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HÖKSÅNGAREN I BOHUSLÄN
– EN SÅNGARES UPPGÅNG OCH FALL
Höksångaren uppvisar en märklig historik i Bohuslän.
1977 upptäcktes en liten koloni på Lindön i Tanum, varefter
arten häckade årligen under lång tid. Efter en sista konstaterad häckning 2011 är den exklusiva sångaren tyvärr utgången
som häckfågel i landskapet.
TEXT: INGEMAR ÅHLUND & MATTI ÅHLUND
INGEMAR55AH@YAHOO.SE MATTI.AHLUND@TELIA.COM
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höksångaren i bohuslän
KORT OM UTBREDNING OCH HISTORIK I SVERIGE

Höksångarens flammande blick möter
man sällan i Bohuslän
numera.
Bild: MIKAEL PERSSON
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ÖKSÅNGAREN HAR VIDSTRÄCKT utbredning i
centrala och östra Europa, samt i Centralasien österut till och med Kazakstan. Det europeiska beståndet anges omfatta minst 500 000
par och har en markant östlig tyngdpunkt (BirdLife
International 2019). Nära Sverige finns starka bestånd i de baltiska länderna och Polen, som tillsammans uppges ha 30 000–80 000 par (BirdLife International 2004).
Bland de nordiska länderna har Finland länge
haft det största beståndet; detta har dock minskat
från cirka 2 500 par under 1980-talet till 200–800
par i början av 2000-talet (Valkama m fl 2011). I
Danmark försvann arten som häckfågel i slutet av
1990-talet efter att under lång tid ha häckat spritt
längs landets kuster (Nyegaard m fl 2012). Sydligaste Norge utgjorde tillsammans med Bohuslän
höksångarens nordvästligaste utpost i Europa, men
där förekommer arten nu i en mycket blygsam utsträckning (<5 par, Shimmings & Øien 2015).

Det svenska beståndet skattades 2012 till cirka 350
par (240–460 par, BirdLife Sverige 2018). Arten är
knuten till öar och kuster i den södra delen av vårt
land. Större delen av den svenska populationen
återfinns på Öland, medan ett mindre bestånd
finns på Gotland (ArtDatabanken 2019a). Från Bohuslän, östra Skåne, Blekinge och skärgårdsområdena från Östergötland till södra Roslagen rapporteras eller rapporterades regelbundet enstaka
häckningar. Höksångaren har tillfälligt häckat i
Halland, Närke och Västergötland (SOF 2002).
Dalsland är det enda av våra grannlandskap som
helt saknar fynd.
De första svenska fynden är från 1814, då två exemplar påträffades på två olika lokaler i Skåne
(Svensson m fl 1999). Det är inte känt om arten varit förbisedd tidigare eller om den faktiskt invandrade vid den här tiden. I mitten av 1800-talet häckade emellertid höksångaren i södra och östra
Skåne, i Blekinge, östligaste Småland samt på
Öland och Gotland. Det svenska beståndet utanför
Öland och Gotland har varierat i storlek och utbredning under 1900-talet. Etableringen i Stockholms skärgård skedde under senare delen av
1950-talet och början av 1960-talet, och kan troligen knytas till den kraftiga expansionen i Baltikum
under det senaste seklet. Numera får kanske antalet häckande par utanför Öland-Gotland närmast
betraktas som försumbart.
På den svenska rödlistan återfinns höksångaren i
kategorin Sårbar (VU), vilket anger att beståndet
bedöms ha ”hög risk att dö ut i vilt tillstånd” (ArtDatabanken 2019b).
HISTORIK OCH FÖREKOMST I BOHUSLÄN

