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Inledning 
När jag 2013 återupptog fågelskådningen 
efter ett mångårigt uppehåll, föll det sig 
naturligt att åka buss till fågellokalerna. Jag 
är uppvuxen i Karlskrona där min vän Peter 
Larsson introducerade fågelskådningen för 
mig i mitten av 1990-talet. Vi tog ibland 
bussen till Torhamns udde, en av Blekinges 
(och Sveriges) bästa fågellokaler med över 
300 observerade fågelarter. Denna fågellokal 
kommer alltid att ligga mig varmt om hjärtat.

Syftet med denna artikel är att inspirera 
andra till att ta sig till uppländska fågellokaler 
med kommunala färdmedel. Jag upplever att 
Uppland har ett väl utvecklat kollektivtra-
fiknät tack vare att det är en storstadsregion, 
som dessutom är stor till ytan. Eftersom jag 
själv bor i Uppsala, går denna artikel ut på 
att åka kollektivtrafik därifrån. Förvånansvärt 
många fågellokaler går att nå med buss eller 
tåg.

Det finns flera goda skäl till att använda sig av 
kollektivtrafik för att komma ut i markerna. 
Eftersom jag själv inte har bil, vill jag inte 
låta mig begränsas av detta, utan försöker 
ta mig ut mycket ändå. Dessutom är me-
toden miljövänlig och ett steg mot ”hållbar 
utveckling” även inom fågelskådningen. Du 
får som regel hålla dig till samma fågellokal 
hela dagen, beroende på vart och hur långt 
du åker så klart. Detta gör å andra sidan att 
du går igenom området grundligt. Vidare kan 
du göra intressanta observationer till och från 
själva fågellokalen.

Lämpliga fågellokaler
I september 2013 följde jag med på Upp-

lands Ornitologiska Förenings exkursion till 
Hjälstaviken med Pekka Westin som guide. 
Jag blev direkt tagen av denna fantastiska 
fågellokal som ståtade med rovfåglar och 
mängder av gäss, däribland några fjällgäss. 

Att ta sig till fågellokaler med kollektivtrafik
PETTER NORDVANDER

FÅGELLOKAL BUSSLINJE/TÅG HÅLLPLATS                         TILL LOKAL

Hjälstaviken Buss 804 (Enköping), byte till 895 (Bålsta) i Örsundsbro. Hjälstaby, Lilla Segersta  3 km
 alt. buss 804 (Enköping), byte till 803 (Bålsta) i Skolsta. Lilla Segersta eller Svannäs 1 km

Ledskärsviken Upptåget till Tierp, byte till buss 510 (Skärplinge, Älvkarleby).  Ledskärsvägen 1,5 km

Hargsviken, Hargshamn 
 Buss 811 (Öregrund), byte till 857 (Hallstavik) i  Östhammar.  Björkvägen (Hargshamn) 0,5 km
 alt. buss 805 (Hallstavik), byte till 857 (Östhammar) i Hallstavik.  Nerhammaren (Harg) 1 km

Billudden Upptåget till Skutskär,  Rullsand 4-5 km
 byte till 504 (Gårdskär Långsand) i Skutskär centrum. 

Marma  Upptåget till Marma. Marma 0,2 km
skjutfält OBS. Kolla aktuella skjutövningar. Stort område, ta gärna med cykel.  

Dalkarlskärret Buss 107 (Lurbo Vreta) Vreta västra 1 km

Storkärret Buss 108 (Dalby Wik Balingsta) Skogshyddan 0,5 km

Funbosjön Buss 809 (Knutby) Funbo kyrka 0,8-1 km

Hågadalen-Nåsten Flera, ex. buss 6 (Håga) Håga by 0,5 km

Lunsen Buss 20 (Bergsbrunna) Nyckelaxet, Backmovägen 

Lövstaslätten Buss 809 (Knutby) Huggsta 1,5-2 km

Tabell. Översikt på lämpliga fågellokaler att åka till med kollektivtrafiken.
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Redan följande helg beslutade jag mig för 
att åka tillbaka, denna gång med buss. Dim-
man låg tät, men jag beslöt mig ändå för att 
fara. Promenaden från Hjälstaby mot viken 
den dagen blev ett fint minne. När jag var i 
höjd med Lingbokullen, började hundratals 
tranor att flyga ut från nattlägret för att leta 
föda på de intilliggande fälten. Eftersom det 
var dimma såg de till en början inte mig, 
utan drog högljudda över på nära håll. Att 
höra tranornas trolska läte i dimman blev ett 
magiskt ögonblick.

