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Lapp uggLor
av Bo söderström

med hjälp av utseendet på det mörka yttre tvär-
bandet på stjärtpennorna kunde jag vara helt 
säker på att "Håga ängar" hade flyttat från just 
håga ängar till vargmyran i januari.
FOtO: BO söderström
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Lapp uggLor

den senaste vintern visar återigen att skogen i naturreservatet nåsten i 
Uppsalas sydvästra utkanter har en särskild dragningskraft på lappugglor. 
vintern 2015/16 sågs tre lappugglor vid håga ängar och under vintern 
2019/20 har minst fem lappugglor observerats i nåsten. varifrån kommer 
de och vad är förklaringen till att de uppträder i just nåsten? 

trivs i Nåsten
TexT: BO SödeRSTRöm
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allting började med en lappuggla som 
sågs vid Vargmyran redan den 26 maj 
2019. Senare samma sommar flyttar 

den sig till Skogsängen, alldeles väster om Fjä-
rilsstigens skylt nummer 5. Här ses lappuggla 
till och från under juli och augusti, liksom un-
der hela hösten och en bit in i januari 2020, då 
den åter rör sig söderut till Vargmyran. Men 
liksom vid förra invasionen var det inte Varg-
myran utan Håga ängar som blev centrum för 
lappugglornas (och skådarnas) intresse. den 
17 november upptäcker Henrik Bergendahl 
en lappuggla vid vindskyddet i ängarnas södra 
del. den 2 december finner gabriel Tjernberg 
att det är två individer. Han skriver målande 
på artportalen: 

I det småskumma ljuset sågs i ögonvrån 
en förmodad uggla flyga in mot skogskanten. 
Efter en stunds spaning med kikaren kunde 
individen återfinnas i toppen av liten gran. 
Medan undertecknad och medskådare Daniel 
djupt insjunkna i kikarna betraktade detta 
fascinerande väsen hördes plötsligt antydan till 
en dov landning och snö dalade oväntat ned på 
våra hjässor. Våra blickar vreds rakt uppåt för 
att där kunna åtnjuta individ nummer två blott 
tre meter upp i en tämligen ung tall. 

drygt två veckor senare – den 18 decem-
ber – är jag vid den största av Håga ängarna 
i det absolut sista skymningsljuset, då tre 
lappugglor aktivt jagar från skogskanten. 
Två dagar senare under tidig gryning ser jag 
så fyra individer vid den stora ängens norra 
del . Jag lyckas fotodokumentera ansiktena 
på alla fyra och kan visa på små men ändå 
tydliga skillnader i utseende (bild på denna 
sida). lappugglan vid Skogsängen är också 
kvar; vi har alltså minst fem individer som 
rör sig i nåsten samtidigt! Vid åtminstone 
ett par tillfällen interagerar två av de mest 
stationära individerna vid Håga ängar. de 
söker varandras sällskap och leker följa John 
högt upp i asparnas kronor. den ena individen 
tigger med ett hest "pschi-äpp", förvånansvärt 
likt de läten som kattuggleungar yttrar under 
försommarnatten. det kan väl inte ha varit så 
mycket annat än parbildningsbeteende? Ty-
värr är könen svåra att skilja åt på utseendet, 
men honor väger omkring 25 procent mer än 

hanar (Stefansson 2013). Jag känner inte till 
i vilken omfattning detta också återspeglar 
sig i ett "biffigare" intryck hos honor. det var 
i alla fall tydlig storleksskillnad mellan dessa 
två individer. lappugglor skrider till häckning 
för första gången ungefär vid fyra års ålder. 
Men jag har svårt att avgöra deras ålder då 
lappugglans ruggning är rätt komplicerad. 
det är inte ens särskilt enkelt att avgöra om 
de år årsungar i sitt första kalenderår (1K) 
eller äldre (bild på sid. 15). Men med god 
hjälp av bröderna pekka och Matti Suopar-
järvi från Torneå, Finland – som har studerat 
mina fotografier av de fyra individerna – kan 
vi sluta oss till att både "Skogsängen" och 
"Håga ängar" är födda 2017 eller tidigare, 
medan "poirot" och "Bjässen" är födda 2018. 
den femte ugglan gjorde endast ett tillfälligt 
besök vid Håga ängar innan jul och är sedan 

detaljbilder av ansikten hos fyra av de fem lappugglor 
som höll till i nåsten vintern 2019/2020. lättast att känna 
igen är "håga ängar" (nedre raden, höger): den vita inram-
ningen av ansiktet går från näbben och hela vägen upp 
till i höjd med ögonen. Även "skogsängen" (övre raden, 
höger) är lätt att känna igen på att den vita inramningen är 
mycket begränsad och ersätts av en svart inramning. de 
två individerna till vänster, som jag kallar "Poirot" (nedre) 
och "Bjässen" (övre), är långt svårare att skilja åt. men om 
man studerar de svarta fläckarna i den vita inramningen 
ser man att antal och placering skiljer sig åt. Även utseen-
det hos stjärtbandets mörka tvärband skiljer sig mellan 
individerna. FOtO: BO söderström
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en kort ryttling och sedan djupt ner i snön (fotot taget i slutet av november) men denna gång misslyckades jakten. 
FOtO: BO söderström

