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Den tredje maj klockan 05.00 gick startskottet 
för årets upplaga av fågeltornskampen – och 
för första gången deltog fågeltorn i Uppland 
– hela fem stycken. Den geografiska sprid-
ningen var mycket bra från Ledskärsviken i 
norr via Vendelsjön till Årike Fyris i söder och 
Hjälstaviken i väster. Den ostligaste utposten 
utgjordes av fågeltornet vid Kärven.

Vädret var behagligt utan regn men med 
en något kall vind från nordsektorn. Samman-
lagt kom alla tornen i länet upp i totalt 112 
arter. Den överlägsna vinnaren blev Ledskär, 
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där det sågs hela 84 arter. God två blev Kärven 
på 76 arter, tätt följd av Vendelsjön med 74. 
Hjälstaviken samlade ihop 70 arter och tornet 
i Årike Fyris slutade sist på 61 arter.

Noterbart är att småspov sågs på alla 
lokaler, vilket indikerar ett brett sträck över 
landskapet. Andra roliga arter var pilgrimsfalk 
och stenfalk på flera lokaler. 

Vad gäller rarare gäster står en lokal ut i 
särklass – Vendelsjön. Inom loppet av den sista 
timmen fick jublande deltagare se inte en utan 
två stäpphökar. Lägger man till både ringtrast 

Många skådare samlades i Varggropens fågeltorn under trivsamma former för att kämpa om den 
uppländska titeln. Fr v Anssi Laurila, Kenneth Pless, Inger Bertilsson, Lars Sund, Esbjörn Olofsson, 
Bosse Danielsson, Ulrika Lehmann och Lars-Erik Larsson. FOTON: ANDERS ARNELL
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Fågeltorn Arter Deltagare

Ledskärsviken 84 Ulf Blom, Bernt Godin, Annika Rastén
Kärven 76 Tomas Kjelsson, Benny Åhr, Lars Mattsson, Sören Andersson
Vendel 74 Anders Arnell, Lars Sund, Bosse Danielsson, Ulrika Lehman,   
   Kenneth Pless, Esbjörn Olofsson, Inger Bertilsson, Anssi Laurila,  
   Lars-Erik Larsson
Hjälstaviken 70 Pekka Westin, Martin Holmer, Magnus Benedictsson
Årike Fyris 61 Gunnar Ehrenroth, Lars Gotborn, Jan Wärnbäck

och dvärgbeckasin förstår man leendet på 
deltagarnas läppar.

Tittar man på Sverige i stort så ligger 
Upplands vinnande torn ganska bra till. Det 
är fortfartande en bit upp till de 103 arter 
som tornet i södra Lunden på Öland drog 

ihop. Dock räcker det till en delad tiondeplats 
tillsammans med Asköviken i Västmanland.

Man kan konstatera att årets tävling verk-
ligen gav mersmak och inför nästa år siktar vi 
på att bemanna Upplands fågeltorn igen, och 
då finns det mål att nå och torn att slå!

Lagledare Lars-Erik Larsson ringer in resultaten. 

Annika Terner och Thomas Härdelin gör high five efter den trevliga 
trissen sista halvtimmen: ringtrast, dvärgbeckasin och stäpphök!


