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En av de unga bredstjärtade labbar som note-
rades vid Siljan i Dalarna under invasionshösten 
2014. Storsiljan den 2 okt 2014. FOTO LARS HANSSON
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Efter ett uppehåll på femton år var det hösten 2014 åter dags för 

ett invasionsartat uppträdande av bredstjärtad labb i Uppland. 

Sammantaget registrerades ungefär 600 individer i landskapet 

denna höst. Förra gången något liknande ägde rum, hösten 1999, 

var omfattningen, om vi skall se till den spontana rapporteringen, 

än större. Då registrerades cirka 900 individer, vilket kan jämföras 

med de totalt drygt 150 bredstjärtade labbar som dittills hade rap-

porterats från Uppland. Sett ur detta perspektiv uppfattades hän-

delsen 1999 givetvis som unik. Det stora flertalet av alla som sågs 

då, liksom under hösten 2014, var ungfåglar, och uppträdandet 

antogs i första hand vara en följd av en lyckad häckningssäsong 

med mycket god tillgång på lämlar på den sibiriska tundran. Hur 

unikt dessa uppträdanden i själva verket är, vet vi egentligen inte. 

Rimligtvis måste det ha passerat stora mängder bredstjärtad labb 

över Uppland tidigare, men hösten 1999 var första gången detta 

uppmärksammades på allvar. Att det inte hade noterats förrän då 

beror troligen på ett förändrat sätt att bedriva fågelskådning, men 

även på ökad kunskap och förbättrad kikarutrustning.

Bredstjärtad labb 
i Uppland

BILL DOUHAN
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Normalt rapporteras numera på sin höjd ett 
eller ett par tiotal individer i landskapet under 
en höst. Antalen 1999 och 2014 är således 
uppseendeväckande. Att omfattningen dessa 
höstar så helt avviker från mer normala år 
betyder sannolikt att det måste finnas även 
andra orsaker än bara följden av ett bra häck-
ningsresultat. Lämlar har en periodicitet med 
massförekomst ungefär var tredje eller fjärde 
år, och det är då som till exempel bredstjär-
tad labb och fjälluggla har förutsättningar 
att producera många ungar. Att endast två 
så stora flyttningar är kända från senare år 
måste rimligtvis bero på att flertalet, som 
kommit på vingarna andra år med många 
lämlar, torde ha tagit en annan, mer normal, 
väg till övervintringsområdena. Den extremt 
stora dominansen av ungfåglar 2014 tyder på 
att det i första hand var just dessa som tog en 
avvikande flyttningsväg, medan den normala 
användes av de gamla fåglarna.

Efter det individrika uppträdandet hösten 
2014, kan det vara på sin plats att försöka 
ge en bild av händelseförloppet och fundera 
kring bakomliggande orsaker. Innan jag kom-
mer in på detta, kan det vara av intresse att se 
tillbaka på vad som tidigare är känt om den 
bredstjärtade labbens uppträdande i Uppland.

Historik 
Det första fyndet av bredstjärtad labb i Upp-
land, sannolikt även i Sverige, var en individ 
som sköts vid Söderfors 1792. Nästa kända 
iakttagelse är från 1879 då två individer sköts 
vid Uppsala i oktober. En av dessa, en adult 
fågel, finns kvar som uppstoppad på Upp-
sala universitet (Tjernberg 1996). Att det är 
så lång tid som nära ett sekel mellan dessa 
fynd är uppseendeväckande, men redan året 
därpå, 1880, sågs två på sträck mot norr över 

för denna iakttagelse är remarkabla, mitt i 
sommaren och i inlandet, men hade kanske 
något med det exceptionella uppträdande 
av arten i Europa året innan att göra. Hösten 
1879 observerades mängder av bredstjärtade 
labbar i hela Nordvästeuropa, hundratals även 
i inlandet.

Att det sedan skulle dröja ytterligare 

nästan hundra år till nästa fynd i Uppland är 
än mer anmärkningsvärt. Detta gjordes först 
1976 då en adult fågel den 3 oktober sågs 
sträcka mot söder förbi Svenska Högarna. 
Samma höst noterades även tre på sydsträck 
förbi Rönnskärs udde så sent som den 14 no-
vember. Denna dag passerade där ytterligare 
sex obestämda labbar, som troligen också var 
bredstjärtade.

Redan året därpå noterades ett vårfynd: en 
gammal fågel av ljus morf sträckte mot norr 
förbi Svenska Högarna den 22 maj. Detta är 
det första kända vårfyndet i landskapet. Från 
1978 finns sedan tre observationer: vardera 
en gammal fågel (ljus morf) vid Grisslehamn 
redan den 17 augusti respektive sträckande 
förbi Svenska Högarna den 10 oktober. Det 
tredje fyndet var en ungfågel som sågs i Löv-
stabukten så sent som den 26 december. Den 
enda iakttagelsen under 1979 var en gammal 
fågel på sydsträck förbi Svenska Högarna den 

åren på 1970-talet, totalt nio individer, fanns 
förhoppningar om ett ökat antal iakttagelser 
under de därpå följande åren, men det blev 
inte så mycket med det. Under 1980-talet 
rapporterades arten i och för sig sex av tio år, 
men totalt sett bara elva individer, varav fem 
mot syd förbi Rönnskärs udde den 27 oktober 
år 1985. Ytterligare en iakttagelse finns från 
denna höst och den gjordes i inlandet: en äldre 

12 november. Detta är det första inlandsfyn-
det i Uppland i modern tid.

Även om det bara registrerades ett fynd 
1990, en ungfågel mot syd förbi Björn den 
3 september, var det under 1990-talet som 
bredstjärtad labb mer regelbundet började 
rapporteras från Uppland. Arten har under 
och efter detta decennium noterats årligen, 
även om antalet fynd har varierat högst 
avsevärt (se Figur 1). De totalt 40 individer 
som rapporterades 1991 var då sensationellt 
många. Det började med en gammal fågel 
mot söder förbi Skatudden så tidigt som den 
4 augusti, men den följdes av 38 ungfåglar 
på olika lokaler längs kusten mellan 17 sep-
tember och 23 oktober. Hela 27 av dessa sågs 
från Björn, och sedan dess är ön känd som en 
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bra lokal för bredstjärtad labb under hösten. 
Utöver dessa totalt 39 individer vid kusten 
gjordes ett inlandfynd. Det var en individ 
som sträckte mot väster vid Hjälstaviken den 
17 september.

