Ängshöken i Uppland
Brun kärrhök är förvisso en vanlig syn under sommarhalvåret i Uppland, men kärrhökarna utgör
annars en grupp rovfåglar som kan förmedla en speciell känsla i fågelskådarsjälen, när de på typiskt
manér dyker upp lågt över något fält eller annan öppen mark och elegant patrullerar förbi i jakt på
något ätbart.

Få rovfåglar kan matcha en gammal ängshökshanes utseende och elegans. Adult hane ängshök
Circus pygargus, Bälinge i april 2013. FOTO: HANS BISTER
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– en rar häckfågel med oviss framtid
BILL DOUHAN

Många svenska fågelskådare förknippar nog i hög grad ängshöken med sina besök på Öland under
vår och sommar. Här i Uppland har vi dock varit jämförelsevis bortskämda med egna ängshökar sedan
några decennier tillbaka. Bill Douhan går här igenom dess uppländska nutidshistoria i en redogörelse,
där det med all önskvärd tydlighet framgår att det inte är en häckfågel vi ska ta för given framöver.
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”

Varför häckningen
misslyckades är okänt,
men hanen tycks ha haft en
originell relation med det par
av brun kärrhök som häckande
i Garnsviken.

”

Ängshöken är ett relativt sentida tillskott
till den svenska häckfågelfaunan. Det första
fyndet av arten för landet gjordes vid Lund
i september 1839. Från 1800-talet finns ytterligare två fynd från Skåne (Jägerskiöld
& Kolthoff 1926) samt två från Blekinge.
Därefter dröjde det till 1920 innan arten åter
rapporterades från Sverige i och med att en
hane sågs i Närke i juni.
Två år senare sågs där åter en hane under
häckningstid och året därpå konstaterades
den första häckningen i landet vid Kvismaren. Sommaren 1942 noterades den första
häckningen på Öland och redan året därpå
rapporterades fyra par på ön (Curry-Lindahl
1959). Öland är det landskap som vi allt sedan
dess förknippar med ängshök.
Det första fyndet i Uppland gjordes vid
Garnsviken, där en hane sågs den 18 juni
1950. Under de därpå följande fyra åren
observerades troligtvis samma hane årligen
och 1953 ett par på samma lokal, innan
landskapets första kända häckning ägde rum
vid den närbelägna Kyrkviken år 1955. Tyvärr
misslyckades den. Nästa kända häckning ägde
rum vid Ledskär 1971 och från och med 1977
(1980 undantaget) har arten varit en årlig
häckfågel i Uppland.
Antalet häckande par ökade långsamt,
och i mitten av 1990-talet uppskattades
beståndet till 10–15 par. Därefter minskade
antalet snabbt till endast något enstaka känt
par 1999, för att sedan åter öka till en handfull
kända revir under andra halvan av 2000-talets
första årtionde.
Även om vi hittar häckande par varje år, är
antalet så lågt att situationen för ängshöken
som årlig häckfågel i Uppland ändå känns
osäker. Som häckande i marknivå, antingen
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i vass eller i slåttervallar, ställs den inför allehanda hot och många påbörjade häckningar
misslyckas. Vi borde kunna vidta åtgärder för
att hjälpa de häckande paren, men frågan
är hur vi skall göra och i vilken omfattning
detta i så fall skall ske. Det är nu 60 år sedan
den första kända häckningen ägde rum, och
det kan därför vara på sin plats att lämna en
redogörelse över artens historia i Uppland
samt att diskutera vad som vi eventuellt kan
göra för att få ha den kvar som häckfågel i
landskapet.

Bakgrund
Den 18 juni 1950 såg Allan Lundin, en av
pionjärerna inom uppländsk ornitologi, en
hane av ängshök vid Garnsviken i Vassunda

Kärrhökar representerar klassiska fältbestämningsproblem inom fågelskådningen,
och då i första hand de subtila skillnaderna
mellan yngre eller honfärgade ängs- och
stäpphökar. Genom åren har det producerats
otaliga diskussioner, artiklar och böcker för
den som vill djupdyka i ämnet. Adult hona
ängshök Circus pygargus, Öland i maj 2015.
FOTO: MARKUS TALLROTH

socken. Detta är den första kända iakttagelsen
av arten i Uppland. Eftersom observationen
gjordes mitt i sommaren, bör det inte ha varit
en sträckande fågel.
Det är osäkert om det rörde sig om en
stationär individ, men något som talar för
detta är att en hane sågs här även året därpå,
den 13–14 maj, och likaså 1952.
Året därefter, 1953, iakttogs en hane
tillsammans med hona, men inga häckningsindicier tycks ha registrerats. En hane observerades på lokalen även 1954, men ingen
hona. Mycket talar för att det var samma
hane som återkom till Garnsviken år efter år
(Tjernberg 1996).
År 1955 var det dock dags för den första
konstaterade häckningen i landskapet. Den
ägde rum i Kyrkviken, belägen i den sydöstra

delen av Ekoln, i Vassunda socken. Avståndet
mellan Kyrkviken och Garnsviken är cirka
fem kilometer, vilket talar för att det åter var
samma hane som nu hade funnit en hona.
Varför paret valde att häcka i Kyrkviken
istället för Garnsviken är inte känt, kanske
berodde det på konkurrens med paret av brun
kärrhök som häckade på den senare lokalen.
Ängshöksparet skred till häckning, men
äggen kläcktes aldrig. Varför häckningen misslyckades är okänt, men hanen tycks ha haft en
originell relation med det par av brun kärrhök
som häckande i Garnsviken. Robert Bünsow
har berättat att hanen året innan hade hjälpt
de bruna kärrhökarna med häckningen genom
att leverera föda till parets ungar.
Enligt Robert lämnade han byte oftare än
deras egna föräldrar! Ifall detta beteende fortFÅGLAR I UPPLAND 1 2016
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satte och bidrog till ängshökarnas misslyckade
häckningsförsök 1955 är obekant.
Hanen vid Garnsviken/Kyrkviken hittade
således en hona att bilda par med. Huruvida
1955 var ett bra år med ett större inflöde av
ängshökar än normalt, vet vi inte. Att det
under sommaren samma år sågs ett par på
en ”mosse i norra Uppland” (Fältbiologen 8:
51) antyder att det möjligen kan ha varit så.
Hanen observerades vid Kyrkviken även
1956 och kanske var det han som samma år
sågs såväl vid Garnsviken som Dalbyviken.
Honan tycks inte ha återkommit.
Från slutet av 1950-talet fram till och
med 1969 finns bara nio publicerade ströfynd
från landskapet, men inga indikationer på
häckning. År 1971 gjordes dock ett häckningsförsök vid Ledskär (Häckningslokal
T1 i Figur 1), men det är inte känt om detta
lyckades.

