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LARS GOTBORN

Tegelsmorasjön – nytt 
smultronställe i Uppland

Invigning. Den 27 augusti 2011 invigdes ett nytt smultronställe i 

Uppland. Det var Tegelsmorasjön, även kallad Kyrksjön, som fick denna 

kvalitetsstämpel. 

Fågeltornet vid sjöns östra strand är försett med en bekväm spiraltrappa. FOTO:  MATS WILHELM
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Ceremonin inleddes på områdets parkering 
med att Föreningen Tegelsmorasjöns ord-
förande Tord Andersson hälsade en talrik 
skara ortsbor och andra naturintresserade 
välkomna. Han fortsatte med en beskrivning 
av de biotopförbättringar som gjorts under 
nästan ett årtionde och som kulminerade un-
der hösten 2010 med omfattande grävningar 
och markbearbetning i sjöns norra ände.  
Därefter var det Martin Amcoffs tur att ta till 
orda. Han redogjorde för Upplandsstiftelsens 
idé med smultronställen, hur de finansieras 
och sköts, och hur ansvaret delas mellan 
myndigheter och ideella organisationer. Till 
sist fick kommunalrådet i Tierp, Bengt-Olov 
Eriksson, ordet och tackade styrelsen och 
medlemmarna i Föreningen Tegelsmorasjön 
för deras imponerande arbetsinsats och 
förklarade smultronstället invigt. Därefter 
tågade de församlade ner till fågeltornet där 
kaffebordet stod dukat och grillelden brann. I 
tornet fanns guide som presenterade fågellivet 
för intresserade besökare.

Bakgrund
I slutet av 1900-talet hade vass, säv och annan 
växtlighet i sjön blivit så omfattande att den 
hotades av total igenväxning. Det medförde 
att en lokal motorklubb, Rumbo MC, som 
vintertid brukade anordna en isbana på sjön, 
1996 avsatte pengar för att bekämpa den 

allt tätare vassen. Det ledde bland annat 
till att miljöintresserade personer i bygden 
1997 startade Föreningen Tegelsmorasjön, 
vars uppgift blev att skydda och vårda sjön 
och dess närmaste omgivningar. Därefter har 
föreningen bekämpat vass och buskar i och 
runt sjön och på så sätt återskapat en hel del 
av den forna vattenytan. Och resultatet lät 
inte vänta på sig. Fåglarna återvände och med 
dem fågelskådarna.

TEGELSMORASJÖN LIGGER EN halv mil norr om 
Örbyhus, strax sydväst om Tegelsmora kyrka. 
Det är en grund slättsjö omgiven av präktiga 
vassbårder. Från högsommaren är dess yta 
till stor del täckt av gula näckrosor och på 
många håll står täta sävruggar.  Vattenspe-
gelns yta varierar med vattenståndet och är 
störst strax efter islossningen, ca 30 hektar. 
Räknar man in omgivande sankmarker blir 
arealen uppskattningsvis den dubbla. Sjön är 
grund, medeldjupet är knappa halvmetern. 
Norr om sjön sträcker sig en sank betes-
mark, Prästgårdsängen, upp till landsvägen 
Tegelsmora–Tobo.
 På grund av det flacka landskapet och de 
mäktiga vassbårderna är det inte helt lätt att 
överblicka sjön. Några goda utsiktspunkter 
finns dock. Cirka 500 meter söder om Te-
gelsmora kyrka finner den uppmärksamme 
en blygsam vägvisare med texten ”Fågeltorn”, 

Ett smultronställe är 
ett utflyktsmål med 
höga natur- och 
friluftsvärden. Det 
finns ett 30-tal 
smultronställen i 
länet.

Från en bergsknalle söder om tornet har man god utsikt över sjön.
FOTO:  KAROLINA VESSBY

Tegelsmorasjön – nytt 
smultronställe i Uppland
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som pekar västerut. Här finns en parkering i 
kanten av en skogsdunge. Därifrån leder en 
stig ner till ett fågeltorn precis vid sjöns östra 
strand. Det är försett med en bekväm spiral-
trappa, som gör att både äldre och höjdrädda 
kan ta sig upp och ner utan problem. Uppe i 
tornet finns en gäst- och dagbok där förhopp-
ningsvis aktuell information om fågellivet går 
att finna. Härifrån kan man särskilt morgnar 
och förmiddagar överblicka sjön, speciellt 
dess norra del. På eftermiddagar och kvällar 
kan dock motljuset vara påfrestande.

NÅGRA HUNDRA METER SÖDER om tornet finns 
en bergknalle som höjer sig 10−15 meter över 
sjöns yta. Därifrån har man god utsikt över 
sjön och de gyttjebankar som brukar dra till 
sig både rastande och häckande fåglar.