Även 1992 blev ett bra år med 39 indivi-
der från den 17 augusti till 15 oktober. Två 
ungfåglar på sydsträck rapporterades från 
Björn redan den 22 augusti och så många som 
elva, varav tio årsungar, sågs där sträcka mot 
söder eller sydost den 5 september. Efter dessa 
två år, med för den tiden mycket höga antal, 
följde ett år med mer blygsamma tio individer. 
Av dessa tio var dock så många som nio gamla 
fåglar. År 1994 blev åter ett bra år med totalt 
18 individer. Av dessa var fyra äldre fåglar, 
medan resterande bedömdes vara årsungar. 

Efter dessa fyra år med jämförelsevis 
många bredstjärtade labbar, noterades endast 

tre 1995, samtliga vid Björn, varav en ungfågel 
redan den 26 augusti. Det efterföljande året 
blev bättre med tolv individer, varav tre adulta 
och en subadult, flertalet sedda från Björn. 
Endast två sågs på andra lokaler.

Åren 1997 och 1998 blev åter förhål-
landevis magra år med fem respektive fyra 
rapporterade. Anmärkningsvärt är dock att 
fem av dem gjordes under våren och tre under 
sommaren. Vårfynden var följande: två adulta 
mot norr Biotestsjön den 17 maj 1997 samt 
vardera en fågel på nordsträck förbi Horsten 
den 2 respektive 9 maj1998 och en adult mot 
väster Örskär 9 maj samma år. Från tidigare 
år finns endast ett vårfynd, vilket gör dessa 
iakttagelser än mer anmärkningsvärda. Även 
sommarfynd noterades båda åren: en adult 
eller subadult vid Skatudden och en adult 
förbi Björn, båda den 9 augusti 1997, samt 
en adult mot sydväst Örskär den 24 juli 1998. 

Figur 1. Antalet observerade bredstjärtade labbar i Uppland 1976–2014 (gul stapel), varav vårfynd 
(blå stapel).

Figur 1. Antalet observerade individer av bredstjärtad labb i Uppland åren 
1976-2014 (gul stapel), därav under våren (blå stapel). 
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 Även 1992 blev ett bra år med sammantaget 39 individer under perioden 17/8 
– 15/10. Två ungfåglar på sydsträck rapporterades från Björn redan 22/8 och så 
många som elva, därav tio årsungar, sågs sträcka mot söder eller sydost vid 
samma lokal 5/9. Efter dessa två år med för den tiden mycket höga antal följde 
ett år med mer blygsamma tio individer rapporterade. Betydligt sämre således, 
men i ett tillbakablickande perspektiv ändå ett ansenligt antal. Av dessa tio var 
dock så många som nio gamla fåglar medan den resterande individen var en 
ungfågel eller subadult. År 1994 blev åter ett bra år med totalt 18 individer. Av 
dessa var fyra äldre fåglar medan resterande bedömdes vara årsungar. Merparten 
rapporterades från Björn. 
 Efter dessa fyra år med jämförelsevis många bredstjärtade labbar noterades 
endast tre år 1995. Samtliga rapporterades från Björn, bland annat en ungfågel 
redan 26/8. Det efterföljande året blev bättre med tolv individer, därav tre adulta 
och en subadult, flertalet sedda från Björn. Endast två sågs på andra lokaler. 
 Åren 1997 och 1998 blev åter förhållandevis magra år med sammantaget fem 
respektive fyra rapporterade. Antalet individer var låga dessa år, men mest 
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Även om det finns några få augustifynd från 
tidigare år, var dessa sommarfynd givetvis 
uppseendeväckande.

Åren 1997 och 1998 var således intres-
santa på sitt sätt, men år 1999 skulle komma 
att gå till historien för artens exceptionella 
uppträdande i landskapet, för övrigt i hela 
landet. Det blev ett vårfynd även detta år, 
en adult vid Horssten den 4 maj, men det 
var hösten som bjöd på högtidsstunder för 
oss som uppskattar labbar. Det började med 
två ungfåglar mot väster vid Skatudden den 
13 september och följdes sedan lite trevande 
med ytterligare sex årsungar på olika lokaler 
längs kusten fram till och med den 24. Det var 
dock den 25 september som skulle komma att 
bli den verkliga höjdpunkten. De skådare som 
då befann sig på i första hand Billudden och 
Björn, kommer med rätta aldrig att glömma 
den dagen. När kvällen kom, kunde de på Bill-
udden summera 387 individer på sträck, och 
från Björn sågs cirka 200 flyga söderut under 

på dessa två lokaler bedömdes vara olika in-
divider och alla, utom en, var årsungar. Från 

Örskär sågs nio bestämda bredstjärtade labbar 
sträcka mot väster, men även 110 obestämda 
på långt håll, där majoriteten säkerligen också 
var av denna art.

plats vid den norra Upplandskusten, medan 
andra var stationerade längre söderut. Bred-
stjärtade labbar observerades både vid Skat-
udden och Rönnskärs udde. Vid Skatudden 
noterades tre på sydsträck och vid Rönnskärs 
udde 13. I övrigt finns inga rapporter om 
bredstjärtade labbar denna dag. Även om 
bevakningen av den östra kuststräckan över 
lag var bristfällig, kan vi anta att den stora pas-
sagen huvudsakligen berörde den nordligaste 
Upplandskusten.

Efter den 25 september noterades arten 
även påföljande dag, men avsevärt färre. 
Sträckbenägenheten var nu närmast obefintlig 
och från Björn sågs cirka 35 stationära indi-
vider. Vid Långsandsörarna noterades dock 
elva ungfåglar sträcka mot sydost och vid 
Horssten fem årsungar mot sydväst. Därefter 
följde några dagar med endast enstaka iakt-
tagelser, men den 2 oktober rapporterades 21 

Till havs skaffar alla labbar föda främst genom att jaga måsfåglar och tärnor och tvinga av dem  
deras fångst. Här är det en ung “brelle” (skådarslang för bredstjärtad labb) som förföljer en fiskmås. 
Björn den 11 oktober 2014.  FOTO: CURT JOHNSSON
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ungfåglar sträcka mot väster vid Örskär och 
dagen därpå ytterligare 15 mot VSV samt 
fem stationära.

