
Hur länge har du sysslat med fågelskåd-
ning och hur kom det sig att du började 
intressera dig för fåglar? 
Ända sen jag var liten har jag varit intresserad 
av naturen. Jag började med insekter genom 
att vända på alla stenar när jag gick till och från 
skolan. Min mor gillade dock inte att jag hade 
levande insektsamlingar överallt i lägenheten 
så jag blev mer eller mindre tvingad att byta 
till något mer hanterbart – fågelskådning.

Min första notering är en bofink på Marie-
stads camping den 23 juli 1973. Jag började 
dock tidigare med att bara titta.

Hur mycket tid lägger du på skådning 
och vad gör du vid sidan av?
Eftersom min fru och jag fick barn i juni 2006 
så har det minskat rejält. Skådning blir det 
bara någon gång i månaden. Tittar på fåglar 
gör jag dock nästan jämt då jag kör mycket 
bil i jobbet. Jämte mitt fågelintresse har jag 
på senare år också blivit rejält växtintresserad 
och numera tittar jag lika mycket i min lupp 
och kamera som i min kikare. 

Favoritfågellokaler - var skådar du helst i 
Uppland, Sverige och världen?
Mitt hjärta är och kommer alltid att vara i 
Hågadalen-Nåsten väster om Uppsala. Det 
var där jag började och där har jag haft en 
rad härliga upplevelser. Jag minns speciellt 
den termikflygande vita storken 23 juli 1988 
som upptäcktes då jag låg på rygg och räk-
nade svalor. En annan oförglömlig obs var 
den sträckande bredstjärtade labben som på 
relativt låg höjd sträckte söderut längs Nås-
tens östra bryn den 26 september 1999. Jag 
såg den senare rastande utanför Skarholmen 
samma dag.

I Sverige kan man lugnt säga hela fjällvärl-
den i sommartid. Kargt, lugnt och vackert. 

Åsa Steinholtz

I världen Teneriffa och lagerskogen runt 
Monte del Agua. Underbar skog, vidunder-
liga utsikter samt tunga arter som lager- och 
kanarieduva.

Vilken typ av fågelskådning föredrar du?
Det är svårt eftersom jag gillar alla sorter. 
Man kan nog säga att jag är en humörskådare 
som väljer skådning efter humör, vilket visar 
sig inte vara så ”smart” i alla lägen. Är dock 
inte längre så förtjust i långa artriktade turer, 
men blir alltid lika avundsjuk på dom som 
kryssar på Öland v. 21 och liknade. Jag har 
också varit med på en hel del inventeringar 
under åren. Det är något som jag älskar och 
skulle vilja lägga ner mer tid på, men det får 
bli senare eftersom de flesta inventeringar är 
så tidskrävande. 

Är du en kryssare? Vilka listor har du 
och hur håller du ordning på dina kryss?
Man kan nog säga att jag är en kryssare. Jag 
har listor på VP, Europa, Sverige, Uppland, 
Uppsala kommun, Storvreta, Arrendevägen 15 
och ett gäng med närlokaler. De viktigaste är 
Uppland och tomtlistan. Ordningen är sisådär 
men de finns på papperslistor, datorn, rap-
portsystemet för fåglar samt GlobalTwitcher.
com.

Hur många Sverigekryss respektive Upp-
landskryss har du?
343 i Sverige och 304 i Uppland.

Vilket är ditt bästa fågelminne?
För mig som tycker det är en ynnest varje gång 
jag vistas ute i det fria är denna fråga snudd 
på omöjlig att svara på. Efter lite tänkande, så 
bestämmer jag mig för denna rätt spektakulära 
obs. Jag befinner mig på ett tåg någonstans 
innan Thessaloniki i Grekland när jag på håll 



ser en flock med obestämda fåglar. När tåget 
saktar ned så kommer flocken närmare och 
närmare och slutligen förbi. Pust och flämt. 
Vi blev omkörda av nitton blåkråkor. Det tog 
lång tid innan jag fann mig själv igen.  

... och ditt värsta?
Desto lättare. Den 30 juni 1988 drog min far 
och jag till Svartåmynningen vid sjön Roxen 
utanför Linköping. På megalarm. Första fyn-
det av mongolpipare i Sverige. När vi kom till 
parkeringen pratade vi med nöjda skådare som 
sa att den gick fint ute vid stora fågeltornet. 
Har man varit där så vet man att det är spångat 
ända ut och det är rätt långt att gå. Utan hets 
så tog vi kikarna och började gå. På spången 
träffade vi nästa gäng: ”jo´rå men den är lite 
orolig efter en stunds sömn.” Pulsen steg. 

Nästa gäng halvvägs ute sade det som man 
inte vill höra, ”Den drog iväg med några andra 
vadare”, och tillade att ”den har gjort så förr 
och kommit tillbaka”. Nu var jag så hetsig 
att jag sprang sista biten. Väl uppe i tornet så 
stod vi inför fakta – fågeln hade inte kommit 
tillbaka. Dippen var ett faktum.  

Har du en favoritart? 
Jag har två: sädesärlan och järpen. Bägge för 
deras skönhet, vaksamhet och nyfikenhet. Två 
fåglar helt olika till det yttre men ändå med 
många likheter i karaktären.

Vad skulle vara en drömobs för dig?
En nästan omöjlig fråga men jag tror jag väljer 
en närliggande och inte alltför omöjlig dröm. 
Att sitta mitt i ett stort tjäderspel.

Vilken tror du blir nästa art för landska-
pet Uppland?
Ruskigt svårt men det står mellan blek torn-
seglare och purpurhäger. Jag gissar på purpur-
häger i Hjälstaviken, snart.

Finns det någon Upplandsskådare som du 
skulle vilja veta mer om?
En skådarfamilj som det alltid är lika trevligt 
att träffa är Djerf. Min lott faller på Elisa-
beth. 

Håkan i Albufera


