Ängshöken i Uppland 2016
Bill Douhan skrev i tidigare FiU detta år om ängshökens utveckling i Uppland under
de senaste decennierna. Han redogör här för årets inventeringsresultat och diskuterar
problematiken kring att flera häckande par på senare år fattat tycke för odlade fält.
BILL DOUHAN

Gammal hane ängshök, Circus pygargus, Öland, maj 2016.
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”

Målsättningen för inventeringen var inledningsvis att
dels försöka hitta så många
häckande par som möjligt,
dels att besöka tidigare kända
häckningslokaler [...]

”

I en nyligen publicerad artikel om ängshöken
i Uppland (FiU 2016/1), redovisades vad vi
känner till om artens historik som häckfågel
i landskapet, men också vad vi inför 2016
trodde oss veta om dess nuvarande status och
beståndsutveckling. Även om ängshöken alltid
har varit en art som väckt intresse hos fågelintresserade, har det aldrig genomförts någon
regelrätt inventering som visat hur många par
som verkligen har häckat i landskapet vid en
viss tidpunkt. Det vi känner till bygger istället på den spontana rapporteringen av fynd
som tidigare sändes direkt till rrk Uppland,
men som efter millenniumskiftet har lagts in
i Artportalen.

Kunskapsbrist om
uppländska ängshökar
Eftersom det förelåg osäkerhet kring ängshökens nuvarande status som häckfågel i
Uppland, delvis en följd av att arten nyligen
har börjat häcka på marken i odlingsbygden,
samtidigt som de par som tidigare häckade i
sjöar till stor del har övergivit dessa, beslutade
vi att försöka genomföra en inventering under
2016 för att bättra på vår kunskap. Målsättningen för inventeringen var inledningsvis
att dels försöka hitta så många häckande par
som möjligt, dels att besöka tidigare kända
häckningslokaler för att kontrollera om där
fortfarande fanns häckande par.
Samtidigt som vi sökte ekonomiskt bidrag
från Elis Wides fond för att täcka bilkostnader
i samband med inventeringsarbetet, hörde vi
med Länsstyrelsen i Uppsala län om den var
intresserad av att bidra ekonomiskt till inventeringens genomförande. Myndigheten var
positiv till att få en inventering gjord under
2016, men den var i första hand angelägen
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Gammal hane ängshök, Circus pygargus,
Öland, maj 2016.
FOTO: HANNU KIUTTU

om att få veta var i länets odlingsbygd häckande par slog sig ned. Den var också intresserad av att följa upp påbörjade häckningar
och att lokalisera eventuella boplatser för
att kunna vidta åtgärder, så att häckningarna
skulle ha större chans att lyckas. Därtill ville
länsstyrelsen att en uppföljning av eventuell
förekomst av häckande par i Vissjön skulle
göras, eftersom denna numera igenväxta sjö

genom åren har varit den säkraste lokalen för
häckande ängshök i länet.
Efter att ha erhållit positivt besked från
Elis Wides fond om ett ekonomiskt bidrag
till bilersättning samt ett likaledes positivt
svar från länsstyrelsen att delvis bekosta
arbetsinsatsen, beslutade vi att under 2016
genomföra en inventering av häckande ängshök enligt ovan.

