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När vi ser tillbaka inser man att åren kring 
skiftet mellan 1960- och 1970-talen på 
något sätt var en avgörande vändpunkt för 
vårt sätt att studera fåglar. Fram till då hade 
fågelskådningen mestadels utövats lokalt, 
möjligen regionalt, medan längre utflykter 
var mer sällsynta. Den kontakt man hade med 
andra skådare var med dem som var bosatta i 
ens närhet. Man träffades i fält vid de lokala 
vattenhålen och talades vid per telefon. Kon-
takten med längre bort bosatta skådare var 
fåtaliga och man hade för övrigt dålig kunskap 
om vilka som existerade. På den tiden fanns 
det, bortsett från i Skåne, inga lokala eller 

UOF firar i år 40-årsjubileum och det är många kajor som har 
hunnit flyga över Uppsala, föreningens självklara medel-
punkt, under dessa år. Fyrtio år är dock i realiteten en kort 

tidsperiod, inte minst känns det så för oss som varit med som skådare 
under denna tid. Under de år som passerat har det hunnit hända mycket 
i fågelvärlden och minst lika mycket har fågelskådningen förändrats. 
I en annan artikel i FiU detta år skildras hur häckfågelfaunan i stort 
har förändrats sedan föreningen bildades, men det kan kanske också 
vara intressant att göra en betraktelse över hur skådningen i sig har 
utvecklats under dessa år. Avsikten med denna artikel är att göra ett 

försök på den vägen.

  

BILL DOUHAN

7 2 0
1 9

1 1 1

UOF

Fågelskådningen i 
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från låg- till högteknologi, från moped till kryssare.
  

regionala fågeltidskrifter. SOF fanns dock 
och Vår Fågelvärld dunsade ned i brevlådan 
fyra gånger om året. Anblicken av den vid 
hemkomsten möttes då av samma intresse 
som ett glas pilsner av den törstige.

Att det fram till då hade varit så berodde 
således på att vi inte på samma sätt som idag 
kunde röra oss över stora avstånd med hjälp 
av egen bil, men också på att informationsö-
verföringen mellan skådare var begränsad till 
telefon och någon enstaka tidskrift. Vänd-
punkten i vårt sätt att skåda är således till 
stor del kopplad till förbättrade möjligheter 
till kommunikation; inte bara rent fysiskt, 
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för vem som helst. Det var nämligen inte ett 
intresse som normalt gjorde den oinvigde vare 
sig särskilt imponerad eller engagerad. Det var 
i och för sig inte så att man blev till allmänt 
åtlöje om ens fäbless för fåglar blev känt, men 
man behövde å andra sidan inte heller skriva 
några autografer. Även om det var bekant 
att man var fågelskådare och omgivningen 
hade accepterat detta med ett visst nyfiket 
intresse, drog man sig för att berätta om de 
mer exceptionella former som detta intresse 
kunde ge upphov till.

I SLUTET AV 1960-TALET var det plötsligt fler ung-
domar än tidigare som började skåda fåglar. 
Kanske var det delvis en följd av mer fritid, 
men sannolikt också av andra faktorer som 
ett ökat naturintresse, standardhöjning (mer 
pengar till att köpa kikare och kamera) och 
bilens intåg som färdmedel för allt fler. Just 
bilen har nog haft en mycket stor betydelse 
för fågelskådningens utveckling sedan slutet 
av 1960-talet. Det var först nu som en nyss 
körkortsmogen ung man hade råd att skaffa 
sig en egen bil; må så vara kanske inte i bästa 
skick, men ändå ett fortskaffningsmedel som 
öppnade upp för ett betydligt lättvindigare 
sätt att resa och därmed mer avlägsna resmål 
än tidigare.
 Bilen kom också till nytta på så sätt att 
den kunde användas till transporter av även 
annat än bara fågelskådare från en fågellokal 
till nästa. Hade det inte varit för alla de som 
med början under 1970-talet på mestadels 
ideell basis under en lång följd av år ställde 
upp med sina bilar för att frakta självdöda 
grisar till avlägset belägna åtelplatser runt om 
i landet, hade kanske inte havsörnen kunnat 
räddas. Det är många som genom åren åkt 
på dåliga och isiga vägar under vintern med 
stinkande grisar i bilen. Senare kom släpvag-
nen till användning i större utsträckning, men 
inledningsvis var det skuffen på bilen som 
gällde.

BILEN HAR SÅLEDES haft en mycket stor bety-
delse. När den blev nästan var mans egendom 
kunde vi lätt ta oss till ornitologiska hotspots 
som Hjälstaviken, Skatudden och Ledskär. 

Fågelskådningen i 
Uppland under 40 år; 

från låg- till högteknologi, från moped till kryssare.
  

utan också intellektuellt, under de 40 år som 
passerat.

