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Sammendrag 
Jacobsen, K.-O., Øien, I.J., Aarvak, T. & Solheim, R. 2013. Snøuglas bestandsforhold, 

vandringsmønster og habitatvalg. Årsrapport 2012. - NINA Rapport 929. 19 s. 

 

Snøugleprosjektet ble startet i 2005, og er et samarbeid mellom Norsk institutt for 

naturforskning (NINA), Agder naturmuseum og botaniske hage (ANM) og Norsk Ornitologisk 

Forening (NOF). 2011 ble det beste hekkeåret for snøugle i Fennoskandia som er registrert 

siden 1978. Totalt ble 12 voksne hekkende snøugler fanget i Finnmark og Troms. 2012 ble 

derimot et skikkelig bunnår for hekkende snøugler i Norge så alle data innsamlet på snøuglas 

bevegelser er fra fugler fanget i 2011. Fire av fuglene som ble fanget i 2011 dro til Kolahalvøya 

i Russland i løpet av november-desember i 2011. I løpet av mars-april 2012 startet to solcelle-

sendere opp, og de to uglene som bar disse befant seg også da i Russland. På samme tid flyt-

tet den sjuende snøugla, som hadde overvintret i Norge også østover. Alle disse uglene opp-

holdt seg i området mellom Kolahalvøya og Tajmyr gjennom sommeren. De siste fem satellitt-

merkede uglene fra 2011 antar vi døde i løpet av høsten 2011 i Finnmark. Det ble gjort søk 

etter satellittsenderne og kadaverrestene både på våren og sommeren 2012. Fire av fem sen-

dere ble hentet inn, samt tre kadaverrester. Den siste hadde for unøyaktige posisjoner til å 

kunne søkes etter. Foreløpige analyser tyder på at fuglene er drept av andre rovfugler (sann-

synligvis jaktfalk eller kongeørn) eller skutt. En snøugle ble funnet død i Nord-Trøndelag i ja-

nuar 2013, og foreløpig antas den å ha sultet i hjel. Per februar 2013 har prosjektet tre snøug-

ler med aktive sendere, og de oppholder seg henholdsvis i Finnmark, på Kolahalvøya og i Kvit-

sjøen. To snøugler med solcellesendere forventes å starte opp igjen og sende i løpet av mars-

april. En egen rapport med evaluering av bruk av satellittsendere på snøugler er under utarbei-

delse. 

 

 
Karl-Otto Jacobsen  koj@nina.no 
 
Roar Solheim Roar.Solheim@kristiansand.kommune.no 
 
Ingar Jostein Øien ingar@birdlife.no 
 
Tomas Aarvak tomas@birdlife.no 



NINA Rapport 929 

4 

Abstract 
Jacobsen, K.-O., Øien, I.J., Aarvak, T. & Solheim, R. 2013. Population, movements and 

habitat choice of Snowy Owls Bubo scandiacus. Annual Report 2012. - NINA Report 929. 

19 pp. 

 

The Snowy Owl project, initiated in 2005, is a co-operation between the Norwegian Institute for 

Nature Research, Agder Museum of Natural History and the Norwegian Ornithological Society. 

2011 was the best breeding season for Snowy Owls in Fennoscandia since 1978. In Norway, 

42 nests were confirmed. Twelve breeding Snowy Owls were captured in the counties of Finn-

mark and Troms, Northern Norway, and satellite transmitters were mounted. There were no 

breeding records of snowy owls in Norway in 2012. Four of our birds from 2011 went to the Ko-

la Peninsula in Russia in November-December 2011. During March-April 2012 two other birds 

with solar cell transmitters started sending signals from the same area. At the same time one 

owl that had been wintering in Norway started to move eastwards to Russia. All these seven 

owls stayed in Russia the summer of 2012, between Kola Peninsula and Tajmyr. We suspect 

that the last five owls with transmitters died during the autumn 2011 in Finnmark. Four of these 