1970-talet – etableringsfasen
Trots sammantaget endast nio iakttagelser
åren 1972–1976, rapporterades plötsligt
häckning från tre lokaler sommaren 1977.
Ett par häckade vid Ledskär med tre flygga
ungar, den första kända fortplantningen
i Uppland med positivt resultat. De övriga två
häckningarna, vid Vissjön (U1) och Hjälstaviken (E1), misslyckades. Endast en häckning
rapporterades 1978, paret i Vissjön lyckades
producera två flygga ungfåglar. Fåglarna vid
Ledskär och Hjälstaviken återkom däremot
inte. År 1979 hittades två häckningar, en i Vissjön och på en ny lokal strax utanför Enköping
(E2). Båda paren misslyckades. Kanske var
detta en bidragande orsak till att dessa lokaler
saknade häckande par året därpå. Inte heller
rapporterades det någon häckning från andra
lokaler, vilket innebar att landskapet saknar
kända häckningar 1980.
Sittande kärrhökar ger ett slankt intryck och
karaktäriseras av sina iögonfallande långa
vingar, stjärt och ben. 3k hane Ängshök Circus
pygargus, Skövde skjutfält i augusti 2013.
FOTO: KENT-OVE HVASS
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1980-talet
– etableringen står och stampar
Under större delen av 1980-talet var förändringarna få. Ett par återkom till Vissjön för att
häcka redan 1981 och därefter rapporterades
häckning härifrån samtliga år, bortsett från
1989, fram till och med 1991. Sommaren
1987 var två par på plats och båda bedömdes häcka. Våren 1983 fanns åter ett par vid
Ledskär och häckning konstaterades. Tre ungar
kom på vingarna och paret lyckades med
häckningen även de två efterföljande åren. Våren 1986 återkom paret och påbörjade häckning, men försöket misslyckades. Huruvida
detta var orsaken till att de inte återkom 1987
vet vi inte. Inte heller någon av de ungar som
hade producerats åren innan tycks ha återvänt
för att ta vid. De enda kända häckningarna i
Uppland detta år var de två i Vissjön.
Vissjön var den enda kända häckningslokalen i Upplands rapportområde även 1988,
men oväntat konstaterades häckning på tre
lokaler i Upplandsdelen av Stockholmstraktens rapportområde (St1−3). Dessa var de
första någonsin i denna del av landskapet.
Ingen häckning rapporterades från Vissjön
1989, men istället återkom ett par till Ledskär och genomförde här en lyckad häckning.
Därutöver fanns detta år ett par som troligen
misslyckades med fortplantningen vid en av
fjolårets lokaler i Stockholmstrakten (St2).

1990-talet, snabbt
upp − hastigt ned
Ledskärsparet återkom även 1990 och troligen
genomfördes ett misslyckat häckningsförsök.
Varken paret vid Vissjön eller paret på den
lokal i Stockholmstrakten, där häckningsförsök nu ägde rum för tredje året i följd (St2),
fick någon avkomma på vingarna. Ett par påbörjade häckning på en ny lokal i Enköpings
kommun (E3) med negativt resultat.
Året därpå, 1991, tillkom en ny häckningslokal, i Heby kommun (He1). Resultatet där
blev en flygg ungfågel och samma år kom två
på vingarna vid Vissjön, medan häckning vid
Ledskär uteblev. Häckningslokalen i Stockholmstrakten (St2) besöktes inte förrän i
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”

Hade det inte varit
för att ett par etablerade sig på den plats
där ett par häckade
tjugo år tidigare, hade
vi inte haft någon
känd fortplantning
i landskapet detta
år. Att detta par fick
hela fyra ungar på
vingarna var däremot
glädjande.

”

mitten av juli. Inga ängshökar observerades,
men ett misslyckat häckningsförsök är inte
uteslutet.
Ledskär saknade häckning även 1992
liksom den tidigare så säkra Vissjön. Paret vid
fjolårets nya lokal (He1) återkom, men häckningsförsöket misslyckades. Paret på den nu
enda kända häckningslokalen i Stockholmstrakten (St2) åter var på plats och lyckades
producera minst tre flygga ungfåglar. Positivt
var också att en ny häckningslokal upptäcktes
även detta år, i Uppsala kommun (U2), där
paret fick tre ungar på vingarna.
Varken från Vissjön eller Ledskär rapporterades häckningar 1993, medan paret
återkom till fjolårets nyupptäckta häckningslokal (U2) för att häcka, denna gång dock
med negativt resultat. Häckning av vardera

ett par registrerades dock på två lokaler där
arten tidigare inte hade noterats som häckande, en i Enköpings kommun (E4) och en i
Tierps kommun (T2). Än mer positivt var att
dessa par fick vardera tre ungar på vingarna.
Likaså lyckades paret på den nu väletablerade
häckningslokalen i Stockholmstrakten åter
med sin häckning; minst en ungfågel sågs flyga
över vassen i början på augusti.
Fem nya häckningslokaler hade således
tillkommit på bara fyra år (1990–93). Även
om varken Vissjön eller Ledskär hade haft någon känd häckning 1992–93, föreföll det ändå
som om beståndet var växande. År 1994 fanns
åter vardera ett häckande par på fjolårets fyra
lokaler och vid Ledskär noterades på nytt
ett par som möjligen gjorde ett misslyckat
häckningsförsök. Dessutom hittades ännu en