De redan då lite äldre och mer erfarna 
skådare som fanns i Uppland på den tiden var 
inte så många, men de kunde berätta om hur 
de dittills hade skådat i landskapet. Mycket av 
skådningen var inriktad på landskapets sjöar, 
men också, i betydligt högre utsträckning än 
idag, på skogar. Kusten var också ett mål som 
hägrade. I brist på bil var cykel och moped, 
ibland motorcykel, ofta använda färdsätt. 
Det hände att några ibland gav sig iväg på 
lite längre turer med dessa färdmedel, t.ex. 
till Tåkern och Öland! Dessa väderbitna skå-
dare kunde berätta om långa mopedfärder 
och om iskalla nätter vid brasans sken i den 
mörka eftervinternatten. Det var just dessa 
föregångare som tillverkade de soffor med 
vidhängande bord som fanns kvar på de då 
mest välfrekventerade lokalerna, t.ex. Hosjön 
och Rönnskärs udde, in på 1970-talet. Istället 
för att stå och skåda tog de chansen att ha det 
lite bekvämt, kanske för att vila efter en an-
strängande cykeltur, och lät fåglarna komma 
till dem istället för tvärtom. Att under natten 
lyssna efter ugglor var en populär och då ofta 
praktiserad syssla som när dagen grydde ofta 
följdes av fortsatt skådning efter hackspettar 
och andra skogens fåglar. Det var uppenbarli-
gen vanligare på den tiden att vistas ute hela 
dygnet och således även övernatta. Detta kan-
ske mest därför att den tidskrävande färden 
hit var lika lång hem och det gällde därmed 
att utnyttja tillfället fullt ut.

I BRIST PÅ BILAR var det på den tiden vanligare 
med föreningsutflykter till någon känd fågel-
lokal. Dessa utflykter gjordes ofta med inhyrd 
buss och det var i regel många som passade på 
tillfället att besöka ett resmål som de normalt 
inte hade möjlighet att komma till på egen 
hand. Dessa utflykter var välbesökta och ofta 
fylldes bussen till sista plats. Väl framme, t.ex. 
vid Hjälstaviken, tog någon med fågelkunskap 
utöver det vanliga över befälet och ledde tåget 
av intresserade runt lokalen samtidigt som 
han spred kunskap kring sig.
 Att vara intresserad av fåglar och fågel-
skådning var då inte något som man berättade 
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Alla dessa mål blev plötsligt mer besökta och 
från och med cirka 1970 blev det plötsligt 
mycket populärt att studera fågelsträcket vid 
Väddökusten. Rönnskärs udde hade börjat 
besökas redan på 1940-talet och Skatudden 
under 1960-talet, men det var först nu som 
bevakningen av sträcket blev mer omfat-
tande och under några år närmast daglig 
under främst september och oktober. Utan 
bilen hade detta inte varit möjligt. Skatud-
den och Rönnskärs udde var de två i särklass 
mest besökta kustlokalerna på Väddö. Det 
var dock inte samma skådare som besökte 
båda lokalerna. Av någon orsak var det så att 
Uppsalaskådarna drogs till Skatudden medan 
de från Norrtälje framhärdade i att besöka 
Rönnskärs udde.
 Särskilt Skatudden blev välbevakad under 
ett antal år på 1970-talet. Varje ledig dag, 
inledningsvis mest lördagar och söndagar, av-
gick det en bil från Uppsala under efternatten 
med riktning österut och slutmålet Skatud-
den. Syftet med dessa nattliga bilturer var att 
studera fågelsträcket längs med Väddökusten 
och insträcket från öster över Ålands hav. Det 
var ett inpyrt gäng skådare som utgjorde den 
hårda kärnan och det är fortfarande delvis 
höljt i dunkel vad som ägde rum i denna bil 
under dess färd genom efternattens mörker. 
Någon försökte säkerligen sova, men det var 
inte alltid så lätt. Atmosfären i bilen var, enligt 
uppgift från en av de som var med (han vill 
vara anonym), ibland så tät att även om man 
kanske inte kunde ta på den så var den i alla 
fall högst påtaglig. Hade färjkarlen, på den 
tiden var det en liten bilfärja som tog bilen 
över Väddö kanal vid Trästa, stuckit in huvu-
det i bilen för att stilla sin nyfikenhet kring 
varför dessa ständigt återkommande nattliga 
turer i ur och skur ägde rum hade chansen 
varit stor att han, åtminstone hans näsa, hade 
fått sig en rejäl minnesbeta. Det var inte så att 
passagerarna gick till handgripligheter, det var 
annat som skulle ha fått honom att snabbt dra 
sig tillbaka. Huruvida detta bara är en historia 
eller om den har verklighetsförankring låter 
jag vara osagt.
 Väl framme vid Skatudden var det ett van-
ligtvis redan trött gäng skådare som vacklade 

ur bilen och girigt sög i sig av den plötsligt 
syremättade luften. Uppfriskade av väder 
och vind, men också av alla flyttande fåglar, 
fanns dessa skådare kvar på plats så länge 
som sträcket pågick. Det var ofta först långt 
fram på eftermiddagen som de återvände mot 
Uppsala (eller Norrtälje). Just 1970-talet var 
tveklöst höjdpunkten i sträckfågelstudierna 
på Väddö. Det bildades t.o.m. en förening, 
Väddö Ornitologiska Förening, som levde 
under några år och som hann ge ut några 
årsrapporter om sträcket längs Väddökusten 
innan den stilla avsomnade. Sträcket bokför-
des noggrant och det känns som om det var 
mer intensivt på den tiden än vad det är idag. 
Det förefaller vara längre mellan de riktigt bra 
dagarna nu på 2000-talet.