transmitters and three carcasses were collected during 2012. Preliminary analyses indicate 

that they were killed by birds of prey (Gyrfalcon or Golden Eagle), or shot. One of the snowy 

owls with transmitter that stayed in Russia in 2012 was found dead in Nord-Trøndelag (middle 

of Norway) in January 2013, probably starved to death. By the end of February 2013 we have 

three owls alive with transmitters that still send signals every 8. day. One is in Finnmark, one at 

the Kola Peninsula and the last in the White Sea. Two more owls with solar cell transmitters 

will hopefully start to send signals again in March-April. A separate report on the evaluation of 

use of satellite transmitters on snowy owls is currently under production.  
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Forord 
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk institutt for naturforskning (NINA), Agder natur-

museum og Botaniske hage (ANM) og Norsk Ornitologisk Forening (NOF), som startet opp i 

2005. Siden oppstarten har vi kun hatt bekreftede snøuglehekkinger i 2007 og 2011. Prosjektet 

har blitt gjennomført takket være hjelp fra en rekke personer som har bidratt med snøugle-

observasjoner. I tillegg har feltpersonell tilknyttet Statens naturoppsyn (SNO) bidratt med verdi-

full felthjelp, og vi vi rette en spesiell takk til dem.  

 

Prosjektet har blitt finansiert av Direktoratet for naturforvaltning, NOFs snøuglefond (etablert 

gjennom arv fra Marna Haarberget), Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Finnmark, Troms, 

Nordland, Nord-Trøndelag, Telemark, Oppland, Buskerud og Hordaland, som alle har gitt øko-

nomisk støtte til prosjektet. Våre arbeidsgivere har bidratt økonomisk gjennom vår tidsbruk i 

prosjektet.  

 

 

28. februar 2013 

 

 

Karl-Otto Jacobsen  Ingar Jostein Øien   Tomas Aarvak     Roar Solheim    
Forsker  Fagsjef    Prosjektmedarbeider    1. konservator 
Norsk institutt for Norsk Ornitologisk   Norsk Ornitologisk    Agder naturmuseum 
naturforskning Forening   Forening        og botaniske hage 
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1 Innledning 
Det norske snøugleprosjektet ble startet i 2005. Det er et samarbeid mellom institusjonene  

Agder Naturmuseum (Roar Solheim), Norsk institutt for naturforskning (NINA; Karl-Otto        

Jacobsen) og Norsk Ornitologisk Forening (Ingar Jostein Øien og Tomas Aarvak). Prosjektets 

overordnede målsetting er å kartlegge bestandsforhold, vandringer og habitatbruk hos snø-

ugle. Viktig forskning er her å få oversikt over om vi har en regional bestand av snøugle, eller 

om arten har et kontinentalt (sirkumpolart) forflytningsmønster. Under arbeidet vil også andre 

viktige parametre bli samlet inn, blant annet næringsdata og informasjon om trusselfaktorer. 

For å besvare noen av problemstillingene ønsker vi blant annet å utstyre minst 20 voksne 

snøugler med satellittsendere gjennom flere hekkesesonger. På grunn av at sendere kan falle 

ut av bruk på grunn av tekniske årsaker, eller fordi en fugl dør, vil det totale antall merkede fug-

ler bli noe høyere inntil vi har sikret tilstrekkelige dataserier fra minst 20 fugler. 

 

Prosjektets tre første satellittmerkede snøugler fra 2007 viste at snøuglene kan bevege seg 

over store deler av utbredelsesområdet på jakt etter områder med stor bestand av smågnagere 

for å kunne hekke (Jacobsen mfl. 2011). Den ene av disse fuglene (hannen Yngvar) sendte 

posisjonsplott helt fram til vårvinteren 2011 (siste signal mottatt 1. april), da han var tilbake i 

hekkeområdene fra 2007. Denne hannfuglen ble for øvrig også observert under feltarbeid 

sommeren 2011, men det ble aldri mulig å forsøke gjenfangst av dette individet, da han ikke 

syntes å hekke. 