Naturvårdsåtgärder 2008−2011
Under vintern 2008−2009 gallrades skogs-
dungen kraftigt för att återställa dess karaktär 
av hagmark. Kompletterande röjningar gjor-
des 2011. Virke och ris har samlats upp och 
sålts. I juni 2010 stängslades Prästgårdsängen 
och skogsdungen och i månadsskiftet juni/juli 
släpptes ett 40-tal nötkreatur, kor och kalvar, 
ut i området. Dessa jobbade föredömligt med 
att reducera oönskad vegetation, och fram i 
oktober var det mesta som kossor finner ap-
titligt konsumerat. De hämtades då hem till 
gården.  I samma veva vidtog en omfattande 
markbearbetning i områdets norra del, var-
vid den tuviga Prästgårdsängen och ett stort 
vassområde frästes med hjälp av en monst-
ruös traktor med vidhängande fräsaggregat. 
Samtidigt arbetade två amfibiegrävmaskiner 
med att anlägga öar både söder och väster 
om tornet. 
 Allt detta arbete har på ett föredömligt 
sätt administrerats av Tord Andersson och 
Per Lindgren, ordförande respektive kassör 
i Föreningen Tegelsmorasjön. Ekonomiska 
bidrag och information har erhållits från 
Munters AB, Svenska kyrkan, Länsstyrelsen i 
Uppsala län, Upplandsstiftelsen samt Tierps 
kommun.

Inventeringar
Från mitten av maj till början av juni 2010, 
alltså innan årets naturvårdsåtgärder utfördes 
i sjön, inventerades skogsdungen och Präst-
gårdsängen enligt revirkarteringsmetoden. 
Fältarbetet utfördes av Bernt Thorssell (9 ggr) 
och Ulf Blom (1). Av dessa inventeringar star-
tade sju vid soluppgången, två var kvällsbesök 
och en, den sista, gjordes på natten.  Varje 
besök varade ungefär en och en halv timme. 

VÅTMARKSFÅGLARNA I OCH RUNT sjön invente-
rades genom par- och kullräkning. Spaningen 
utfördes huvudsakligen från tornet på sjöns 
östra sida. Det var då den enda plats där sikten 
var någorlunda fri. Sammanlagt gjordes 25 
drygt timslånga besök från islossningen i april 
fram till slutet av oktober. Dessutom gjordes 
ett antal kortare visiter, då endast summariska 
anteckningar gjordes.

Resultat
Tio arter bedömdes som säkert häckande i 
dungen och ytterligare en på Prästgårdsängen. 
Dessutom ansågs fem arter som troligen häck-
ande varav en på Prästgårdsängen. Förutom 
dessa noterades 18 arter för få gånger för att 
betraktas som häckande. Bland de fåglar som 
bedömdes som möjligen, troligen eller säkert 
häckande återfinns endast förväntade arter.  
En revirhållande steglits var nog det mest 
uppmuntrande. Tack vare god tillgång på bo-
hål var kaja och stare de vanligaste häckarna 
med fyra respektive tre par och lövsångare 
likaledes tre par.
 Under spaningen från tornet noterades 
41 arter knutna till vattenmiljön.  Antalet 
individer var dock tämligen lågt och de säkert 
eller troligen häckande paren färre än väntat 
även i jämförelse med den vädermässigt 
dystra sommaren 2009. Sålunda häckade 
2010 vare sig knölsvan, skäggdopping, brun 
kärrhök, dvärgmås eller svarttärna, medan 
dessa arter åtminstone gjorde häckningsförsök 
2009. Den långa, kalla och snörika vintern 
2009/2010 bidrog säkert till att särskilt sjö-
fågelhonor hade för dålig kondition för att 
klara av häckningsbestyren. Denna negativa 
trend förstärktes sommaren 2011 efter yt-
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terligare en fimbulvinter. Visserligen kläckte 
ett av knölsvanparen fram åtta ungar men i 
slutet av oktober återstod endast tre. Antalet 
par sothöns med lyckat häckningsresultat var 
nere på miniminivå, det vill säga ett par.

Fågellivet
Totalt har minst 192 arter iakttagits i Tegels-
morasjön eller dess närmaste omgivningar. 
Fåglarna är de som man numera kan förvänta 
sig i en mellansvensk slättsjö. De arter som 
på senare tid lockat besökare till sjön är 
dvärgmås och svarttärna som under några 
år har häckat. Under 2010 uppträdde svart-
tärnan dock endast sporadiskt och de fåtaliga 
dvärgmåsarna fick sin häckning spolierad på 
grund av det miserabla försommarvädret. 
Dessutom saknades häckande skrattmåsar 
varför det skyddande ”luftvärnet” för dessa 
känsliga arter uteblev.  Även 2011 saknades 
dvärgmås och svarttärna som häckfåglar, 
medan skrattmåsen åter konstaterades häcka, 
låt vara med högst två par.
 Knölsvan och sångsvan håller årligen revir 
i sjön men häckningsutfallet har varit magert. 
Flera par grågäss häckar liksom något par 
kanadagås. Våra vanliga simänder uppträder 
årligen under vårsträcket, men årta och snat-
terand är fåtaliga medan gräsand, bläsand och 
kricka är talrika. 2011 noterades en krickhona 
med sex ungar i början av juli.
 Bland dykänderna dominerar knipan 
kraftigt och upp mot tiotalet kullar iakttogs 
sommaren 2010. Vigg och brunand uppträder 
under sträcket och 2011 konstaterades vigg 
häcka. En hona med sju nykläckta ungar no-
terades. Våren 2009 iakttogs ringand under en 
dag i mitten av maj. Storskrake rastar talrikt 
under våren medan salskrake visar sig mer 
fåtaligt.