 Därefter rapporterades arten från 
olika lokaler längs kusten flertalet dagar fram 
till oktober månads slut. Antalet bokförda 
individer var inte i närheten av vad som 
noterades den 25 september, men i oktober 
rapporterades fler än tio den 6 och 7 (Björn), 
27 (Skatudden), 30 Örskär samt 31 (Björn). 
Flest, 18 individer, noterades såväl från Björn 
den 6 som Örskär den 30 oktober. Även från 
november finns fynd (åtta). Som mest inräk-
nades 16 årsungar mot sydost vid Björn den 
6 och den sista för månaden, och året, var en 
ungfågel mot söder Rönnskärs udde den 21 
november. Samtliga observationer detta år var 
från kusten, men många sågs sträcka in över 
land vid Billudden.

Sammantaget registrerades cirka 900 
bredstjärtade labbar i Uppland hösten 1999 
och uppträdandet ansågs då som exceptio-
nellt. Hösten 1999 följdes dock av fyra år med 
få observerade individer: sex, tre, sju respek-
tive sex, samtliga från kända kustlokaler. Från 
åren 2000 och 2001 finns det inga iakttagelser 
som skiljer sig från mönstret. Fynden under 
2002 avviker dock rejält från normen vad 
gäller fördelningen under året. Samtliga sju 
individer sågs nämligen under våren varav fyra 
från Horssten. Av de sex fynd som finns från 
2003 är två från våren, ett från augusti och tre 
från hösten. En adult mot ost vid Fågelsundet 
redan den 15 augusti är värd att nämna.

Därefter följde två år med fler observe-
rade, 13 respektive 27, samt 2006 med åter 
svaga åtta rapporterade. Alla tre åren notera-
des vardera ett vårfynd, samtliga från Hors-
sten i maj. Övriga var höstfynd, som vanligt 
rapporterade från kusten eller skärgården. 
Inget av dessa tre år var rimligtvis riktigt bra 
ur häckningssynpunkt, möjligen med undan-
tag för 2005, då 26 individer registrerades 
under hösten, varav 16 under andra halvan av 

ett åtminstone hyfsat häckningsår (mer om 
detta nedan).

Påföljande år, 2007, var dock uppen-
barligen ett år med god tillgång på lämmel 

i häckningsområdena. Sedan fyra individer 
observerades under våren, rapporterades 58 
från hösten, vilket då var den näst högsta no-
teringen för landskapet efter 1999. Endast sex 
observerades under september medan antalet 
under oktober blev 41. Under november bok-
fördes tio individer varav sex årsungar mot syd 
vid Skatudden den 27 november, vilket också 
var den sista observationen för året.

Därefter följde åter två svaga år med en-
dast tio respektive fyra fåglar sedda, varav sju 
respektive bara en under hösten. Från 2008 
finns ett vårfynd av en gammal sträckande 
fågel vid Skötkobb i Harö skärgård (Värmdö 
kommun) redan den 30 april, men även två 
iakttagelser från sommaren. En 3K-fågel 
sågs vid Kniven i Lövstabukten den17 juni 
och en 2K+ observerades flyga mot öster vid 
Fågelsundet den 2 augusti. Det är inte helt 
osannolikt att det var samma individ som 
sågs vid dessa två tillfällen och att den i så fall 
hade uppehållit sig i Lövstabukten under hela 
perioden. Från 2009 finns endast ett höstfynd, 
en äldre fågel rapporterad som 3K eller 4K, 
vid Björn redan den 24 augusti. En 3K-fågel 
hade dock setts där mellan den 16 juni och 
21 juli och mycket talar för att det var samma 
individ som sedan åter sågs på lokalen liksom 
vid Rödhäll den 23 juli. Det ligger för övrigt 
nära till hands att misstänka att det var samma 
individ som sågs i juni året innan vid såväl 
Kniven, Björn som Rödhäll.

År 2010 blev det något bättre med 20 
individer rapporterade från hösten (därtill 
fyra under våren). Det finns inga iakttagelser 
efter den 23 oktober, men den 14 oktober 
drog åtta årsungar mot väster vid Fågelsundet 
liksom fem åt sydost förbi Örsten (Singö), 
vilket indikerar att ungproduktionen bör 
ha varit hyfsad. Hösten 2011 noterades 15 
individer samt ett vinterfynd i slutet av de-
cember. Det rörde sig om två årsungar som 
sågs flyga mot sydväst utanför Billudden så 
sent som dagen före nyårsaftonen. Även detta 
år registrerades tre vårfynd, varav två gamla 
fåglar sträckande vid Horssten i början av maj. 
Den tredje iakttagelsen denna vår är dock mer 
anmärkningsvärd. Det var en gammal fågel 
som sågs sträcka mot norr över sjön Vällen, 
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långt från kusten, den 8 maj. Detta är ett av 
få inlandsfynd i Uppland och det enda från 
vårsträcket.

Observationen vid Billudden den 30 de-
cember 2011 indikerar att bredstjärtad labb 
(numera) i enstaka fall kanske kan övervintra 
i Östersjön om vintern inte är för sträng. Från 
januari 2012 finns ytterligare ett vinterfynd 
publicerat. Den 8 passerade en 2K-fågel 
söderut förbi Horssten. Det går givetvis inte 
att säga med säkerhet, men kanske var det en 
av individerna från Billudden. Efter hela fem 
vårfynd detta år, samtliga från kusten i sydost 
(i Stockholms rapportområde), observerades 
sedan måttliga 13 individer under hösten. 
Ett av vårfynden bör dock nämnas. Det var 
en gammal fågel som sågs sträcka mot norr 
i Grönskärs skärgård den 7 juni. Tidpunkten 
är sen för att vara ett vårfynd, men kanske 
var det ändå en försenad individ på väg mot 

häckningsområdena i nordost. Även 2013 var 
ett magert år med två vårfynd och endast sex 
individer rapporterade från hösten.