Uppföljning av häckningar 2016
Inventeringsarbetet inleddes den 1 maj sedan
de första ängshökarna för säsongen hade
setts under de sista dagarna av april (källa:
Artportalen), vilket är en normal tidpunkt
för de första att nå hit. Nya individer anlände
under maj, men antalet observationer var
inledningsvis relativt få. Fynden hade i första
hand gjorts på tidigare kända lokaler för arten,
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men som vanligt sågs enstaka exemplar tillfälligt även på andra platser. Inventeringsinsatsen
fortsatte flertalet dagar under maj med besök
på lokaler där arten tidigare hade konstaterats häcka. Trots många timmars spaning var
utdelningen mager och inga indikationer på
häckning registrerades.
Det var först den 19 maj som en hona sågs
under omständigheter som kunde förebåda
häckning. Hon landade på marken i en gammal vall och blev kvar där en längre stund.
Trots ytterligare ett par observationer av både
hane och hona under de påföljande dagarna i
området, beläget i Enköpings kommun, blev
det inget häckningsförsök här.
Vi kontrollerade fortlöpande vad andra
skådare rapporterade till Artportalen, och
på så vis fick vi kännedom om att både hane
och hona hade setts några dagar senare vid
en strandäng i Tierps kommun. Vi besökte
platsen den 24 maj och kunde konstatera att
de två ängshökarna var kvar. Av allt att döma
var det ett par – hanen sågs leverera byte till
honan. De fanns kvar på lokalen fram till den
6 juni då bytesöverlämning åter sågs. Därtill
observerades hur honan flög med bomaterial,
men insatsen föreföll lite trevande och det
blev aldrig någon påbörjad häckning. Efter
denna dag finns, trots ytterligare besök, inga
fler iakttagelser på lokalen. Honan i detta par
var troligen en fjolårsfågel.
Den 27 maj sågs ett par på en annan lokal
vid en vidsträckt slätt i Uppsala kommun. Här
sågs denna dag såväl bytesöverlämning som
parning. Paret fanns kvar långt in i juli, men
det troliga häckningsförsöket förefaller att
ha misslyckats redan i början av juni, då den
slåttervall där de kanske hade sitt bo slogs.
Trots att paret var kvar i området långt därefter, registrerades inget nytt häckningsförsök.
En vecka in i juni observerades plötsligt
ett par under omständigheter som indikerade
häckning i en odlingsbygd i Enköpings kommun. Lokalen hade kontrollerats vid flera
tillfällen tidigare under maj, men endast ett
fåtal ströfynd av ängshök hade registrerats.
Möjligen var det samma individer, som i slutet av maj hade setts på den tidigare nämnda
lokalen i Enköpings kommun, belägen inte
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Upplysningen var
så oroväckande att vi
gjorde ett nytt besök
här redan dagen därpå
med samma resultat.
Boet besöktes därför
nu för första gången
sedan den 12 juni.

”

så långt från denna, som hade flyttat över
hit. Nya besök på platsen under de närmast
följande dagarna resulterade i observationer
som pekade på att häckning var igång. Av allt
att döma var boplatsen belägen i en slåttervall
och vi beslutade att snarast försöka lokalisera
dess läge innan slåttern skulle påbörjas. Den
12 juni besökte vi den aktuella vallen, och
tack vare tidigare dagars iakttagelser kunde
vi snabbt hitta häckningsplatsen. Honan flög
upp från boet som visade sig innehålla tre
ägg. Efter att ha markerat en kvadrat med 50
meters sida kring boet, lämnade vi snabbt
platsen. Det dröjde inte länge förrän hon åter
gick ned för att ruva. Länsstyrelsen kontaktade omedelbart markägaren och avtalade
med honom att ett område kring boet skulle
lämnas orört.
Ett flertal besök gjordes vid lokalen, på
behörigt avstånd från boet, fram till mitten
av juli och häckningen tycktes fortgå. Hanen
sågs vid flera tillfällen komma med byte till
honan, som strax gick ned i den sparade ytan.
Den 19 juli hade Håkan Delin uppsikt över
häckningsplatsen under cirka fyra timmar,
dock utan att över huvud taget se till någon
ängshök. Upplysningen var så oroväckande att
vi gjorde ett nytt besök här redan dagen därpå
med samma resultat. Boet besöktes därför
nu för första gången sedan den 12 juni och
var som befarat tomt. Av allt att döma hade
häckningen avbrutits sedan en tid. Inget nytt
bomaterial fanns i den nu helt torra balen,
inga äggrester och endast marginellt med
spillning. Vad som hade hänt är omöjligt att

Ett par ängshök, Circus pygargus, i sitt revir på Öland, maj 2016.

