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Hur länge har du sysslat med fågelskåd-
ning och hur kom det sig att du började 
intressera dig för fåglar? 

Jag har alltid haft ett gediget naturintresse 
och från början av 1980-talet inriktades 
detta framför allt på fåglar. Mitt boende nära 
Järvafältet och Säbysjön blev nog avgörande 
till att den största delen av min fritid numera 
ägnas åt fåglar.

Hur mycket tid lägger du på skådning och 
vad gör du vid sidan av?

Eftersom jag sedan flera år tillbaka är s k 
”friherre”, har jag kunnat ägna mängder med 
tid åt skådning och diverse aktiviteter med 
anknytning till mitt fågelintresse. Bland dessa 
aktiviteter finns ett ganska så omfattande få-
gelskyddsarbete på främst Järvafältet, samt ett 
mångårigt styrelsearbete i 50-årsjubilerande 
Järvafältets Ornitologiska Klubb (JOK).  
 Förutom fåglar och natur har jag alltid 
haft ett rejält stort intresse för idrott, både 
som aktiv och TV-tittare, och jag försöker 
fortfarande följa med det mesta i sportväg 
som visas på TV.   

Favoritfågellokaler - var skådar du helst i 
Uppland, Sverige och världen?

Min favorit- och hemmalokal är norra delen 
av Järvafältet, men innan Säbysjön med till-
hörande våtmarker restaurerades i början av 
1990-talet, besökte jag i princip varje helg 
Angarnsjöängen och Hjälstaviken. Jag besöker 
naturligtvis dessa båda lokaler fortfarande, 
men Järvafältet tar upp den största delen av 
min skådartid. 
 Södra delen av Öland utgör givetvis också 
en favoritfågellokal, och här försöker jag varje 
år tillbringa en maj- och en oktobervecka.  

Vilken typ av fågelskådning föredrar du?

Jag trivs nog allra bäst att skåda vid en fågel-
sjö, eller vid en våtmark med möjlighet att få 

studera vadare. Även sträckskådning av såväl 
rovfåglar som sjöfåglar upplever jag ofta som 
mycket spännande.

Är du en kryssare? Vilka listor har du och 
hur håller du ordning på dina kryss?

Det är väl numera mycket få av oss fågel-
skådare som inte räknar och kryssar sina 
fågelobservationer i någon form. 
 För min egen del har jag ett antal listor 
som jag försöker hålla ordning på. Förutom 
Sverigelistan har jag också noga kontroll på 
bl a min Upplandslista, Ölandslista och Jär-
vafältslista.   

Hur många Sverige-kryss resp. Upplands-
kryss har du?

Antalet Sverigekryss är 429 och senaste Sveri-
gekrysset är örnvråk på Gotland år 2011.  
Antalet Upplandskryss är 308 och senaste 
Upplandskrysset är tjockfot vid Säby strand-
äng år 2011. 

Intervju med Olle Bernard 
ÅSA STEINHOLTZ
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Vilket är ditt bästa fågelminne?

Mitt bästa fågelminne gäller en liten felflugen 
sparv, som jag hoppas att många andra fågel-
vänner också har mycket goda minnen av.
Jag kommer definitivt aldrig att glömma 
upptäckten av den gulbrynade sparven vid 
Järvafältets Ornitologiska Klubbs fågelmat-
ning söder om Säbysjön. Att få vara med och 
upptäcka en ny art för Sverige, och detta 
dessutom på sin hemmalokal, är något som jag 
önskar att alla fågelvänner skall få vara med 
om. Den rara gästen stannade trevligt nog 
kvar flera veckor vid JOK:s matning, vilket 
innebar att jag som bonus fick chans att träffa 
på otroligt många besökande fågelskådare. En 
mycket trevlig och minnesrik upplevelse, och 
detta i synnerhet som i princip alla dessa skå-
dare mycket nöjda lämnade Järvafältet efter 
att ha kryssat den gulbrynta sparven.      
    
.. och ditt värsta?