Ängshöken är en av Sveriges fåtaligaste
häckfåglar. Utanför kärnområdet på Öland
har Uppland länge varit ett av landets bättre
landskap för häckande ängshök. Adult hane
ängshök Circus pygargus, Bälinge i april
2014. FOTO: HANS BISTER
FÅGLAR I UPPLAND 1 2016
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Under sträcktoppen tidigt på hösten har ungfåglarna fortfarande helt fräsch dräkt, vilken bland
annat karaktäriseras av den helt ostreckade undersidan. Jämfört med stäpphök så brukar unga ängshökar ha hunnit längre i kroppsruggningen när de kommer tillbaka som 2k-fåglar på våren, då med
påtaglig streckning på buken. Juvenil ängshök Circus pygargus, Öland i september 2014.
FOTO: DAN HENRIKSSON

ny häckningslokal, denna gång i Östhammars
kommun (Ö1). Par på sex lokaler innebar rekordnotering, men endast två flygga ungfåglar
rapporterades totalt.
Under häckningssäsongen 1995 rapporterades häckningsindicier från hela tio
lokaler, nio i Upplands rapportområde och en
i Stockholmstrakten (St2). Fem av dessa var
tidigare okända i detta sammanhang och den
uppåtgående trenden för ängshök i Uppland
var påtaglig. Dessa nya lokaler var också väl
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spridda med två i Östhammars kommun (Ö2
och Ö3) samt vardera en i Norrtälje (N1),
Uppsala (U3) och Enköpings (E5) kommuner. Tyvärr var uppföljningen av häckningsframgången för dessa par i flera fall bristfällig.
Vi vet att två par lyckades med häckningen
(Ö2 och U3, två respektive en ungfågel) och
att tre misslyckades (T2, N1 och St2). Därtill
har vi kunskap om att två par häckade (E4
och Ö1), men vi vet ingenting om utfallet. För
resterande tre par (T1, Ö3 och E5) känner

vi inte till mer än att ett av dem (E5) gjorde
ett häckningsförsök. Utfallet av dessa försök
var i flertalet fall säkert dåligt, eftersök med
negativt resultat rapporteras sällan.
Följande år, 1996, rapporterades häckningsförsök från endast tre tidigare kända
lokaler. Det ligger nära till hands att misstänka
ett samband med 1995 års magra häckningsresultat. Endast två av de i fjol nya lokalerna
(U3 och E5) hade nu häckningar men på
(E5) fanns två par. Den tredje lokalen (E4)

hade nu ett par för fjärde året i följd. Efter
två respektive fem år saknade såväl Ledskär
som Vissjön häckande par.
Den kraftiga nedgången 1996 visade sig
inte vara någon tillfällig svacka. 1997 rapporterades häckande par endast från två lokaler
(E4 och E5), som båda hade haft förekomst
året innan. Den ena (E5) hyste för andra året
i följd två par. 1998 noterades häckningsindicier endast vid två Enköpingslokaler, dels ett
par vid E5, dels ett par på en ny lokal (E6).

T=Tierp

Figur 1. Antal häckade par
ängshök på lokaler i Uppland
åren 1977–2015
Häckningslokal
T1
E1
U1
E2
St1
St2
St3
E3

70-tal

E=Enköping
Ö=Östhammar
U=Uppsala
N=Norrtälje
St=Stockholmstrakten
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”

Med endast en häckning år 1999 var ängshökens framtid
i landskapet osäker när vi gick in på 2000-talet.

”

Bland kärrhökarna är ängshöken den som är
smäckrast i formen och som ger lättast intryck
i flykten. Adult hona ängshök Circus pygargus,
Öland i maj 2015.
FOTO: MARKUS TALLROTH

Våren 1999 återkom inget par till de två
lokaler som under fjolåret hade haft förekomst. Hade det inte varit för att ett par
etablerade sig på den plats (E2), där ett par
häckade tjugo år tidigare, hade vi inte haft
någon känd fortplantning i landskapet detta
år. Att detta par fick hela fyra ungar på vingarna var därför glädjande.
Med endast en häckning år 1999 var ängshökens framtid i landskapet osäker när vi gick
in på 2000-talet. Ett par återkom till fjolårets
lokal, men det häckningsförsök som gjordes
misslyckades av allt att döma (inga rapporter
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om flygga ungfåglar finns). Positivt var dock
att ett par, efter åtta år utan rapporter, slog
sig ned i Vissjön för att häcka. Tyvärr blev resultatet även av detta försök troligen negativt.

Det första årtiondet på
2000-talet – åter en viss expansion
Med endast två misslyckade häckningar som
slutresultat för 2000, var det med fortsatt oro
som besöken vid häckningslokalerna säsongen
2001 inleddes. Tyvärr saknade lokalen med
häckningsförekomst två år i följd (E2) detta
år sitt par och inte heller återkom fåglar till