Hösten 2014 
Fyra individer observerades i landskapet 
under våren, samtliga i Stockholms rapport-
område i månadsskiftet april/maj. Detta är ett 
numera ganska normalt antal för denna årstid. 

uppträdande av arten som var extremt. Även 
om antalet fåglar kanske inte var fullt lika 
stort som hösten 1999, var det ändå betydligt 
större än normalt och står för de hittills näst 
största kända höstsiffrorna. Uppträdandet 
började med en individ flygande mot öster vid 
Björn den 10 september och avslutades med 
två årsungar som uppehöll sig i Lövstabuk-
ten ända fram i mitten av december. Under 
perioden däremellan hände det dock en hel 

En sannolikt unik bild på tre arter labbar tillsammans vid Upplandskusten. Från vänster ses en äldre 
kustlabb (har utväxta stjärtspröt, den verkar rugga de inre handpennorna), ung fjällabb (långa 
smala vingar och långsträckt stjärtparti i kombination med trubbiga mittre stjärtpennor) samt en 
ung bredstjärtad labb (notera bland annat kroppsform gentemot kustlabb och trubbiga mittre 
stjärtpennor, näbb-/dräktkaraktärer är svåra att urskilja på bilden). Svarthamn den 22 september 
2014. FOTO: MICHAEL TYDÉN.
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del och det kan vara intressant att lämna en 
redogörelse för skeendet (se Figur 2).

Efter det första höstfyndet dröjde det en 
vecka innan nästa rapporterades: en ungfågel 

september. Det var dock från och med den 
20 som flyttningen började ta fart på allvar 
med dagliga rapporter fram till och med den 

(14 ex mot sydväst och fyra rastande). Dagen 
därpå noterades arten åter vid kusten i norr 
(Svarthamn, Billudden och Fågelsundet), men 
även vid Simpnäs, där sex ungfåglar sträckte 
söderut. Den 23 var bevakningen sämre i norr, 
men 21 årsungar rapporterades på sydsträck 
vid Simpnäs. Den 25 september fanns det 
åter skådare på Björn och elva bredstjärtade 
labbar sågs. De som åldersbestämdes var alla 
ungfåglar.

Sedan följde en vecka med endast en 
handfull fynd av som mest två individer. 
Den 3 oktober var skådare åter på Björn och 
elva bredstjärtade registrerades, varav nio 
flygande mot sydväst. Under de fem därpå 
följande dagarna noterades tvåsiffriga antal 
åtminstone på någon kustlokal, som mest 
17 årsungar mot sydost förbi Björn den 6 
oktober och 30 sträckande individer vid Få-
gelsundet den 8. Enstaka individer sågs även 
på kustlokaler längre söderut, bland annat två 
årsungar sträckande vid Horssten den 5. Trots 
välbesökt av skådare sågs annars som vanligt 

få bredstjärtade vid Horssten (och Svenska 
Högarna) under hösten.

Dagarna mellan 11 och 15 oktober regist-
rerades åter tvåsiffriga antal vid kusten i norr 
och det var en topp den 12 med så många 
som 61 sträckande förbi Björn. Trots detta så 
rapporterades få från andra lokaler. Vid kusten 
längre söderut sågs till exempel bara vardera 
en vid Skatudden, Sennebyhaken respektive 
Horssten. Dagen därpå var klart sämre, men 
ändå sågs bland annat tio mot sydväst från 
Björn samt 16 årsungar sträckande vid Billud-

många för lokalen. Tyvärr var det ingen be-
manning på Björn den 14 och15 oktober, men 
36 ungfåglar vid Fågelsundet den 14 och 21 
vid Billudden den 15, flertalet sträckande in 
över land, indikerar att det sannolikt var bra 
även på Björn dessa två dagar. Insträcket över 
land den 14 resulterade för övrigt i höstens 
enda iakttagelse från inlandet, en ungfågel 
som sträckte mot sydväst vid Stavby.

Därefter följde några dagar med endast 
några få observationer av högst fyra individer, 
men den 20 oktober sågs åter många, 34 års-
ungar, som drog mot öster vid Fågelsundet. 
Under de följande sex dagarna rapporteras 
arten dagligen, men i efter hand minskande 
antal (som mest nio individer Fågelsundet 
den 22). Efter tre dagar utan fynd rappor-
terades åter några få i månadsskiftet innan 
det var dags för en avslutande topp den 

Figur 2. Antalet rapporterade bredstjärtade labbar i Uppland hösten 2014.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

A
nt

al
 in

di
vi

de
r

Veckoslut                Vardag
10

/9

13
/9

16
/9

19
/9

22
/9

25
/9

28
/9

1/
10

4/
10

7/
10

10
/1

0

13
/1

0

16
/1

0

19
/1

0

22
/1

0

25
/1

0

28
/1

0

31
/1

0

3/
11

6/
11

9/
11

12
/1

1

15
/1

1



22  FÅGLAR I UPPLAND  3  2015

5 november med bland annat 19 årsungar vid 
Billudden, flertalet sträckande in över land, 
och tio mot väster vid Svarthamn. Regelrätta 
sträckrörelser registrerades även därefter med 
bland annat fem individer sträckande in över 
land vid Billudden den 13 och sju ungfåglar 
samma lokal den 17 november. Höstens sista 
bredstjärtade där flög mot nordost den 22. 
Året avslutades med flera observationer av 
som mest två stationära ungfåglar födosö-
kande i Lövstabukten fram till och med den 
17 december.

Varför varierar antalet så mycket mellan 
höstarna?
Före 1976 finns inga kända fynd av bredstjär-
tad labb i Uppland under detta århundrade 
och arten ansågs vara mycket ovanlig i land-
skapet fram till 1990. Sedan dess har arten 
dock rapporterats årligen och därtill i stigande 
antal. Orsaken är sannolikt inte att beståndet 
ökar eller att flyttningsvägarna har lagts om, 
utan beror snarare på att vårt sätt att skåda 
fågel har förändrats.

