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Rovfåglar
och ugglor
tätt inpå livet
I flera år har den norske naturfotografen 
Stig Frode Olsen ägnat sig åt rovfåglar 
och ugglor. Snart kan vi se resultatet av 
hans mödor. I oktober presenteras 
boken Rovfugler og ugler i Nord-Europa.
Det är bara att hoppas att en svensk 
version snart skall vara på gång. Bilderna 
är magnifika. Stig Frode har kommit 
sina motiv mycket tätt inpå livet!

foto: stig frode olsen
text: anders wirdheim
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Stig Frode Olsens mor växte upp på ett typiskt 
norskt hemman ”en gård i inre Ryfylke”. 

Uppkrupen i moderns famn lyssnade den lille 
pojken till moderns ofta mycket levande berät-
telser och fantiserade sig in i mötena med kungs-
örn, duvhök och berguv.

Fågelintresset växte, och i tidiga tonåren gick 
han med i en ornitologisk förening. Det blev 
många turer i hemmanaturen men senare också 
arbete med övervakning av rovfågelbon inom 
”Prosjekt falk”. I början av 1980-talet köpte han 
sin första kamera och efter hand kom han att följa 
naturen mera genom kameran än med kikaren.

Många år senare hade Stig Frode skaffat sig 
en biologutbildning och börjat leva som profes-
sionell naturfotograf. Sakta men säkert väckte 
upplevelserna av rovfåglar och ugglor tankar på 
att ge ut en bok om Nordens alla rovfåglar och 
ugglor. Med Nord-Europa i boktiteln avses de 
nordiska länderna (inkl. Island).

Stig Frode Olsen har gått mycket noggrannt 
till väga. Han har på ett fascinerande sätt kom-
mit sina motiv tätt inpå livet, och bokens bildma-
terial är överväldigande. I några fall (5% av bil-
derna) har andra fotografer bidragit med foton.

Ytterligare en styrka med boken är att Stig 
Frode även ger en personlig betraktelse av möten 
med varje fågelart. Denna kompletterar och be-
rikar de mera faktaspäckade texter om arternas 
förekomst och liv som naturligtvis också finns.

Unga kungsörnar i kamp (ovan). T.v. hornuggla och nedan fjälluggla.
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Blå kärrhök hona har upptäckt ett tänkbart byte nere i vassen. I den kraf
tiga vinden måste den vrida stjärten och arbeta intensivt med vingarna för 
att hålla balansen. Benen är redan sänkta och reda att gripa bytet.

Berguven vilar på en älgörtsäng. Men så här idylliskt är inte läget för berg
uven i Norge. Tvärtom innebär utbyggnad av vindkraft, kraftledningar 
och nya stugbyar att berguvens livsmiljöer ständigt naggas i kanten.

Gammal pilgrimsfalk. Rovfåglar sitter stilla stora delar av dagen. Därför 
måste de regelbundet sträcka på vingarna och breda ut stjärten. (Jämför 
beteendet med hur en friidrottare mjukar upp inför en tävling.)

En trasig ruta ger tornugglan tillträde till höloftet i en ladugård. Flera 
milda vintrar i kombination med ett lyckat holkprojekt, har lett till att 
tornugglan ökat från något tiotal par till fler än 300 par i Danmark.

Till höger: Fiskgjuseparet i favoritträdet inom reviret, Hannen, överst, har 
oftast ett mindre välutvecklat bröstband än honan.
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