
Ovanligt elegant
Den vackra blygrå ängshökhanen svävar på sina långa smala vingar lågt och metodiskt över 
trädor, fältkanter och diken på jakt efter favoritfödan gnagare. Förutom att vara en av Sveriges 
elegantaste rovfåglar är den också en av de mest ovanliga. På Öland finns landets tätaste före
komst med ett trettiotal par  och arten är där en karaktärsfågel i odlingslandskapet. Några par 
häckar även på Gotland, i Uppland, Skåne och Östergötland. Ängshöken övervintrar på Afrikas 
savanner och återkommer till Sverige i början av maj. Redan första september har ängshökarna 
lämnat Sverige.

Igenväxande alvar och våtmarker
Ängshöken placerar sitt bo på marken. På Öland och även Gotland häckar ängshöken framförallt 
på måttligt igenväxande alvar och intill agmyrar. På fastlandet utnyttjas flera miljöer bl.a. närings
rika våtmarker men även odlad mark. I spannmål misslyckas ängshökarna oftare med häckningen 
vilket beror på att ungarna inte lämnat boet före skörden inleds. 

Småfåglar och gnagare
Ängshöken lever framförallt av gnagare men större insekter, grodor, ödlor och fåglar ingår också 
i dieten. Liksom den bruna kärrhöken patrullerar ängshöken utefter diken och fältkanter på jakt 
efter föda.

Arten är rödlistad.

Hot mot ängshöken
Ängshöken hotas av röjning i tokmarker på Öland och skörd av häckningsgröda på fastlandet.

De största hoten är:

• Röjning av tokmarker för att skapa betesmark
• Skörd av gröda där ängshökarna har sitt bo
• Predation av räv, grävling, vessla och duvhök
• Ogräsharvning i fält där ängshökarna har sitt bo
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DU KAN HJÄLPA ÄNGSHÖKEN

Ängshöken finns bara på några få platser i landet, förutom på 
Öland där den är mest utbredd. Genom att tidigt lokalisera 
boplatser kan åtgärder göras för att undvika störning.

Boplatser
• På Öland, diskutera med länsstyrelsen vid restaurering av 

betesmark på alvar med tok.
• Var uppmärksam på ängshökar som landar på samma 

plats i åkermark , bo kan finnas!
• Lämna minst 50 x 50 m i vall och spannmål oskördat t.o.m.  

15 augusti runt boplatser.

• Kontakta lokala fågelskådare eller länsstyrelsen om du 
misstänker att ängshök häckar på dina marker. De kan 
hjälpa dig med åtgärder och möjligen ersättning för 
utebliven skörd. 

Föda
• Etablera trädor, tex mångfaldsträda inom reviret. Det 

gynnar småfåglar och gnagare.
• Etablera skyddszoner intill diken.

Ölands alvarmarker 
och odlingslandskap 

är ängshökens svenska 
kärnområde.

Hur går det för ängshöken i Sverige?
Ängshöken är en långvingad elegant bland svenska rovfåglar som främst är knuten till Öland. 
Enstaka par häckar i andra jordbruksbygder ibland annat Uppland, Östergötland, Gotland och 
Skåne, men arten minskar i antal i Sverige. Totalt uppskattas beståndet till 60 par. 
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