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Hökugglan i Uppland
Den stora händelsen vintern och våren 2011/2012 var de många
lappugglor som då gästade Uppland. Dessa försvann så småningom,
ingen vet egentligen vart, men hösten 2012 var istället en annan
nordlig uggleart, hökugglan, på vandring. Detta var något oväntat
då detta veterligen inte hade varit något bra gnagarår. Om uppträdandet istället var en följd av det motsatta, gnagarbrist, kan man
kanske tycka att de borde ha dragit sig söderut redan året innan, då
tillgången på gnagare rimligtvis var än sämre. Vad som än var orsaken till invasionen, blev den stora begivenheten vintern 2012/2013
de många hökugglor som fanns runt om i Uppland. Det skulle så
småningom visa sig att det var den största invasionen efter den
riktigt stora, som ägde rum 1983/1984. Det är i och för sig ingen ny
företeelse att arten uppträder invasionsartat i södra Sverige, men
det kan ändå vara på sin plats att här lämna en redogörelse för den
senaste invasionen samt att berätta lite om hökugglans uppträdande
i Uppland från slutet av 1800-talet och fram till idag.
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Händelseförlopp
Redan den 4 september sågs höstens första
hökuggla i rapportområdet, vid Norra Råda i
Söderby-Karl socken, Norrtälje kommun. Det
tidiga datumet fick en del av oss att hoppas på
att detta kanske var början på något stort, att
det var frågan om en större invasion. En vecka
senare, den 11:e, observerades en ny hökuggla,
nu på Billudden, vid kusten längst upp i norra
Uppland. Det dröjde sedan drygt två veckor
innan nästa iakttogs vid Skatudden den 18
september. Fynd så här, längst ut vid kusten,
ledde till misstankar om att hökuggloma hade
kommit över havet från öster.
Det blev dock bara tre iakttagelser under
september och förhoppningen om en större
flyttning hade då delvis grusats. Den 7 oktober upptäcktes emellertid en ny hökuggla,
denna gång mitt i ett större skogsområde
beläget långt från kusten i norra Uppland, vid
Knypplanvägen, sydost om Vendelsjön. Några
dagar senare, den 12:e, hittades ytterligare en,
vid Myra i Ununge socken, och även den satt
mitt i ett större skogsområde centralt i rapportområdet. Från och med nu och framöver,
påträffades nästan dagligen nya individer på
olika håll runt om i Uppland. Som brukligt
var det i de allra flesta fall frågan om ensamma
individer, men i något enstaka fall sågs två
nära inpå varandra.
När oktober var till ända hade hökugglor
rapporterats från ungefär 25 lokaler i rapportområdet och bedömt antal individer stannade

vid 26. Bortsett från en, på Gräsö den 13 oktober, noterades flertalet under oktober längre
in i landskapet, många spridda i den centrala
delen, men fyra även i söder (se karta 1).
Under november blev det allt mer uppenbart att det verkligen var frågan om en större
invasion. Enstaka hökugglor hittades på ett
30-tal nya lokaler, därav två tredjedelar under
den första halvan av månaden. Att färre nya
individer upptäcktes under den andra halvan
av november kan ha berott på att inflödet av
nya individer nu hade mattas av. Ett alternativ
är att intresset för att leta efter arten nu hade
avtagit. Något som talar för det förra är att
antalet nya lokaler under december uppgick
till “bara” knappt ett tiotal.
Under november och december observerades arten på 46 lokaler och antalet olika
individer bedömdes vara 47 (se karta 2).
Två av dessa observerades på öar i den södra
skärgården, på Södermöja respektive Harö,
och ytterligare en handfull på lokaler strax
innanför kusten. Bortsett från få individer i
Tierps, Norrtälje och Enköpings kommuner,
fanns resterande relativt väl spridda över
landskapet. På flertalet lokaler sågs hökugglan
bara någon, eller några få dagar, men på vissa
platser hade sannolikt en och samma individ
hittat gott om föda och därmed etablerat
sig för en längre tid. Exempel på “säkra”
lokaler för arten i december var Ellstakilen
(Knutby), Gråska (Edebo) och Gumsbacken
(Rydaslätten).

