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Artrally i snöglopp
Annika Rastén

CocknChick hade styrt kosan norrut, till
Biotestsjön, och där var vädret riktigt bra –
uppehåll och en måttlig vind som puffade bort
dimman som annars alltid ligger som ett lock
över sjön. Fågeltillgången var oerhört god och
förutom väntade arter som småskrake, sals-
krake och havsörn kunde en smådopping, fem
snatteränder och hela 19 bergänder räknas in.
Vi hade trott att lokalen skulle krylla av an-
dra artracedeltagare men konstigt nog var vi
det enda laget som besökte Biotestsjön.

Tävlingstaktiken varierade starkt mellan
lagen, en del for kors och tvärs genom land-
skapet medan andra höll sig till en begränsad
del. Tre av lagen hade valt att delta i eko-
klassen, vilket betydde att de inte fick an-
vända bil men gå, cykla, åka tåg eller buss

Lördagen den 2 februari i år var det dags
för UOF:s efterlängtade vinterfågel-
rally. Hela 17 lag, med 2–4 personer i

varje, hade anmält sig. Vädret var inte det
bästa, snöblandat regn, men trots det var det
flera av lagen som gav sig ut mitt i natten för
att leta ugglor. Sådär jättebra gick det inte,
men en och annan uggla vaskades i alla fall
fram. Kameleonterna försökte locka till sig
pärluggla men istället svarade en kattuggla.
Om det berodde på ugglans hörsel eller
imitatörens förmåga låter vi vara osagt...
Även Småpågarna lyckades hänga in katt-
uggla och många upplandsskådare undrade
nog vad det var frågan om när det strax efter
midnatt kom ett meddelande från Småpåga-
rna på BMS:en om ”1 klar, 99 kvar”.

Under artrallyt sågs ett flertal rariteter runt om i Uppland. På denna känsliga och därför hemlighållna
lokal noterades således bl.a. knölsvan, sothöna, gräsand, vigg och tamduva. Foto: Leo Larsson
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var tillåtet. MK Tjockfot utnyttjade tåget och
kunde på så vis ta sig till den artrika lokalen
Stockholms ström. Men efter tågfärden var
det slut på slappandet, väl tillbaka i Uppsala
gick laget drygt två mil för att plocka in sta-
dens alla arter. Småpågarna hade övernattat i
Lunsentorpet för att vara på plats i fält vid
tävlingens början och sedan förflyttade de sig
med hjälp av cykel. Tyvärr fick en av killa-
rna punktering, vilket innebar en kraftig för-
sening och därmed missad ormvråk och torn-
falk i Årike Fyris.

Att det gäller att vara noggrann och inte
tänka ”äh, vi stannar inte för den misstänkta
domherren nu, den får vi garanterat senare”
var det säkerligen flera lag som upptäckte.
Till exempel hade AKOF stannat för att titta
på en fjällvråk. En bil stannade bakom dem
och två personer från ett annat lag hoppade
ut för att se vad AKOF hade i kikarna. ”Äh,
det ser ni väl att det är en ormvråk, kom nu
så kör vi vidare” hojtade en som satt kvar i
bilen. De andra två klev in i bilen igen och så
for de iväg. Kvar stod AKOF-grabbarna,
aningen förbryllade. Var det en ormvråk de
tittade på? Men så flög vråken och visst var
det en fjällvråk... vilket laget som avfärdat
den som ormvråk inte lyckades hitta någon
under dagen.

Bäcklösa Bilbingo kryssade hej vilt, dock
överallt utom just i Bäcklösa. De fick ett hett
tips om vinterhämpling i Librobäck, men är-
liga som de är struntade de i tipset eftersom
tävlingsreglerna inte tillät hjälp utifrån. ”El-
ler så åkte vi till Librobäck men såg inga
vinterhämplingar...” som Åke Berg uttryckte
det under artgenomgången. Vinterhämpling
har de senaste åren blivit allt svårare att hitta
och det enda laget som lyckades med det var
Nilgåsens vänner. Det var inte bara tips uti-
från som var förbjudet denna dag, även att
hjälpa andra artrallylag var otillåtet. Flera lag
hade sökt sig till Råstasjön och UAHC fick
där syn på en rörhöna som kajkade förbi Ka-
meleonterna. Det blev mycket tisslande och
tasslande inom UAHC för att samtliga i laget
skulle se rörhönan utan att Kameleonterna
märkte något.

På tävlingsformuläret fanns en kolumn med
30 grundarter, alltså fågelarter som är så pass
vanliga och lättfunna att alla borde kunna
lyckas med det. Men ånej, det var lättare sagt
än gjort. Nötskrika t.ex. visade sig vara rik-
tigt klurig och likaså gäckade de båda sis-
korna många av lagen. Några av grundarterna
är snudd på hopplösa att hitta någon annan-
stans än inne i städer på vintern. Med knappt
en timme tävlingstid kvar saknade Cockn-
Chick fortfarande gråsparv, koltrast och
björktrast. Ett stopp i Storvretatrakten, där en
säker gråsparvshäck tidigare lokaliserats, gav
noll. Fort in mot Uppsala istället. Både kol-
trast och gråsparv brukar alltid finnas vid min
övernattningslägenhet i stan och kl. 15:20
kom vi dit. Det tog inte många minuter innan
vi prickat av björktrast och gråsparv men av
koltrast fanns inga spår. ”Äh, det finns säkert
koltrast vid Grindstugan” sa jag. ”Vi tar den
där strax innan fyra istället.” Färden gick vi-
dare. Vi hade tänkt köra tvärs igenom Bol-
änderna i hopp om att finna någon råka men
där fanns inte en enda kråkfågel. Till vår lycka
satt däremot ett tjugotal sidensvansar i en
buske nära Vattentornet. Tjugofem minuter
kvar, vi skulle hinna med en snabbis till Årike