BEVÄPNINGEN VAR PÅ den tiden mer enahanda 
än vad den är idag. Under 1960- och en stor 
del av 1970-talet var det, mycket i brist på 
annat, märket Kowa som nästan helt domi-
nerade bland fågelskådarna. Handkikaren var 
vanligtvis en stor, klumpig 10x50 medan tub-
kikaren nästan genomgående var ”järnkowan” 
med 20, alternativt 40, gångers förstoring. 
Innan andra märken så småningom kom in 
på marknaden blev det under några år ganska 
populärt, åtminstone i Uppland, att vidare-
utveckla järnkowan. Det var någon tekniskt 
begåvad skådare som kom på att ersätta ob-
jektivdelen på järnkowan med motsvarande 
från en Novoflex 400 mm, ett kameraobjektiv. 
På så sätt erhölls en tubkikare med bättre 
prestanda än originalet, men nackdelen var 
att tuben blev betydligt längre.
 Att som fiskare passera Skatudden på den 
tiden och från båten se alla de som ihärdigt 
stod och spanade ut över havet mot öster 
med dessa förlängda tubkikare gjorde honom 
säkert undrande över vad som här föregick. 
Då var det också vanligt att fågelskådare an-
vände gamla utrangerade militärkläder. Dessa 
var billiga i inköp och gjorda för vädermässigt 
besvärliga förhållanden. Utöver beväpningen 
var det således även klädseln som fick den som 
färdades förbi Skatudden med båt att mer 
tänka på militärövning än på fågelskådning.
 När föreningen bildades var fågelskåd-
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ningen mer säsongbetonad än vad den är idag. 
Den mest aktiva årstiden var givetvis våren 
då de fågelintresserade gick mer eller mindre 
man ur huse för att efter en inaktiv vinter 
stilla ett trängande behov av att åter skåda fåg-
lar. En del började tidigt, under eftervintern, 
med uggleutflykter, men den stora tillström-
ningen av skådare i fält inträffade när sjöarna 
började gå upp och vårfåglarna anlände från 
söder. Även om många också idag håller koll 
på när den första individen av respektive art 
anländer var det tidigare troligen mer vanligt 
att särskilt söka ett tidigt förstadatum genom 
att besöka den lokal där man visste att det var 
stor chans att finna dem.

DET FÖRSTA NUMRET av Fåglar i Uppland pu-
blicerades 1974 och många andra regionala 
fågelföreningar i landet började ge ut sin 
tidskrift under detta årtionde. Dessa regionala 
tidskrifter blev ofta ett lyft för kontakten 
mellan föreningen och medlemmarna, i för-
längningen också mellan medlemmarna. Tack 
vare den fick man möjlighet till regelbunden 
information om föredrag och andra aktivi-
teter, intressanta artiklar, uppmaningar till 
inventeringsinsatser samt, inte minst, kunskap 
om vilka andra i ens närområde som också var 
fågelintresserade.
 FiU blev ett viktigt redskap i den Atlas-
inventering som drogs igång 1974 och som 
pågick i tio år innan den ansågs slutförd. Syftet 
med inventeringen var att ta reda på vilka 
arter som häckade i de 5x5 kilometersrutor 
som landet är indelat i. De mest lättinvente-
rade rutorna blev snart inventerade, men det 
innebar ett drygt arbete för Mats Edholm, 
den regionala organisatören för projektet, att 
finna inventerare till långt bort belägna rutor, 
särskilt om de mest bestod av barrskog. I FiU 
publicerades delrapporter och uppmaningar 
till att delta i detta omfattande projekt. In-
venteringen resulterade så småningom i nya 
utbredningskartor för landets häckfågelarter 
och en hel del nya fakta. Även om det vore 
av intresse att upprepa denna inventering är 
frågan om arbetsinsatsen står i proportion till 
det i så fall erhållna resultatet. En Atlasinven-
tering som den första ger fakta om vilka arter 

