Hökugglan i Uppland
Ugglor är en fågelgrupp som vi normalt förknippar med den mörka delen av dygnet. Det hör till undantagen
i Uppland under dagtid, så när som på just hökugglan. Arten hör inte normalt till landskapets häckfågelfauna,
uppträder invasionsartat hos oss mellan häckningssäsongerna och det är då vi har goda chanser att få se
FÖRRA GÅNGEN DET begav sig var 2012–2013,

men redan fyra år senare var det åter dags.
Invasionen var relativt omfattande, totalt
knappt hundratalet individer rapporterades
från Uppland, och det kan därför finnas anledning att här nedan redovisa dess förlopp.
Invasionen inleddes på samma sätt som
vid den förra invasionen, som ägde rum 2012,
med iakttagelser redan 4/9. Denna gång med
två fynd på öar i Norrtälje kommuns skärgård,
dels vid Söderarm och dels på Arnö i Länna
skärgård. Detta är en tidig start, något som indikerar att det skulle kunna bli en omfattande
invasionsrörelse med många fynd redan under
september. Så blev i och för sig inte fallet
hösten 2012 då det första fyndet, den 4/9,
följdes av endast ytterligare två under denna
månad, bland annat en hökuggla på Billudden
11/9. Även denna gång noterades en individ
på Billudden detta datum, men dagarna innan
sågs minst en på Örskär och en sträckande
vid Björn. Under den därpå följande veckan
rapporterades sammantaget tio individer från
sex lokaler vid kusten, från Björn i norr till
Horssten i söder, vilket fick oss att denna gång
hoppas på många fler hökugglor. Fyndbilden
dittills indikerade att ursprunget för dessa
fåglar borde sökas på andra sidan Ålands hav.
NÅGRA DAGAR SENARE, den 23/9, noterades de

två första fynden i inlandet, dels vid E4:an
norr om Uppsala och dels vid Järfälla. Dagen
därpå sågs arten såväl på Röder som på
Svenska Högarna, vilket även det talade för
inflöde från öster. Under de tre därpå följande
dagarna hände det dock stora saker vid kusten i norr, som gjorde att vi fick tänka vidare
kring denna hypotes. Längst upp på norra
Gräsö sågs nämligen fyra hökugglor komma
på insträck från Örskär 25/9 och dagen därpå
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ytterligare hela tolv som också kom flygande
in över Gräsö från Örskär (Rastén 2017). Som
om inte detta var nog inräknades ytterligare
tre på samma sätt påföljande dag.
TOTALT 19 INSTRÄCKANDE hökugglor vid en lokal

på bara tre dagar är givetvis unikt. Något liknande har aldrig tidigare registrerats vare sig
i Uppland eller i landet som helhet. Från den
plats där ugglorna observerades, vid Ugglan
på Gräsö, har man god utsikt inte bara över
Örskär utan även över havet i nordost och
öster. Det märkliga var dock att ingen hökuggla sågs komma in över havet, alla kom in
från Örskär över Örskärsundet. Visst skulle
man kunna tänka sig att dessa ugglor ändå
hade ett ostligt ursprung, att de hade anlänt
över havet norr om Örskär och sedan vikit av
mot ön när de upptäckte land.
Tyvärr var veterligen varken Örskär eller
Björn besökta av skådare dessa dagar, vilket
annars skulle ha kunnat ge en fingervisning
om hur det förhöll sig kring detta. Något som
dock talar mot att hökugglorna kom in från
öster är att få sågs i södra Finland under hösten. Även om vi givetvis inte kan utesluta att
det verkligen kom in hökugglor över Ålands
hav, är det troligen mer sannolikt att flertalet
av de som gästade Uppland kom från norra
Skandinavien. Något som talar för det senare
är att det även sågs ovanligt många hökugglor
i landskapen norr och nordväst om oss. Om
vi antar att flertalet av de hökugglor som sågs
i Uppland kom från nord och nordväst, kan
man ändå undra över varför så många av dem
sågs längs Upplandskusten. Det är dock inte
otänkbart med individer från norra Sverige
som kom fram till Östersjön, och som därefter
vek av och följde kusten söderut till Uppland.
De hökugglor som sågs på Gräsö kanske
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vintersäsongen
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Hökuggla, Surnia ulula
från typisk utkiksposition.
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att få se en uggla
men det händer att den
denna orädda uggla.

anlände till Örskär från nordväst.
Å andra sidan, det sågs inga hökugglor
på Eggegrund dessa tre dagar. Frågetecknen
finns således kvar.
Ytterligare två fynd gjordes i landskapet
innan månaden var till ända, båda i inlandet,
vilket innebär att totalt ett 40-tal individer
rapporterats från september. Oktober inleddes med fyra olika individer på hyggen kring
Gubbo, Valö på månadens första dag. Dagen
därpå sågs en från Understen som föreföll
komma in från öster och en rapporterades
från Horssten. Även om ytterligare sex individer registrerades på olika lokaler, såväl
strax innanför kusten som i inlandet, fram till
mitten av oktober, tycks inflödet ha avtagit
med denna månads början. Under perioden
17–28/10 noterades inte en enda hökuggla
i landskapet. Under oktobers tre sista dagar
registrerades dock åter vardera en individ på
tre nya lokaler, samtliga i inlandet.
Invasionen var således inte över. Under
november rapporterades enstaka individer
från ett dussintal nya lokaler i inlandet, men
inte en enda längs kusten. Flera av dessa
sågs vid flera tillfällen och kan mycket väl
ha anlänt till respektive lokal redan tidigare.
Det finns inga rapporter som tyder på sträck.
Mycket talar således för att de hökugglor
som sågs från och med november var mer
eller mindre stationära. De råkade hittas nu
och kan ha funnits på plats en tid. Under
december noterades hökugglor på ytterligare
åtta lokaler och flera av dessa var stationära
mer eller mindre lång tid efter upptäckten.
Efter nyår hittades hökuggla på ytterligare
ett dussin lokaler under januari månad och
det stora flertalet lokaliserades i inlandet.

Det enda
undantaget var
en individ på Harö,
i den södra skärgården. Efter denna
månad minskade antalet fynd markant. Arten
noterades på fyra nya lokaler, men fanns fortfarande kvar på en handfull tidigare kända
lokaler. Invasionen avslutades med enstaka
hökugglor på ytterligare fyra nya lokaler
under mars månad. Sist var en individ vid
Forsmark 26/3. Samtliga hökugglor som
rapporterats efter januari månads utgång
sågs i den norra delen av landskapet. Kanske
en följd av att flertalet av de hökugglor som
gästade Uppland under vintern redan nu
hade vänt åter mot trakterna som de hade
kommit från.
SAMMANFATTNINGSVIS SÅGS i storleksordningen

95 individer i Uppland under säsongen
2016–2017 (därav tolv i Stockholmstrakten).
Hur många som i själva verket gästade landskapet är givetvis omöjligt att säga, men
rimligtvis var det betydligt fler. Många satt
säkert på hyggen runt om i skogarna, utan
att bli upptäckta av någon tillräckligt fågelintresserad för att föra kunskapen om deras
existens vidare till exempelvis Artportalen.
Av allt att döma fanns det en hel del gnagare,
åtminstone lokalt. Ett flertal av individerna
fanns kvar på respektive hygge, eller i dess
närhet, under en lång period.
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