 

Sommeren 2011 ble det beste hekkeåret for snøugle i Fennoskandia som er registrert siden 

1978. Totalt har vi kjennskap til 42 reir eller hekkeforsøk, fordelt på åtte kommuner i Finnmark 

og Troms. Dette er faktisk det høyeste antall hekkefunn av snøugle som noen gang er doku-

mentert i Norge. Det reelle tallet på hekkende par er sannsynligvis noe høyere uten at dette 

har vært mulig å kvantifisere i prosjektet. Vi klarte å sette satellittsendere på 12 voksne fugler i 

2011.  

 

Vi ønsker å sette satellittsendere på ytterligere minst 8 voksne fugler, slik at vi får et bedre   

materialgrunnlag for å kartlegge snøuglenes bestandsforhold, vandrings- og habitatbruk. Dette 

er kunnskap som kan ha stor betydning for forvaltningen av snøugla, og vi anser at forvalt-

ningsmyndighetene vil ha stor nytte av resultatene fra dette prosjektet. Snøugla har status som 

sterkt truet i den norske rødlista for truete arter (Kålås mfl. 2010). Arten har sannsynligvis gått 

dramatisk tilbake som hekkefugl i Norge i løpet av 1900-tallet. En egen handlingsplan for 

snøugle er nå under utarbeidelse, og data fra dette prosjektet utgjør en viktig del av det faglige 

grunnlaget for den kommende handlingsplanen. Det faglige grunnlaget er i sin helhet utarbei-

det av det norske snøugleprosjektet. 
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2 Snøugleforekomst i Norge i 2012     
Prosjektet har over år opparbeidet et betydelig nettverk av kontaktpersoner i Nord-Norge. Dette 

holdes det jevnlig kontakt med utover vårvinteren og sommeren for å ha en mest mulig opp-

datert status for både snøugle og smågnagere. Disse personene er tilknyttet både Fjelltjenes-

ten/SNO, kommuner, Fylkesmannens miljøvernavdeling, universitet, reindriftsnæringen, samt 

lokale naturinteresserte personer. I tillegg står det en del om vårt snøuglearbeid på internett 

(http://www.birdlife.no/prosjekter/snougle.php) slik at vi også får en del henvendelser fra hele 

landet. En del av observasjonene blir imidlertid ikke kvalitetssikret som snøugle, da de ut fra 

beskrivelsene dreier seg om andre arter (spesielt jordugle). 

 

Det ble ikke rapportert om noen hekkinger av snøugle i Norge i 2012. Prosjektet mottok imid-

lertid 28 snøugleobservasjoner, hvorav 23 av disse var i perioden mars-juli (Figur 1). En ob-

servasjon i oktober dreide seg om 2 individer sammen, og i juli ble det observert to ulike indivi-

der på samme sted i Finnmark. Den fylkesvise fordelingen er 24 i Finnmark, 2 i Troms, 1 i 

Nordland og 1 i Nordsjøen (oljeinstallasjon). I tillegg til dette har vi data fra to av våre snøugler 

med satellittsendere (Marna og Eira) som oppholdt seg i Nord-Norge i perioden november – 

desember 2012.  

 

 

Figur 1. Snøugleobservasjoner i Norge i 2012 fordelt på måneder.  
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3 Resultater fra satellitt-telemetri i 2012   
Fire av de 12 snøuglene som ble utstyrt med satellittsender i 2011 dro til Kola-halvøya i Russ-

land i løpet av november-desember i 2011. I løpet av mars-april 2012 startet to solcellesendere 

opp og de to uglene som bar disse befant seg også da i Russland. På samme tid flyttet den 

sjuende snøugla, som hadde overvintret i Norge også østover. De oppholdt seg i området mel-

lom Kolahalvøya og Tajmyr gjennom sommeren (Figur 2). De siste fem satellittmerkede ugle-

ne fra 2011 antok vi var døde i løpet av høsten 2011, og det ble gjort søk etter reste-

ne/senderne både på våren og sommeren 2012. Dette ble gjort både av Statens Naturoppsyn 

(SNO) og av snøugleprosjektet. Fire av fem sendere ble hentet inn i løpet av 2012 i Finnmark. 