som häckar, men tyvärr inga uppgifter om i 
vilka tätheter. I några andra rapportområden, 
t.ex. i Stockholmstrakten, har man tagit på sig 
att göra detta, men frågan är om vi i Uppland 
skulle klara av att göra det.
 Under 1970- och 1980-talen ökade an-
talet bilar dramatiskt och vägarna blev allt 
bättre. Detta gav förbättrade möjligheter till 
fågelskådning och en utökad aktionsradie. 
Bättre ekonomisk standard och mer fritid 
gjorde också sitt till att vi nu kunde tillbringa 
mer tid i naturen än tidigare. Samtidigt som 
redan frälsta fortsatte att skåda ökade också 
antalet fågelintresserade i landet vilket inte 
minst märktes på antalet medlemmar i för-
eningarna.
 Fler fågelintresserade och förbättrade möj-
ligheter att resa omkring och titta på fåglar 
gjorde att förutsättningarna att besöka mer 
avlägsna lokaler ökade högst avsevärt. Fören-
ingsutflykter till särskilt fågelrika lokaler, t.ex. 
Öland och Falsterbo, blev stående punkter 
på föreningsprogrammet, men än vanligare 
var att fylla en bil med likasinnade och bege 
sig till dessa, och andra, lokaler över en helg 
eller under en höstvecka. Uppslutningen av 
skådare på dessa lokaler ökade allt eftersom 
och under de bästa veckorna vår och höst var 
det frågan om hundratals fågelintresserade.

DET VAR INTE BARA MÄNGDEN fåglar som drog, 
och drar, skådare till Öland och andra bra 
fågellokaler längs Sveriges kuster. Det ökade 
intresset för tillfälliga fynd av både ovanliga 
och oväntade arter gjorde att än fler sökte 
sig till dessa där det bland alla vanliga fåglar 
också finns en god chans att finna mer eller 
mindre felflugna rariteter.
 Parallellt med att intresset för rariteter 
spred sig, ökade också kunskapen om hur man 
skiljer arterna åt och plötsligt började också 
litteratur som avhandlade detta att publiceras. 
Fram till 1970 fanns i stort sett bara ”Europas 
Fåglar” och Rosenbergs ”Fåglar i Sverige” att 
tillgå. Detta år publicerades ”The Hamlyn 
Guide to Birds of Britain an Europé” och det 
var början på något nytt. I och med denna 
bok var det möjligt att artbestämma fågelar-
ter som de flesta fram till nu bara hade vaga 
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aningar om hur de såg ut. Redan året därpå 
fanns en svensk upplaga av boken. 

ETT ÖKAT INTRESSE för ovanliga fåglar gjorde 
också att information om förekomsten av 
en sådan art snabbt spred sig från skådare 
till skådare. Här handlar det således också 
om kommunikation, men på ett annat plan. 
Under 1970-talet fanns ännu bara telefonen 
att tillgå som informationsspridare. Hade 
någon hittat en ovanlig fågel ringde den till 
sina kompisar och berättade om fyndet. In-
formationen spreds sedan vidare som ringar 
på vattnet, från skådare till skådare. Snart 
bildades det telefonkedjor som kunde sprida 
informationen än fortare.
 Det har troligen alltid varit så att det har 
funnits ett intresse i att veta hur många arter 
man har sett och även försöka se så många 
som möjligt, men nu började det också ingå 
ett visst tävlingsmoment i sökandet. Några 
av oss skådare i Uppland på 1970-talet var 
kanske några av de första att ge sig på detta i 
och med att vi redan vintern 1972/73 tävlade 
om att se så många arter som möjligt i land-
skapet under januari. Det bör dock sägas att 
det utöver själva tävlandet fanns ytterligare 
motiv bakom. Genom denna tävling ökade vi 
rejält vår fågelskådning under en månad som 
vi annars kanske inte var så aktiva. Visst skå-
dades det en del på vintern, t.ex. örnskådning 
kring Hjälstaviken var en populär syssla även 
på den tiden, men inte i samma utsträckning 
som idag.
 Denna tävling sysslade vi med några 
vintrar och varje gång den aktuella månaden 
var till ända samlades vi hos någon för att ha 
artgenomgång. Vi fick på så vis fram en vin-
nare, men vi fick också en uppfattning om hur 
många arter det kunde finnas kvar i landska-
pet mitt i vintern. På den tiden var det i stort 
sett helt upp till var och en, eller några få 
tillsammans, att finna sina arter. Telefonen var 
det enda hjälpmedlet, men det var inte säkert 
att man fick några tips av andra. Jag kommer 
ihåg en gång när jag kom ut till Rönnskärs 
udde och fann några av mina medtävlare 
redan på plats. Efter en hälsning och en stilla 
förfrågan om det hade varit något fick jag som 

svar ett svävande; ”nej, inget särskilt”. Det 
dröjde dock inte länge förrän jag hade hittat 
en praktejderhona liggande på havet och det 
var snart uppenbart att jag inte var den som 
hade sett den först! Nåväl; jag är övertygad 
om att de så småningom hade berättat det för 
mig om jag inte själv hade funnit den.