Varken Wilhelm von Wright eller någon annan av
1800-talets auktoriteter redovisar några uppgifter
om höksångare från Bohuslän. Förstafyndet utgörs
av en 1K-fågel som sköts i Slävik på Härnäset i Lysekils kommun den 13 oktober 1938. Nära nog
trettio år senare kom nästa notering, då ett par sågs
vid Duvnäs på Nord-Koster i juli 1967 under omständigheter som tydde på häckning. Tio år senare
lokaliserades en liten koloni (7 hanar och 4 honor,
varav ett eller två häckande par) på Lindön i Tanums kommun.
Häckningar utöver den på Nord-Koster 1967 kan
förstås ha ägt rum i det fördolda dessförinnan. Det
är också tänkbart att höksångaren faktiskt nådde
hit i lite större omfattning kring 1977, vilket möjligen antyds av den norska fyndhistoriken.
Figur 1 försöker ge en bild av uppträdandet för
fåglar som registrerats med häckningskriterier fördelat på tioårsperioder. Det som antalsmässigt gör
1980-talet till det gyllene decenniet är de höga siffrorna på Lindön-Kalvön och Härmanö. Antalet lokaler var tämligen oförändrat per årtionde mellan
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1980 och 2009, men halverades det senaste decenniet. Arten har noterats med häckningskriterier
fem av de senaste tio åren: ett fynd 2010 (häckning
vid Tjurpannan), två fynd 2011 (varav häckning
vid Tjurpannan utgör ett) och ett vardera 2013,
2014 och 2017. Förutom häckningsfynden vid
Tjurpannan var övriga fynd tillfälliga observationer, alla på olika lokaler.
Följande förteckning behandlar de lokaler där
arten häckat eller setts/hörts under häckningstid
under minst två år (se figur 2). Lokalerna är ordnade i enlighet med årtalen för förstafynden på
respektive plats. År 2010 gjordes mer eller mindre
organiserade eftersök under häckningstid på flera
av de gamla lokalerna, därav hänvisningarna till
det året nedan.
Nord-Koster, Strömstad: En sannolik häckning
rapporterades som nämnts från Duvnäs 1967. Nästa fynd på ön kom inte förrän 1985, då 4 sjungande hanar inräknades, följt av en konstaterad häckning 1986. Arten rapporterades med som mest 3 ex
under 1988, 1989 och 1992, varefter minst 2 2Khanar och 1 hona sågs/hördes tillfälligt 2002 och
1 sjungande hane 2004. Då lokalen specificerats
har det gällt Basteviken eller Valnäsområdet.
Flera besök gjordes vid lokalerna under 2010, utan
resultat, liksom 2007 och 2008.
Lindön-Kalvön, Tanum: Under perioden 1977–
2010 rapporterades arten under 25 av de 34 åren,
och konstaterade eller troliga häckningar rapporterades under minst fem av dessa. Högsta antalet
sjungande hanar (10) inräknades 1986; efter 1988