säga. Predation ligger nära till hands, men inte
ens äggröveri av människa kan helt uteslutas.
På dessa tre lokaler med häckningsförsök
var bona byggda på marken i odlingsbygder,
två i slåttervallar och ett i en beteshage.
Utöver dessa tre par hittades vardera ett
häckande par i två sjöar i samband med att
tidigare kända häckningslokaler inventerades. I närheten av den ena sjön, i Enköpings
kommun, hade en hane observerats vid några
tillfällen under maj och juni, men det var först
i samband med ett besök här den 5 juli som
häckning kunde fastställas (bytesöverlämning
och hona ned till bo i vassen). Vid nästa besök, den 2 augusti, sågs dock ingen ängshök
och det var bara att konstatera att även detta
häckningsförsök hade misslyckats.
Efter detta nedslående konstaterande,
hade vi kvar hoppet om att den häckning som
hade hittats i en sjö i Östhammars kommun
den 7 juli skulle lyckas. Vid nästa besök, den
5 augusti, blev resultatet till slut positivt. Två
årsungar sågs över platsen tillsammans med
en gammal hona.
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Häckningsförsök
i odlingsbygd och sjö
Slutresultatet av årets inventeringsinsats
i Uppsala län blev att vardera ett etablerat
par hittades på fem lokaler efter 57 dagar
med fältbesök under perioden den 1 maj till
5 augusti och sammanlagt drygt 250 timmars
observationer på 35 platser. Samtliga gamla
häckningslokaler, utom en, inventerades vid
åtminstone något tillfälle, men även flera
andra tänkbara områden kontrollerades. Fem
häckande par var ungefär vad vi hade hoppats på, även om vi kanske hade hyst vissa
förhoppningar om att hitta ytterligare något
eller några par i odlingsbygderna. Det är givetvis inte uteslutet att det kan ha funnits något
som vi aldrig fann, men troligen inte fler än så.
Endast ett av dessa fem häckningsförsök
lyckades. Inget av de tre par som placerat sina
bon på marken i odlingsbygden fick någon
unge på vingarna. Vid ett bo i en slåttervall
vidtogs åtgärden att den del av vallen, där boet
var beläget, undantogs från slåtter.
Trots detta blev slutresultatet negativt.
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”

Med tanke på de få häckande paren och den negativa
beståndsutvecklingen, kan det tyckas finnas starka skäl för
att försöka hjälpa ängshöken med adekvata åtgärder, men frågan
är om det egentligen är rimligt att göra det för par som häckar
i slåttervallar.

”

det eftersom skörden numera påbörjas redan
i början av juni. Då man har så kort tid på sig
mellan påbörjad häckning och slåtter, kanske
bara två veckor (ibland kortare tid än så),
krävs en intensiv arbetsinsats under några få
dagar för att finna boet. Det skulle behövas
flera personer för att ha en chans att genomföra detta. Man kan inte klara uppgiften med
ideella krafter, utan det krävs att länsstyrelsen
erbjuder fullgod ekonomisk ersättning för
arbetsinsatsen.

Osäkerhet kring skyddsåtgärder

Äldre hona ängshök, Circus pygargus, Skövde, 2 augusti 2016.

På den andra lokalen, där paret bedömdes
ha häckat i en slåttervall, gick häckningen
troligen om intet till följd av slåtter i början
av juni. Det par som byggde sitt bo på marken
i en betesäng misslyckades även det, men här
kan orsaken ha varit att honan var en oerfaren
fjolårsfågel. Hon sågs släpa bomaterial, men
insatsen föreföll inte särskilt målinriktad.
Av detta, och erfarenheter från tidigare år,
ligger det nära till hands att dra slutsatsen att
häckningar på marken inte är en framgångsrik
strategi. Utan åtgärder för att skydda boet är
en häckning på marken i en slåttervall i stort
sett dömd att misslyckas. Med den slåtter, som
numera äger rum med början redan under de
allra första dagarna av juni, kommer boet med
sitt innehåll att förstöras, såvida det inte lokaliseras och närmaste omgivning lämnas orörd.
Det finns möjligheter att få en häckning
i en slåttervall att lyckas, men det är inte
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tillräckligt att undanta ett område kring boet
från slåtter. Eftersom den sparade ytan drar
till sig predatorer som grävling och räv, måste
det till ytterligare åtgärder, vilka dock inte
vidtogs vid det bo där häckning påbörjades.
Kanske hade den lyckats om vi hade satt
upp ett elstängsel längs ytterkanten av det
oskördade området.
En annan framgångsrik åtgärd, som man
har prövat på andra håll, är att placera en
omfångsrik bur kring själva boet och på så sätt
hålla markbundna predatorer borta.
Det är således möjligt att med tekniska
åtgärder skydda bon från påhälsningar av
objudna fyrfotade besökare, men det är först
efter ofta tidskrävande eftersök av inledda
häckningar och sedan letande efter själva
boet, som dessa kan vidtas. Det är inte mycket
tid man har på sig. Om boet är beläget i en
slåttervall, är det särskilt brådskande att hitta