VINTERFÅGELSKÅDNINGEN fick ett uppsving 
under några år på 1980-talet då i första hand 
torsken gick till i Östersjön och stora mängder 
landades i främst Rävsnäs på Rådmansö. Det 
var många fiskebåtar som då angjorde bryg-
gan i Räfsnäs och i släptåg hade de mängder 
av måsfåglar. Det var i första hand grå-, men 
även havstrutar samt fiskmåsar. Det som dock 
i första hand drog även fågelskådare hit var att 
det fanns goda chanser att få se en eller flera 
vittrutar här bland alla övriga måsfåglar.
 Att se så många arter som möjligt och 
helst så ovanliga som möjligt har blivit snarare 
regel än undantag bland nutidens skådare. 
Fågelskådningen har också blivit en mer so-
cial aktivitet. Tidigare jobbade skådaren mer 
på egen hand, likt getingen som själv hittar 
till syltburken, medan skådarna idag är mer 
som ett kollektiv, d.v.s. beter sig som gamen 
som ger akt på hur själsfränderna agerar, och 
på så sätt finner vägen till målet. Ett mål 
som många, oavsett vad det är, bara det är 
ovanligt, uppfattas som höjden av lycka. Ett 
riktig högoddsare drar många intresserade. Ju 
mer osannolik förekomsten av den aktuella 
fågeln är desto mer sannolikt är det att den 
blir sedd av många. Såvida den stannar kvar 
och blir allmänt känd.

NÅGOT AVGJORT POSITIVT är att antalet kvinnliga 
fågelskådare har ökat rejält. När UOF bilda-
des var en kvinnlig skådare nästan lika ovanlig 
som en rapphöna i Lunsen och det mycket 
beroende på just de manliga skådarna. Att 
skåda fågel, d.v.s. att åka moped många mil i 
den kalla natten och sitta och dricka öl, vilket 
några gjorde, runt lägerelden i natten var inte 
något som drog kvinnor. Med åren har dock 
antalet kvinnliga skådare ökat högst avsevärt. 
Orsaken är kanske inte i första hand den att 
männen numera har en helt annan inställning 
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till kvinnliga skådare, utan kanhända mest 
därför att kvinnor numera har helt andra 
möjligheter att ägna tid åt detta.
 Att få se en ovanlig, kanske en helt ny, art 
är något som rimligtvis alla fågelintresserade, 
mer eller mindre, tycker är roligt. För en del av 
oss är det också mycket av drivkraften i skå-
dandet. Även om det finns chans att upptäcka 
en ovanlig art i stort sett var som helst råder 
det inga tvivel om att vissa lokaler är bättre i 
detta avseende än andra. Öland har tidigare 
nämnts som ett exempel, men man behöver 
inte åka så långt, om man bor i Uppland, för 
att finna många fåglar och därmed också öka 
chansen att finna rariteter.
 Redan tidigt kom man till insikt i att också 
andra öar längs den svenska kusten, gärna små 
och lättöverskådliga, borde vara presumtiva 
hotspots i detta avseende. Tanken att även 
Uppland med alla sina öar längs kusten mot 
öster borde kunna hysa sådana låg givetvis 
nära till hands. Under 1970-talet blev både 
Björn och Svenska Högarna snabbt populära 
resmål där möjligheten att se ovanliga arter 
snart blev uppenbar. Båda lokalerna besöks 
numera frekvent, särskilt under hösten, och 
här bedrivs även ringmärkning av rastande 
fåglar. Dessa två lokaler har genom åren kun-
nat redovisa en radda med observationer av 
mer eller mindre sällsynta arter. Hade det inte 
varit för dem hade antalet fynd i landskapet 
av t.ex. kungsfågel- och taigasångare varit 
avsevärt mycket lägre. Problemet med dessa 
två öar, och andra, är att det inte finns någon 
reguljär båttrafik till dem och att det därmed 
kanske inte är alla förunnat att kunna skåda 
fågel här. Under 1970-talet var det också 
andra lokaler i landskapet som blev kända som 
bra fågellokaler, t.ex. Vendelsjön, Tämnaren 
och Örskär, och hit var det lättare att ta sig.
 I och med att besöken på Björn och Svens-
ka Högarna efterhand blev allt mer frekventa 
och i åtminstone det senare fallet återkom-
mande täckte in flera veckor i följd under 
hösten blev ringmärkning av rastande fåglar 
ett stående inslag i dessa fågelstudier. Från 
mitten av 1970-talet fram till idag har drygt 
120000 fåglar försetts med ring på Svenska 
Högarna. På Björn har ringmärkningen inte 

varit lika omfattande, men det är åtskilliga 
tusen fåglar som försetts med ring även här.