"Poirot" var först på scenen vid håga ängar denna vinter. redan 17 november sågs denna vid vindskyddet. FOtO: BO 
söderström
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Under Kulturnatten den 13 september 
2008 sågs den allra första lappugglan i 
Nåsten (Söderström 2009). Den satt på 
ledmarkeringar för Kung Björns spår vid 
Håga ängar, ungefär där det idag finns 
ett vindskydd. På den tiden betade fort-
farande hästar ängarna som var gröna 
och välansade. Lappugglan blev inte 
kvar vid Håga ängar mer än denna enda 
kväll. Men två månader senare den 15 
november återfann jag troligen samma 
uggla på det nyupptagna hygget vid 
Högbyhatt. Där blev den stationär till 
den 20 november och den sista obser-
vationen gjordes den 23 november vid 
Vargmyran ytterligare en bit söderut.

Första fyndet

landskap lokal Period

År 2012
3 ex. sörmland torö 22 mars - 8 september

3 ex. sörmland Järflotta 20 mars - 27 december

7 ex. sörmland Utö 7 april - 20 december

3 ex. sörmland tosterön 20-31 mars 

7 ex. Uppland rådmansö 5 maj - 8 augusti

3 ex. Uppland ekolsund 27 april -  3 juni

År 2016/17
3 ex. Uppland håga ängar 6 november - 31 mars 

År 2019/20

4 ex. Uppland håga ängar 17 november - 21 februari

Tabell 1. Observationer utanför häckningstid 2000 till 2020 i Götaland och Svealand där tre eller fler individer uppehöll 
sig samtidigt på samma lokal (källa: artportalen)

dess försvunnen. Eftersom ingen av dem är 
årsungar har vi alltså inte missat en häckning 
av lappuggla i nåsten 2019. Skönt! indivi-
dernas olika ålder tyder också på att de har 
olika ursprung. 

Under januari 2020 blev lappugglornas 
framträdanden vid Håga ängar allt mer spo-
radiska. det kunde gå ett par dagar utan ob-
servationer trots intensiv bevakning av Håga 

ängar. Samtidigt dök lappugglor upp på nya 
lokaler i nåsten, dels vid Vargmyran där två 
olika individer fotodokumenterades samma 
dag av Kjell Ståhlberg, dels på flera ställen ut-
med Fjärilsstigen. det är inte särskilt långsökt 
att anta att åtminstone någon eller några av 
dessa individer är de(n)samma som tidigare 
sågs vid Håga ängar. den 15 januari kunde jag 
bekräfta den misstanken då jag med hjälp av 
utseendet hos det yttre mörka tvärbandet på 
stjärtpennornas undersida kunde avgöra att 
en av lappugglorna vid Vargmyran är den som 
tidigare var vid Håga ängar. Vid det här laget 
hade jag en ansenlig bildbank av olika indivi-
der från de senaste månaderna. Min tanke var 
så klart att försöka följa individernas rörelser 
och att avgöra om det tillkom nya individer. 
detaljutseendet hos stjärtens mörka tvärband 
och handpennornas mörka teckningar är – om 
än inte lika unika som fingeravtryck – mycket 
bra karaktärer för att skilja olika individer åt. 