rapporterades aldrig mer än 3 sjungande från öarna under en säsong. Senast arten noterades på öarna var 2007 (1 sjungande). De två öarna kontrollerades under 2010, utan resultat, medan en
2K-hane påträffades på Lindön 13 juni 2011.
Härmanö, Orust: Arten upptäcktes på ön 1981
och rapporterades sedan under fem av åren som
följde fram till och med 1993, då den senast noterades. Tre häckningar (1981, 1988 och 1993) och
som mest 8 sjungande hanar (1986) utgör de mest
intressanta observationerna. Ön genomsöktes i
större utsträckning än de andra gamla häckningslokalerna under 2010, men utan resultat.
Ramsvikslandet, Sotenäs: Den första noteringen
är från 1982. Arten påträffades sedan under 1983–
1985, 1987, 1989, 2001 och 2005; tre häckningar
och som mest 3-4 sjungande hanar. Nästan samtliga noteringar är från Hällingedalen med omgivningar. Det är inte känt i vilken omfattning de bästa områdena besöktes under 2010. 1 ex påträffades
också vid Fykan 30 juli 2013.
Flågen, Harestad, Kungälv: 1985–1987 rapporterades 2–3 sjungande hanar per år härifrån, samt en
häckning under det sistnämnda året. Dessutom en
konstaterad häckning 1997.
Ramsö, Strömstad: 1 sjungande hane 7 juni 1987
och 1 sjungande hane 11 juni 1997.
Stocken, Orust: Vid denna ”superlokal” har arten
påträffats och ofta häckat på följande tre närliggande lokaler under åren 1988–2003 (noteringar
finns från 13 av dessa 16 år): Kattevik: 1 par häckade 1988, 1991 och 1999 (vissa år fanns flera ha-
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Figur 1. Maximalt antal höksångare i Bohuslän per årtionde. Antalet ”sjungande/par” är summan av högsta årssumman
per lokal av sjungande hanar eller par för varje årtionde. ”Lokaler med sj/par” avser lokaler där höksångare noterats med
häckningskriterier under respektive årtionde.
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nar på plats); dessutom 1-2 hanar 2000 och 2003.
Slätterna: 1 par häckade 1988 och 1 par sågs
1989. Båsevik: 1 par häckade 1992, 1993, 1996
och 1999; vissa år fanns flera sjungande hanar på
plats. Dessutom noterades fåglar under 1991,
1994, 1998, 2000 och 2001. Utöver de fynd som
redovisats här föreligger en notering gällande en
sjungande fågel vid ”Stocken” 1995. Åtminstone
Båsevik och Flackevik besöktes vid ett par tillfällen
under 2010, utan resultat.
Storö, Väderöarna, Tanum: 1 permanent revir i
maj 1988 (då också 1 ex ringmärktes), 1 sjungande
hane 29–30 maj 1989, 2 ex 26 juni 1994, 1 ex 27
maj 2000 och 1 sjungande hane 28 juni 2017.
Klåverön, Kungälv: 1 par 9 juni 1988, 1 ex 31
maj 2013.
Södra Råssö, Strömstad: 1-2 häckande par 1991,
1 ex 23 maj 1992, 1 häckning 1997, 2 sjungande
hanar 1998 (1 häckning) och 1 häckande par 1999.
Området har kontrollerats årligen hela 2000-talet.
Vallerö, Orust: 1 ex 17 maj 1992 och 1 ex 20 maj
1995.
Säby, Tjörn: 1 häckande par 1993, 1 trolig häckning 1997, 1 sjungande hane 6–7 juni 1999 och
1 sjungande hane 17 maj 2001. Området besöktes
åtminstone ett par gånger under lämplig tid 2010,
utan resultat.
Lyrön, Orust: 1 ex i maj 1993 (exakt datum ej angivet), 1 ex 25 maj 1995 och 1 sjungande hane 15–
16 juni 2010.
Hönö, Öckerö kommun: 1 sjungande hane på
Nötholmen 17 maj 1998 och 1 2K sjungande hane
vid Tjälleviks mosse 25 maj 2009.
Tjurpannans naturreservat, Tanum: Ett par
häckade under 2001–2003, 2006 och 2009–2011.
Därutöver rapporterades ett par med permanent
revir 2004–2005 och 1 hane med permanent revir
2007. Ett andra par påträffades dessutom tillfälligt
under 2003 och ytterligare en sjungande hane under 2006. Under perioden 2001–2010 saknas alltså
noteringar blott från 2008, men av Artportalen att
döma tycks ingen ha besökt lokalen under häckningstid det året. Arten har eftersökts årligen på
lokalen åtminstone till och med 2017.
En trolig häckning och minst nitton fynd av enstaka fåglar under häckningstid föreligger också
från andra lokaler (sj=sjungande):
Strömstad: 1 ex Lindholmen 30 juli 1987. 1 hane
Syd-Långö 5 juli 2008.
Tanum: 1 ex Heljeröd, Kämpersvik 24 maj 1981.
1 sj Havstenssund 31 maj 1992. 1 honfärgad Långeskär, Havstenssunds skärgård 7 juni 2011.
Lysekil: 1 trolig häckning Skaftö 1994. 1 sj Gåsö
4 juni 1995. 1 sj Stora Kornö 21 juli 2004.
Uddevalla: 1 ad Gunnarsvik, Skredsvik 31 maj
1977. 1 sj Djupepall, Bokenäs 30 maj 2003.
Orust: 1 sj Bö, Långelanda 12 juni 2004.
Tjörn: 1 sj Kyrkesund, Klövedal 20 maj 2001.