Den siste hadde for unøyaktige posisjoner til å kunne søkes etter.  

 

Foreløpig analyser tyder på at fuglene er drept av andre rovfugler (sannsynligvis jaktfalk eller 

kongeørn) eller skutt. En sjette snøugle (Hedwig) sluttet å sende signaler på Tajmyr sommeren 

2012. Hvorvidt hun er død eller det er feil med senderen er ikke kjent. Marna oppholdt seg 

også høsten 2012 på Kolahalvøya, men i slutten av november hadde hun flyttet seg til Varang-

erhalvøya i Finnmark. Den 7. desember befant hun seg i Sverige, øst for Narvik, og midt i    

desember var hun i Beiarndalen i Nordland. Den 20. desember hadde hun kommet til Blå-

fjella/Skjækerfjella nasjonalpark i Snåsa i Nord-Trøndelag, hvor hun døde ved årsskiftet. Ugla 

ble hentet inn den 17. januar, og ble så obdusert ved Veterinærinstituttet i Trondheim den 6. 

februar. Så langt tyder uglas kondisjon på at hun hadde sultet i hjel, men vi avventer resultater 

av prøver tatt for å avklare om hun døde av infeksjoner eller lignende. Hun hadde ingen synlige 

skader forårsaket av sender og seletøy. En egen rapport med evaluering av bruk av satellitt-

sendere på snøuglene er under utarbeidelse.  

 

Tabell 1. Status pr 28. februar 2013 over de 12 voksne snøuglene som ble fanget og fikk      
påmontert satellittsendere i 2011.  

Navn Oppkalt etter Kjønn Sendertype Status 
Gabba   Samisk ord for «Hvit» Hunn 30g batteri Sender fortsatt 
Noarsa  Samisk ord for «Reinrose» Hunn 30g batteri Sender fortsatt 

Eira Henrik Eira, SNO Hunn 30g batteri Sender fortsatt 

Olava   Olaf Opgård, Alta Hunn 30g GPS/solcelle «Vinterdvale» 

Gary  Gary Bortolotti † - Canadisk snøugleforsker Hann 30g GPS/solcelle «Vinterdvale» 
Hedwig Snøugla til Harry Potter Hunn 30g batteri Sluttet å sende 
Irina  Irina Menyushina - Russisk snøugleforsker Hunn 30g batteri Sluttet å sende 

Kengu  
Ken Gøran Uglebakken, SNO Hunn 30g GPS/solcelle 

Kun sender funnet, 
antatt død 

Espa  Arild Espelien, DN Hunn 30g batteri Bekreftet død 
Herman  Herman Løvenskiold Hann 30g batteri Bekreftet død 
Edvard  Edvard K. Barth Hann 30g batteri Bekreftet død 
Marna  Marna Haarberget – Stifter av Snøuglefondet Hunn 30g batteri Bekreftet død 
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Per 28. februar 2013 er tre (batterisendere) av de opprinnelig 12 senderne aktive og sender 

signaler hver 8. dag. En av fuglene («Eira») oppholder seg i Finnmark, mens de to andre er 

henholdsvis i åpen drivis i Kvitsjøen («Noarsa») og i det kjente overvintringsområdet på Kola-

halvøya («Gabba»). To andre snøugler («Gary» og «Olava») var i Russland høsten 2012, men 

har solcellesendere som naturlig nok har stoppet å virke for vinteren. Disse forventes å starte 

opp igjen og sende i løpet av mars-april.  