på samma sätt som under 2008 verkar det 
som att lappugglornas främsta tillhåll i nåsten 
är Håga ängar, och när födotillgången tryter 
söker de sig vidare till nya områden; och då 
verkar den gamla inägan och anslutande hyg-
gesmarken vid Vargmyran vara ett utmärkt 
område. Vid flera tillfällen under januari 
stötte jag också på lappugglor mitt inne i 
skogen, främst utmed Kung Björnspåret. idag 
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Den 6 november 2015 observerar Thomas Wilker en lappuggla precis i norra 
kanten av Håga ängar. Under kommande veckor lockar den till sig stora mäng-
der av beundrare under skymningstid vid Håga ängar. På årets första dag 2016 
upptäcker jag ytterligare en individ vid björkkärret strax norr om stigskälet till 
Håga ängar. Nu får hundratals besökande skådare chansen att närstudera två 
olika individers jaktförsök. Drygt två månader senare ökar antalet lappugglor 
till tre. Vid flera tillfällen ses alla lappugglor samtidigt födosöka utmed skogs-
kanten framför vindskyddet vid Håga ängar. Våra förhoppningar om häckning 
av lappuggla i Uppsala kommun väcks till liv. Tillsammans med Emil V. Nilsson 
från Biotopia sätter jag upp två boplattformar för lappuggla i närheten av Håga 
ängar. Men flera fågelskådare noterar att de jagar inte särskilt aktivt längre utan 
sitter mest och kurar. På eftermiddagen den 16 och 17 mars försöker lappugg-
lekännaren Roar Solheim från Norge att fånga fåglarna för ringmärkning. Vid 
det första försöket var han oerhört nära att få ugglan i nätet med hjälp av en 
tygmus. Men lappugglan valde att istället sätta sig på nätstolpen! Även de kom-
mande försöken blir utan framgång. Roar är särskilt intresserad av att studera 
om gamla lappugglor stannar kvar nära häckningsområden under vintern eller 
om de flyttar till bättre födosöksområden för att sedan återvända till våren 
(Solheim och Stefansson 2016). Utifrån fotografier på Artportalen kunde Roar 
avgöra att åtminstone en av fåglarna var född 2014, och därför i sitt andra ka-
lenderår, medan en fågel var minst fem år gammal. Efter den 21 mars är alla tre 
individer spårlöst försvunna. Troligen har födobrist gjort att de sökt sig vidare 
till andra jaktmarker. De sågs aldrig mer i Nåsten trots många besök av mig och 
många andra skådare.

Förra "invasionen"

strax innan jul satte jag upp informationsskyltar 
"lappugglor trivs i nåsten" och det verkar som lappugg-
lan är läskunnig! FOtO: BO söderström

när jag skriver dessa rader i slutet av januari 
finns det åtminstone tre stationära individer 
på tre olika lokaler i nåsten. 

Varför just nåsten?
Varför söker sig lappugglor i antal till just 
nåsten, och är detta uppträdande unikt? Jag 
gjorde en sökning i artportalen på alla obser-
vationer utanför häckningstid i götaland och 
Svealand, där tre eller fler individer uppehöll 
sig samtidigt på samma lokal (Tabell  1). 
det är tydligt att 2012 var ett speciellt år 
då väldigt många lappugglor observerades i 
stora delar av götaland och Svealand. i Få-
gelåret 2012 skriver Christer Olsson: "något 
liknande finns inte att nämna sedan fågelrap-
portering i nuvarande form började i vårt land 
1975!" (SOF 2013). Trots det rekordartade 
uppträdandet 2012 – till exempel minst 
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den 1 december sågs "håga ängar" för första gången. lät-
tast av dem alla att känna igen på den tydliga vita inram-
ningen av ansiktet. här smalnar ugglan av till en trädstam 
när en korp flyger över. Sin storlek till trots är lappugglan 
en rätt "vek" fågel... FOtO: BO söderström

denna individ har aldrig besökt håga ängar utan har rört 
sig mellan vargmyran och skogsängen från maj 2019 till 
januari 2020. den är lätt igenkännlig när man väl får syn på 
den, men den är ofta skygg och svår att komma inpå livet.
FOtO: BO söderström

vargmyran blev särskilt populär bland lappugglorna en bit in på 2020 FOtO: BO söderström
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liksom under vintern 2015/2016 är ingen av de individer som har kunnat 
åldersbestämmas ungfåglar. det bästa sättet att avgöra om det är en ung-
fågel (Juv) eller gammal (ad) är utifrån stjärtpennornas (tail feathers) form 
och utseende. Ungfåglarnas stjärtpennor är smalare och har spetsigare 
avslutning. de har även en vit spets allra längst ut på de yttre stjärtpen-
norna. allteftersom fjädrarna slits försvinner den vita spetsen men man 
kan fortfarande ana att det yttersta tvärbandet är ljusare allra längst ut 
hos ungfåglar (Juv). eftersom dessa vingpennor har sämre kvalitet än hos 
en äldre fågel slits de snabbt och blir rejält fransiga framåt årsskiftet, vilket 
i sig är en bra ungfågelkaraktär. På våren under lappugglans andra lev-
nadsår (2k) har ungfågeln en komplett ruggning av alla stjärtpennor samt 
en partiell ruggning av arm- och handpennor. en ungfågel saknar därför 
ruggningsgräns bland armpennorna (secondaries). se vidare info här: http://
www.nic.fi/~mattisj/ageeng.html. FOtO: Pekka Och matti sUOPaJÄrvi