Den fågelskådning som vi är vana vid idag 
är av ett helt annat slag än den som var gängse 
för bara några få årtionden sedan. Därtill har 
vår kikarutrustning förbättrats högst avsevärt 
och våra möjligheter att snabbt förflytta oss 
till mer eller mindre avlägsna platser med 
egen bil har ökat. Parallellt med detta har 
också vår kunskap om olika arter, inte minst 
hur man skiljer närstående och snarlika åt, 
blivit mycket bättre. Vi kan numera också 
i betydligt högre grad välja rätt dag, det vill 
säga när väderutsikterna är de bästa, oavsett 
om det är vardag eller helgdag, för att skåda 
fågel. Tidigare var flertalet av oss tvungna att 
fysiskt vara på vår arbetsplats under varda-
garna, och det var i första hand veckosluten 
som stod till vårt förfogande. Numera kan vi 
i en helt annan utsträckning än tidigare välja 
att skåda istället för att arbeta även under var-
dagar. Högst betydelsefullt numera är också 
möjligheten att även i fält snabbt komma i 
kontakt med varandra via mobiltelefon och 
internet.

Den 25 september 1999 var i och för sig 
en lördag, vilket gjorde att flertalet av oss 

ändå hade möjlighet att välja denna dag för 

det även om det hade varit en vardag. Vi vis-
ste nämligen redan kvällen innan att många 
bredstjärtade labbar hade setts på sydsträck 
längs Norrlandkusten under dagen. Det fanns 
således förhoppningar om att dessa skulle nå 
Upplandskusten dagen därpå, det vill säga den 
25. De som valde att åka till Billudden gjorde 
det kanske mest med detta i tankarna, och 
de drog en vinstlott. De fick under dagen se 
fler bredstjärtade labbar än vad som någonsin 
gjorts i landet, vare sig förr eller senare. 

 Något liknande registrerades inte 
förrän hösten 2014, men inte ens då nådde vi 
dagssummor som kom i närheten av de 387 
som räknades in från Billudden den 25 sep-
tember 1999. Å andra sidan var sträckförlop-
pet av allt att döma mer utdraget hösten 2014 
och totalsumman för säsongen nådde till slut 
upp till omkring två tredjedelar av den som 
registrerades 1999. Under åren däremellan 
rapporterades som mest 58 individer hösten 
2007, men i övrigt lägre antal än så.

Den stora differensen i antal mellan 
höstarna kan bero på flera faktorer, men en 
viktig förklaring är givetvis betydande skill-
nader i häckningsframgång mellan olika år. 
Den bredstjärtade labben lever på och föder 
i huvudsak upp sina ungar med lämmel vid 
sina boplatser på den sibiriska tundran, och 
tillgången på dessa kan som bekant variera 
påtagligt mellan säsongerna. 

Det måste dock finnas även andra orsaker 
till de stora skillnaderna i antalet fynd mellan 
olika höstar. I och för sig var 1999 och 2014 
troligen ovanligt bra häckningsår, men det 
måste rimligtvis ha förekommit lämmelår 
med många ungar av bredstjärtad labb även 
andra höstar under början av 2000-talet. Var-
för iakttogs det då inte fler i Uppland dessa 
höstar? Att vi såg så många just 1999 och 
2014 kan i och för sig delvis ha berott på tur, 
men vi skulle rimligtvis ha uppmärksammat 
även andra höstar om många ungfåglar hade 
passerat Uppland.

Karaktäristiskt för 1999 och 2014, och 
för övrigt även andra höstar med relativt 
många rapporterade från Uppland, är den 
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totala dominansen av årsungar. Att gamla 
fåglar var få även dessa år kan delvis bero 
på att de genomgående flyttar tidigare än 
de unga, men kanske troligare att de i högre 
grad flyttar enligt det normala mönstret. Det 
stora flertalet gamla fåglarna flyttar av allt att 
döma västerut längs Ishavskusten och viker 
söderut i Atlanten först då de passerat mellan 
Svalbard och den norska nordkusten. Denna 
flyttningsväg är för övrigt den som merparten 
följer under vårflyttningen. Ett annat utmär-
kande drag för höstarna 1999 och 2014 var 
den delvis senarelagda flyttningen. I och för 
sig passerade merparten 1999 redan den 25 
september, en fullt normal tidpunkt, men 
sträcket pågick även under hela oktober och 
långt in i november. Hösten 2014 låg toppen 
knappt tre veckor senare med ett maximum 
kring mitten av oktober. Även denna gång var 
dock förloppet utdraget i tiden och fortsatte 
längre än vad det brukar göra. Observationer 
finns från ett flertal dagar i november. Den 
sista noteringen från denna månad var två 
sedda i Lövstabukten den 22 november, men 
härifrån rapporteras sedan som mest två års-
ungar ända fram till mitten av december. Det 
är typiskt att det i stort sett bara är ungfåglar 

som ses sent på hösten. Av alla dem som sågs 
hösten 2014, var det endast två som rappor-
terades vara adulta!

Karaktäristiskt för dessa två toppår har 
således varit de många ovanligt sena observa-
tionerna, men också den totala dominansen 
av ungfåglar. Även om dessa två år står i en 
klass för sig, finns det dock enstaka år där-
emellan med lite fler iakttagelser än vad som 
varit brukligt. År 2007 var ett sådant med 58 
bokförda individer under hösten. Bortsett från 
vardera en gammal fågel den 4 (Hjälstaviken!) 
respektive 29 september var övriga ungfåglar, 
bland annat inräknades så många som 26 
årsungar mot sydost vid Björn den 5 oktober. 
Detta tyder på en bra ungproduktion detta 
år, och mycket riktigt finns det också några 
observationer från november, bland annat sex 
ungfåglar mot syd förbi Skatudden så sent 
som den 27 november.

