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Intervju med Ulrik Lötberg

Åsa Steinholtz

Hur länge har du sysslat med fågelskådning 
och hur kom det sig att du började intres-
sera dig för fåglar? 
Jag har varit intresserad av fåglar sedan 9-års-
åldern (1974), då jag fick min första fågelbok 
Fåglar i färg av Sigfrid Durango. Den som-
maren åkte familjen på semester till Danmark 
och därifrån har jag mina första fågelskådar-
minnen i form av ormvråkar, storspovar och 
storskarvar som jag såg. Mer aktiv som fågel-
skådare blev jag på slutet av 1970-talet då jag 
började på fågelcirkel med Peder Waern som 
lärare. Jag gick även med i Fältbiologerna där 
jag träffade fågelskådare som var något äldre 
än mig t.ex. Thomas Pless, Robert Ekman och 
Per-Johan Ulfvendal. I början skådade jag 
mycket cyklandes runt Uppsala tillsammans 
med Sebastian Sundberg, Björn Svensson och 
Joakim Djerf. Den senare har jag till och från 
skådat med in till dags dato. I början av 1980-
talet träffade jag Lars Gustavsson. Han är nog 
den fågelskådare som har kommit att betyda 
mest för hur mitt fågelintresse har utvecklats. 
Under 1980-talet var jag ganska fokuserad på 
rariteter och kryss. Men ju mer jag träffade 
Lars Gustavsson, och från 1990-talets början 
Lennart Söderlund, desto mer svängde mitt 
intresse över till inventeringar och häckande 
fåglar. Numer går en mycket stor del av den 
tid jag lägger på fågelskådning åt till invente-
ringar och naturvårdsarbete. Sedan ett par år 
tillbaka är jag medlem även i SNF och jobbar 
där aktivt i Projekt vitryggig hackspett med 
skydd av skog i Tämnarområdet.

Hur mycket tid lägger du på skådning och 
vad gör du vid sidan av?
En svår fråga, frågar man min familj är svaret 
givetvis för mycket, medan jag själv svarar för 
lite… Under inventeringssäsonger (vår/för-
sommar) är jag ofta ute flera ggr i veckan. Det 
är inte ovanligt att jag kör en inventering tidigt 

på morgonen för att sedan åka till jobbet på 
förmiddagen. Jag brukar ofta ta ledigt ett par 
dagar i slutet av april och en vecka i början av 
juni för att hinna genomföra alla inventeringar 
jag är inblandad i. Under höstarna brukar jag 
ta ledigt 5–7 dagar för att åka ut till Björns 
fyr och skåda.

Favoritfågellokaler – var skådar du helst i 
Uppland, Sverige och världen?
Tidigare har jag rest mycket, men detta har 
minskat mycket i och med att jag nu har familj. 
Favoritplatser ute i världen är nog Spanska 
höglandet och Pyrenéerna samt dalgångarna i 
norra Israel. På senare tid har favoritlokalerna 
blivit de där jag håller till mest och det är 
skogarna norr om Tämnaren, sjön Tämnaren 
och Björns skärgård/Lövstabukten.
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Vilken typ av fågelskådning föredrar du?
Numer har jag svängt över till att gilla in-
venteringar. Speciellt inventeringar som görs 
årligen där man kan följa hur fågelpopulatio-
ner i ett område utvecklas och varierar mellan 
åren. En av de största upplevelserna är en 
varm vårmorgon i skogen i slutet av april när 
ugglornas spel avlöses av spelande hönsfåglar, 
trastar och de första trumningarna för dagen 
av skogens spettar. Men jag tycker även om 
en varm disig höstmorgon på Björn i slutet av 
september/början av oktober när man kliver 
ur båten vid bryggan och det fortfarande är 
nästan mörkt och man hör hur det piper av 
kungsfåglar och rödhakar överallt. 

Är du en kryssare? Vilka listor har du och 
hur håller du ordning på dina kryss?
Jag har varit en ren kryssare men blir alltmer 
ointresserad av krysslistor. Jag är medlem i 
Club 300, men jag har de senaste åren ”mis-
sat” att uppdatera mina offentliga krysslistor 
där…

Som kan förstås av ovanstående har jag 
inte riktigt koll på mina krysslistor… Jag har 
några gamla pappersvarianter som ligger i en 
byrålåda hemma…

Hur många Sverige-kryss resp. Upplands-
kryss har du?
Jag tror att jag har sett 402 fågelarter i Sverige 
och 318 fågelarter i Uppland.

Vilket är ditt bästa fågelminne?
Mycket svårt att säga, men ett väldigt starkt 
minne var från i somras när jag tillsammans 
med Lars Gustavsson och Lennart Söderlund 
hittade den stora kolonin med fisktärnor och 
dvärgmåsar vid Skargrunden i Lövstabukten. 
Men givetvis har jag även trevliga minnen 
från rariteter som jag varit med och hittat, 
t.ex. taigatrasten på Landsort som jag hittade 
när den satt bortvänd från mig och jag kände 
att den här trasten måste jag se vända sig om 
eller stäppörnen som jag hittade när den kom 
flygande på kvällen över Skanörs camping 
när jag åt hamburgare. Jag hittade aldrig igen 

den del av hamburgaren jag hade i handen när 
örnen kom över. Det var en speciell känsla 
dagen efter när alla som var nere i Falsterbo 
satt vid Ljungen och väntade på stäppörnen 
och klockan 11 skruvade den upp N rondellen 
vid Ljungen…

... och ditt värsta?
Det finns flera, tyvärr, bl.a. en morkulla som 
stod på vägen en vårnatt och som jag inte hann 
bromsa för utan körde över… Vidare har jag 
under senare år när jag börjat ägna mig åt 
naturvård varit med om flera dystra minnen 
främst gällande värdefulla naturskogar som 
jag har sett blivit nedhuggna.

Har du en favoritart?
Jag har ingen speciell favoritart. Tidigare var 
jag mycket fascinerad av labbar och det är 
jag fortfarande, men det är tre andra fågel-
grupper som just nu fascinerar mig mest och 
det är främst tärnor, men också ugglor och 
hackspettar.

Vad skulle vara en drömobs för dig?
Att, som Allan Lundin gjorde på 1940-talet, 
hitta en häckning av svart stork i den nord-
uppländska skogen…

Vilken tror du blir nästa art för landskapet 
Uppland?
Mycket svårt att säga, men det trevligaste vore 
väl om det blev en efterlängtad sibirier t.ex. 
rubinnäktergal, blånäktergal eller starrsångare, 
men det troligaste är att det blir kaspisk trut 
på någon soptipp i Stockholmstrakten. D.v.s. 
en föga upphetsande obs…

Finns det någon Upplandsskådare som du 
skulle vilja veta mer om?
Kalle Källebrink, 
en doldis i SV Uppland 
som ser mycket 
och vet mycket 
om fågel.