INNAN RINGMÄRKNING BÖRJADE UTÖVAS utövas 
på dessa två öar hade relativt omfattande och 
återkommande ringmärkning av blåhakar 
påbörjats vid Angarnsjöängen, snart också vid 
Norrtälje reningsverk, och pågick här under 
artens höststräck genom landskapet under en 
följd av år. Vid Norrtälje reningsverk fortgick 
den fram till mitten av 1990-talet och totalt 
märktes här cirka 10000 fåglar, därav cirka 
4000 blåhakar, under dessa år.
 Utöver dessa ringmärkningsinsatser med 
fokus på utvalda lokaler har det även bedrivits 
annan märkning av fåglar i Uppland under de 
senaste 40 åren, men det är bara relativt få 
som har haft tillstånd att på egen hand bedriva 
ringmärkning. Lars Gustavsson i Östervåla är 
den i särklass mest erfarne av märkarna i land-
skapet som efter att ha försett sin första fågel 
med ring redan 1952 fram till idag har märkt 
drygt 110000 fåglar. Utöver märkningen på 
Björn har han också lagt ned stor möda på 
att ringmärka boungar av många arter. Den 
art som han kanske är mest känd för att ha 
ringmärkt i stort antal är slaguggla. Han har 
också försett många rovfågelungar med ring 
och det har för övrigt också författaren till 
denna artikel gjort genom åren i Roslagen.
 Just det här att ett fynd av en ovanlig art 
snabbt blir känt så att många får en chans att 
se den skapade incitament att använda nya 
tekniska hjälpmedel för att underlätta detta. 
I början av 1990-talet kom personsökare i an-
vändning och de första personsökarsystemen 
i fågelskådarnas tjänst togs i bruk i Dalarna, 
Sörmland/Uppland och Skåne/Sydsverige 
i början av 1990-talet. Så småningom togs 
initiativ av några skådare i Stockholmstrakten 
att försöka starta upp ett rikstäckande larm-
system och i september 1996 startades, då i 
regi av Club300, systemet som kom att kallas 
för Rixlarm.
 Var och varannan skådare hade snart en 
dylik och ett ljud som vi snart hade vant oss 
vid var det pip som den gav ifrån sig när ett 
larm gick ut. Detta pip utlöste en febril ak-
tivitet hos dem som hade en sökare och de 
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började genast att söka i sina fickor efter den. 
På personsökaren kunde man läsa en sifferkod 
som berättade vilken art det var frågan om 
och var den aktuella fågeln hade setts. Alla 
arter och flertalet någotsånär kända fågel-
lokaler hade sin kod. Samtidigt som koden 
avlästes började ett ivrigt letande bland alla 
de koder som fanns angivna i den manual som 
medföljde varje sökare. Snart stod det klart 
vilken art och vilken lokal det var frågan om 
och nu startade en intensiv tankeverksamhet 
hos de kryssbenägna. Var det en ny art måste 
ett beslut tagas. Skall jag åka på obsen eller 
skall jag vara hemma den avtalade tiden? 
Många av dem som inte hade något speciellt 
annat att ta hänsyn till drog snabbt mot den 
aktuella fågeln, medan andra var tvungna att 
förhandla med hustrun, eller vad det nu var 
som väntade, innan de eventuellt också kunde 
dra mot det hägrande målet.

PERSONSÖKARSYSTEMET administrerades och 
sköttes således av Club300, en förening som 
bildades under början av 1980-talet. Det var 
en förening för i första hand raritetsintres-
serade skådare och inledningsvis var man 
tvungen att kunna visa upp en lista på minst 
300 fågelarter som man hade sett i landet. 
Medlemsantalet sköt snabbt i höjden och 
föreningen gav snart ut en tidskrift, Roadrun-
ner, som innehöll allt man behöver veta om 
rariteter. Här publicerades inte bara nya rön 
om hur man skiljer den ena rara arten från 
andra snarlika, den innehöll också mängder 
av artiklar och notiser.
 Det var inte bara i Roadrunner det pu-
blicerades artbestämningsartiklar. I stort sett 
alla fågeltidskrifter med självaktning drog 
sitt strå till stacken. Från och med 1980-talet 
och framöver har det hänt ofantligt mycket 
vad gäller fältbestämning av fåglar. Det är 
inte bara mängder av artiklar i detta ämne 
som trycktes. Det började komma ut nya 
fältbestämningsböcker och snart var det en 
strid ström av böcker som nådde marknaden 
av informationstörstiga fågelskådare. Detta 
gjorde att vi snabbt lärde oss betydligt mer om 
hur vi skiljer den ena arten från den andra.
 

Det var inte bara en mer omfattande littera-
tur som gjorde att vi fick bättre kunskap om 
olika arter. Fågelskådarna blev snart också ett 
resande folk med en allt vidare aktionsradie. 
Det är många skådare som med åren har 
blivit mycket vittberesta och som på plats 
i häckningsområdena lärt sig hur arter som 
bara i undantagsfall besöker Sverige ser ut 
och låter. Med dessa intryck kvar i minnet är 
det givetvis lättare att känna igen en art som 
plötsligt, mot förmodan, ändå observeras 
hemma i Sverige.
 Samtidigt har också de tekniska hjälpmed-
len utvecklats högst avsevärt. Idag finns det 
flera kikarmärken att välja mellan och alla är 
betydligt bättre än den gamla Kowan. Den 
digitala tekniken har också gjort sitt till för 
att utveckla fågelskådningen, inte minst när 
det gäller kameror. Dagens digitala kameror 
har oändligt mycket bättre prestanda är de 
gamla och många av dagens skådare bär också 
kamera som ett komplement till kikare. Kva-
liteten på de bilder som vi idag ställs inför är 
avsevärt mycket bättre än de som fanns bara 
för några år sedan. Andra tekniska finesser 
som kommit att underlätta skådningen är t.ex. 
mobiltelefonen som inte bara kan användas 
till att ringa och skicka meddelanden med 
utan även till att få veta var man är (inbyggd 
GPS) och få veta hur samtliga Europas få-
gelarter låter.