SOMMAREN ÄR EN BRA tid att spana efter rovfåg-
lar vid Tegelsmorasjön.  Brun kärrhök häckar 
vanligtvis årligen och ibland kan två par hålla 
revir. Havsörn häckar förmodligen i närheten 
och har setts ta för sig av de halvvuxna grå-
gåsungarna. Lärkfalk ses ibland på sländjakt 
över vassarna och fiskgjuse kommer då och då 
på besök från skogarna i öster. Brun glada har 

noterats två gånger, senast den 14 maj 2011 
då uppenbarligen samma individ noterades 
på tre olika lokaler i Norduppland.

VÅREN ÄR VADARNAS TID. I april spelar enkel-
beckasiner och tofsvipor över maderna och 
skogsnäppa kommer för näringssök. I maj 
är storsnäpporna talrika, särskilt grönbena 
och gluttsnäppa. Knappt har de sista dragit 
mot norr förrän de första sydsträckarna, ofta 
svartsnäppor, infinner sig för att proviantera. 
Senare på sommaren rastar småvadare på 
gyttjebankarna i sjöns södra ände och ses bra 
från bergknallen i dungen. Kärrsnäppa är re-
gelbunden, men inte sällan ses en och annan 
grant färgad spovsnäppa i flockarna.  Om vå-
ren spelar ofta brushannar på gyttjebankarna 
och de rastar också regelbundet under en 
lång period under resan söderut. Bland mer 
sällsynta gäster kan nämnas myrsnäppa, dub-
belbeckasin och roskarl. Ett tranpar brukar 
häcka i sjöns norra del.
 Fiskmås, skrattmås och fisktärna häckar 
med några få par medan dvärgmås och svart-
tärna åtminstone numera kan betecknas som 
tillfälliga besökare. Hit måste självfallet den 
svarthuvade mås, som sågs den 28 maj 2005, 
räknas.
 I buskmarkerna som omger sjön sjunger 
gräshoppsångare och näktergal regelbundet 
under försommarnätterna och flodsångare har 
noterats några gånger. Trast- och kärrsångare 
gästar området så gott som årligen. Vid denna 
tidpunkt på året har såväl småfläckig som 
mindre sumphöna hörts liksom vaktel. 

TACK VARE KOMBINATIONEN av ett bestånd 
äldre aspar och häckande gröngöling finns 
det gott om boplatser för stare och kaja. Även 
skogsduva hörs spela i dungen. Där häckar 
också talgoxe, blåmes och entita samt svart-
vit flugsnappare. Steglits hör numera till de 
bofasta och svarthätta, trädgårdssångare och 
törnsångare hörs regelbundet under vårpro-
menaden från parkeringen ner till fågeltornet. 
I buskagen längs stranden sjunger ibland 
rosenfink, vanligen på tillfälliga besök.
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Framtiden
Det är nu intressant att följa fågellivets 
utveckling efter de genomförda naturvårds-
åtgärderna. På Prästgårdsängen borde fler 
par tofsvipa och enkelbeckasin kunna häcka. 
Kanske kan gulärla och ytterligare några par 
buskskvättor bli bofasta där. I dungen kan den 
kraftiga röjningen gynna arter som hör hag-
marken till. Hämpling, gulsparv och törnskata 
skulle vara välkomna invandrare.
 På de nyskapade öarna kommer förhopp-
ningsvis måsar och tärnor att häcka. Svanar, 
änder och gäss kan slå sig ner och genom bete 
hålla efter vegetationen. Det är viktigt att 
hålla öarna fria från buskar om sjöfåglar ska 
trivas. Här kan fågelskådare och ortsbor göra 
en gemensam insats när den första pålitliga 
isen lagt sig.
 I dungen betade första året ca 40 nötkrea-
tur. Betet har inte bara varit av godo. Det stora 
antalet djur i kombination med den mycket 
regniga sommaren gjorde att trampskadorna 

på den ömtåliga markvegetationen blev på-
tagliga. Säsongen 2011 hade antalet betesdjur 
minskats till ca 15 vilket gav ett rimligare 
betestryck.  På sikt kommer troligen en mer 
tramptålig vegetation att etableras. Erfaren-
heten kommer att lära oss hur många djur 
området kan föda. 
 Det är nödvändigt att ett lämpligt betes-
tryck upprätthålls i framtiden. Förhoppnings-
vis kommer det att finnas lantbrukare som är 
villiga att släppa ut kreatur i området vilket 
kan skapa naturtyper som uppskattas både av 
människor och fåglar. 
 På sikt bör blickarna riktas mot andra 
strandområden runt sjön, så att även boende 
på sjöns västra sida kan glädjas åt en öppen 
strand med betande djur och ett rikt fågelliv. 
En dröm är att kunna anlägga en prome-
nadstig runt sjön och i anslutning till denna 
bygga enkla plattformar för att främja sikten 
över de fortfarande ganska svåröverskådliga 
vattenytorna.
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