Det finns en del som talar för att även 
2005 var ett bra häckningsår. Totalt rappor-
terades 26 individer, klart fler än genomsnit-
tet, och 21 av dem sågs efter den 26 oktober, 
bland annat nio vid Arholma och fem vid 
Svarthamn så sent som den 16 november. 
Även hösten 2010 tillhör de bättre med sam-

Har man turen att kunna studera förbisträckande bredstjärtade labbar under så fina förhållanden 
som på bilden, kan man förutom form och flyktsätt titta efter flera vägledande dräktkaraktärer. Här 
ses fint bland annat den tvåfärgade näbben, den så kallade dubbelfläcken på vingundersidan (ljusa 
baser på både handpennor och handtäckare) och distinkt bandad undergump. Björn den 11 oktober 
2014. FOTO: CURT JOHNSSON
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“Mera labb åt folket!” lär den kände fågelmålaren Lars 
Jonsson ha skanderat vid ett tillfälle för många år sedan. 
Och visst är det något speciellt när det plötsligt dyker upp 
en labb i tubkikarens synfält. Här en ung bredstjärtad labb 
fotograferad från båt i Siljan den 2 okt 2014.
FOTO LARS HANSSON

mantaget 20 individer, varav 19 ungfåglar, 
men det finns inga fynd efter 23 oktober. 
Å andra sidan sågs så pass många som åtta 
sträckande mot väster vid Fågelsundet den14 
oktober och fem mot söder vid Örsten samma 
dag. Det finns dock ingenting från övriga delar 
av landet som talar för att detta var ett bra år 
med många ungfåglar.

Om vi ser till åren före 1999 rapportera-
des vardera 39 individer höstarna 1991 och 
1992. Det ansågs då sensationellt många, men 
uppträdandet dessa höstar visar inga likheter 
med mönstret från senare år med många 
observationer. Av dem som rapporterades 
från hösten 1991 är 22 från andra halvan av 

september och resterande från oktober, dock 
ingen efter den 23. Det stora flertalet var 
dock ungfåglar, bara fyra bokfördes som äldre 
individer. Av de 39 som rapporterades 1992 
sågs tre i slutet av augusti, 24 i september 
och tolv under första halvan av oktober men 
ingen senare. Även denna höst var det stora 
flertalet ungfåglar, medan fyra bedömdes 
vara äldre. Särskilt anmärkningsvärt var att så 
många som elva individer, varav tio årsungar, 
sågs sträcka mot söder vid Björn så tidigt 
som den 5 september. Från samma lokal rap-
porteras två årsungar på 
sydsträck redan den 
22 augusti, 
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vilket får anses som anmärkningsvärt tidigt.
År 1991 var av allt att döma ett bra 

häckningsår för bredstjärtad labb med många 
observationer under hösten, inte bara i Upp-
land, utan från hela landet. Trots lika många 
individer sedda i Uppland båda dessa höstar, 
är det mer tveksamt om även 1992 var ett år 
med god ungproduktion. Antalet observerade 
i landet denna höst var klart färre, ungefär en 
tredjedel jämfört med året innan. Att det blev 
så får anses som normalt, då det är sällan följer 
två bra år på varandra.

Trots relativt många individer i Uppland 
båda dessa höstar rapporterades dock inga 
sena iakttagelser. Det visar att det troligen inte 

finns något direkt samband mellan sena obser-
vationer och ett bra häckningsår. Årsungarna 
kan istället ha tagit en annan flyttningsväg 
eller också har sträckobservationerna varit 
otillräckliga och passagen till stor del undgått 
uppmärksamhet. Det senare är en realitet att 
ta i beaktande om vi går tillbaka i tiden, då 
bevakningen inte var lika omfattande. 

Det finns åtminstone ett år före 1990 då 
ungproduktionen bevisligen måste ha varit 
god, men inte resulterade i många fynd här i 
Uppland. Ett sådant var 1985, då mängder av 
bredstjärtade labbar, huvudsakligen ungfåglar, 
sågs längs Västkusten under hösten. Här i 
Uppland gjordes två sena fynd: fyra indivi-
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der mot söder förbi Rönnskärs udde den 27 
oktober samt en gammal fågel över Gorran i 

som sågs vid Rönnskärs udde var en gammal 
fågel, vilket är anmärkningsvärt så sent på 
säsongen. Sent var även uppträdandet längs 
Västkusten, vilket kulminerade i början av 
november. Orsaken till inflödet var troligen 
rådande väderförhållanden. Sannolikt hade 
de drivits in mot land av de mycket hårda 
vindar från nord och nordväst som rådde 
före och under den aktuella tiden. Att det 
var många individer inblandade understryks 
av att anmärkningsvärt många registrerades 
även längs den norska kusten (Størkersen 
1986) och kring England (Fox & Aspinall 
1987) vid denna tid. Även här var andelen 
ungfåglar mycket hög, vilket tyder på ett bra 
häckningsår.

Av de cirka 600 åldersbestämda labbarna 
längs Västkusten bedömdes 29 vara gamla 
eller subadulta. Något förvånande är möjli-
gen att flertalet av de äldre individerna sågs 
först i november (även två av fem höstfåglar 
i Uppland var äldre individer), men å andra 
sidan registrerades även flertalet ungfåglar i 
denna månad. Enligt litteraturen övervintrar 
arten i huvudsak kring ekvatorn, bland annat 
utanför Afrikas västkust. De gamla fåglarna 
flyttar i genomsnitt före de unga, och i novem-
ber skall det normalt finnas få gamla kvar i 
nordliga vatten. Uppträdandet 1985 var dock 
annorlunda på så sätt att det fanns ovanligt 
många bredstjärtade labbar, såväl ungfåglar 
som äldre, kvar i norra Atlanten och Nordsjön 
sent på hösten. 