ÄVEN SKÅDNINGEN I SIG har med åren föränd-
rats radikalt. Många av nutidens skådare är 
mer eller mindre fixerade vid rariteter och 
deras skådning går till stor del ut på att finna 
guldkornen i denna tillvaro. De är utrustade 
med de bästa kikarna, är pålästa och dessutom 
har de lärt sig även hur mycket ovanliga arter 
kan låta. Det råder inga tvivel om att nutidens 
skådare kan betydligt mer om fältbestämning 
och har ett annat sökmönster är dåtidens, 
men det finns inga skäl att tro att gårdagens 
skådare över lag var mindre uppmärksamma 
eller sämre på att bestämma de arter som mer 
eller mindre regelbundet fanns inom landets 
gränser (skriver författaren som var med på 
den tiden…).
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MER KUNNIGA SKÅDARE har gjort att rariteter 
som tidigare bara upptäcktes först då de hade 
fastnat i näten på en fågelstation numera i 
allt större utsträckning hittas i fält. Utöver 
kunskap söker många av dagens skådare rari-
teter på ett mer systematiskt sätt än tidigare. 
De uppsöker lokaler som borde kunna hysa 
dylika ting i större omfattning än andra lokaler 
och söker systematiskt igenom dem, buske 
för buske, då de rätta väderförutsättningarna 
råder. Exempel på sådana lokaler i Uppland 
är Björn och Horsten. Dessa besöks och är 
man många som söker ökar givetvis chansen 
att någon finner russinet i kakan.

Rixlarm avlöstes den 1 juli 2005 av det 
mobiltelefonbaserade larmsystemet BMS 
(BirdMessageSystem). Idag finns det nästan 
ingen skådare som inte har mobiltelefonen 
med sig i fält och många är uppkopplade till 
BMS. Det räcker numera med ett telefon-
samtal för att en observation av en sällsynt 
art inom några sekunder skall bli känd för alla 
som har BMS . Den används dock inte bara för 
att förmedla kännedom om fynd av rariteter, 
den används också för att höra sig för om hur 
det går, d.v.s. om det har setts något. På de, 
av fågelskådare, mer välbesökta lokalerna är 
det ett evigt ringande mellan olika skådare 
och det piper hela tiden när observationer av 
mer eller mindre ovanliga arter sänds ut och 
därmed kan erhållas av alla som har tillgång 
till BMS.
 För många av dagens skådare ses just detta 
med den fortlöpande och snabba informatio-
nen om vad som händer runt omkring oss på 
andra lokaler som ett uppsving och enbart 
som positivt. Man vet hela tiden vad som 
händer och man har möjlighet att snabbt för-
flytta sig mellan olika lokaler för att under en 
och samma dag se mer eller mindre ovanliga 
arter som kan läggas till åtminstone någon av 
alla de listor över arter som många av dagens 
skådare tycker om att föra. Mobiltelefonen 
gör att man hela tiden kan hålla kontakt med 
likasinnade och diskutera vad man har sett, 
val av strategi för den fortsatta skådningen 
etc. Fågelskådning är idag en i allra högsta 
grad social aktivitet.
 

DET FINNS DOCK en del nackdelar med en få-
gelskådning som till mycket stor del går ut på 
att bara tillfredställa ens egna krav på vad den 
skall innehålla. Idag när våra fåglar står inför 
fler hot än någonsin och populationsutveck-
lingen för många arter är negativ, är intresset 
för att göra en aktiv insats för fåglarnas väl 
och ve inte särskilt utbredd. Visst finns det 
de som ägnar tid och möda åt fågelskydds-
arbete och att på olika sätt inventera arters 
förekomst och numerär, men tyvärr är fler-
talet fågelskådare inte intresserade av annat 
än just sitt eget höga nöje, d.v.s. att få ut så 
mycket som möjligt av sitt skådande vad det 
nu kan innebära av upplevelser, många kryss 
och annat.
 Även om man kan ha synpunkter på att 
många av dagens fågelskådare nästan uteslu-
tande ägnar sig åt rariteter och att föra listor 
över alla arter de har sett så är detta något 
som vi ändå måste acceptera. Hade det inte 
varit för detta hade vi troligen haft betyd-
ligt färre yngre aktiva skådare idag. Det är 
raritetsintresset och tävlingsmomentet som 
är förknippat med detta som har gjort att 
unga har börjat intressera sig för fåglar. Vi får 
dock hoppas att intresset med tiden kommer 
att fördjupas och att det även kommer att 
innebära ett ökat intresse för att göra aktiva 
insatser för fåglarna och deras bästa. Kanske är 
detta det bästa (enda?) sättet att frambringa 
aktiva naturvårdare i framtiden.