Det är en fråga för länsstyrelsen att avgöra om
den ska avsättas medel för detta och besluta
om det finns skäl att försöka skydda markhäckande ängshökar. Inte minst det senare
är värt en diskussion. Visst kan det tyckas
självklart och angeläget att hjälpa par som
slår sig ned i slåttervallar att lyckas med sin
häckning, men frågan är om det är riktigt att
göra så. Skall vi satsa pengar på att hjälpa par,
som nyligen har börjat häcka på detta sätt, att
lyckas producera ungar, när insatsen i så fall
måste fortgå år efter år?
Något som talar för detta är att ängshöken
är en mycket ovanlig häckfågel i länet, för
övrigt i hela landet, och därtill även minskar
i antal. Arten är också rödlistad i kategorin
”Akut hotad”. Detta kan tyckas vara tillräckligt för att satsa resurser på att hjälpa den att
lyckas med häckningen. Det är många arter
som genom åren minskat starkt i landet och
för vilka man har satsat stora resurser på att
försöka vända negativa trender. I dessa fall har
det dock gällt arter som har minskat därför
att vi har påverkat deras häckningsmiljöer
genom vår framfart i naturen. Detta har varit
skälet till att vi satsat kraftfullt på att försöka
återskapa de habitat som de är beroende av
för att kunna överleva.

Med tanke på de få häckande paren och
den negativa beståndsutvecklingen, kan det
tyckas finnas starka skäl för att försöka hjälpa
ängshöken med adekvata åtgärder, men frågan
är om det egentligen är rimligt att göra det för
par som häckar i slåttervallar. Det är en häckningsmiljö som är skapad av människan och
på så vis går det egentligen inte att jämföra
med arter där våra åtgärder har förstört deras
livsmiljö. Ängshöken har valt att börja häcka
här, och kan därför kanske tyckas få stå sitt
kast. Av den anledningen är det inte helt fel
att dra slutsatsen att inga åtgärder skall vidtas. Häckningsutfallet för par, som bosatt sig
på marken, har för övrigt varit mycket svagt
och utan åtgärder kommer detta beteende
sannolikt att upphöra.
Något som skulle tala för att hjälpa även
dessa par att lyckas bättre med häckningen
vore om skälet till att de har börjat häcka på
marken är att de har tvingats till att slå sig
ned där eftersom människan har förstört deras
naturliga habitat. För Uppsala läns del är det
dock inte så, då arten fram till nyligen endast
har häckat i sjövassar. I och för sig har antalet par som häckar i sådana miljöer minskat
kraftigt under senare år, samtidigt som par har
börjat häcka på marken, men det är svårt att
se att det är människan som bär skulden till
detta. I ett regionalt perspektiv kan vi således
inte se detta som ett skäl att hjälpa arten.
Även om vi kommer fram till att det inte
finns några skäl för myndigheter att satsa på
att hjälpa de par som häckar på marken i
odlingsbygden att lyckas med häckningen, är
det givetvis ingenting som hindrar att intresserade på ideell väg tar sig an denna uppgift.
Man bör dock beakta att denna uppgift i så
fall bör genomföras långsiktigt.
Bill Douhan
bill.douhan@telia.com
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