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För fjärde året i rad har UOF kört sitt popu-
lära vinterfågelrally. I år gick det av stapeln 
lördagen den 5 februari. SMHI:s väderprog-
nos två dygn innan såg inte alls lovande ut; 
Uppland syntes knappt på väderkartan på 
grund av det massiva snöslaskmolnet de ritat 
in. Men när lördagen väl kom visade det sig 
bli en strålande vacker dag. Morgonen var 
klar, kall och vindstilla. Flera lag startade 
tidigt för att försöka få in lite ugglor och det 
gick prima. Metanol Tigers hängde in hela 
fyra arter och Lag Nord hittade en pärluggla 
vid Börje sjö. 

Totalt var vi 14 lag denna dag, vilket var 
något mindre än tidigare år. De flesta lagen 
styrde söderut, mot Stockholm och alla 
övervintrande bofinkar etc. som finns där, 
men Curre och jag (CocknChick) valde att 
köra vårt väl genomprövade artrallyprogram, 
med norduppländska skogsbilvägar och en 
cykeltur ut till Biotestsjön. 

Skogsturen gav fint resultat denna dag. Jag 
fick syn på en misstänkt kungsfågel som flög 
tvärs över vägen framför bilen och när vi stan-
nade för att säkerställa artbestämningen upp-
täckte Curre en varfågel i en trädtopp långt 
bort. Ett annat spontanstopp gav tofsmes och 
orre, så nog var skogsfåglarna på vår sida idag 
alltid. Bonus blev en handfull stjärtmesar på 
en matning som vi passerade.

Efter den goda starten i skogen fortsatte 
vi upp till Forsmark. Vi brukar alltid lyckas 
hitta någon smådopping i Kanalen och denna 
dag låg hela åtta stycken småttingar där och 
dök. På väg ut mot Biotestsjön mötte vi The 
Mighty Ducks som också hade satsat på en 
morgoncykeltur där uppe. Över Biotestsjön 
låg dimman tät, men vi hittade i alla fall de 
viktigaste ankorna (salskrake och småskrake) 
och fick en brunand som bonus. Hägrarna var 
inte det minsta samarbetsvilliga, det var först 
när vi lämnade lokalen, och jag som tur var 
fortfarande tittade åt sidan, mot sjön, som en 
häger visade sig.

UOF:s vinterfågelrally 2011
ANNIKA RASTÉN

Dagen innan rallyt hade jag köpt en bagel 
och hängt ut på vår fågelmatning, eftersom 
denna sorts brödbit visade sig vara mycket 
uppskattad hos nötskrikorna – en svårinhängd 
rallyart – helgen dessförinnan, då det var 
evenemanget Vinterfåglar Inpå Knuten. Så 
när vi var klara i Forsmark körde vi hem för 
att kryssa vid vår egen matning. Men nähäpp, 
trots lyxmackan ville ingen av de fem nötskri-
kor som brukar besöka oss visa upp sig. Fast 
entitan kom i alla fall efter några minuter.

Efter snabbstoppet körde vi vidare mot 
Knypplanvägen. Där mötte vi återigen de 
tre grabbarna i The Mighty Ducks. Medan 
vi snackade med varandra, sittandes i våra 
bilar, förarruta mot förarruta, fick jag syn 
på två orrar som kom flygande över hygget 
bakom Mighty Ducks´ bil. Eftersom Curre 
och jag redan kryssat orre tidigare på dagen 
sa jag naturligtvis ingenting utan la oskyldigt 
ner handkikaren igen som om inget särskilt 
hade hänt. När vi rullade vidare var orrarna 
fortfarande uppe och flög och nu kunde jag 
peka ut dem för Curre. Vid artgenomgången 
senare på dagen visade det sig att Mighty 
Ducks missat denna art...