Även från januari föreligger det rapporter om hökuggla från ett tiotal nya lokaler.
Huruvida individerna på dessa verkligen
var nyanlända, eller om det var först nu de
upptäcktes, är givetvis osäkert. En annan
förklaring kan vara att den aktuella lokalen
var ny, men att individen var en gammal bekant från en tidigare känd lokal som nu hade
övergivits. Något som skulle kunna tala för det
senare är att det inte finns några rapporter om
förekomst på det stora flertalet av de lokaler
som hade observationer under november
och december. Från februari har endast fyra
lokaler tillkommit och kanske hade redan
då en återflyttning mot häckningsområdena
påbörjats. Om vi ser på fördelningen av de
lokaler som hade hökugglor under januari och
februari, totalt 21, är den likartad den under
de två närmast föregående månaderna, men
den är rejält utglesad (se karta 3).
Ännu i mars fanns det hökugglor kvar.
Rapporter finns från fjorton lokaler, därav fyra
nya. Utbredningen (se karta 4) var likartad
den under januari och februari, men utöver
en minskning av antalet, kan man se en viss
förskjutning av deras belägenhet mot nordväst. Hökugglan är normalt tillbaka på sin
häckningsplats under senvintern och fynden
i Uppland under april var mycket riktigt få,
endast fem (se karta 5). Alla dessa noterades
i den östra delen av rapportområdet, fyra av
dem i omedelbar närhet av kusten. Invasionen avslutades således som den började, men

de första respektive sista vid kusten. Detta
kan tyckas stärka bevisen för att vinterns
hökugglor anlänt från öster, men säkra kan
vi inte vara.
De två sista fynden för denna vinter är
båda från den 16 april. Detta är från artens
normala häckningstid, men det finns inga
iakttagelser rapporterade som indikerar att
häckning eventuellt kan ha ägt rum i rapportområdet under 2013. Efter tidigare invasionsuppträdanden har enstaka häckningar bevisligen förekommit. Om vi beaktar att hökugglan
företrädesvis häckar i skogsmark, kan det
dock inte uteslutas att någon häckning kan ha
passerat obemärkt. Om vi avslutningsvis skall
försöka oss på att bedöma hur många olika
individer som har setts i landskapet under
denna invasion, stannar summan vid 90−95.
Denna skattning får dock tas för var den är,
det vill säga högst osäker. Vi har egentligen
ingen aning om i vilken utsträckning en och
samma individ rör sig och i vilken omfattning
det eventuellt är samma individ som har setts
på flera lokaler. Å andra sidan vet vi inte heller hur många av det totala antalet som har
registrerats av fågelintresserade. Sannolikt är
det många som inte har rapporterats.

Karta 1. September–oktober 2012 (26)

Karta 2. November–december 2012 (47)

Karta 3. Januari–februari 2013 (21)

Karta 4. Mars 2013 (14)

= 1 individ
= > 1 individ
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Historik
Hökugglan har sitt normala häckningsområde norr om Uppland, från norra Värmland
och vidare upp genom Norrland (och vidare
österut). Den häckar såväl i barrskog, gärna
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På hökugglans meny står huvudsakligen smågnagare,
som här – en skogssork.

Ugglor sväljer vanligen sina byten hela. En stund efter målitden stöts osmältbara rester såsom hår,
fjädrar och ben upp i form av ovala spybollar. Deras innehåll kan ge intressant information om
ugglans diet.

I flykten har inte
högugglan någon
typisk uggleprofil,
vid en hastig anblick
kan tankarna snarare föra till sparveller duvhök!
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i anslutning till hyggen, som i fjällbjörkskog.
Hökugglan är nomadiserande och häckningsförekomsten varierar kraftigt beroende på
födotillgången. Under goda gnagarår kan det
vara tätt mellan paren, medan arten istället är
ytterst fåtalig då födan tryter. Vid god tillgång
på föda och många häckande par, produceras
många ungfåglar, vilket innebär höga tätheter
i hökugglepopulationen när hösten kommer. Om detta inträffar då förekomsten av

gnagare kraschar, måste ugglorna ge sig ut
på vandring för att finna föda på annat håll.
Dessa flyttningsrörelser kan sannolikt ske
i varierande riktningar, men ibland är det
många individer som rör sig söderut, och då
påträffas de i större antal även i Uppland.
Vissa höstar kommer det säkerligen många
hökugglor från Finland och Ryssland, och då
anländer de till oss över havet från nordost.
Invasioner av hökugglor är inget nytt
Fåglar i Uppland 1 2014
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fenomen i Uppland. I litteraturen finns
åtminstone två omnämnda från slutet av
1800-talet, som båda resulterade i många
hökugglor i landskapet. Det första exemplet
är från hösten 1884 då så många som 40
individer sköts kring Uppsala. Även hösten
1896 var ett bra år, då hökugglan var “ytterst
allmän” i landskapet (Kolthoff & Jägerskiöld
1898). Det finns inga uppgifter tillgängliga
från första halvan av 1900-talet, som redovisar
hur många hökugglor som besökt Uppland
i samband med invasioner, men exempel
på höstar med stora flyttningsrörelser som
resulterade i många fynd i södra Sverige är
1901, 1912, 1919, 1927, 1935, 1946, 1950
och 1957.