Få fåglar fångar uppmärksamheten så som steglits.
Av de 16 lag som fullföljde tävlingen var det 11
som lyckades få se denna läckra art.
Foto: Peter Schmidt
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Fyris. Dessvärre var sikten nu riktigt kass på
grund av det tilltagande snöandet så att för-
söka hitta någon vråk på en stolpe långt bort
var bara att glömma. Istället lyckades vi, i en
flock med tusentalet kajor och kråkor, hitta
en råka. Senare fick vi höra att Kameleon-
terna kommit till lokalen fem minuter efter
oss och de hade inte sett någon råka. Det gäl-
ler att vara på rätt plats vid rätt tillfälle...

Kvart i fyra, hög tid att styra mot återsam-
lingsplatsen; Café Grindstugan. En försening
skulle nämligen leda till en avdragen art per
varannan minut. Tio i fyra svängde vi in vid
Grindstugan och det första vi fick se var en
koltrast som landade i ett träd mitt framför
oss. Tack för den!

Grindstugan fylldes snart av oss närmare
50 deltagare. Weine Erlandsson och Ingrid
Åkerberg i tävlingsledningen hälsade väl-
komna och tog emot resultaten gällande
grundarterna. Därefter bjöds vi på sagolikt
god mat av den trevliga personalen i Grind-
stugan. Mätta och belåtna kunde vi så påbörja
artgenomgången. Anders Eriksson gick på ett
mycket underhållande sätt igenom tävlings-
arterna (d.v.s. alla tänkbara arter utöver
grundarterna) en efter en och Johan Söder-
crantz förde in lagens resultat i en färggrann
Excelfil som med hjälp av projektor och film-
duk kunde ses av alla. Totalt hade lagen fått
ihop 90 arter. Varför det endast var No koll
som sett kungsörn hade Kalle Källebrink sva-
ret på. ”Den är väl för stor för att ni ska se
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Fotografier: Bild 1 och 2 Tomas Kjelsson, övriga bilder Leo Larsson
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den.” Sällsyntaste arten blev annars snösiska,
som The Gannet Brothers hade skådat i Griss-
lehamn. Vann gjorde dock Nilgåsens vänner
med hela 65 arter. Att flänga runt i södra de-
len av landskapet och skåda kvarstannande
rödhakar, bofinkar etc. visade sig vara en bra
strategi. I ekoklassen segrade MK Tjockfot
som trots avsaknaden av bil skrapade ihop
43 arter. Vinnarna belönades med UOF-trö-
jor och mängder av talgbollar. En bok, några

tröjor och kepsar lottades ut och ett tröstpris
delades även ut.

Alla verkade mycket nöjda med dagen,
vädret till trots, och vi hoppas starkt på att
det blir ett vinterfågelrally även nästa år. Stort
tack till de duktiga arrangörerna Ingrid och
Weine!

På följande uppslag visas resultat och
deltagarlista.

Det hände sig på den tiden:
1. Ingrid och Weine kollar att alla

lag checkat in i tid.
2. Personalen på Café Grindstugan

poserar.
3. Lagen lyssnar andäktigt när art-

genomgången pågår.
4. Konferencieren Anders Eriksson

är på hugget.
5. Fredrik Bondestam tar emot pris

som lottats ut bland deltagarna.
6. Segrarna i artrallyt, ”Nilgåsens

vänner” tar emot pris och sedan
hyllningar för väl genomförd och
skickligt planerad tävling.

7. Annika Rastén tar emot ännu ett
pris som lottats ut bland artrallyts
deltagare.
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Lag Deltagare Bilburet
Mighty Ducks Gide Johnsen, Jean-Paul Lösing, Emil Andersson Ja
Nilgåsens vänner Anders Eriksson, Tommy Eriksson, Tommy Lindell Ja
Kameleonterna Thomas Pless, Kenneth Pless, Per Johan Ulfendahl Ja
UAHC Eric Blomgren, Calle Andersson, Per Gustavsson, Maria Mitander Ja
No koll Kalle Källebrink, Eva Johansson Ja
Småpågarna Fredrik Litsgård, Kristoffer Lager, Mattis Jansson Nej
AKOF Benny Åhr, Tomas Kjelsson, Sören Andersson Ja
MK Tjockfot Leo Larsson, Åsa Steinholtz, Pontus von Brömssen Nej
Gröngölingarna Johan Widenberg, Martin Molin, Anders Jansson Ja
Bäcklösa Bilbingo Johan Södercrantz, Åke Berg, Ragnar Hall, Martin Tjernberg Ja
A-team Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson, Zacke Svensson Ja
Älgkärrets Fanclub Percy Fredriksson,  Anders Sennmalm, Björn Wester, Anders Lindberg Ja
Team Grönbena Erik Stensman, Anders Paulsrud, Richard Stensman Nej
Glada gänget Bengt Neiss, Andreas Neiss Ja
Team Outdoor Inger Gustafsson, Eva Wikner Ja
CocknChick Annika Rastén, Curre Johnsson Ja
The Gannet Brothers Fredrik Bondestam, Henrik Bondestam Ja