 

 

Figur 2. Bevegelsene i løpet av 2012 til de 12 voksne snøuglene som ble merket sommeren 
2011. Plott og linjer for Finnmark og Nord-Finland er tilfeldig plassert og representerer ikke  
faktisk lokalisering. 
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4 Internasjonalt samarbeid 
Det norske snøugleprosjektet har gjennom 2012 hatt jevnlig kontakt med svenske rovfugl-

forskere om et tettere samarbeid om snøugle. De fikk donert midler til snøuglearbeid høsten 

2012, og ønsker nå å formalisere samarbeid med det norske prosjektet. Det norske snøugle-

prosjektet har også uformell kontakt med feltpersonell i Metsähallitus i Nord-Finland, og vi får 

tilsendt opplysninger om observasjoner. For 2013 planlegges det gjennomført et fennoskandisk 

snøuglemøte for å bedre informasjonsflyt og skape et tettere forskningssamarbeid.  

 

Vi har hatt jevnlig kontakt med medlemmene i den internasjonale snøuglegruppa (International 

Snowy Owl Working Group- ISOWG) gjennom året. Det var planlagt et nytt møte vinteren 

2012/13 på Yamal i Russland. Dette er nå utsatt til februar eller mars 2014. 

 

Vi startet i 2010 et samarbeid med russiske forskere med støtte fra DN/MD sitt norsk-russiske 

miljøsamarbeid. Det ble gjennomført en kartlegging på Yugorskiyhalvøya (sør for Novaja Sem-

lja) sommeren 2012, med utgangspunkt i tilstedeværelse av flere av våre satellittfugler. Fem 

hekkinger ble registrert under arbeidet. Et av formålene med samarbeidet er å utstyre snøugler 

i den vestlige delen av Russland med satellittsendere, og det ble fanget en snøuglehunn som 

fikk påmontert satellittsender under feltarbeidet (Morozov mfl. 2013).  

 

Et godt samarbeid med snøugleforskere i Canada har blitt videreført og videreutviklet i 2012. 

Nå omfatter dette også delstaten Alberta i tillegg til Saskatchewan. Samarbeidet omfatter både 

telemetristudier, myting/aldersbestemming og vinterøkologiske aspekter. Tre av snøuglepro-

sjektets medarbeidere besøker for øvrig disse samarbeidspartnere i Saskatchewan i måneds-

skiftet februar/mars 2013. Det er verdt å merke seg at utgifter til dette eller andre internasjonale 

samarbeid om snøugle, ikke blir belastet av de nasjonale fondsmidlene.  

 

Prosjektet har bidratt med informasjon og bilder til den nye snøuglemonografien som ble publi-

sert i januar 2013 (Potapov & Sale 2012).  
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Figur 3. Reirgrop (Reir 1-2007 & Reir 1-2011) med små unger og egg i Finnmark fotografert 1. 
juli 2011. Foto: Ingar Jostein Øien  

 

 
Figur 4. Samme reirgrop som figur 3 (Reir 1-2007 & Reir 1-2011) fotografert 24. juni 2012. Her 
var det hekking i både 2007 og 2011. Foto: Karl-Otto Jacobsen 
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Figur 5. Reirgrop (Reir 10-2011) med små unger og egg i Finnmark fotografert 7. juli 2011. 
Foto: Ingar Jostein Øien  

 

Figur 6. Samme reirgrop som figur 5 (Reir 10-2011) fotografert 24. juni 2012. Legg merke til 
ekskrementer etter rev. Foto: Karl-Otto Jacobsen  
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5 Planer for 2013   
Vi vil fortsette å overvåke (via vårt kontaktnett) de mest aktuelle områdene hvor snøugler     

tidligere har hekket slik at vi forhåpentligvis kan få satt på flere satellittsenderne på voksne  

individer i løpet av dette året. I tillegg har vi kontaktpersoner i Sverige og Finland som informe-

rer oss med opplysninger om status der. Snøuglene som ble merket med satellittsendere 

sommeren 2011 i Norge gir oss også gode muligheter for å oppdage eventuelle hekkeområder 

våren 2013. Ved starten av 2013 har vi foreløpig ingen observasjoner som tyder på at små-

gnagerbestandene går mot toppår noen steder i norske fjellområder.  