80 och 55 individer i Sörmland respektive 
Uppland – var det ovanligt med ansamlingar 
av individer på en och samma lokal. Under 
mars/april sågs tre individer eller fler på 
olika lokaler utmed kusterna i Uppland och 
Sörmland. Flera av dessa individer verkar ha 
varit i dåligt skick, och sju av individerna på 
rådmansö blev trafikdödade i samband med 
födosök utmed större vägar. Med tanke på 
koncentrationen av ugglor i Stockholms och 
roslagens skärgårdar är det rimligt att anta att 
dessa fåglar kommer från vårt östra grannland. 
Men om man bortser från detta extrema år är 
det bara nåsten som har haft tre lappugglor 
samtidigt utanför häckningstid i hela södra 
Sverige! Vad kan det tyda på? 

det är en fråga som många har ställt till 
mig, och jag blir dem svaret skyldig. Om jag 
får spekulera tror jag att det här först och 
främst finns mycket lämpliga jaktmarker. 
Med skogsområdets närhet till Uppsala blir 
bevakningen också extra god under längre 
tidsperioder. det vore ju fantastiskt om roar 
Solheim hade kunnat ringmärka någon uggla 
under vintern 2015/16 (se "Förra invasio-
nen", sid. 14). då hade vi kunnat avslöja om 
åtminstone någon av säsongens individer är 
på återbesök. av stjärtens mörka tvärband att 
döma är det inte samma individer som för fyra 
år sedan. Men bildunderlaget är lite för skralt 
för att man ska kunna vara helt säker. 

roar Solheim skriver i Ornis Svecica 
(min översättning): "det är en öppen fråga 
om vuxna fåglar stannar nära sina häcknings-
lokaler under vintern eller om de flyttar till 

andra, bättre jaktmarker innan de återvänder 
till samma häcklokaler som de har använt 
tidigare" (Solheim och Stefansson 2016). 
det är en rimlig tanke att de återbesöker 
övervintringsområden som de tidigare har 
funnit lämpliga. Hur hittar de annars hit? Är 
det så enkelt att lappugglor planlöst söker av 
större områden efter lämpliga jaktområden 
när födobrist tvingar dem bort från ordinarie 
häckningsplatser? Och att det är en ren slump 
att de hamnar just i nåsten? Särskilt under 
november månad verkar många lappugg-
lor vara extra rörliga, och när de finner ett 
lämpligt område kanske de sedan blir kvar så 
länge födan inte tryter? Kanske är det så att 
lappugglor attraheras av varandras sällskap? 
En lappuggla som redan finns på plats är ett 
gott tecken för en nyanländ uggla på att här 
finns det mat! 

Varför just nu?
det är en lättare fråga att besvara. det excep-
tionella uppträdandet av lappugglor i södra 
Sverige under 2012 var till exempel en direkt 
följd av ett otroligt bra gnagarår i norrlands 
skogsland 2011. Ove Stefansson skriver i 
norrländska Socialdemokraten att 2011 är 
"det bästa uggleåret på 50 år". rapporterna 
från Finland vittnade om samma sak. Men 
2012 kraschade gnagarpopulationerna och 
det fanns inte tillräckligt med mat till de 
många lappugglorna – de tvingades röra sig 
söderut. Med ett års fördröjning kom alltså 
lappugglor "i mängd" till Uppland.

antalet gnagare i skogslandet är en mycket 
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den blå linjen anger antalet gnagare funna under standardiserad fällfångst på våren i västerbotten. av gnagarna är 
skogssorken tre gånger vanligare i fällorna än de andra arterna (åkersork, gråsiding, skogslämmel, vanlig näbbmus, lapp-
näbbmus och dvärgnäbbmus) tillsammans. den röda texten anger kort karaktäristik av hur häckningen för lappuggla 
sammanfattades för norrbottens del.

