
Uppsalaugglor bringar 
skådarljus i vintermörkret

Vintern har bjudit på ovanligt många publikdragande ugglor, bland annat  
i Uppsalatrakten. Minst två lappugglor har varit stationära i Nåsten från 

början av november 2015 till första veckan i februari 2016. De har livnärt sig på 
sorkar i det område som kallas Håga ängar och ett stort antal fågelskådare och 
naturintresserade har fått chansen att se dessa imponerande ugglor. Några lyckliga 
har dessutom fått se slaguggla jaga på samma marker. Lappugglan är stor och har 
större yttermått än slaguggla. Dock är det mycket luft i fjäderdräkten, den är inte 
samma muskelpaket som slagugglan. Vanligtvis har de två arterna setts på olika 
platser i området, och man kan misstänka att en viss konkurrens om jaktmarkerna 
råder. 

Lappugglan har under senare decennier spritt sig söderut och häckar nu i såväl 
Västmanland, Dalarna som Värmland. Förekomsten varierar dock starkt med gna-
gartillgången. 2012 var ett år då många kringstrykande lappugglor observerades 
i Uppland och den sågs till och med vid Hjälstaviken (se historisk genomgång av 
Douhan, FiU nr 1, 2013). Troligen var det året innan bra häckningsresultat norrut, 
men sedan följde gnagarbrist som startade utvandring. Därefter var 2014 ett år 
med ovanligt många häckningar i Västmanland, Dalarna och Värmland. Det blir 
mycket intressant att se om lappugglan kan etablera sig också i Uppland framöver.

Även flera hökugglor har setts i Uppsalatrakten och runt om i landskapet 
denn a vinter. Inte minst Librobäckindividen på bilden ovan, fotograferad av 

Tony Rundström, har varit mycket stationär och välbesökt sedan november. 
Detta är en särpräglad medlem i ugglefamiljen, utan några riktigt nära 

släktingar någonstans i världen. I flykten påminner den snarare om en 
hök och jagar gärna aktivt även i dagsljus.

Förväntansfulla uggleskådare vid Håga ängar i Nåsten, 
Uppsala, den 29 december 2015.  FOTO: JOANNA GERTOW
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Normalt stannar hökugg-
lorna i Norrland året runt, 

men efter år med bra ung fågel-
produktion i kombination med 
lokal gnagarbrist sker det oftast 
rörelser söder ut på höstarna. 
Större eller mindre invasioner  
i Uppland verkar ha ägt rum 
sedan länge och har skett 
ganska regelbundet med några 
års mellanrum sedan 1980-talet 
(se Douhan, FiU nr 1, 2014). 
Senast var vintern 2012/13 
då nästan 100 individer rap-
porterades. Till skillnad från 
lappugglan ska vi nog inte 
hoppas på någon etablering av 
denna utpräglade norrlandsart 
i Uppland, även om det finns 
exempel på att par efter inva-
sionsår stannar kvar och häckar 
en säsong även nere hos oss.

Här har hökugglan lyckats fånga en sork. Libro bäck, Uppsala. 
 FOTO: HENRIK LUNDSTRÖM

Osmältbara rester från ugglornas bytesdjur stöts upp i form av spybollar. Hökuggla, Surnia ulula,  
Librobäck, Uppsala.  FOTO: TONY RUNDSTRÖM
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Lappugglan var tidigare  
i första hand Norrbottens 

stora skogars uggla, av fågel-
skådarnestorn Erik Rosenberg 
kallad Tita Grå. Hon var  
i sagan den trollpacka som 
till och med kunde lura Den 
Onde. 

Under februari iakttogs lapp-
ugglorna i Nåsten under omstän-
digheter som kunde tyda på att 
de förberedde sig för häckning.
Skådare och fotografer upp-
manas därför att vara försiktiga 
och hålla sig på skogsvägarna vid 
besök hos fåglarna under våren.  
 FOTO YNGVE HARELAND
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Jagande lappuggla Strix nebulosa, Nåsten, Uppsal a, den 12 december 2015.  FOTO: YNGVE HARELAND