Även om de flesta labbar som sågs längs 
Västkusten anlände med vinden från nord-
väst, kan det givetvis ha kommit individer 
även från nordost, det vill säga över Finland 
– via Bottenhavet och Östersjön – och Sve-
rige. Tyvärr fanns det inte någon bevakning 
av sträcket längs den norra Upplandskusten 

bredstjärtade labbar vid Rönnskärs udde den 
27 oktober är ett sträck över inlandet inte alls 
osannolikt. Tvärtom, vid Vänersborgsviken, i 
sydvästra delen av Vänern, registrerades 30 
individer på sträck mot sydväst under hösten, 

flertalet i början och mitten av november. I 
och för sig är det inte uteslutet att flertalet 
av dessa dagarna innan hade blåst in från 
Västerhavet, men de kan likväl  ha anlänt från 

Ett annat år, då häckning för bredstjärtad 
labb var ovanligt lyckad, var 1976. I och för 
sig sågs denna höst endast ett fåtal individer i 
Sverige, men i England var förekomsten syn-
nerligen god och andelen ungfåglar mycket 
hög. Det finns dock bara två observationer av 
arten från Uppland denna höst, för övrigt de 
första under 1900-talet. Utöver en gammal 
individ vid Svenska Högarna den 3 oktober 
sågs där samma dag även tre troliga ungfåglar. 
Ytterligare sex troliga ungfåglar, som san-
nolikt tillhörde denna art, sträckte söderut 
förbi Rönnskärs udde så sent som den 14 
november. Tidpunkten för den senare iakt-
tagelsen, och att det bevisligen hade varit ett 
bra häckningsår, är ytterligare en indikation 
på att flyttningen för åtminstone årsungar kan 
passera längs Upplandskusten sent under år 
med bra ungproduktion om vädersituationen 
är den rätta. Hösten 1976 gjordes för övrigt 
ovanliga många inlandsfynd av arten i andra 
länder i Europa söder om Sverige. 

Varför så många och så sent?
Det var således anmärkningsvärt många bred-
stjärtade labbar som sågs i Uppland höstarna 
1999 och 2014. Därtill passerade många av 
dem betydligt senare än flertalet andra år. 
Finns det några samband mellan dessa fakta 
(utöver att många som passerar ökar chan-
sen för sena iakttagelser)? Båda höstarna var 
ovanligt varma, även på den sibiriska tundran. 
Gott om lämmel och en varm höst 
borde kunna innebära att labbarna, 
kanske då i första hand ung-
fåglarna, dröjer kvar längre 
än normalt. När så vädret 
till slut slår om, kan det 
innebära plötsliga och 
radikala förändringar 
med snö och kyla.

Ett sådant dras-
tiskt väderomslag 
borde få till följd 
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 Vita havet

Kaninhalvön

Ladoga

OnegaÖstersjön

Finska viken

Björn

Kalmarsund

Väringen

Siljan

att labbar, som eventuellt finns kvar, blir 
tvungna att hastigt påbörja sin flyttning. 
Hårda nordvindar innebär att de kanske får 
svårt att följa Ishavskusten mot väster och att 
de istället flyttar mot sydväst in över land. Ett 
alternativ för andra, som flyttar längs kusten, 
är att de på grund av vinden driver in i Vita 
havet efter att ha passerat den norra spetsen 
av Kaninhalvön.

Vita havet är en återvändsgränd för de 
labbar som sträcker in här. När de till slut når 
kusten i sydväst, blir de tvungna att vända 
om eller, kanske mer troligt, fortsätta in över 
land. Labbar är starka flygare och det är rim-
ligtvis inga problem för friska individer att 
klara en sådan färd, kanske förbi Onega och 
Ladoga, för att sedan nå Östersjön via Finska 
viken. Den fortsatta flyttningen för dem som 
kommer denna väg berör dock troligen inte 
Uppland. De fortsätter sannolikt mot sydväst 
och passerar kanske förbi Öland och Skåne 
innan de till slut flyger ut i Atlanten.

som når den västra kusten av Vita havet 
längre norrut sträcker vidare in över norra 
Finland och därmed når fram till Bottenhavet. 
Istället för att fortsätta in över Sverige mot 
väster, följer många troligen Norrlandskusten 
söderut. De som sågs där dagarna innan den 
25 september 1999 kom kanske den vägen. 
När de så småningom kom in i Gävlebukten 
och nådde Upplandskusten, där den viker 
av mot sydost, ställdes labbarna inför ett av-
görande beslut. Antingen var de tvungna att 
följa kusten vidare mot sydost, eller fortsätta 
vidare i färdriktningen, det vill säga mot syd-
väst in över land, kanske inledningsvis längs 
Dalälven.

Vi vet numera att många fortsätter in 
över land, medan andra tvekar, åtminstone 
inledningsvis. En hel del av de bredstjärtade 
som har setts vid Björn har inte varit på direkt 
sträck utan mest dragit omkring och terrori-
serat måsfåglar. Kanske är det individer som 
tvekat och stannat upp för att födosöka och 
samla kraft inför den fortsatta färden?
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Vissa dagar ses dock individer som passerar 
Fågelsundet och Björn med ostlig kurs och 
det förefaller rimligt att åtminstone en del av 
dem verkligen drar vidare längs Hållnäskusten 
mot sydost. Frågan är dock vad som händer 
när de kommer in i Öregrundsgrepen, och 
Gräsö tar vid utanför. Hur många av de labbar 
som kommer hit fortsätter ner i ”Grepen” och 
hur många väljer att passera Örskär innan 
de flyger söderut längs ostkusten av Gräsö? 
Den stora dagen 1999 sågs nio bredstjärtade 
labbar, därtill 110 obestämda, sannolikt av 
samma art, sträcka förbi Örskär mot väster. 

lite senare troligen Björn för att sedan nå 
Billudden och land. Att många bredstjärtade 
labbar verkligen valde den vägen, vet vi med 
säkerhet. Senare samma dag sågs nämligen 22 
individer i sjön Väringen (Västmanland) och 
dagen därpå bland annat 15 i Siljan.

Uppland den 25 september hade säkerligen 
kommit norrifrån längs Bottenhavet och nått 
eller vikt av mot Upplandskusten innan de 
skulle ha nått Åland. De som ändå valde att 
passera där, flög troligen vidare söderut utom 
synhåll från den uppländska kusten. Labbarna 
som sågs från Väddökusten flög rimligtvis väs-
ter om Åland, men det var påfallande få som 
registrerades här, som mest 13 vid Rönnskärs 
udde. Dagen därpå inräknades 140 på syd-
sträck genom Kalmarsund, men där passerade 
troligen till övervägande delen individer, som 
hade nått Östersjön via Finska viken. 

