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RIKSINVENTERING BERGUV 2009

Berguv, Karin Thuresson ©

Under 2009 genomfördes en riksomfat-
tande berguvsinventering i Sverige på
initiativ av Sveriges Ornitologiska För-
ening (SOF), i samarbete med landets
regionala och lokala fågelföreningar
samt de olika berguvsprojekten. Mål-
sättningen var att lokalisera förekom-
ster av berguv, att om möjligt följa upp
häckningsutfallet och att identifiera
störningar och hot mot arten. Landsom-
fattande uvinventeringar har tidigare
genomförts 1975 och 1994.

Under 1800-talet och början av 1900-
talet var berguven mycket illa sedd
bland jägare. Därför utgick skottpengar
för skjutna uvar, vilket fick tragiska följ-
der. Den sista dokumenterade häck-
ningen i Skåne ägde rum i Ottarps berg
1939. Därefter var berguven helt ut-

gången ur den skånska faunan under
nästan 50 år. Först i slutet av 1980-ta-
let började en långsam återetablering i
de norra delarna landskapet.

Under riksinventeringen 2009 anträffa-
des sammanlagt 15 berguvsrevir i Skåne.
Efter indelning av landskapet i fyra
kvadranter var fördelningen 5 revir i
NV, 4 revir i NO, 6 revir i SV och inga i
SO Skåne. Vi vet säkert att 10 par
berguvar påbörjade häckning i landska-
pet. Nio av dessa par lyckades. De fick
tillsammans ut 18 ungar, varav 10 blev
ringmärkta.

Inom Kristianstads och Bromölla kom-
muner samarbetade Nordöstra Skånes
Fågelklubb med Projekt Berguv Skåne.
Här anträffades tre (tidigare kända)
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par. Dessa fick tillsammans 2+1+1 =
4 ungar, varav 2 blev ringmärkta. Dess-
utom ropade en friflygande uv några
gånger under våren intill ett avelshägn
på Råbelövssjöns norra sida, men den
uven betraktas här inte som revirhållare.

Inte mindre än tre uvar påträffades döda
i NO Skåne under året. En uv bildöda-
des i Öllsjö utanför Kristianstad 18/2.
Den var frisläppt som årsunge i Mjönäs-
trakten 27/8 2008. En annan (omärkt)
uv eldödades vid en transformatorsta-
tion utanför Vinslöv 6/9. En tredje, ring-
märkt fågel hittades bildödad nära
Önnestad i början av september. Den
var frisläppt från uppfödningshägnet i
Skånes djurpark.

Dödligheten är dessvärre hög hos ber-
guv, i synnerhet under deras första lev-
nadsår. Elledningar, trafik, svält och
sjukdomar skördar många offer. Därför
pågår fortfarande uppfödning och ut-
släpp av unga berguvar med målsättning
att förstärka det friflygande beståndet.
Projekt Berguv Skåne har för närva-

rande sex avelspar i hägn. Dessa fick till-
sammans ut åtta ungar 2009, vilka
släpptes fria på förhösten.

I Skåne finns för närvarande två loka-
ler med publika par dit allmänheten
hälsas välkomna att njuta av de mäktiga
berguvarna. I Hardeberga stenbrott en
halvmil Ö om Lund har ett par häckat
sedan 2004. Hardebergaparets föreha-
vanden kan du följa på Internet via
www.skof.se och menyerna Fågelskydd/
Berguv. I Limhamns kalkbrott S om
Malmö etablerade sig ett par under
2009.

Om du träffar på berguvar på andra lo-
kaler än dessa båda, är jag mycket tack-
sam för en personlig rapport (kontakt-
uppgifter nedan). Dessa rapporter ar-
kiveras utav Projekt Berguv Skåne och
hanteras konfidentiellt.
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