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Att lyssna på nattsångare under varma, stilla 
försommarnätter är en populär och årligen 
upprepad sysselsättning för många fågelintres-
serade, inte minst här i Uppland. Landskapets 
närhet till Baltikum gör att förutsättning-
arna att finna denna kategori av fåglar, som 
ofta har ostligt ursprung, är bättre här än i 
många andra delar av landet. Att Uppland 
därtill har många grunda, igenväxande sjöar 
i odlingsbygden, innebär att betingelserna är 
extra goda att finna dessa arter som i många 
fall finns i, eller i anslutning till, sådana. Gräs-
hoppsångare och näktergal är relativt vanligt 
förekommande och även kärrsångaren är täm-
ligen frekvent. Andra årliga gäster som rap-
porteras i tvåsiffriga antal är flodsångare och 

trastsångare, men även busk- och vassångare 
är numera regelbundna besökare, kanske även 
årliga, om än fåtaliga, häckfåglar. Kornknar-
ren har ökat rejält under senare år och likaså 
rördrommen som tutar i många vassjöar. Även 
om den varierar kraftigt i antal, har vakteln 
varit relativt vanlig vissa år nu i början av det 
21:a århundradet. Nattskärra och småfläckig 
sumphöna förekommer, men är fåtaliga. 

Att under en nattlig biltur i början av juni 
få höra ett flertal av dessa arter är något som 
vi i Uppland tar för givet, men detta är en 
relativt färsk företeelse. Annat var det för bara 
några årtionden sedan. Om vi hade kunnat 
förflytta oss tillbaka till, låt säga, 1940-talet, 
hade motsvarande tur sannolikt inte givit 
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mycket mer än på sin höjd någon näktergal 
och kornknarr. En gräshoppsångare eller 
vaktel hade uppfattats som en stor händelse 
och detsamma gällde rördrom. Sångare som 
vass-, flod-, busk- och trastsångare hade ännu 
inte påträffats i landskapet! Å andra sidan var 
nattskärra, kanske även småfläckig sumphöna, 
då vanligare än idag.

Det har således hänt en hel del på den 
här fronten under senare tid. Tidigare mycket 
ovanliga arter har blivit relativt vanliga, med-
an andra, som då inte ens hade registrerats i 
landskapet, numera är årliga gäster, troligen 
även häckfåglar. Många av dessa arter häckar 
företrädesvis i sanka och buskrika marker, en 
biotop som har blivit allt vanligare, men även 
klimatförändringar har sannolikt bidragit till 
den positiva utvecklingen. Eftersom denna 
förändring har skett i sen tid, har vi en ganska 
god bild av händelseförloppet.

En nattsjungande art, som har invandrat 
efter mitten av 1950-talet och som under 
senare år har blivit allt vanligare, är flodsånga-
ren. Den har varit särskilt talrik under de två 
senaste åren och det kan därför vara hög tid 
att lämna en redogörelse för invandringens 
förlopp och fundera kring varför arten har 
ökat så kraftigt som den har gjort. Syftet med 
denna artikel är att i första hand redovisa flod-
sångarens historia i Uppland fram till nutid.

Historik 
Natten den 10−11 juli 1937 hördes en sjung-
ande flodsångare vid Lindesberg i Västman-
land och det var det första fyndet av arten i 
Sverige. Det skulle så småningom visa sig att 
detta var början på en etablering av en ny 
häckfågelart i landet. Inledningsvis gick det 
dock trögt. Bortsett från en revirhävdande 
vid Östen, senare Hornborgasjön, 1939 (tro-
ligen samma individ), dröjde det till 1950 
innan arten ånyo registrerades i landet. Under 
1950-talet ökade sedan antalet rapporterade 
flodsångare snabbt och den blev snart en årlig 
gäst i Sverige.

Det första fyndet av flodsångare i Uppland 
var en sjungande hane vid Ledskär den 10 juli 
1954, det vill säga för 60 år sedan. Ledskär 
var redan på den tiden en förnämlig fågellokal 
som drog till sig fågelintresserade, och detta 
sammantaget brukar resultera i observationer 
av ovanliga arter. Att den första hördes här 
var således ingen slump. Ytterligare två fynd 
av vardera en sjungande registrerades i land-
skapet under 1950-talet, dels vid Danderyd 
1955, dels vid Övre Föret 1958. Under första 
halvan av 1960-talet bokfördes sex fynd av 
arten: ett 1960, tre 1962 och två 1963. Där-
efter följde fyra år utan kända iakttagelser, 
men i slutet av maj 1968 hördes en åter vid 
Ledskär.

