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Norra Fysingen – Imponerande 
ansiktslyftning gjord i etapper

Thomas Österlind

Fågellokalen Fysingen, en grund slättsjö 
mellan Märsta och Upplands Väsby, 
har verkligen förändrats. För några år 

sedan var det inte mycket mer arrangerat för 
oss fågelskådare än en kalhuggen remsa på 
åsen ner mot sjön. Den är i och för sig utmärkt 
men avståndet till vattnet är så pass långt att 
de flesta nog gärna vill ha solen i ryggen på 
eftermiddagen för att finna platsen riktigt bra. 
Förutom att skåda från remsan var det ofta 
givande att vandra och skåda längs vassen och 
videt öster om Ströms gård.

Sigtuna kommun och Länsstyrelsen i 
Stockholm har insett att något borde göras 
för att öka tillgängligheten till en av Upp-
lands finaste fågelsjöar och har agerat. Man 
har byggt ett stort fint fågeltorn på pålar ute 

i vassen och det invigdes i april 2006. Det 
har två våningar förutom ”markplanet”. En 
lång handikappanpassad spång genom vassen 
leder dit. Den är tillgänglig såväl från norr via 
Ströms gård som söderifrån via Åholmens 
badplats. Passera bommen vid badplatsen så 
hittar du spången till vänster efter något tiotal 
meter. Vid fågeltornet har man grävt kanaler 
så att en liten ö skapats i vassen. Det fanns två 
syften med detta: Skrattmåsar m.fl. ska få en 
säkrare plats att häcka på och vissa fåglar ska 
göras synliga på närmare håll. Tillsammans 
med lagom mycket huggning av vassen i kan-
ten på ön har resultatet blivit bra. Kanalerna i 
sig drar dessutom till sig en del fåglar vilket 
ytterligare ökar skådarvänligheten.

Spången är inte bara en transportväg; 
den är utmärkt att lyssna på nattsångare ifrån 
eftersom den ligger mitt i vassen och även 
passerar stora videbestånd.

En bit söder om Ströms gård (och lite norr 
om vattenverket) har man byggt en stor lätt-
tillgänglig observationsplattform. Den ligger 
alldeles intill den nyfrästa strandängen. Även 
en liten sittplats för skådning har gjorts lite 
närmare vattenverket. Stora områden i sjöns 
nordvästra del har rensats från vass m.m. så 
att flera olika kategorier av fåglar ska kunna 
trivas och beskådas. En myrsnäppa sågs här 
i maj t.ex.

Strandängen har inte bara frästs med ma-
skin utan videt och ganska mycket vass och 
stubbar m.m. har rensats bort. Den har blivit 
en dröm för både kortbenta och långbenta 
vadarfåglar samt för de betande långhåriga 
långhornade korna (Highland Cattle). En blå 
vattenbård har skapats.

Från Strands gård går en liten grusväg åt 
norr upp på åsen. Där finns nu en utsiktspunkt 
med stolar och bord. Utsikten över sjön och 

Fågeltornet. ”Markplanet” är handikappvänligt. 
Fikabord med bänkar finns. Regnskyddat.
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de norra ängarna där korna betar är pastoralt 
idyllisk. Längst till vänster inom tubkikarens 
förmåga finns ytterligare ett område som gäss 
brukar trivas på. Och rakt ner fanns en citron-
ärla och många gulärlor i maj.

Det är faktiskt nästan 100 arter som häckar 
vid Fysingen och dess betydelse som rastlokal 
för flyttfåglar är stor. Alla dessa fåglar samt 

alla vi fågelskådare tackar Sigtuna kommun 
och Länsstyrelsen i Stockholm för deras be-
römvärda insatser!

Ström m.fl. skulle säkert uppskatta om alla 
bilburna parkerar vid Åholmens badplats, i 
stället för att köra genom hans gård. Spångens 
södra del börjar vid parkeringsplatsen.

Utsikt från plattformen. Korna håller landskapet 
öppet. Obs den fina svarta tjuren!

Utsikt mot ön m.m. från fågeltornet.

Spångkorsning. Här kan man sitta och lyssna på 
nattsångare i juni. 

Plattformen.

Utsiktspunkten norr om Ströms gård.

Spången är handikappvänlig och lätt att köra upp 
på speciellt från badplatsen i söder.


