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RÖDLISTAD    Höksångare

Trivs i skiktet mellan 
öppet och igenvuxet  

text Markus Lagerqvist | foto Mikael Arinder/Skånska bilder

VU

H
öksångaren har aldrig varit 
en vanlig eller vidspridd art i 
Sverige, som ligger i utkanten av 
artens vidsträckta utbrednings-

område, som sträcker sig från östra och 
centrala Europa österut genom Centralasi-
en till Mongoliet. Hela populationen över-
vintrar i ett begränsat område i Östafrika, 
från Sudan söderut till Tanzania. I Sverige 
klassas den som sårbar (VU) eftersom 
den uppfyller kriteriet om en mycket liten 
population, vilket gör den känslig för på-
verkan eller slumpfaktorer. Globalt klassas 
arten inte som hotad. Enligt den senaste 
uppskattningen finns det cirka 350 par i 
Sverige – de flesta på Öland (200 par) och 
Gotland (75 par), med mindre förekomster 
främst i Skåne, Blekinge och längs delar av 
Östersjökusten. 

ANTALET RINGMÄRKTA FÅGLAR vid Ottenby 
visar på en kraftig nedgång under slutet av 
1980- och början av 1990-talet, för att där-
efter peka uppåt igen. Beståndet utanför 
Öland och Gotland har fluktuerat upp och 
ned under olika perioder under 1900-talet. 
Under 1950- och 1960-talet etablerade den 
sig i Stockholms skärgård i samband med 
en expansion norrut i Europa, men den 
har därefter gått tillbaka. Arten är starkt 
knuten till igenväxande buskmarker, där 
den föredrar tre vegetationsskikt – ett tätt 
meterhögt skikt där den kan bygga sitt bo 
i skydd av taggiga och torniga buskar, ett 
lite högre mellanskikt och ett skikt med 
enstaka träd som används för födosök och 
som upphöjda sångplatser. Nedgångar 
av beståndet i Sverige är orsakade av en 
kombination av å ena sidan en för kraftig 
röjning av buskmarker i vissa områden och 
å andra sidan upphört bete och förskog-
ning i andra.

HÖKSÅNGAREN I SÖDER
Det svenska beståndet av 
höksångare återfinns i sydöstra 
Sverige där södra Öland har den 
tätaste populationen.

STÖRST AV ALLA
Höksångaren är den största 
representanten i släktet Sylvia, 
där vi också hittar välbekanta 
arter som trädgårdssångare, 
svarthätta och törnsångare. 
Sången liknar trädgårdssånga-
rens, men är vanligen hårdare 
och raspigare.

Gotland
På Gotland 
häckar cirka 75 par 
höksångare.

Skåne och Blekinge
Även i Skåne och Ble-
kinge finns en del häck-
ande par höksångare.

Öland
Flest häckande par 
höksångare finns på 
Öland (200 par).

Höksångare är rödlistad i kategorin 
Sårbar (VU = Vulnerable) av ArtDa-
tabanken. Totalt är 97 fågelarter  i 

landet rödlistade.

HÖKSÅNGARENS UTVECKLING I STANDARDRUTTERNA SEDAN 2000
I Svensk Fågeltaxering syns höksångarens populationsförändring i det som kallas standard-
rutter. Y-axeln är ett index där 1,0 är utgångspunkten vid den första inventeringen.

VARFÖR? ÅTGÄRDER

H 
öksångarbestånden i Sverige står 
idag inför två allvarliga typer av 
hot. Det ena är att gamla igen-
växande betesmarker i framför 

allt Ölands och Gotlands kustområden om-
vandlas till skog. Det andra är att för hård 
röjning av buskmarker genomförs. 

Idag bibehålls hävden på gamla fo-
dermarker i stor utsträckning med hjälp 
av stöd från EU, men Jordbruksverkets 
röjningskrav är för hårda för att passa 
höksångaren. Eftersom höksångaren är 
beroende av igenväxande marker med täta 
buskage och enstaka träd är den också 
beroende av en väl avvägd röjning av 
markerna. 

Det finns idag en tydlig motsättning 
mellan målet med ett bibehållet öppet och 
välhävdat kulturlandskap och höksånga-
rens mycket specifika biotopkrav. 

FÖR ATT GYNNA höksångaren krävs att 
skötselplanerna för de områden arten fö-
rekommer i anpassas, eftersom såväl en för 
kraftig röjning, som för mycket igenväx-
ning missgynnar arten. Framför allt gäller 
detta de röjningsarbeten som genomförs 
på de för arten så viktiga öländska alvar-
markerna. Det krävs en mer övergripande 
landskapsekologisk planering av skötsel-
arbetena än idag för att säkerställa att för 
höksångaren lämpliga biotoper garanteras 
i större områden under längre tid. Vilka 
träd och buskar som bevaras och hur de 
fördelas i landskapet måste också pekas 
ut i skötselplanerna. För att detta ska bli 
verklighet krävs också att kraven för att få 
ekonomiskt stöd för bevarandet av öppna 
kulturmarker anpassas så att det inte bara 
inriktas på täta, enhetliga gräsmarker, 
som gynnar vissa växt- och djurarter, men 
missgynnar höksångaren. 

Höksångaren heter Barred warbler på engelska vilket syftar på hannens höklikt bandade bröst. 
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