Figur 1. Flodsångare i Uppland – antal sjungande hanar per år
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Från och med det andra fyndet vid Ledskär 
1968 har arten noterats årligen i landskapet 
fram till idag (se Figur 1). Även om den har 
rapporterats samtliga år var flodsångaren fram 
till och med 1972 en raritet i Uppland med 
endast ett till tre fynd per år. Tack vare att de 
vanligtvis uppehöll sig länge på samma lokal, 
ofta i samma buskage, var det många som 
redan då fick möjlighet att stifta bekantskap 
med arten och dess särpräglade sång. Från 
året därpå, det vill säga 1973, är sex fynd av 
vardera en sjungande hane kända och år 1978 
registrerades för första gången ett tvåsiffrigt 
antal, 16 sjungande.

Så många som 16 sjungande hanar var då 
något helt unikt. Det skulle dock snart visa 
sig att tvåsiffriga årsresultat fortsättningsvis 
var regel och något som sedan aldrig har un-
derskridits. Fram till och med 1986 varierade 
antalet per år mellan 15 och 20 sjungande, 
men året därpå registrerades 28 individer. 
Det skulle visa sig att detta var början på en 
ny uppgång och 1988 noterades 42 sjungande 
hanar i landskapet.

Under de första åtta åren av 1990-talet 
rapporterades som mest 60 sjungande (1993) 
i landskapet och aldrig färre än 43 (1997). 
Resultatet för 1997 var elva lägre än året 
innan och början på den nedgång i antalet 
sjungande som sedan registrerades. Året 
därpå blev resultatet bara 31 hanar. Efter 
en tillfällig uppgång 1999, 37 sjungande, 
registrerades sedan endast 14 år 2000 och 
13 år 2001. Det skulle dock snart visa sig att 
resultaten för 2000 och 2001 var botten på 
den negativa trenden. Redan 2002 bokfördes 
29 sjungande, det vill säga en dryg fördubbling 
från året innan. Därefter följde en period om 
nio år, till och med 2011, med relativt små 
variationer mellan åren (21−37). De goda 
åren från början och mitten av 1990-talet 
föreföll avlägsna.

Nutid 
Efter sommaren 2011 kunde 28 sjungande 
hanar summeras, ett helt normalt antal sett till 
den föregående tioårsperioden. Sedan följde 
2012 och nu hade det hänt något. Den 20 maj 
hördes årets första flodsångare, på Örskär, och 

den följdes snart av flera. När månaden var till 
ända hade arten rapporterats från ytterligare 
åtta lokaler. Under juni och juli fortsatte 
fynden att strömma in, och när säsongen 
var över kunde totalt minst 99 sjungande i 
Uppland summeras (se Karta 1). Detta var 
39 fler än det tidigare rekordåret 1993. På 
flertalet lokaler hördes vardera en flodsångare, 
men på tio noterades två eller fler. Flest, hela 
tio, registrerades på Marma skjutfält medan 
resterande hade två eller tre.

Vad som var orsaken till detta plötsliga 
massuppträdande är oklart. Det finns ingen-
ting som talar för att flodsångaren hade haft 
en ovanligt bra häckningssäsong i Sverige året 
innan och att det skulle vara förklaringen. I 
och för sig vet vi väldigt lite om i vilken ut-
sträckning de hanar vi hör sjunga också skrider 
till häckning, men att häckningsresultatet 
plötsligt skulle ha blivit så mycket bättre är 
högst osannolikt. Fördelaktigt sträckväder 
under våren skulle kunna vara en förklaring. 
Flodsångaren har huvudparten av sin europe-
iska häckningsförekomst i sydost och den tros 
övervintra i östra Afrika. Sydostliga vindar 
var rådande i slutet av maj och det skulle 
eventuellt kunnat resultera i att ovanligt 
många flodsångare anlände i medvinden till 
Uppland. Även kornknarren har sin huvud-
sakliga förekomst i sydost och likaså den hade 
ett rekordår 2012, vilket skulle kunna tala för 
denna teori.

Rekordåret 2013
Sydostliga vindar var nästan allenarådande 
under maj 2013 och redan den 12 maj hördes 
en hane sjunga tillfälligt på Horsten i Värmdö 
skärgård. Detta är den tidigaste flodsångare 
som hittills har registrerats i Uppland, men 
redan den 16:e hördes nästa, vid Övre Föret 
i Uppsala. När månaden var till ända hade 
arten rapporterats från 33 lokaler i landskapet. 
Nya flodsångare fortsatte att noteras runt om 
i Uppland och årets sista rapporterades från 
Gamla Bälingemossar den 25 juli. En sum-
mering av årets rapporter gav till slut 135 
sjungande hanar, det vill säga åter ett nytt 
rekord. Marma skjutfält bidrog med tio av 
dessa även detta år, men det fanns tvåsiffriga 
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antal sjungande på ytterligare två lokaler, tolv 
på Gamla Bälingemossar och tio kring Tierp. 
Ytterligare sju lokaler hade två−fyra hanar, 
medan resterande rapporteras som solitärer. 
Förhärskande sydostliga vindar stärker teorin 
att dessa kan ha bidragit till den goda före-
komsten även detta år. Också kornknarren 
uppträdde rekordartat, vilket ytterligare talar 
för att det finns ett samband mellan sydostliga 
vindar och uppträdandet av dessa två arter.