Den första invasionen i “modern tid” (här =
efter 1970) var den som ägde rum säsongen
1983/1984 och den var dessutom den hittills
klart största som registrerats i landskapet.
Det första tecknet på en förestående invasion var en individ vid Marbäck (Harbo) i
nordvästra Uppland redan den 16 augusti.
Innan månaden var till ända hade ytterligare
vardera ett exemplar observerats på Själsten
den 29:e respektive Båtskär den 30:e, båda är
öar belägna i Rådmansö skärgård. Andra iakttagelser från de första dagarna av september,
som även de indikerade inflöde från öster, var
vardera en individ på Örskär den 1:a, Björn
den 3:e respektive Husarö den 4:e, det vill

säga lokaler belägna vid kusten. Under resten
av september noterades arten på ytterligare
16 lokaler såväl längs kusten som i inlandet
(se karta 6). Flertalet av dessa sågs i inlandet,
i första hand i nordvästra Uppland, vilket
talar för att det rimligtvis kom hökugglor
invandrande även från norr.
Under oktober hittades nya hökugglor lite
här och var i landskapet, även i de centrala
och sydvästra delarna, som hade saknat fynd
i september. Det är givetvis omöjligt att säga
exakt hur många individer som registrerades under oktober, men det bör ha varit i
omkring 64 (se karta 7). Minst fyra av dessa
sågs på Svenska Högarna (totalt minst 8 ex
24/9 −8/10) och det ligger nära till hands att
misstänka att de hade anlänt från nordost,
även om ingen av dem sågs på sträck. Att det
verkligen kom in hökugglor från andra sidan
av Östersjön, bevisas av den som sågs komma
in över havet från öster till Söderarm den 4
oktober. Fyndbilden för oktober, med många
hökugglor även i den västra och norra delen
av landskapet, indikerar dock att det måste ha
kommit många även från norr. Totalt under
augusti−oktober noterades uppskattningsvis
87 hökugglor i landskapet.
Under de två återstående månaderna av
året registrerades nästan lika många individer, totalt ungefär 74, men flertalet, 57, sågs
under november. Jämför vi fyndbilden för
november−december med den för oktober,
kan man se en tydlig förskjutning av tyngd-

punkten i förekomsten mot sydost (se karta
8). Det fanns fortfarande många hökugglor
i den nordvästra halvan av Uppland, men
den sydöstra hade nu klart fler än månaden
innan. Av det kan man få uppfattningen att
de hökugglor, som nu hittades, hade anlänt
från nordväst och norr, inte från öster. I och
för sig sågs minst tre individer på Understen,
utanför Singö, under november, vilket skulle
kunna tala för att de hade anlänt hit från andra sidan Östersjön. Det finns dock ingenting
som säger att de egentligen hade kommit hit
från finska fastlandet. Den enda hökugglan
som hade setts komma in från öster var den
som sågs på Söderarm den 4 oktober. Detta
var för övrigt den enda som sågs på Söderarm under hösten, vilket kan tala för att det
i realiteten inte kom så många till Uppland
från öster. Ingen av de minst åtta hökugglor
som observerades på Svenska Högarna under
hösten sågs när de anlände till ön. Kanske
var det så att även dessa hade anlänt hit från
nordväst, och sedan flyttat vidare mot sydost
ut över skärgården till den yttersta ön, det vill
säga Svenska Högarna, för övrigt den enda ö
med kontinuerlig bevakning under hösten.
Många av de hökugglor som sågs under
november drog av allt att döma raskt vidare,
och från december finns “bara” 27 individer
rapporterade. Att det var många hökugglor
som flyttade söderut genom Sverige under
senhösten vet vi. De nådde även över till
Danmark där så många som cirka 300 ex-

Karta 5. April 2013 (5)

Karta 6. Augusti–september 1983 (25)

Karta 7. Oktober 1983 (64)