I tabellen som följer har jag försökt 
åstadkomma en sammanställning av några 
fågellokaler, som kan vara lämpliga att åka till 
med kollektivtrafik, vilket jag själv har gjort 
till samtliga nämnda utom Dalkarlskärret, 
Storkärret och Lövstaslätten. Till dessa har 
jag istället cyklat. 

I tabellen kan du se vilken buss som du 
kan åka med och de busshållsplatser som är 
lämpliga att hoppa av vid. Jag har även gjort 
en bedömning av hur långt det sedan är att 
gå till själva fågellokalen.

Strategi och utrustning
Att åka med kollektivtrafik kräver en del 

planeringen mycket enklare, eftersom du kan 
få all information ute i fält. Du behöver veta 
med vilken linje du ska åka, hur dags (tur och 
retur), eventuella byten samt vid vilken håll-
plats du ska hoppa av. För att få reda på detta 
brukar jag använda rapporteringssystemet 

och Upplands Lokaltrafiks (UL) webbplats. 

I Artportalen får jag fram var fågellokalen 
ligger; länken till Hitta.se/karta fungerar bäst. 
Kartorna är också lättare att tyda på denna 
webbplats, så jag brukar använda mig av den, 
även om jag inte lokaliserar fågellokaler via 

se/karta visar namn på busshållsplatser på 

som trafikerar sträckan. När jag sedan vet 
vilken eller vilka busslinjer jag kan ta, tittar 
jag på UL:s webbplats för att kolla avgångar 
och eventuella byten.

Innan jag skaffade smartphone, brukade 
jag skriva ut en karta från Hitta.se/karta om 
jag besökte en fågellokal för första gången, 
och inte hade någon annan karta till hands. 
Detta behöver du ju så klart inte göra ifall 
du har en smartphone. Väderprognosen 
måste kollas så att du inte drabbas av oväder. 
Regnkläder har jag alltid med mig. De kan 
komma väl till pass även som vindskydd el-
ler sittunderlag. Optimalt är dock att ta med 
sig en sittdyna för att inte bli nedkyld i fält. 
Eftersom du ofta går mycket, så behöver du 
också vila. Jag tycker det är viktigt att ha med 
mig mat eller fika, vatten och mobiltelefon. 
Ifall du är ute på kvällen eller natten är det bra 
med reflexer och ficklampa. Typ av fågellokal 
avgör om jag ska ta med mig tubkikare eller 
inte. På vissa, exempelvis Hjälstaviken eller 
Ledskärsviken, är den i stort sett nödvändig 
för att dagen ska bli givande. Besöker jag en 
skogslokal eller om jag ska gå långt, tar jag som 
regel enbart med mig handkikare. 

Avslutande ord
Jag hoppas att denna artikel har gett inspira-
tion till att ge sig ut i skog och mark med 
kollektivtrafiken. För mig har det varit ett 
bra och spännande sätt att lära mig att hitta 
i Uppland. Glöm inte bort att spana efter 
fåglar under resan, eftersom intressanta och 
roliga observationer kan göras då. Själv har 
jag sett bland annat trana, sångsvan, orre, 
havsörn, torn- och pilgrimsfalk genom buss- 
eller tågfönstret.

Kontakta mig gärna ifall ni vill ha fler tips. 
Lycka till!
petter.nordvander@gmail.com

Dalkarlskärret, ett klassiskt utflyktsmål för Upp-
salas fågelskådare, når man lätt per cykel eller 
kollektivtrafik. FOTO: PETTER NORDVANDER