Vissjön. Även detta år räddades säsongen
av att ett par gjorde häckningsförsök, dock
misslyckat, på en ny lokal i Uppsala kommun
(U4). En observation i början av augusti på
en annan plats av en hane med byte talar
dock för att det fanns ytterligare ett häckande
par någonstans i den norra delen av Uppsala
kommun.
Dessvärre återkom inte paret år 2002 till
fjolårets enda kända häckningslokal, men nu
fanns det åter, efter sex år, ett häckande par
vid Ledskär som därtill lyckades producera
tre flygga ungfåglar. Dessutom gjorde ett par
ett misslyckat häckningsförsök på en ny lokal
i Stockholmstraktens rapportområde (St4).
Detta var den första kända häckningen i
Stockholm efter 1995, men det är också den
enda som rapporterats sedan dess. År 2003
blev återigen en dålig säsong. Fjolårets två
häckningslokaler förblev obesatta, men ett
par fick ut minst en flygg ungfågel i Vissjön.
Trots många observationer av ängshök runt
om i rapportområdet, fanns det inga fler
indikationer på häckning vid någon annan
lokal detta år.
Paret återkom till Vissjön även 2004 och
fick nu sällskap av ytterligare ett. Båda paren
skred till häckning, men inget av dem fick
några ungar på vingarna. Efter ett år utan
förekomst häckade åter ett par vid Ledskär,
men även detta häckningsförsök misslyckades. Positivt var istället att ett par på en ny
lokal i Tierps kommun (T3) lyckades producera två flygga ungfåglar, de enda kända i
landskapet detta år. 2005 noterades bara två
häckningsförsök. Ingen häckning förekom
på fjolårets nya lokal (T3) och det par som
häckade vid Ledskär misslyckades åter. Endast
ett par påbörjade häckning vid Vissjön, men
detta par lyckades få tre ungar på vingarna.
Resultatet för år 2006 blev en klar förbättring med häckningsförsök rapporterade
från sex lokaler. Två av dessa var Vissjön och
Ledskär medan två tidigare kända lokaler (E4
och U3) hade vardera ett häckande par efter
åtta respektive nio år utan känd förekomst.
Resterande två var nya häckningslokaler (T4
och E7). Det enda av dessa par som med
säkerhet lyckades producera flygg avkomma,

två ungar, var det i Vissjön. Ett av de övriga paren (E7) misslyckades med säkerhet,
medan tre (Ledskär, U3 och T4) troligen
också gjorde det. Det finns inga rapporter
som berättar hur häckningen förlöpte vid E4.
Efter tre år i följd med misslyckad fortplantning, saknades 2007 häckande ängshök
vid Ledskär, medan Vissjön som vanligt hade
ett par. Därtill återkom fåglarna till E4 och
U4, liksom till T2, som hade saknat häckande
par sedan 1995. Utöver dessa tidigare kända
häckningslokaler hittades även ett par på en
ny (Hå1). Totalt fem häckande par var ett
färre än under fjolåret, men å andra sidan
fick minst tre av dessa ungar på vingarna
(4+2+1). År 2008 återkom vardera ett par
till tre av fjolårets lokaler, medan två (U4 och
Hå1) saknade rapporterad förekomst. En ny
häckningslokal (Ä1) tillkom, den första kända
i Älvkarleby kommun. Åtminstone två av
årets par lyckades med häckningen.
Våren 2009 fanns åter vardera ett häckande par på samtliga fyra lokaler från året
innan. En av dessa (E4) hade två häckande par
detta år. Dessutom noterades åter häckning
vid Ledskär. Efter fyra år i följd med fyra till
sex häckande par, minskade antalet till tre
2010. Ett par fanns som vanligt vid Vissjön
och vid Enköpingslokalen E4 häckade ett
par för femte året i följd. Det tredje häckande paret detta år hittades på en ny lokal i
Uppsala kommun (U5). Rapporter från två
av fjolårets lokaler saknades.

Första halvan av
2010-talet – förändringar

Endast två häckande par registrerades 2011.
Vissjön och den nya lokalen (U5) från året
innan hade vardera ett par.
År 2012 blev en upprepning med två häckande par på samma lokaler. 2013 rapporterades också två häckningar, med skillnaden att
lokalen U5 saknade par samtidigt som en ny
häckningslokal (N2) påträffades i Norrtälje
kommun.
2014 konstaterades tre häckningar, förutom vid Vissjön även på en ny lokal i Uppsala
kommun (U6) och vid ytterligare en ny lokal
i Enköpings kommun (E8).
FÅGLAR I UPPLAND 1 2016
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Figur 2. Rapporterad häckningsförekomst av ängshök i Uppland åren 1977–2015
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Vid kända häckningslokaler började
säsongen 2015 med en gammal hane vid
Vissjön den 1 maj och dagen därpå sågs han
i spelflykt tillsammans med hona. Den 8 maj
fanns här två par och den 16:e noterades åter
två par. Tyvärr blev det av allt att döma inte
mycket mer av säsongen för Vissjöns del.
Ingen konstaterad häckning, men åtminstone
något par bör ha gjort ett misslyckat försök.
Efter mitten av maj är endast ett fåtal fynd
rapporterade från lokalen.
I mitten av juni sågs ett par på Fjärdhundraslätten och mot slutet av månaden stod
det klart att åtminstone ett par häckade (E9),
men att det troligen också fanns ytterligare
ett, sannolikt två, häckande par i trakten. För
den säkerställda häckningen är det klarlagt
att den misslyckades i ett sent skede. Paret
häckade i en vall som skulle ha slagits, men
markägaren undantog den del där boet var
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beläget (för det erhöll han ekonomisk ersättning från länsstyrelsen). Att häckningen
trots detta inte lyckades kan ha berott på den
regniga sommaren.
Även de andra troliga häckningarna gick
i stöpet, i så fall av allt att döma på grund av
att de vallar där de misstänks ha häckat, inte
sparades när de slogs i juni. Båda hanar och
honor sågs sitta i slagna vallar där de troligen
hade häckat. Slåtter av vallar och ängshökar
som häckar i denna miljö, är ingen bra kombination. På en lokal i Östhammars kommun
sågs i mitten av juli en hane som levererade
byte till en hona över ett nyslaget fält. Trots
senare eftersök här och i närheten hittades
ingen häckning. Mycket talar för att paret
hade haft sitt bo i den nu slagna vallen.
Vid Gamla Bälingemossar sågs regelbundet en jagande hane från mitten av juli och
in i augusti. Vid åtminstone ett par tillfällen