Invasionen 1983/1984
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emplar noterades, flertalet under oktober
och november.
Efter nyår minskade antalet ytterligare.
Under januari sågs totalt 16 individer och under februari 18, sammantaget minst 28 olika
hökugglor under dessa två månader (se karta
9). Det fanns fortfarande hökugglor spridda
över hela Uppland, men antalet hade tunnats
ut. Från mars finns sedan rapporter om nio
individer och i april återstod endast tre. Några
få rapporterades från kusttrakterna, medan
flertalet sågs i inlandet (se karta 10). Fem av
dessa noterades i nordväst, kanske en indikation på att de var på väg tillbaka mot norr och
nordväst. Sammantaget sågs uppskattningsvis
minst 175 olika hökugglor i landskapet under
invasionsperioden 1983/1984.
Invasionen 1989/1990
Den 3 september 1989 sågs en hökuggla på
Björn. Det tidiga datumet väckte förhoppningar om en kommande invasionsflyttning
och fem dagar senare sågs ånyo, sannolikt en
annan, hökuggla på samma ö. Redan den 5:e
hade dock en observerats på Söderarm, längst
ut i Rådmansö skärgård, och det skulle bli
ytterligare minst åtta här fram till och med
den 4 oktober. Den 15 september sågs en
hökuggla vid Rossholm, sydväst om Fågelsundet och en halvmil från Björn, och fyra dagar
senare den första, av totalt minst fyra fram
till mitten av oktober, på Svenska Högarna.
Ursprunget för dessa hökugglor bör

Karta 8. November–december 1983 (74)
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Hökugglan är aktiv även under dygnets ljusa timmar och ses typiskt sitta och spana välexponerad
från någon trädtopp.

Karta 9. Januari–februari 1984 (28)
= 1 individ
= > 1 individ
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Karta 10. Mars–april 1984 (12)

rimligtvis ha varit någonstans i nordost. De
många individerna på Söderarm och Svenska
Högarna borde sannolikt ha kommit från
andra sidan Östersjön och inte från norra
Sverige. Även Björn och Rossholm är belägna
vid kusten, och det känns troligt att även de
två ugglorna där kom från nordost. Det går
givetvis inte att utesluta att det har kommit
individer även från norra Sverige, men den
absoluta merparten bör ha kommit från nordost. Det var först mot slutet av månaden som
det registrerades tre fynd i inlandet, bland
annat vid Vattholma och sydost om Tierp.
Fyndbilden för landskapet i september hade
helt klart en ostlig tyngdpunkt (se karta 11).
Under oktober upptäcktes enstaka
hökugglor på ytterligare ett femtontal lokaler.
Det stora flertalet sågs vid något enstaka tillfälle och under den första halvan av månaden.
Fyndbilden var fortfarande ostlig utan några
fynd i den västra delen av landskapet (se karta
12). Under de sista två veckorna av oktober
noterades hökuggla på ytterligare bara två
lokaler, och det föreföll som om invasionen
redan var på upphällningen.
Under den första halvan av november
hittades nya hökugglor på ett flertal lokaler,
men det saknades fortfarande iakttagelser
från såväl västra som norra Uppland. Fynden
gjordes längs kusten, från Singö och söderut,
samt i de centrala delarna av landskapet.
Bara två av totalt 16 lokaler med rapporterad
hökuggla under november hyste den mer än

en dag. Den absoluta majoriteten sträckte
uppenbarligen strax vidare. Att det sannolikt
förhöll sig så, indikeras av att hökuggla rapporterades endast från tolv lokaler i landskapet under december (se karta 13). Eftersom
fem av dessa lokaler hade kvar sin individ
under en längre tid framöver, hade troligen
flyttningsdriften nu upphört.
Under januari−februari hittades enstaka
hökugglor på tio nya lokaler, men det var bara
på en av dem som den sågs mer än en dag.
Jämför vi fyndbilden för dessa två månader
med den för december, kan man skönja en
förskjutning av tyngdpunkten i uppträdandet
mot nordväst (se karta14). Detta, i kombination med att nio av tio nya lokaler med
hökuggla under januari−februari bara hade
besökaren under en enda dag, gör att man
kan tro att många hökugglor redan var på väg
tillbaka mot mer nordliga trakter. Detta talar
dock mot det tidigare antagandet att flertalet
hökugglor denna vinter kom från nordost.
Avslutningsvis finns det rapporter som
berättar om förekomst av vardera en hökuggla
på nio lokaler under mars−april (se karta15).
Den sista sågs vid Vällnora (Knutby) så sent
som den 5 maj efter att ha funnits på platsen
sedan den 27 december. Fyndbilden för dessa
två månader talar dock för ett nordostligt
ursprung. Även om bara två sågs vid kusten
var lokalerna även för de övriga mer eller
mindre kustnära, från Värmdö i söder till
Hållnäs i norr.