Dessa tre ovan nämnda lokaler/områden 
hade tillsammans 32 sjungande hanar, det vill 
säga drygt 20 procent av alla som rapporterats. 
Detta bidrog till att Tierp och Uppsala var 
de två kommuner som hade i särklass flest 
sjungande, 36 respektive 34, men det fanns 
således ytterligare många flodsångare i dessa 
kommuner (se Karta 2). Kartan visar att även 
Älvkarleby (9), Heby (9) och Enköping (10) 
hade relativt många, vilket bidrog till den 
nordvästra halvan av landskapet hade tre 
fjärdedelar av alla flodsångare. Stora delar av 
dessa tre kommuner hade dock bara ett fåtal 
individer vardera. Det gäller den västra delen 
av Heby, den nordöstra delen av Tierp samt 
den södra delen av Enköping. Övriga kom-
muner i rapportområdet hade följande antal: 
Norrtälje 12, Östhammar 10 och Knivsta 2. 
Från Håbo kommun finns inget känt fynd och 
från Upplandsdelen av Stockholmstraktens 
rapportområde totalt 14.

Utöver dessa kommundelar med få rap-
porterade flodsångare, fanns det även andra 
områden som också hade bara enstaka in-
divider. Från den nordöstra delen av Tierps 
kommun går det ett brett stråk ned genom 
Östhammar kommun, vidare igenom de östra 
delarna av Uppsala kommun, hela Knivsta 
samt Håbo kommuner och knyter sedan an 
med den södra delen av Enköpings kommun. 
Detta stora område med få flodsångare, bildar 
en bred halvmåne som täcker en stor del av 
Uppland.

Öster om detta bälte med få hörda 
flodsångare fanns resterande av dem som 
rapporterats, men de var inte jämnt spridda. 
Innanför ett ganska brett stråk närmast kus-
ten, från Norrtälje kommuns södra del och 
vidare söderut genom Stockholmstraktens 

rapportområde, nästan helt utan rapporterade 
flodsångare, fanns de i ett område från den 
norra delen av Norrtälje kommun ned mot 
kommunerna väster om Stockholm.

Häckningar 
Enligt Ottosson m fl (2012) häckade det 
27 (!) par flodsångare i landskapet Uppland 
2008. Det angivna antalet har ingen annan 
förankring i verkligheten än att så många 
sjungande hanar rapporterades detta år. Vi 
har egentligen ingen aning om hur många 
par som skred till häckning vare sig detta år 
eller något annat. Den första konstaterade 
häckningen i landskapet genomfördes vid 
Gårsjön (Funbo) 1996, där ett par sågs mata 
flygga ungar (Friberg 1996).

Redan 1993 häckade sannolikt ett par vid 
Sjölunda (Tämnaren) där en individ hördes 
varna intensivt den 22 till 25 juli. Vid Uppsala 
reningsverk fanns en sjungande hane 1995 
och den sågs uppvakta en trolig hona den 15 
juni. Även detta indikerar en möjlig häckning. 
Därefter dröjde det fram till 2003 innan nästa 
häckning konstaterades, vid Örbyhus slott 
(Vendelsjön). Inget bo hittades, men en hona 
med ruvfläck ringmärktes den 23 juni och en 

Flodsångare, Locustella fluviatilis.  
Säbysjön, 1 juni 2013. FOTO: OLLE BERNARD 



18  FÅGLAR I UPPLAND  2  2014

annan flodsångare sågs studsa i ett nät utan att 
bli fast. Två år senare häckade åter ett par på 
denna lokal. Inte heller denna gång hittades 
något bo, men en ungfågel ringmärktes den 
13 augusti och ytterligare en försågs med 
ring den 3 september. En revirhävdande hane 
hade hörts på platsen från den 22 maj till 27 
juli. Sommaren 2013 konstaterades åter en 
häckning i landskapet, även denna gång vid 
Örbyhus slott, där hane och hona samt en 
nyligen flygg årsunge märktes.