sågs han fånga byte, ta höjd och försvinna par såväl 2006 som 2009. Därefter har antalet
mot norr. Rimligtvis måste han ha haft en revir åter minskat och efter 2009 har par inte
hona med bo någonstans i den riktningen. rapporterats från fler än två eller tre lokaler.
Det är en mil till Vissjön, i nordost, men om
Jämför vi med närmast omgivande landvi skall tro rapporteringen, hade den troliga skap under samma period, finner vi en likarhäckningen där misslyckats redan i ett tidigt tad ökning i Västmanland med en markerad
skede. Kanske var det ändå
kulmen 1994, det vill säga
så att ett par hade lyckats i
året innan den i Uppland (se
Vissjön och att det var ända
Figur 2). Den första kända
hit han flög med sina byhäckningen för VästmanHanen jagar
ten. Visserligen finns det en
land konstaterades för övrigt
del fågelrapporter från Vis- över stora ytor och
1990. Ängshökarna försvann
sjön under sommaren, men leverans av byte till
dock snart igen från landskadet tycks inte vara särskilt
pet, redan 1995 noterades
många som besökt lokalen honan är vanligtvis
endast ett häckande par, och
en snabb affär.
vid denna tid.
efter år 2000 är ingen säker
Det vi med säkerhet vet,
häckning rapporterad från
är att det fanns en säker
Västmanland. Från Söderhäckning 2015, men också
manland har ingen motsvaatt det troligen fanns ytterligare minst fyra rande trend registrerats, men den första kända
häckande par i rapportområdet. Man kan häckningen för landskapet bokfördes 1987
kanske tycka att det inte borde vara så svårt och ytterligare tre har rapporterats fram till
att hitta en pågående häckning av en så iö- och med 2008. I Gästrikland är ingen häckgonfallande art som ängshök. Men hanen jagar ning känd.
över stora ytor och leverans av byte till honan
är vanligtvis en snabb affär. Det är samtidigt Populationsutvecklingen
en ganska lätträknad skara bland landskapets i Uppland i ett vidare perspektiv
fågelskådare som lägger ned möda på eftersök. Man kan fråga sig varför det efter fyra häckande par år 1993 plötsligt hittades sex året
Beståndsutvecklingen 1977–2015
därpå och hela tio säsongen 1995. I och
Efter sex år utan någon rapporterad föryng- för sig bygger uppgifterna på den spontana
ring i Uppland registrerades häckningsförsök fågelrapporteringen, men det kan ändå inte
på tre lokaler 1977, och sedan 1980 har bara vara slumpen som ligger bakom denna
ängshök noterats som häckande samtliga år snabba ökning. Eftersom Uppland, och Väst(se Figur 1). Fram till och med 1987 rapporte- manland, är belägna i periferin av ängshökens
rades häckningar på bara högst två lokaler per utbredningsområde, förefaller det mer troligt
år och varierade mellan två och fyra under de att uppgången berodde på ett större inflöde
påföljande sex åren. Vi skall dock vara med- än normalt av individer från andra delar av
vetna om att det sannolikt fanns ytterligare häckningsområdet.
revir som aldrig uppmärksammades.
I såväl Uppland som Västmanland reduceFrån säsongen 1994 rapporterades häck- rades antalet revir snabbt efter den plötsliga
ning från sex lokaler och året därpå på från toppnoteringen i mitten av 1990-talet. Det
så många som tio. Detta skulle dock visa sig är vad man kan förvänta sig i utkanten av en
bli en högst tillfällig topp som följdes av en arts utbredningsområde om inflödet av nya
vikande negativ trend. 1999 rapporterades individer från angränsande delar minskar. Är
endast ett häckande par.
även häckningsresultatet hos oss dåligt, blir
En ny topp, inte så markerad, nåddes det få individer som senare kan återvända för
under andra halvan av det första årtiondet på att häcka. Om vi ser på utfallet av häckning2000-talet med sex lokaler med vardera ett arna i Uppland 1994 och 1995 var det bara
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fyra av 16 par (se Figur 2) som med säkerhet
lyckades få ungar på vingarna. Populationsutvecklingen var sammantaget negativ i Europa
under andra halvan av 1900-talet. I flertalet
länder söder om Sverige minskade arten
kraftigt. Mot slutet av århundradet ägde en
viss återhämtning rum i Danmark, Holland
och delar av Tyskland, medan den negativa
utvecklingen fortsatte i bland annat Lettland,
Litauen och Ukraina.

under början av 1990-talet med en distinkt
topp kring 1994–1995, sammanfaller med
att det häckande beståndet i Estland nådde
sin kulmen.
Varför antalet revir hos oss sedan minskade så snabbt att arten redan
efter några få år åter nästan
var försvunnen som häckande i såväl Uppland
som Västmanland är
inte klarlagt. Kanske
var det en följd av
Att populations utvecklingen
att inflödet av nya
individer från ösi Uppland hittills inte har tagit fart, kan
ter minskade,
bero på att landskapet egentligen inte
samtidigt som
passar särskilt väl.
häckningsutfallet hos oss
var dåligt.

”