Huruvida individer som passerade 
Väddökusten därefter flög vidare längs kus-
ten mot söder, eller om de så småningom vek 
av in över land och tvärade mot Västkusten 
är okänt. Vilken väg tog exempelvis de 21 
bredstjärtade som den 21 september 2014 
passerade Simpnäs med sydlig kurs? Samma 
dag ägnade jag flera timmar åt att spana 
efter labbar på Svenska Högarna utan att se 
skymten av någon. Fler än några få har dock 
aldrig observerats från denna ögrupp, och det 
är kanske inte heller att vänta. Denna längst 
ut belägna skärgård ligger som en utpost om-
given av öppet hav. Det finns ingen ledlinje 
som får till exempel labbar att passera just här. 

Detsamma gäller för övrigt även Horssten, där 
inte heller särskilt många ses på sträck.

labbar, som trots allt passerar Simpnäs och 
Arholma, viker av mot sydväst när skärgården 
öppnar sig framför dem. På så sätt kommer 
de att flyga på bred front genom denna vid-
sträckta skärgård och därmed innanför såväl 
Svenska Högarna som Horssten. Å andra 
sidan skulle man då också kunna tänka sig att 
de åter samlar ihop sig när de når skärgårdens 
slut i söder, men det finns ingen övertygande 
rapportering som visar att så är fallet. Sam-
manfattningsvis kan sägas att det finns mycket 
kvar att reda ut hur den bredstjärtade labben 
sträcker över och förbi Uppland och övriga 
Sverige. Att sätta satellitsändare på några 
individer vore ytterst intressant!

Varför så sent?
De flesta bredstjärtade labbar, som hösten 
2014 sågs i Uppland och övriga delar av 
Östersjön, drog sannolikt snabbt vidare och 
försvann ut i Atlanten. Det var dock förvå-
nansvärt många som dröjde sig kvar långt 
in i november, enstaka ända in i december. 
En normal höst är det mycket ovanligt att 
se arten i Östersjön så sent, men det finns 
enstaka observationer även från sådana år. 
Andelen sena individer av totalantalet som 
passerar är sannolikt alltid liten, men en höst 
med en stor genomströmning kan det ändå 
bli ganska många fynd. Något som kan bidra 
till detta, är att skådarna då troligen i större 
utsträckning spanar efter dem än under mer 
normala höstar.

Att det blir kvar fåglar sent är egentligen 
inte så märkligt, särskilt inte om hösten är 
ovanligt varm, som 2014, och det finns gott 
om föda. Det förefaller ändå rimligt att tro 
att det i första hand är svagare individer som 
stannar, och att deras andel ökar vartefter 
vintern närmar sig. De starka individerna 
lämnar troligen Östersjön så snart det går för 
att sträcka vidare mot vinterkvarteren.

bredstjärtad labb att livnära sig sedan den har 
lämnat häckningsplatsen? Under ett lämmelår 
finns det kanske gott om lättfångade byten 
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ända fram till uppbrottet, då den plötsligt 
kan tvingas att flytta mot vinterkvarteren. 
Flyger den över land för att så småningom nå 
Östersjön, har den säkerligen svårt att få tag 
i föda längs vägen, men det kan bli problem 
även efter ankomsten dit. Där finns inga 
lämlar och den blir tvungen att snabbt ställa 
om till annan föda, till exempel att lära sig 
parasitera på måsfåglar. Flertalet kanske klarar 
detta snabbt, men de mindre läraktiga, och de 
i sämre skick, kan få problem. De senare kan 
vara tvungna att livnära sig på annat som inte 
är lika näringsrikt. De kanske klarar livhanken, 
men har svårt att bygga upp den näringsreserv 
som krävs inför den fortsatta flyttningen.

En mild höst ger av dessa skäl upphov 
observationer långt in på senhösten, särskilt 
ett år med många passerande individer. Kan-
ske är det detta som är förklaringen till att 
det finns så många observationer även i sjöar 
mitt inne i södra Finland under november, 
några även under december. Här är det frågan 
om individer som inte ens har tagit sig till 
Östersjön, utan de varit tvungna att stanna 
där. En varm höst medför öppet vatten även 
i dessa insjöar, och en del bredstjärtade labbar 
har lyckats överleva ända fram mot årsskiftet. 
Frågan är om de har ork att dra vidare när isen 
till slut lägger sig.

Framtiden
Enligt litteraturen övervintrar den bredstjär-
tade labben huvudsakligen kring ekvatorn. Vi 
vet dock att det kan finnas stora skaror kvar i 
norra Atlanten långt in i november. Det finns 
också exempel på individer som har över-
vintrat där. Det har till och med rapporterats 
enstaka vinterfynd i Östersjön från senare tid. 
I vilken utsträckning det stigande antalet fynd 
beror på att vi har bättre kontroll av arten el-
ler om den ändrat sitt beteende är oklart.

De senaste årens klimatförändringar har 
inneburit att många arter har ändrat tidtabel-
len för sin flyttning och vissa har också börjat 
stanna kvar där de tidigare inte har funnits 
under vintern. Ett exempel är fiskmåsen, som 
numera är betydligt talrikare i åtminstone 
Östersjön under vintern än tidigare. Fler över-
vintrande individer av denna art och ständigt 

öppet vatten skulle kanske kunna få som följd 
att den bredstjärtade labben börjar uppträda 
här mer regelbundet under vintern än tidi-
gare. Klimatförändringar kan givetvis istället 
få negativa effekter. Vad händer till exempel 
med lämlarna på den sibiriska tundran om 
både somrar och vintrar blir varmare? Det 
är många faktorer som kan påverkas av ett 
mildare klimat, och det är omöjligt att säga 
om summan av dessa blir positiv eller negativ 
för den bredstjärtade labben. Vi kan dock, på 
gott och ont, förvänta oss rejäla förändringar 
framöver.
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Om våren ses enstaka bredstjärtade labbar 
dra förbi längs Nordupplands kust på väg mot 
häckningsplatserna på den arktiska tundran. 
Björns skärgård den 16 maj 2015.
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