Vid ett spontanstopp skränade plötsligt en 
nötskrika så då fick vi kompensation för de 
tjurskalliga kråkfåglarna hemmavid. Kanske 
var den upprörd över att det satt en duvhök 
i skogen? En duvhök som var snäll nog att ta 
en liten flygtur över öppen mark innan den 
återigen försvann in bland barrträden så att 
vi fick in denna åtråvärda art på rallylistan. 
Metanol Tigers hade ännu värre problem med 
nötskrika denna dag. Bosse Söderström har 
dagligen haft åtta nötskrikor på sin matning 
men under artrallyt lyste de såklart med sin 
frånvaro och trots över 30 mils körning råkade 
de inte på någon nötskrika. Metanol Tigers 
blev för övrigt enda laget utan denna art.

Enligt våra planer skulle vi avsluta med två 
timmars skådning kring Uppsala för att hänga 
in vråkar, tornfalk, pilgrimsfalk, råka, turkduva 
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och trastar. Det var flera lag som tänkt sig den-
na strategi men det visade sig vara betydligt 
svårare än vad vi räknat med. Företängarna var 
stendöda sånär som på överflygande kråkor. 
Inte en enda vråk. Tornfalken vid Gnistaron-
dellen hade valt att dra någon annanstans och 
pilgrimsfalken, som varit Domkyrkan trogen 
hela vintern, var också spårlöst försvunnen. 
Det var endast MK Tjockfot, som valde att gå 
förbi kyrkan på förmiddagen istället för på 
eftermiddagen, som fick se pillen denna dag. 
Några råkor kunde vi inte heller hitta, varken 
utmed Tycho Hedéns väg eller i Boländerna. 
Så de två Uppsalatimmarna gav endast två 
arter. Björktrast (som det var ren tur att 
vi stannade och kollade upp och inte bara 
avfärdade som lövruska – det blev nämligen 
vår enda trast) och turkduva. Sistnämnda art 
kryssades av så många som tio av lagen, då 
de små duvorna på Villavägen i Uppsala var 
mycket snälla. Fast det håller nog inte Kvar-
tetten som hänger med om, de körde förbi två 
gånger utan att se duvorna. Ena gången bara 

någon minut efter att Curre och jag just krys-
sat dem. (Och nej, vi schasade inte iväg dem, 
även om vi kanske möjligen hoppades att de 
skulle flyga iväg och ta nattkvist i en tät gran 
när vi hängt in dem.)

Klockan 16:00 var det samling på Restau-
rang Fyrislund. Knatte, Fnatte och Tjatte hade 
problem att hitta dit, trots en taxichaufför i 
laget, och fick en arts avdrag som straff för sen 
ankomst. Men som tröstpris fick de klockor, 
för att nästa år kunna komma i tid... 

Efter en utsökt god måltid, även för oss 
veganer, var det dags för artgenomgång och 
fågelskvaller. Det var inte bara jag och Curre 
som hållit näbben inför andra lag i fält. Lag 
Nord gjorde precis likadant när de stod och 
tittade på en mindre hackspett och gossarna 
i Metanol Tigers traskade förbi. Om Metanol 
Tigers fick in den arten? Nix!

Uv i skatrock hade en alldeles egen stra-
tegi. De körde till gränsen mot Sörmland och 
försökte locka över fåglarna till rätt sida. En 
smådopping lyckades de truga till att simma 

Lag  Medlemmar                          

Knatte, Fnatte och 
Tjatte  Lars Sund, Nils-Olof Jerling, Lars Hedegran 
Fyras gäng  Kermith Illerbrand, Hans-Olov, Winand, Bertil  
The Mighty Ducks  Emil Andersson, Gide Johnsen, Jean-Paul Lösing 
Metanol Tigers  Tomas Pärt, Bosse Söderström, Åke Berg 
ArtBreakers ngrid Åkerberg, Weine Erlandsson, Janne Rönnqvist 
MK Tjockfot Pontus von Brömssen, Leo Larsson, Åsa Steinholtz (Ej bilburet) 
Almunge Boys  Tomas Kjelsson, Benny Åhr, Lars Mattsson 
Älgkärrets Fanclub  Percy Fredriksson, Anders Sennmalm, Björn Wester, Anders Lindberg 
The Peckers  Johan Widenberg, Jon Hessman och Martin Molin 
Kvartetten som 
hänger  Nina Janelm, Anita Janelm, Bodil Östman, Lena Krogh 
CocknChick  Annika Rastén, Curre Johnsson
X-men  Ragnar Hall, Ulf Gärdenfors, Bo G. Svensson 