Trots att ängshöken
minskade i dessa länder,
har arte n ökat
i Estland under
1900-talet. Här
bedöms det
ORGINALFOTO: DAN HENRIKSSON
ha funnits 20–30
häckande par perioden 1900–1930, 50–70
par under 1960-talet och 100–200 par i början av 1990-talet (Hagemeijer & Blair 1997).
Det förefaller dock som om den negativa
trenden i Lettland, Litauen och Tyskland har
vänt efter millenniumskiftet, samtidigt som
uppgången i Estland har planat ut. De tre
första häckningarna i Finland noterades under
1960-talet och ytterligare minst tre registrerades under 1970-talet. Numera är ängshöken
en årlig häckfågel i södra Finland, men antalet
häckande par är alltjämt litet, mellan två och
tio (Bird Life International 2004).
Det ligger nära till hands att tro att den
etablering av ängshök som startade i Uppland med början 1977 var en följd av att
kringströvande fåglar spillde över till oss från
öster, kanske i första hand från Estland. Den
snabba ökningen i Uppland och Västmanland
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Vilka
förutsättningar
finns det för
ängshöken
att häcka
i Uppland?
Fram till och med 2015 är 33 revir
för ängshök kända från Uppland. Två av
de tre som påträffades 1977 är de lokaler där
arten har häckat mest frekvent fram till nutid.
Vid Vissjön har häckningsförsök noterats 27
av de 39 aktuella åren och vid Ledskär 14.
Det par som gjorde häckningsförsök vid Hjälstaviken 1977 återkom inte året därpå och
något senare försök till häckning på lokalen
har veterligen aldrig ägt rum.
Vissjön är fortfarande den säkraste häckplatsen för ängshök i landskapet. Under perioden 2003–2015 rapporterades åtminstone
troliga häckningsförsök årligen och under
åren 1977–1991 samtliga år med undantag
för 1980 och 1989 (se Figur 2). Under den
mellanliggande perioden rapporterades häckning endast ett år (2000). Man kan undra
varför det inte fanns något par här under
flertalet av åren 1992–2002. Inte ens de år
då antalet par var som störst i Uppland, 1994

och 1995, rapporterades någon häckning från
Vissjön. Det fanns inget direkt uppenbart som
kan förklara varför häckningar uteblev dessa
år. Vissjön har inte förändrats nämnvärt sedan
slutet av 1970-talet. En möjlig förklaring
skulle kunna vara att det var ett och samma
par som återkom år efter år 1977–1991 och
att ett nytt tog vid 2003–2015, men femton
respektive tretton år förefaller vara väl lång
livslängd för paren för att denna förklaring
skall vara sannolik.
Vid Ledskär har det aldrig rapporterats
häckning fler än fyra år i följd (1983–86).
Under dessa år var det troligen ett och samma
par som återkom. Detsamma gäller även
åren 2003–2005. På flera andra lokaler, där
det har noterats häckning flera år i följd, var
det sannolikt också ett och samma par som
kom tillbaka. På en lokal i Enköpings kommun häckade ett par de fem åren 1993–1997
och 2006–2010. Från de åtta mellanliggande
åren finns ingen häckning känd. På flera andra
lokaler har det varit häckning två till fyra år
i följd och även här kan man tro att det varit
samma par som återkommit. På några av
dessa har det sedan aldrig rapporterats någon
häckning. På 17 av 32 lokaler har häckning
noterats vid endast ett tillfälle och utan att
paret veterligen återkommit nästföljande år.
På flertalet av dessa lokaler har detta enda
häckningsförsök misslyckats.
Att häckning äger rum år efter år på en
viss lokal medan paret på en annan överger
den redan efter ett år är normalt. Rimligtvis
handlar det om lokalens kvalitet som häckningsplats. På en optimal häckningsplats
återkommer paret stadigt och när det inte gör
det finns det ett annat par som tar vid. Så har
det säkerligen varit vid Vissjön. På lokaler där
häckningsförsök skett endast ett år har kanske
förhållandena inte varit så goda beroende på
dålig bytestillgång eller olämplig boplats. På
sådana sekundära häckplatser är utfallet av
häckningsförsöket vanligtvis klent.
Att Vissjön är en bra häckningslokal råder
det inga tvivel om. Ett häckande par har funnits på plats flertalet år sedan 1977, och vid
två tillfällen har två par häckat samma säsong.
Lokalens attraktionskraft bekräftas av att det

vid ett flertal tillfällen har observerats andra
individer än de som har häckat här. Vanligtvis
har det varit ytterligare hanar, mindre ofta
en övertalig hona. Detta har rapporterats
även från andra lokaler med återkommande
häckningar.
Helt klart är det så att det drar omkring
ängshökar under häckningstid som inte tillhör
något häckande par. Det kan vara yngre, icke
häckningsmogna individer, eller fåglar som
inte har funnit någon partner vilket förstås är
vanligare i periferin av utbredningsområdet.
Att populationsutvecklingen i Uppland
hittills inte har tagit fart, kan bero på att landskapet egentligen inte passar arten särskilt väl.
Det finns enstaka revir som är lämpliga, men
många av dem som använts under de senaste
decennierna är kanske inte speciellt bra. Den
stora frågan är således vad som är utmärkande
för ett bra revir, som under de flesta år kan
generera lyckade ängshökshäckningar.

Vad kännetecknar kända
häckningsrevir i Uppland?
Häckning av ängshök har rapporterats från
nio av de tio kommuner som ingår i Upplands rapportområde (se Karta 1). Flest revir
är kända från Enköping där häckningsförsök
har registrerats på nio lokaler åren 1955–2015
medan sex är belägna i Uppsala, totalt nära
hälften av alla kända häckplatser. Därtill är
vardera fyra bokförda i Tierp och Östhammar,
två i Norrtälje samt vardera en i Älvkarleby,
Heby, Knivsta (1955) respektive Håbo. I den
del av Sala kommun som tillhör landskapet är
inga häckningar kända. Från Upplandsdelen
av Stockholmstraktens rapportområde har
häckning rapporterats från fyra lokaler.
Även om häckningar har påträffats spridda
över landskapet, finns det ändå en övervikt
av revir kända från den sydvästra delen av
Uppland. Vad det är som har gjort att ängshöken gärna slår sig ner här är dock osäkert.
Det stora flertalet kända boplatser har legat i
vassar, men det är inte i första hand tillgången
på vegetationsrika sjöar som avgör var arten
väljer att etablera sig. Enköpings kommun
med flest häckningslokaler har i själva verket färre sjöar än flera andra kommuner.
FÅGLAR I UPPLAND 1 2016
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Karta 1. Ungefärligt läge för kända
häckningsrevir av ängshök i Uppland under
perioden 1955–2015.

