det vid
denna tid flera av de allra högsta dagssummorna sträckande sjöorrar har rapporterats,
men dessa är i första hand från Väddökusten.
Kanske är det så att ett inte obetydligt antal
sträcker in över land, uppströms Dalälven, när
de, efter att ha följt Norrlandskusten, kommer
längst in i Lövstabukten och Upplandskusten
viker av mot sydost. Att det inte har rapporterats några stora antal på sträck kan bero
på att de rastar på havet under dagen och
sträcker vidare, in över land, först under den
efterföljande natten.
ATT FÅ SE STRÄCKANDE SJÖORRAR över inlandet
är således ytterst ovanligt och den enda kända
rapporten från hösten är 50 ex. mot syd över
Hågadalen, Uppsala 4 september 2004. Att
sträcket av sjöorre denna dag var omfattande
vet vi därför att 1 960 ex. då inräknades på
sydsträck förbi Arsläjan på Björkö-Arholma.
Det är för övrigt inte ens varje höst det rapporteras höstfynd av rastande i inlandet, men
det händer att vanligtvis några få individer kan
ses i våra sjöar. Vid några tillfällen genom åren
har lite större flockar rapporterats och det
finns två fynd av tresiffriga antal, båda från
Tämnaren: 110 ex. 16 oktober 1984 och 124
ex. 7 november 1994. En annan stor flock från

hösten som kan vara värd att nämna var
75 ex. i Lårstaviken 17 oktober 1964.
Det mest udda av alla höstfynd från
inlandet var den sjöorre som upptäcktes i
Svandammen i Uppsala 16 november 1990.
Sjöorren i Svandammen var inte helt kry
och den hittades senare, i slutet av december, död. Vinterfynd i inlandet är för övrigt
generellt ovanliga. Veterligen finns bara
ytterligare en handfull fynd av vardera en
eller två individer; samtliga i Mälaren under
2000-talet, sannolikt mest en följd av senare
års allt mer isfria vintrar. Annars är sjöorren
en regelbunden övervintrare längs kusten så
länge det finns isfria vatten. Normalt är det
små antal, men något enstaka år kan någon
större flock dröja kvar in i december (som
mest 275 ex. Öregrundsgrepen 3 december
2000), men sedan brukar flockarna vanligtvis
innehålla på sin höjd några 10-tal individer.
Den 6 januari 2006 fanns dock fortfarande ett
hundratal individer kvar i Öregrundsgrepen
och det finns en tendens till att allt större
flockar har registrerats under de allra senaste
milda vintrarna.
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