Karta 11. September 1989 (17)

Karta 12. Oktober 1989 (21)
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Det är givetvis även denna gång svårt att
uppskatta hur många olika individer som
rapporterades från landskapet under invasionen 1989/1990, men ett försök efter samma
kriterier som vid invasionen 1983/1984 stannar vid 80−85, det vill säga knappt hälften
så många som då, men nästan i nivå med
invasionen 2012/2013.
Invasionen 2005/2006
Hökugglan uppträdde invasionsartat även
säsongen 2005/2006, men det blev aldrig
någon riktigt stor flyttning. En genomgång
av rapporterade fynd ger att det bör ha varit
i ungefär 27 individer som var inblandade (se
karta 16). Denna invasionsflyttning avviker
även i övrigt från de tre ovan beskrivna. Den
kom igång betydligt senare än dessa. Den
första hökugglan var en som sågs på Örskär
först den 1 oktober. Starten var inte bara sen,
utan också rejält svag på så sätt att under resten av månaden registrerades arten på endast
ytterligare två lokaler, en belägen längst upp i
norr (Gårdskär) och en i väster (Varmsätra).
Under november tillkom sex lokaler med
vardera en individ och ytterligare lika många
under december.
Inledningen var således trög, men de som
hittades stannade många gånger förhållandevis länge och inte bara någon enstaka dag.
Januari var den månad som hade flest rapporterade hökugglor, vardera en individ på minst
14 lokaler. Efter januari började hökugglorna

Karta 13. November–december 1989 (26)
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efterhand att försvinna från sina tillhåll, men
arten bokfördes på fem lokaler ännu i mars.
Avslutningsvis fanns en vid Romsmaren
(Hållnäs) den 8−9 april och en vid Ledskär
så sent som den 14 maj.
Studerar vi kartan över lokaler med observerade hökugglor 2005/2006 ser vi att
det saknas fynd från den södra tredjedelen av
landskapet. Det förefaller som om hökugglorna stannade upp redan i norra Uppland,
kanske därför att de redan här hittade platser
med god tillgång på föda. Något som talar för
detta är att så många stannade kvar länge på
den plats där de först sågs. Ytterligare något
som talar för att det fanns gott om föda i norra
Uppland var att två par genomförde lyckade
häckningar i Östhammars kommun och ett
häckningsförsök gjordes i Tierps kommun
våren och sommaren 2006 (dessa lokaler är
inte redovisade på karta).
Häckningar av hökuggla i Uppland
De tre häckningar, som konstaterades i Uppland efter invasionen 2005/2006, var inte de
första för landskapet. Redan 1908 häckade
med stor sannolikhet ett par på Väddö. Endast
en individ sågs och inget bo påträffades, men
den sena tidpunkten, den 28 maj, och fågelns
oroliga beteende, talade otvetydigt för pågående häckning (Bolin 1908). Det finns inga
källor som säger att det var någon invasion
av hökugglor under den föregående vintern,
men den kanske inte var så stor eller av andra

Karta 14. Januari–februari 1990 (15)

Under gnagarfattiga år kan det trots allt finnas gott om exempelvis sork på begränsade ytor.
På sådana platser kan hökugglor uppehålla sig i veckor. Här en hökuggla med en skogssork efter
en lyckad jakt.
Karta 15. Mars–april 1990 (9)

Karta 16. Vintern 2005–2006 (27)
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skäl inte har kommit att omtalas i litteraturen.
Även vintern 1957/195 8 var det många
hökugglor i södra Sverige. Det var av allt att
döma gott om gnagare i Uppland, och två
häckande par hittades, båda nära inpå varandra i Rö socken i Norrtälje kommun (Fridzén
1959). Även efter den stora flyttningen vintern 1983/1984 påträffades två häckningar,
dels söder om Gysinge i norra Uppland, dels
på Rödlöga, en ö i ytterskärgården i Norrtälje kommun. Hökuggla häckande långt ut
i skärgården kan tyckas vara märkligt, men
vissa år finns det mängder med sork på dessa
öar. Kanske var det en hane och en hona som
träffades här under återflyttningen mot nordost och paret lockades till att häcka av den
goda födotillgången. Häckningen lyckades för
övrigt, vilket även den vid Gysinge gjorde.
En trolig häckning 1908, vardera två säkra
1958 respektive 1984 samt tre 2006 är de
häckningar som är kända från landskapet. Det
är inte särskilt troligt att det har förekommit
annat än på sin höjd några få häckningar under år mellan invasionsflyttningarna,

men givetvis är det sannolikt att ytterligare
häckningar har ägt rum året efter en vinter
med många hökugglor i Uppland. Det kan
naturligtvis ha funnits åtskilliga häckande
par i landskapet, utan att dessa upptäcks av
någon som är tillräckligt fågelintresserad för
att ta till sig det och föra det vidare till allmän
kännedom.
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Diagram 1. Antal observerade hökugglor i Uppland vintrarna 1970/71–2012/13
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