4

26

10

Mer avgörande är sannolikt att det finns lämpliga jaktmarker med god tillgång på föda inom
reviret. Ser man närmare på omgivningarna
kring boplatsen, tycks en avgörande faktor
vara att det finns stora arealer odlingsbygd
i reviren där ängshökarna företrädesvis jagar. Om det sedan finns en vassrik sjö inom
reviret, där den kan bygga sitt bo, är det bara
en fördel. Så har det hittills varit i de allra
flesta revir här i Uppland, men det finns par
som istället har byggt sitt bo i en slåttervall,
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vid ett stordike eller i en beteshage. Ser man
närmare på dessa revir är det uppenbart så
att förekomsten av sjöar inte är avgörande.
I de 33 revir som är kända från Uppland
har boet i 28 fall varit placerat i vass. Sjöar
har således varit det klart dominerande valet
för boplatsen. Eftersom ängshökarna främst
jagar i odlingsbygden, är det intressant att
flertal av häckningssjöarna till stor del,
eller helt, är omgivna av skog. Normalt finns
det emellertid stora arealer jordbruksmark i

närheten, men i enstaka fall är det dock flera jordbruksmaskiner eller trampande kreatur.
kilometer till denna biotop. Avstånd behöver Sammanfattningsvis är det troligen bättre att
alltså inte innebära några problem för den bygga boet i vass.
jagande hanen. Det har genom åren funnits
indikationer på att det även kan ha funnits Svårt att finna ängshökens boplats
något enstaka häckande par med revir som De tidigaste ängshökarna anländer normalt
inte rymt särskilt mycket brukad mark, men till Uppland i slutet av april. Är man intresdå har det där i stället funnits stora myrar. serad av att försöka hitta häckande par är det
Huruvida ängshöken i själva verket, och i så redan nu man skall börja besöka lämpliga
fall i vilken omfattning, jagar på myrar och lokaler. Är det fråga om ett sedan tidigare känt
hyggen är dock okänt.
revir, finns det goda chanser att de återkomAlla sjöar där det veterligen har häckat mer även året därpå.
ängshök är vegetationsrika med rejäla arealer
En bra metod är att utrusta sig med tålabladvass. Även om bon kan placeras i mycket mod och placera sig på en bra obsplats med
vidsträckta vassar, som i till exempel Vissjön, god utsikt över den tidigare häckplatsen.
är troligen inte vassens utbredning den av- Startar man sökandet redan i början av maj
görande faktorn vid val av plats. Flera andra finns det goda chanser att ganska snart få se
sjöar där par har häckat är betydligt mindre paret spelflyga över reviret och komma med
till ytan och mängden vass därmed också bomaterial till den tänkta boplatsen. Det
avgjort mindre. Det är dock genomgående kan nu vara förhållandevis lätt att fastställa
så att bladvassarealen är större än den öppna boets läge innan äggläggningen har startat.
vattenytan.
Har honan påbörjat ruvningen blir det genast
Det förefaller som om ängshöken ofta svårare. Det händer i detta skede inte mycket
bygger sitt bo i torrare vassar än den bruna vid boplatsen. Hanen levererar byten med
kärrhöken. Kanske är det skälet till att bon långa mellanrum och själva överlämnandet
ibland finns i annan kraftig vegetation, till förlöper snabbt. Han ger sig genast av från
exempel i en vall eller i högvuxet ogräs längs boplatsen för att inte väcka onödig uppmärkdiken i mark som brukas. Detta har bara rap- samhet. Har man indikationer på att det kan
porterats några få gånger här i Uppland, men vara en häckning på gång i ett område utan
troligen har det varit
ett redan känt revir,
fler sådana boplatser
blir det genast mer
som inte kommit till
mödosamt. Man ser
vår kännedom.
hanen jaga än här, än
Det finns både
där på kanske flera
Man ser hanen jaga än
för- och nackdelar
kilometers avstånd.
här,
än
där
på
kanske
flera
med att bygga bo i
Är det ännu i börbladvass istället för
jan av häckningskilometers avstånd.
i en torrare miljö. I
säsongen, kan det
vass omgiven av vatvara kringströvande
ten är ägg och ungar
individer som inte
bättre skyddade från marklevande predatorer har för avsikt att häcka i området. Ser man
som räv och grävling, men boet riskerar istäl- den åter, och kanske även så sent att det kan
let att översvämmas efter ihållande regn med vara aktuellt med häckning, är det hög tid att
stigande vattennivå. Att bygga ett bo i torrare studera kartan och tänka igenom vilka sjöar
förhållanden reducerar risken för översväm- i trakten som är lämpade för bosättning. Det
ning, men då ökar istället predationsfaran.
fortsatta sökandet bör innebära spaning i
Det finns även andra vådor med att vidsträckta odlingsbygder där ängshöken har
häcka på land. Är boet byggt i en slåttervall sina jaktmarker. Det gäller sedan att registeller betesmark riskerar boet att förstöras av rera när hanen har tagit ett byte och flyger
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En mer konkret karaktär för att komma vidare med artbestämningen
av en kärrhök är antalet utstickande handpennor, fyra hos ängsoch stäpphök, fem hos blå kärrhök (och brun kärrhök för den
delen). I praktiken brukar detta vara svårt att se annat än
på ett fotografi, men ”blåhökens” femte finger bidrar
ändå till ett bredare intryck av vingen i fält. En återkommande fallgrop är ruggande blåhökar som
saknar en penna i handen. FOTO: HANS BISTER

mot boet för att leverera födan till honan.
Detta är en bra indikation på häckning, men
det kan ändå återstå mycket arbete med att
hitta boplatsen. Hanen kan jaga åtskilliga
kilometer från boet. Lämpligt är att ta ut
kompassriktningen vid bytestransporten och
sedan söka vidare. Finns det vassrika sjöar i
den riktningen är det i första hand vid dessa
du man skall rikta in sitt fortsatta sökande.
Saknas det lämpliga sjöar, finns möjligheten
att paret istället häckar i odlingsbygd, till
exempel i en vall eller i kanten av ett större
dike med högvuxen örtvegetation.
Det kan bli enklare att finna boplatsen när
äggen kläckts och även ungarna behöver föda
levererade av hanen. I takt med att de blir allt
större, krävs att bytesleveranserna sker oftare.
Än enklare blir de när ungarna kommer på
vingarna. Nu behöver de mycket föda och
deras flygturer över boplatsen ökar chansen
att finna den. Det är dock inte rekommendabelt att vänta så länge eftersom många
häckningar misslyckas i ett tidigt skede. Då
har man givetvis helt försuttit chansen att
hitta häckplatsen.