Fokuserad som en lappuggla! Bytet denna gång blev en skogssork. BO söderström

bäst

mycket bra

brabra

dålig
usel

dålig

ingen
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brabra

dålig

dålig

god indikator på om lappugglor kommer att 
lyckas med sin häckning. naturvårdsverkets 
standardiserade smågnagarövervakning under 
våren ger vid handen att antalet smågagare i 
norrlands skogsland (Vindeln, Västerbotten) 
fortfarande uppvisar tydlig cyklicitet med tre 
eller fyra år mellan toppåren. Jag skriver "fort-
farande" för i fjällvärlden är dessa cykler långt 
mer opålitliga, och det kan gå väldigt många 
år mellan fjällämmelns toppår. i diagrammet 
på sid. 16 har jag med röd text angett hur 
häckningsåret för lappuggla i norrbotten 
karaktäriserades av Ove Stefansson (SOF 
2011–2018) . Mönstret är nästan övertydligt: 
många gnagare i fällorna på våren (blå linje) 
ger en mycket bra häckningsframgång och, 
tvärtom, få gnagare leder till usel häcknings-
framgång. 

att lappugglor observeras i mängd i 
Uppland året efter en gnagartopp i norrlands 
skogsland (2011, 2014–2015 respektive 
2018) kan inte tolkas på annat sätt än att de 
söker sig till andra, bättre jaktområden i sam-
band med att gnagarpopulationerna kraschar 
i hemområdet. Om gnagarna fortsätter att 
visa denna tydliga cyklicitet bör vi alltså åter 
förvänta oss en topp i norrlands skogsland 
2022 och att vi bör spana efter lappugglor i 
nåsten 2023 eller 2024! Endast 25 procent 
av alla individer i götaland och Svealand 
2012 var äldre fåglar (åtminstone i sitt andra 

kalenderår, Solheim 2014). Två faktorer kan 
troligen förklara att få vuxna individer lämnar 
sina hemområden, dels att äldre fåglar med 
goda häckningsrevir vill stanna kvar och för-
svara dem även under vintern, dels att äldre 
individer har lättare att lyckas med jakten än 
yngre, mer oerfarna fåglar. ingen av de ugglor 
som observades i nåsten denna vinter hade 
uppnått åldern då de normalt häckar för 
första gången. 

Varför försvinner lappugglorna 
från nåsten?

Om jag ska våga mig på en förutsägelse 
utifrån ovanstående antaganden så tror jag 
inte att lappugglorna blir kvar till våren. 
lappugglor är i allmänhet trogna orten 
där de föds. Fram till september finns årets 
ungar i boets omedelbara närhet. återfynd 
inom det närmsta året visar att ungfåglar 
i snitt rör sig 100 km bort från födelseor-
ten (baserat på 29 individer, Solheim och 
Stefansson 2016). För honor är avståndet 
från där de föddes till där de så småningom 
häckar – vilket normalt sker vid fyra års 
ålder – kortare än så, endast 72 km (base-
rat på 76 honor, Solheim och Stefansson 
2016). normalt sett flyttar alltså varken 
ungfåglar eller äldre fåglar särskilt långt från 
sina ordinarie hemområden. lappugglorna 

ett lyckat jaktförsök resulterade i en åkersork (notera den korta svansen jämfört med skogssork). nåsten, Februari 2020. 
FOtO: BO söderström
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i nåsten är därmed med stor sannolikhet 
långväga gäster på besök i tillfälligt gynn-
samma jaktmarker. 

Sork- och mustillgången i nåsten har grad-
vis blivit sämre under vintern, i alla fall om 
man ser till antalet jaktförsök lappugglorna 
gör samt andelen lyckade jakter. av de byten 
jag har lyckats identifiera från egna foton av 
lappugglor med byte i nåsten är två vatten-
sorkar, en mindre/större skogsmus och tre 
åker- eller skogssorkar. det lilla snötäcke som 
kort låg kvar under slutet av november 2019 
var säkert gynnsamt för gnagarnas reproduk-
tion. när det åter blev barmark försvann den 
isolerande effekten av snölagret, och troligen 
försämrades gnagarnas reproduktion. Men, 
oj vad glad jag skulle bli om lappugglorna 
motbevisade mig och stannade kvar för häck-
ning. Förhoppningsvis hittar de i så fall till de 
två plattformar som finns en bit in i skogen 
från Håga ängar. För denna lokal verkar hysa 
allt som en lappuggla kräver för sin jakt: en 
igenväxande inäga/betesmark med högre 
gräsvegetation på både torrare och sankare 

marker som omges av skog, vilken ger lä för 
vinden. Här finns också massor med såväl 
naturliga som konstgjorda sittplatser att jaga 
ifrån. naturreservatets olika stigmarkeringar 
och avståndsstolpar verkar vara särskilt upp-
skattade av lappugglor. 
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På de stora öppna områdena vid Håga ängar har det under vintern givits fina möjligheter till fotografering av jagande 
lappugglor. vissa individer har varit lite mer avvaktande, men generellt verkar fåglarna inte ha brytt sig nämnvärt om de 
många besökarnas närvaro. FOtO: Jan rydinG