 

Vi vil også nøye vurdere alle meldinger om observasjoner av ikke-hekkende enkeltfugler i løpet 

av året, og om mulig gjøre forsøk på å fange slike individer for å utstyre dem med satellitt-

sendere. Den 17. februar 2013 ble en snøugle hunn observert og fotografert utenfor Orrevann 

på Jæren, Rogaland (www.artsobservasjoner.no). Bildene viser at dette er en 3K-fugl, og     

følgelig at den er klekket under det store hekkeåret 2011. Sammen med bevegelsene til 

snøugla ”Marna” (se kapittel 3), tyder dette på at vi kanskje kan forvente enkelte forekomster 

av snøugler i Sør-Skandinavia våren 2013.  

 

Uavhengig om det blir noen hekkinger i 2013 ønsker vi å undersøke hvor lett det er å doku-

mentere eldre hekkinger i ettertid. To av reirene med vellykkede hekkinger i 2011 ble besøkt i 

2012 for å se på hvor tilgrodd reirskåla er, samt for å registrere mengde sportegn. Disse reire-

ne (samt kanskje flere) vil bli besøkt i 2013. Vi har også to andre reir som ble benyttet i 2007 i 

samme området hvor det er ønskelig å se på status. Dersom det viser seg at det er lett å se 

spor etter hekking både 2 og 6 år tilbake, vil dette være nyttig bl.a. i forbindelse med etterkon-

troll av innkomne opplysninger om hekkinger (se figurer 3-6).  

 

Alle hekkinger av snøugle i Norge etter 2007 ble lagt inn i Rovbasen i 2012 av oss.  Vi ønsker 

nå å legge inn alle de andre konkrete hekkefunnene av snøugle. Dette vil være hekkinger helt 

tilbake til 1960-tallet. For å være i best mulig beredskap i forkant av et nytt hekkeår for snøugle 

i Norge, ønsker vi også å lage en oversikt over hvilke områder som bør sjekkes av feltpersonell 

(SNO, Fjelltjenesten ol.) på vårvinteren. Tanken er at dersom det er utsikter for at det kan blir 

hekkinger i et større eller mindre område, så skal det være lett å planlegge besøk. Prosjektet 

vil i løpet av 2013 begynne å arbeide med flere vitenskapelige- og populærvitenskapelige artik-

ler basert på innsamlet data. Prosjektets internettside vil også omstruktureres og oppdatertes 

(http://birdlife.no/prosjekter/snougle.php). Det vil også i løpet av 2013 bli produsert en egen 

internettside for den Internasjonale snøuglegruppen (ISOWG), med fokus på informasjonsde-

ling (http://snowyowl.no/).  
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Snøugleprosjektet har sammen med genetiker Oddmund Kleven (NINA) søkt om midler til ge-

netiske analyser av snøugle. Hovedformålet med dette DNA-studiet er å frembringe grunnleg-

gende og ny kunnskap om snøuglas biologi som vil være nyttig og viktig for fremtidig forvalt-

ning/bevaring av arten. I første omgang vil vi gjennomføre DNA-analyser av allerede innsamlet 

materiale (blod, fjær og vevsprøver) for å undersøke: 1) slektskap mellom hekkende individer 

innen år og mellom år (innad og mellom ulike hekkekonsentrasjoner), 2) om unge og voksne 

individer returnerer til det samme området som tidligere år, og 3) foreldreskap. 
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23.11 Det norske snøugleprosjektet. Foredrag på samling for naturoppsyn på Nordkalotten, 

Kautokeino (Karl-Otto Jacobsen).  
 
2011 
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