Mitt värsta fågelminne är tyvärr också kopplat 
till området vid hemmalokalen Säbysjön. 
 Vid två tillfällen (juli 2000 och juli 2001) 
upptäcktes att några personer försökte fånga 
fåglar (steglitsar) med hjälp av s k limstickor 
vid Säby strandäng. Limstickorna, som lik-
nade spagettin fullkletade med ett långsamt 
torkande lim, hade strategiskt placerats ut 
i buskar och på staket vid strandängen. I 
samband med den givetvis illegala jakten år 
2001 nyttjade man även en lockfågel (steg-
lits), som sittande i en bur ställts upp intill 
limstickorna. 
 Vid beskrivningen om mitt bästa fågel-
minne, upptäckten av den gulbrynade spar-
ven, önskade jag att alla fågelvänner skulle få 
vara med om en sådan härligt häftig upple-
velse. Beträffande mitt värsta fågelminne, jakt 
med limstickor på sin hemmalokal, önskar jag 
precis det motsatta. Hoppas att ingen, vare sig 
på sin hemmalokal eller någon annanstans i 
Sverige eller i övriga världen, tvingas uppleva 
småfågeljakt med denna olustiga metod.
 De illegala fågeljakterna med limstickor 
vid Säby strandäng polisanmäldes naturligt-
vis, men sannolikt har ingen gripits för dessa 
brott.       

Har du en favoritart? 

Upplever det inte som att jag har någon de-
finitiv favoritart, men visst är det alltid lika 
imponerande att se en jagande pilgrims- eller 
lärkfalk. 
 Jag skulle nog också vilja påstå att skratt-
mås utgör lite av en favoritart, vilket kanske 
förvånar några. Visserligen är en skrattmås i 
praktdräkt ganska så snygg, men jag tänker 
nog ändå mest på vilken betydelse arten har 
för en fågelsjö som t ex Säbysjön. Under ca 
tio år saknade denna sjö häckande skrattmå-
sar och då upplevdes Säbysjön som oerhört 
fågeltom och därmed också mycket ointres-
sant för oss skådare. Efter restaurering av sjön 
med tillhörande våtmarker under 1990-talet 
återvände skrattmåsarna, och tillsammans 
med dessa också bl a flera häckande andarter 
som brunand, skedand och årta. 
 Mitt förslag är att det borde finnas en 
”naturlag”, som garanterar att alla fågelsjöar 
skall ha rätt till en skrattmåskoloni. Förutom 
att en skrattmåskoloni bidrar till att ge en 
fågelsjö karaktär, bidrar den också till att ett 
ökat antal fågelarter trivs vid sjön. 

Vad skulle vara en drömobs för dig?

Om man får chans att önska sig en drömobs, 
kan man ju passa på att dra till med något 
riktigt rejält. En otrolig drömobs, en obs som 
det väl egentligen inte ens går att drömma om, 
är att få uppleva Sveriges första skedsnäppa 
på Säby strandäng och då gärna en långstan-
nande sådan. 
 Sänker man drömobsnivån en aning, 
skulle det givetvis vara en dröm att få se arter 
som t ex blåvingad årta, vitryggig hackspett, 
rödhuvad törnskata eller svarthuvad sparv på 
hemmalokalen Järvafältet.
 Även jag, liksom landets övriga skådare, 
drömmer om att få möta en rubinnäktergal 
någonstans i Sverige. 

Vilken tror du blir nästa art för landskapet 
Uppland?
Egentligen är detta omöjligt att spekulera 
i, för vem hade väl gissat på att en rastande 
tjockfot på Säby strandäng, skulle vara den 
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Sånglärkan är en av jordbrukslandskapets karaktärsfåglar och för många det absoluta vår-
tecknet – när sånglärkorna kommit finns ingen återvändo – våren är kommen! 
I Uppland visade inventeringar utförda 1994 och 2004 en minskning av sånglärkan med 43 procent.

Men hoppet är inte ute. Det finns en åtgärd som i engelska studier visat sig påverka sånglärkornas 
häckningsresultat mycket positivt. Detta är anläggande av lärkrutor. En lärkruta är ett cirka 20 m2 
stort område i ett sädesfält som inte sås. Den anläggs genom att bonden tillfälligt lyfter på såma-
skinen och därmed skapas ett mindre område utan tätt växande gröda. Lagom är att ha två rutor 
per hektar. Denna enkla åtgärd gör att sånglärkorna lättare kan hitta mat och därmed kan få ut fler 
ungar på vingar.

Du kan hjälpa sånglärkan 

Köp en lärkruta!

Köp en lärkruta genom att sätta in 50 kronor på Upplands 
Ornitologiska Förenings postgirokonto 22 87 04-3. 
Mer info finns på www.uof.nu

senaste nya Upplandsarten (maj 2011). 
Jag tippar att polyglottsångare blir nästa nya 
art i Uppland, men garderar för säkerhets 
skull med svarthuvad- eller gyllensparv.

Finns det någon Upplandsskådare som du 
skulle vilja veta mer om?

Jag skulle gärna läsa om Svante Söderholm, 
som tidigare var en mycket aktiv på skådare 
på Järvafältet, men sedan något decennium 
tillbaka är mest aktiv vid Angarnsjöängen.  

Olle Bernard 