Bortsett från ovan redovisade iakttagelser 
i samband med häckningar samt två höstob-
servationer i fält, båda på Horssten, avser 
övriga rapporter om flodsångare i samtliga fall 
sjungande hanar. Arten är som bekant ytterst 
tillbakadragen i sitt levnadssätt och är därför 
svår att komma in på livet, även om man vet 
var man skall söka. Även om det finns ytterst 
få häckningsfynd rapporterade, råder det rim-
ligtvis inga tvivel om att flodsångaren numera 
tillhör Upplands regelbundna häckfågelarter. 
En närmare kontroll i juli av lokaler där det 
inledningsvis fanns en revirhävdande hane, 
skulle sannolikt i flera, kanske många, fall 
resultera i bofynd eller andra häckningsin-
dicier. Att sedan som Ottosson m fl ange ett 
exakt antal är givetvis i huvudsak något som 
är gripet ur luften, men som ändå ger en vink 
om i vilken utsträckning den häckar.

Vad ligger bakom den ojämna fördelningen 
av fynd i Uppland?
Flodsångaren påträffas företrädesvis i sanka, 
buskrika marker i anslutning till sjöar och 
vattendrag i odlingsbygden. Detta är den 
optimala biotopen, men en och annan rap-
porteras även från annorlunda miljöer. Det 
kan vara ett buskage i en torrbacke eller på 
en ö i skärgården. I dessa fall är det normalt 
mer tillfälliga stopp under flyttningen som 
inte blir långvariga. Det finns till och med 
exempel på flodsångare som har hörts från 
ett buskage intill ett dike på en liten inäga 
mitt i ett större skogsområde. Här har de 
dock bara hörts någon natt eller del av den. 
Dylika fynd är ytterst få, men det beror delvis 
på att ingen normalt lyssnar efter nattsångare 
i skogsområden (om man nu inte är ute efter 
nattskärra vill säga).

Den naturtyp som företrädesvis besöks 
när vi är ute för att få höra dessa nattaktiva 
sångare, till exempel flodsångare, är istället 
den inledningsvis anförda. Vi ger oss ut i od-
lingsbygden och avlyssnar stränder av sjöar, 
åar och diken. Grunda vassrika slättsjöar med 
sanka, igenväxande strandängar är särskilt 
ofta besökta. Det är i dessa miljöer vi har 
störst chans att påträffa flodsångare och andra 
nattaktiva arter. Detta är också förklaringen 
till varför vissa delar av Uppland hade så få 

Flodsångare, Årike Fyris, 2012. FOTO: TORBJÖRN SJÖLIN
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sjungande 2012 och 2013 (se Karta 1 och 2). 
Lämpliga lokaler för flodsångare och andra 
nattaktiva sångare är få där. Detta, i kombi-
nation med att fågelintresserade i första hand 
letar på andra, mer sannolika lokaler för arten, 
gör att få flodsångare hördes här.

Bra lokaler för flodsångare 
Efter rekordåret 2013 vet vi med säkerhet 
att åtminstone Marma skjutfält, Gamla 
Bälingemossar samt närområdet kring Tierp 
(särskilt längs Tämnarån) var säkra tillhåll för 
arten. Andra lokaler med flera sjungande var 
till exempel Vendelån (Tensta kyrka), Rön-
ningarna (Tierp), Sjölunda (Tämnaren) samt 
Högbyängarna (Alstasjön). Vi vet dock att 
flertalet av dessa lokaler har hyst en eller flera 
sjungande även tidigare år. Andra lokaler som 
ofta har flera sjungande hanar är Dannemora-
Filmsjön, Lydingesjön och Vendelsjön. Alla 
dessa lokaler är givna om man är ute efter att 
få höra åtminstone någon flodsångare.

Men varför besöka bara just dessa lokaler?
Om man som fågelintresserad är ute efter 
att få höra en flodsångare i Uppland, är ovan 
nämnda lokaler bra val, men under 2013, och 

även året innan, hördes det sjungande hanar 
på en mängd andra platser. För den som ville 
finna en ”egen” flodsångare, var det av allt att 
döma inga svårigheter detta år. Vi vet inte 
varför det blev så många fler sjungande hanar 
i Uppland 2012−2013, jämfört med tidigare, 
och det skall bli intressant att se vad som 
händer 2014. Blir det lika många, kanske än 
fler? Här har du, som inte i första hand följer 
andra som redan har hittat en sjungande hane 
i hälarna, chansen att hitta en egen. På så vis 
kan du hjälpa till att följa artens expansion i 
landskapet. Det är särskilt intressant nu efter 
två år med rekordförekomst av arten. Vi i rrk 
Uppland uppmanar därför dig att söka efter 
flodsångare på lokaler som inte besöks så ofta 
av fågelskådare. Det finns många lokaler med 
passande miljö för arten som sällan, kanske 
aldrig, besöks. Sök gärna på dina hemmalo-
kaler!
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Karta 2. 135 st sjungande flodsångare 2013Karta 1. 99 sjungande flodsångare 2012
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