Framtiden
Trots att ängshöken har rapporterats häcka
i Uppland sedan slutet av 1970-talet, tycks
artens ställning som årligen återkommande
häckfågel inte helt säker. I och för sig har
häckningar konstaterats alla år sedan 1977
(med undantag för 1980), men vanligtvis
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har det varit frågan om en till tre häckningar
per år. Vid några tillfällen har bara något enstaka häckningsförsök registrerats. Av de 115
häckningar och mer eller mindre säkra häckningsförsök som noterats genom åren, har
endast 49 med säkerhet resulterat i minst en
flygg ungfågel. I och för sig har uppföljningen
av påbörjade häckningar många gånger varit
bristfällig, och ytterligare ungar har säkerligen
blivit flygga.
Även om Uppland är det enda landskapet
på det svenska fastlandet som har haft årliga
häckningar, är det av allt att döma ändå så
att landskapet inte helt passar arten. Man
kan tycka att beståndet borde ha ökat mer
än vad det har gjort under en så pass lång
tidsperiod om det hade funnits bra tillgång
på lämpliga biotoper. Finns det några skäl att
försöka hjälpa en art som häckar på marginalen här i Uppland? Ängshöken förekommer
i livskraftiga bestånd på andra sidan Östersjön
och kan inte anses vara akut hotad globalt. Ett
argument för att hjälpa den här i Uppland
är att antalet häckande par i Sverige är litet
och att de i första hand är koncentrerade till
Öland och Gotland. Därtill har antalet häckande par på Öland halverats under senare tid.
Det går alltid att hitta såväl argument för
som mot att försöka hjälpa en art som har
svårt att klara sig på egen hand i en miljö
som tveklöst har omdanats av oss människor.
Vid den enda med säkerhet konstaterade
häckningen av ängshök i Uppland 2015, i en

slåttervall, gick länsstyrelsen in och ersatte
markägaren för de extra kostnader det innebar för honom att vänta till efter häckningen
med att slå vallen. Trots detta försök att hjälpa
paret, misslyckades häckningen i ett sent
skede. Fram till och med 2008 var alla kända
boplatser belägna i vassar. Det är först under
de allra senaste åren som häckningar har ägt
rum i andra habitat. Från senare tid har det
funnits indikationer på att det kan ha funnits
ytterligare revir, där boplatsen i så fall troligen
har varit belägen i odlingsbygd. En eller flera
individer har regelbundet setts jaga under en
stor del av sommaren på sådana lokaler, men
tyvärr har det inte lagts ned tillräcklig möda
på att reda ut situationen. Att ängshöken numera i större utsträckning än tidigare häckar i
slåttervallar i odlingsbygden är inte en positiv
utveckling. Eftersom vallarna normalt slås
innan ängshökens ungar har hunnit bli flygga,
är risken för misslyckad häckning mycket stor.
Chansen att lantbrukaren upptäcker boet
i tid och lämnar området kring boet orört är
närmast försumbar. Vi vet inte varför paren
tycks överge vassjöarna och istället väljer att
häcka i slåttervallar. Även om vi hade känt
till orsaken, skulle det troligen vara ogörligt
att vända trenden. För att kunna rädda häckningar av ängshökar, som har valt att placera
sina bon på marken i slåttervallar, krävs att
boet hittas i god tid innan vallen skall slås och
att det går att göra en överenskommelse med
lantbrukaren. Att leta reda på dessa boplatser
kräver vanligtvis mycket tid, och för närvarande har vi i bästa fall ideella krafter att tillgå.
Frågan är dock om detta är rätt väg? Att på så
sätt rädda häckningar i en ofördelaktig miljö,
kan eventuellt få till följd att fler par kommer
att etablera sig här. Detta är givetvis ingen
långsiktig lösning. Eftersom vi inte vet varför
ängshökarna har börjat häcka på marken, kan
det dock under en övergångsperiod vara en
väg att gå för att inhämta mer kunskap om
ängshöken och hur den häckar i landskapet.
Vi behöver bland annat veta mer om hur
många par som häckar, var och i vilka habitat de finns och i vilken grad häckningarna
lyckas. Det är först efter det att vi vet mer
kring dessa och andra frågeställningar som vi

förhoppningsvis kan komma att lägga fram
förslag på hur vi långsiktigt ska lösa ängshökens framtid som häckfågel i Uppland. Det
är endast rimligt att under några få år kunna
förlita sig på ideella insatser för att i tid hitta
och därefter skydda pågående häckningar på
marken i odlingsbygden.

Avslutningsvis…
… vill Rrk Uppland inför 2016 rikta en uppmaning till alla er som skådar i landskapet att
rikta särskild uppmärksamhet mot denna art
under året. Vi ser gärna att du inte bara gläder
dig över varje observation av ängshök, utan att
du också försöker lägger ned lite möda på att
redovisa omständigheterna kring observationen. När du rapporterar fyndet i Artportalen,
önskar vi veta så mycket som möjligt kring
observationen. Om du misstänker att det kan
vara frågan om en häckning, uppmanar vi dig
att lägga ned lite möda på att försöka finna
starkare indicier, helst leta reda på häckplatsen, och kontakta någon i rapportkommittén
och berätta vad du har sett.
Bill Douhan
bill.douhan@telia.com
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