ÅR 2001 TOGS SVALAN,  eller Artportalen, i bruk. 
Det är en stor databas som inledningsvis var 
tänkt att används för att samla och analysera 
observationer av fåglar, men som med tiden 
har utvecklats till att lagra iakttagelser av även 
andra kategorier av organismer samt växter. 
Här kan alla som har tillgång till en dator och 
är uppkopplad lägga in sina observationer 
och det har med tiden blivit allt fler som gör 
så. Huvudman för Artportalen är numera 
Artdatabanken, men en stor del av adminis-
trationen av fynd sker av frivilliga krafter på 
ideell basis, normalt av de regionala rapport-
kommittéerna när det gäller fåglar. Bortsett 
från häckningsuppgifter om störningskänsliga 
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arter är merparten av alla fynd av fåglar som 
allt eftersom tillförs denna databas tillgänglig 
för analyser. Tack vare att många skådare re-
dan samma dag som de har varit i fält lägger 
in sina obsar kan Artportalen också användas 
som för att få tips om var de kan åka för att 
se olika arter.
 
ARTPORTALEN ANVÄNDS NUMERA av merparten 
av landets skådare, men sättet att använda den 
varierar avsevärt. En del använder den bara för 
att rapportera sina fynd, men många använder 
den också som sin egen digitala fågeldagbok. 
Här kan man också lägga in bilder på fåglar 
och de som vill kan på ett enkelt sätt föra al-
lehanda listor över fågelarter de har sett var 
och när. Artportalen har med tiden blivit ett 
allt mer avancerat hjälpmedel att samla och 
analysera data som kan vara till stor hjälp inte 
bara för oss skådare utan även för myndighe-
ter som vill ha fram fakta av olika slag. Det 
finns dock nackdelar med Artportalen som 
gör att den måste nyttjas med urskiljning. 
Det förekommer en viss granskning av de 
fynd som rapporteras till Artportalen, men 
det är många felaktiga iakttagelser som ändå 
kommer med. Det vore kanske inte helt fel 
om det skulle krävas en del, utöver att kunna 
använda en dator, av de som rapporterar i Art-
portalen. Eftersom vem som helst, d.v.s. även 
de utan några som helst kända kunskaper om 
t.ex. fåglar, kan rapportera in det de tror sig 
har sett i fågelväg och utan några krav på vad 
en rapport skall innehålla är det åtskilligt som 
är helt fel som kommer med i databasen. Här 
skulle det behövas en förändring för att kunna 
sålla bort de mest flagranta felaktigheterna 
som kommer in i Artportalen.

Framtiden 
Den tekniska utvecklingen har på många 
sätt revolutionerat fågelskådningen samtidigt 
som vi har fått mer tid över till att ägna oss 
åt denna intressanta hobby. Framtiden för få-
gelskådningen som favoritsyssla borde se ljus 
ut, men det finns mörka moln vid horisonten. 
Människans ingrepp i naturen fortsätter att 
ge stora negativa effekter för många fågelarter 
och vi kan i stort sett bara gissa vad som kom-

mer att ske som följd av de klimatförändringar 
som vi står inför framöver om vi inte gör 
allt vi kan för att motverka dem. Visst kom-
mer det även framgent att finnas fåglar att 
titta på och visst kommer felprogrammerade 
fåglar från mer eller mindre avlägsna trakter 
fortsätta att nå hit, men mycket talar för att 
många arter även fortsättningsvis kommer 
att ha det svårt. 

I DAGSLÄGET ÄR INTRESSET för fåglar relativt 
omfattande. Kanske är det så att det idag är 
fler människor än någonsin tidigare som ägnar 
en del av sin fritid åt att vistas i naturen för 
att på olika sätt få uppleva fåglar. Att vi även 
framgent kommer att ha möjligheter att få 
uppleva en artrik fågelfauna är dock ingenting 
som vi kan ta för givet. Det kommer att krävas 
en aktiv insats av oss för att vända den nega-
tiva utveckling som fortfarande är rådande. I 
stort sett en tiondel av jordens alla fågelarter 
tillhör någon hotkategori och många fler är på 
god väg att nå dit. Det kommer att behövas 
ett omfattande arbete med fågelskydd om vi 
skall kunna vända utvecklingen.

TYVÄRR ÄR DET SÅ att flertalet av dagens fågel-
skådare i huvudsak ägnar sig åt att föra listor 
över de arter de har sett. Många av dagens 
unga skådare hör till denna kategori, men vi 
får hoppas att detta kan vara inkörsporten 
till ett utökat intresse för fåglar som så små-
ningom kommer att innebära aktiva insatser 
för deras bästa. Om kryssandet är det enda 
sättet att få ungdomar att bli intresserade av 
fåglar skall vi inte fördöma detta utan istället 
försöka få dem att lära sig mer om fåglarna 
och den natur de lever i. Det är genom kun-
skap som vägen till ett fördjupat intresse för 
fågelskydd är möjligt.

Bill Douhan, 
Åsby 320, 741 94 Knivsta  
bill.douhan@lm.se