Grafik: MATTI ÅHLUND

Figur 2. Höksångarlokaler i Bohuslän. Lokaler där arten rapporterats ≥ 2 år under häckningstid är namngivna. Vid lokal anges första och senaste observationen under häckningstid och, inom parentes, högsta årsantal sjungande hanar och antal år arten noterats på lokalen under häckningstid. Även höstlokaler är inprickade.

Kungälv: 1 sj Brattön, Solberga 15 juni 1987. 1 sj
Dotorp, Solberga 7 juni 2014.
Hisingens bohusdel: Ett fynd lär finnas från Torslandaviken från mitten av 1980-talet.
Öckerö: 1 permanent revir Björkö 2000.
HÖSTFYND

Förutom fynden under häckningstid föreligger 28
höstfynd av 1K-fåglar (individer födda under respektive år): ett från 1938 och 27 från perioden
1992–2019, varav 14 gjorda under ringmärkning.
Höstfynden har ökat i Bohuslän under de senaste
Fåglar på Västkusten 4/2019
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I området vid Säby kile
häckade höksångare
1993 och ännu i maj
2001 hördes en sjungande hane i området.
Bild: KRISTOFFER NILSSON
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årtiondena (figur 1). Om denna trend är verklig eller mest ett resultat av ökad aktivitet av skådare
och ringmärkare är svårt att säga.
I Sverige anländer hanarna från mitten av maj,
medan honorna kommer något senare. Redan i augusti har de flesta höksångarna lämnat landet. De
ungfåglar som dyker upp under hösten har sannolikt ett östligt ursprung, och fynd av sådana fåglar
har gjorts ända in i november (ArtDatabanken
2019a). Arten övervintrar i östra Afrika.

Höksångarhona i
typisk häckmiljö.

NÅGOT OM BIOTOP OCH UPPTRÄDANDE

Höksångaren har speciella biotopkrav när det gäller häckningslokalerna. Markerna bör vara kustnära, varma och gärna ganska torra, med ett artrikt, tätt och varierat lågt buskskikt för bobygget,
ett lite högre buskskikt med uppstickande lövträd
för födosök och sångplats. När sådana buskmarker
befinner sig i ett visst stadium av igenväxning är
de idealiska för artens behov. Höksångaren missgynnas därför av både alltför drastisk röjning och
alltför kraftig igenväxning, men gynnas av att ett
visst betestryck upprätthålls.
Som kanske framgår av historiken ovan tycks
höksångaren plötsligt ha dykt upp och börjat
häcka på en lokal, och då ofta i form av en liten
”koloni” där flera par uppehåller sig inom ett mindre område, för att så småningom försvinna. Utan
aktiv markskötsel och bete verkar arten inte ha blivit kvar mer än något decennium på varje lämplig
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häcklokal i Bohuslän. Biotopstudier med skötselförslag för markerna kring Ottenby på Öland återfinns i Waldenström m fl (2004).
SLUTORD

Höksångaren förefaller alltså ha utgått som häckfågel i Bohuslän och sydligaste Norge, kanske på
grund av att den här befann sig i utkanten av sitt
utbredningsområde och att den föredrar en biotop
som, lämnad åt sitt öde, snabbt blir allt mindre
lämplig. Som det ser ut nu kommer vi i den närmaste framtiden förmodligen bara att hitta enstaka
exemplar under häckningstid, och då inte ens årligen, samt enstaka ungfåglar under hösten.

höksångaren i bohuslän

Så sent som 2011 häckade höksångare vid
Tjurpannan i Tanum.
Bild: MATTI ÅHLUND

kategorier och kriterier. <https://www.artdatabanken.se/varverksamhet/rodlistning/Bedomningsprocessen/> (läst 201909-07).

Unga höksångare
är lätta att förbise.
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TACK

Stort tack till Rune Hixén, som gick igenom litteraturen fram till och med 1977. #
Fotnot:
Denna sammanfattning av höksångarens historik och förekomst i Bohuslän är en uppdatering av redovisningen i Fåglar
i Bohuslän nr 1/2011.
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