Lag Nord  Thomas Pless, Kenneth Pless, Per Johan Ulfendahl 
Uv i skatrock  Johan Södercrantz, Per ’Marsta’ Gustafsson, Tobias och 
 David Hammarberg 
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Vinnande lag: Älgkärrets Fanclub

Klassiker:

Fläskfile, potatisgratäng, rödvinssås

Spännande artgenomgång: Johan Söderkrantz

Skrattmås vid Strömmen

Gråhäger vid Råstasjön

 Konferencier och prisutdelare:

Per Johan Ulfendahl

Tomas Kjelsson

Gråtrut med bagel?

Vattenrall i Råstasjön

FOTO: MARTIN MOLIN
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över gränsen, men hur det gjorde för att förmå 
den till det är fortfarande en stor gåta.

Lag Nord, som förra året ofrivilligt fick 
tillbringa några timmar i diket intill Knypp-
lanvägen, hade i år garderat sig med två 
bilar. Problemet var bara det att när de väl 
skulle byta bil så var det punktering på deras 
reservbil. Nu klarade de sig i alla fall från 
avåkningar, årets dikesumgänge stod istället 
Almunge Boys för.

ATT DET VARIT EN LÅNG, seg vinter visade sig 
tydligt under rallyt. Många lag tyckte att det 
hade gått ovanligt trögt och totalt fick vi ihop 
bara 81 arter, vilket är lägre än alla tidigare år. 
Vann gjorde Älgkärrets Fanclub med 57 arter. 
Metanol Tigers hade skramlat ihop lika många 
arter men i och med att de kört nästan dub-
belt så långt som Älgkärrets Fanclub så blev 
det ÄF som tilldelades segern. Till skillnad 
mot många av oss andra var de givmilda och 
hjälpsamma mot sina konkurrenter. De både 
pekade ut fåglar och gav vägbeskrivningar. 
Tja vad är det man brukar säga, det lönar sig 
att vara snäll...

MK Tjockfot vann klassen ”icke bilburna 
lag”, vilket inte var så svårt i och med att 
de var enda laget som inte körde bil, men 
även om de inte hade någon konkurrens 

så var de absolut värda segern. Trots att de 
endast transporterade sig medelst fötter och 
kommunala medel så fick de ihop 41 arter. 
Imponerande!

CocknChick hamnade på tredjeplatsen. 
Från slutet vill säga. Fåglarna var inte riktigt 
på vår sida idag, framför allt inte de uppsali-
enska fåglarna. Vi landade på 44 arter, men 
med en rätt så märklig artsammansättning. 
Åtta smådoppingar, en brunand, en duvhök, 
tre orrar och hela tre varfåglar. Men ingen 
sparvhök. Och inte en enda koltrast. Det är 
förmodligen den pinsammaste lucka som pre-
sterats hittills och den kan nog bli svårslagen 
framöver med...

Sammanfattningsvis var det en jättetrevlig 
dag, trots den halvdana fågeltillgången, och 
vi hoppas såklart på ett rally även nästa år. 
Några tyckte att vi borde satsa på ett rally på 
våren istället, kanske i skiftet april/maj, och 
det låter som en trevlig idé. En av fördelarna 
med ett vårrally istället för vinterrally är att 
vi förmodligen skulle komma ifrån bilbingot 
till Råstasjön och Lötsjön…

Antal arter: 57 57 56 55 55 52 52 51 47 45 44 38 37   41

Körsträcka, km: 196 349 314 272 354 190 236 171 197 209 160  212 256  0
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Artlisan omfattade i år totalt 81 arter mot 99 föregående år. 
Fullständig artlista hittar du på www.uof.nu

Klassiker:

Fläskfile, potatisgratäng, rödvinssås

FOTO: MARTIN MOLIN


