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

Mitt första fågelminne är när jag gick i tredje 
klass och var på väg på cykel till skolan. Då 
hittade jag en trafikdödad fågel som jag plock-
ade upp och tittade på i detalj. Jag upptäckte 
då hur otroligt vackert tecknad den var. Mina 
föräldrar tipsade mig om en konservator som 
jag åkte till för att få fågeln uppstoppad. Han 
talade om att det var en buskskvätta, hane 
och att detta var en vanlig fågel. Så var min 
nyfikenhet väckt. Senare kom jag i kontakt 
med Ingemar Frycklund och han introduce-
rade mig till ringmärkning. Vi cyklade runt till 
alla de välkända lokalerna i Uppsala-trakten 
och tittade på fåglar (så kallades det då) och 
ringmärkte i många år, men nu har vi tappat 
kontakten sedan länge.

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

Det är svårt att säga eftersom jag inte är en 
skådare i egentlig mening. Jag vistas mycket 
i naturen (många timmar i veckan) och då 
noterar jag naturens gång, inklusive fågel-
livets växlingar. Vid sidan om är jag nyligen 
pensionerad professor i ekologi. I den rollen 
har jag förstås sysslat med allehanda saker 
med anknytning till biologi, inklusive mycket 
populärvetenskap (t.ex. TV-programmet 
Fråga Lund).

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

Jag håller mycket till på Örskär och sysslar 
bl.a. med ringmärkning där under sträckpe-
rioderna. Jag står också gärna några timmar 
på någon udde tillsammans med de yngre och 
kunnigare skådare som håller till på Örskär. 
Annars är jag svag för de sydsvenska landska-
pen. Tack vare mitt yrke har jag fått möjlighet 
att resa till många länder på alla kontinenter. 
Jag har ingen särskild favoritlokal – det är all-

tid lika häftigt att bekanta sig med fågelfaunan 
i nya områden.

Vilken typ av fågelskådning föredrar du?

Att vara stilla och registrera det jag ser och 
hör. Tyvärr har jag numera en hörselnedsätt-
ning som gör att det är många fågelljud som 
jag inte längre hör.

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

Nej, jag har inga listor.

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

Vet inte.

Vilket är ditt bästa fågelminne?

Kanske när jag var med en expedition till 
NV Australien och ringmärkte övervintrande 
vadare som fångades med kanonnät. Det 
var en fantastisk upplevelse, både genom de 
kvantiteter vi fångade och den mängd arter 

Intervju med Tobbe Fagerström
ÅSA STEINHOLTZ

Tobbe Fagerström får sig ett nyp. Hane törnskata, 
Lanius collurio.
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som ingick. Det var i princip alla tropikflyt-
tande vadararter från östra Sibirien, västra 
Nordamerika och Centralasien.

.. och ditt värsta?

Jag har ju sysslat med ringmärkning sedan 
tonåren och har naturligtvis varit med om 
tråkiga händelser – alltifrån törnskator eller 
vesslor som tar fåglar som fastnat i näten, till 
egna misstag. Sådant är alltid lika tråkigt.

Har du en favoritart? 

Tornseglare. Det är sommarfågeln framför 
andra, och en särling i vår fauna genom sitt 
totala beroende av lufthavet. Jag har följt en 
koloni på Örskär i många år.

Vad skulle vara en drömobs för dig?

Jag är väldigt glad över alla de framgångsrika 
fågelskyddsprojekt som bedrivs i landet (vit 
stork, berguv, havsörn, glada, pilgrimsfalk, 
etc.). Jag ser fram emot den dag då det första 
paret vit stork slår till på taket på huset på 
Örskär…Men en blåstjärt i näten en morgon 
skulle inte heller vara så tokigt.

Vilken tror du blir nästa art för landskapet 
Uppland?

Ingen aning. Jag vet inte ens säkert vilka arter 
som har setts eller inte setts i landskapet.

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

Varför inte Ingemar Frycklund?

Fenologi
PETTER HALDÉN

Från  december 2010 kommer vi att min-
nas löpsedlar som  ”Det tyska skräckvädrets 
återkomst”, ”Rysskylan på väg – nu blir det 
ÄNNU kallare” och ”PANIK”. Klimatföränd-
ringarna känns i skrivande stund avlägsna ur 
det svenska perspektivet eller snarare förebå-
dande en ny istid. Globalt sett är läget ett helt 
annat, där 2010 kommer att räknas som ett av 
de varmaste åren som hittills uppmätts. Några 
av de förväntade effekterna av klimatföränd-
ringarna är att den meteorologiska vintern 
blir kortare med anledning av tidigare vårar 
och längre höstar. 

För fåglarnas del kommer detta sannolikt 
innebära förändringar i många arters fenologi, 
dvs under vilken tidsrymd som de uppträder i 
rapportområdet. För flera arter är detta redan 
tydligt, t.ex. antalet övervintrande gärdsmy-
gar (som uppenbarligen dock reducerades 
drastiskt föregående vinter), svarthättor 
och gransångares ankomstdatum, tofsvipans 
bortflyttande etc.  

Om man tittar närmare på fenologin i 
artportalen för fåglar är en bestående känsla 

Grönsångare. Phylloscopus sibilatrix, Örskär 
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att bilden behöver kompletteras med i syn-
nerhet äldre uppgifter ur våra fågelskådares 
obsböcker. Att man matar in äldre uppgifter 
om sällsynta arter är för många en självklarhet 
(”jag var minsann också där”) men den där 
november-gulärlan vid Rimbo reningsverk 
1900-kallt är inte lika självklar att mata in.

BÄSTE FÅGELSKÅDARE, rannsaka därför med-
vetandet och obsboken och se om det finns 
något som du kan bidra med för att göra 
fenologibilden klarare! Det behöver inte vara 
rekord, utan det näst senaste eller tidigaste 
o.s.v. är också värdefullt. 


