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Tita grå i Nåsten 

Vid lunchtid den 13 september 2008 spanade jag som vanligt 

av fälten vid Läby med tubkikaren. Bakom garaget där jag 

bor i utkanten av Håga by kan jag se tre kilometer västerut. 

En fin flock med 200 starar och 15 vipor blev plötsligt skrämda av en 

pilgrimsfalk som gjorde en snabb räd. Några timmar senare hade jag 

precis anträtt Kulturnatten då flera sms och telefonsamtal ramlade in 

på mobilen: har du lappuggla hemma hos dig? Det är ju trevligt när ens 

vänner tror att hela storskogen Nåsten utgör ens trädgård! Rapporterna 

berättade att Lars Ferm på morgonen hade sett en lappuggla på nära 

håll vid en trädesåker som ligger insprängd i skogen någon kilometer 

öster om Högbyhatt. 

ALICIA OCH LAPPUGGLAN
Lappugglan noterade vår närvaro med några 
avmätta ögonkast, därefter var det åter full 
fokus på sorkarna.
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Under eftermiddagen besökte jag trädesåkern 
och en långsmal betesmark i dess närhet utan 
lycka. Något senare, efter middagen, var det 
en halvtimme skådarljus kvar och jag slängde 
mig på cykeln utan vare sig tubkikare eller 
kamera; jag hade ju inte särskilt stora för-
hoppningar. Direkt när jag kom till inägans 
södra del såg jag en stooor uggla på en stäng-
selstolpe ett par hundra meter bort. Då detta 
är slagugglemarker var givetvis slaguggla min 
första tanke, men när jag lyfte handkikaren var 
det något som inte stämde; det tog säkert 10 
sekunder innan jag förstod att en lappuggla 
och inte en slaguggla satt framför mig. 

LIKT EN GIGANTISK varfågel spanade den rastlöst 
från toppen av låga buskar, unggranar och 
stängselstolpar. Inte mer än någon minut 
stilla, sedan iväg några tiotals meter till nästa 
utsiktspost. Jag såg åtminstone två utfall mot 
marken men utan framgång för ugglans del. 
När det var så sent att ugglan nästan löstes 
upp i mörkret försvann tita grå norrut in i 
skogen. Dagen därpå hoppades ungefär 30 
skådare på en repris men inget sågs från tidig 
morgon till sen kväll. Veckorna därpå gjorde 
jag många och långa cykelturer och sökte 
av alla lämpliga öppna områden i Nåsten. 
Inget spår efter ugglan men en hel del annat 
spännande: gråspett, sparvuggla, slaguggla, 
pärluggla, nötkråka, trädlärka, flera havsörnar, 
över 1000 sträckande tranor med mera.

DRYGT TVÅ MÅNADER senare, den 15 november, 
besökte jag ett rätt nyupptaget hygge mellan 
Högbyhatt och Gåsmossen. Min tanke var att 
spana efter hökuggla då området ser lämpligt 
ut för arten. I oländig och blöt terräng ledde 
jag cykeln över hyggets stenbumlingar och 
hala rötter. Full uppmärksamhet nedåt för att 
inte dråsa i backen. När jag till slut pustade ut 
och tittade upp såg jag något stort och blött 
15 m bort i en tanig björk… återigen var 
första tanken slaguggla, läckert! Men… nej, 
då den vände sig om blev jag som fastnaglad 
i marken. Vilka ögon! Den var rejält sur efter 
nattens regnande och satt som en gam med 
vingarna halvt utfällda, stjärten utspridd och 
nackfjädrarna resta. Efter att ha satt mig ner 

och njutit av ugglan under en halvtimme 
cyklade jag hem och ringde Martin Tjernberg 
så han kunde larma ut den till andra intres-
serade. En knapp timme senare återvände 
jag till platsen med min dotter Alicia. Hon 
tillhör den aktiva och inte så tysta sorten. Till 
en början försökte jag hota med: ”lappugglan 
är lika stor som du… och den äter ju mest 
sork… men om du retar upp den tillräckligt 
kan man aldrig så noga veta…”. Inte för att 
dessa förmaningar behövdes; lappugglan 
noterade vår närvaro med några avmätta 
ögonkast, därefter var det åter full fokus på 
sorkarna. Efter en stund anlände den första 
skådaren, Martin Molin, och sedan kom fler 
och fler indroppandes. Lappugglan stannade 
kvar på hygget i åtta dagar innan den försvann; 
sista observationen gjordes i hyggets södra del 
en bit norr om Vargmyran. Därefter sökte 
jag den flera gånger utan framgång, men när 
jag skriver dessa rader, den 27 december, får 
jag höra att en lappuggla har setts vid Övre 
Föret drygt 5 km öster om Högbyhatt. Kan 
det vara samma!?

DET ÄR SVÅRT att sia om det var en eller två 
lappugglor i Nåsten. Avståndet var mindre 
än en kilometer men å andra sidan gick det 
två månader mellan observationerna. Min 
gissning är nog att det är två olika individer 
med tanke på att jag verkligen har spanat 
av alla lämpliga områden under perioden 
däremellan. Och man vill ju inte tro att man 
missar en lappuggla som lever så pass öppet 
och är så pass stor …

Under hösten 2008 fick många, många 
skådare stifta bekantskap med såväl lappugg-
lan som Nåsten för första gången. Förhopp-
ningsvis är det fler som återkommer till denna 
härliga skog där de flesta storskogsfåglar 
häckar eller ses regelbundet. Under året har 
inte mindre än sju arter hackspettar och sju 
arter ugglor observerats i naturreservatet. Inte 
många skogar i Uppland matchar det!


