
Rensning av uggleholkar 201205
Den 5 december åkte Jag och Daniel Brehmer ut på den årliga 
rensningen av pärluggleholkar i skogarna norr om Karmansbo. Innan 
man åker ut måste man se till så att nya holkar, sågspån, rätt verktyg, 
stege, pannlampa och handskar är med, så det krävs lite planering.

Redan kl 07.00 på morgonen åkte vi från Köping. Det var en mörkt, 
disig morgon med risk för regn. Detta hindrade oss inte från att åka 
ut. Det rör sig om en heldagsutflykt i skogarna. Efter en halvtimme 
var vi framme och redo att inspektera den första holken. Det vi inte 
hade räknat med var att det hade kommit snö.

För en som inte har någon lokalkännedom i området, känns det som 
att varje plats man stannar på ser likadan ut, då är det tur att Daniel 
vet var alla 32 holkarna är placerade. Ibland undrar man ju hur man 
valde ut vissa av platserna för holkarna. Ibland sitter de lättillgängligt 
till, medan andra gånger så krävs det en längre promenad i 
terrängen. Det kan vara lite knivigt när man ska bära på en stege i 
våtmark, över stock och sten och bland träd och buskar, det är en 
riktig utmaning. Men det är så spännande och roligt, man vet aldrig 
vad som väntar på en när man öppnar holken för att se hur det ser ut 
i den.

I år hade vi tänkt byta ut all den ståltråd som holkarna är fästa i, med 
att skruva fast holken i trädet. Ståltråden vill gärna skära in i trädet 
och det kan ge stora sår, därför bestämde vi oss för att byta ut all 
ståltråd. Låter enkelt, men det tog bra mycket längre tid än vi trodde. 
Oftast har holkarna hängt där i trädet i flera år, så träden har med 
tiden försökt att läka såret med att bilda kåda över ståltråden. 
Fungerar precis som när våra kroppar läker sår på koppen. Det 
innebär att det i vissa fall var otroligt svårt att få bort ståltråden från 
trädet, för all kåda.



En hel del av holkarna som vi rensade hade haft besök av talgoxe. 
Det kan man se på att det ligger ett ganska tjockt lager av mossa 
ovanpå sågspånet som ligger i botten.

Här har holken haft besök av en talgoxe.

I en av holkarna hittade vi faktiskt 6st små fläckiga ägg, varav ett av 
dem var trasigt. Det var ägg från en talgoxe. Trots att man blir glad att 
man hittar något annat än getingbon och annan ohyra i holkarna, så 



kändes det tråkigt också när man tänker på att äggen inte kläcktes 
och ungarna aldrig fick chansen att testa sina vingar.

Här är de små fläckiga äggen, som fanns i en av holkarna.

I de övriga holkarna fanns det inga spår av ugglor eller något annat 
för den delen heller. Men vi fick byta ut 5st gamla och dåliga holkar 



mot nya fräscha holkar fyllda med nytt sågspån. De holkar som var 
fina rensade vi bara bort sågspånet och ersatte med nytt.

Efter ett par timmars holkrensning blir man lite hungrig och då är det 
dags för lite grillning, innan man börjar rensningen igen.

Mikke har försett sig med ett gäng korvar.

Det roliga med att vara ute i skogen är ju att det alltid händer lite 
oväntade saker. Som när vi åker med bilen och man är tvungen att 
stanna för en tjädertupp, som absolut inte har tänkt att flytta på sig. 
Till slut flyger den iväg in i skogen. Vid ett annat tillfälle sitter det en 
orrtupp i ett träd alldeles intill vägen. Vi tyckte att snön var lite onödig, 
men den kan också komma med överraskningar, som t ex vargspår 
som var nattfärska.



Vargspår i snön.

Efter att ha varit ute i nästa 7 timmar var vi tvugna att bryta upp för 
det började skymma. Vi lyckades hinna med 21st holkar, vi var nöjda 
med vårt dagsverke. Men det innebär att det krävs ytterligare en 
holkrunda lite längre fram.



Att få upp holken när man står på stegen kan vara jobbigt.



Väl på plats är det bara att skruva fast holken.



Alla sätt är bra utom de dåliga, när man ska rensa bort det gamla sågspånet.

En rapport från skogen av Mikke Brännström och Daniel Brehmer.


