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Dalbyviken är på väg att vakna
Dalbyviken har gått från att vara en välbesökt fågellokal utanför Uppsala till att sakta
vara på väg in i anonymitet för att nu på senare tid åter blomma upp genom nya naturvårdssatsningar. Jag har varit med i arbetet de senaste åren och hoppas även att du som
läser detta kan tänka dig delta i framtiden.

N

är jag flyttade till Uppsala 1996 var
Dalbyviken en av de platser jag ville komma
till för att skåda fågel. Som ung hade jag
bläddrat i den gamla boken Fågellokaler
i Sverige och därför hade jag förknippat
fågelskådning i Uppsala just med Dalbyviken. I boken, som är från 1973, kan man
läsa att snatteranden är en karaktärsart för
Dalbyviken, men också att rördrom och
brun kärrhök finns som häckfåglar. Det
står också att det händer att dvärgbeckasin
spelar i viken på våren. Däremot finns inga
uppgifter om häckande skrattmåsar, för den
koloni som etablerade sig i Dalbyviken på
1920-talet verkar ha försvunnit efter 1972.
Det tycks också ha varit vid den tiden som
Dalbyviken sakta började överges av både
fåglar och fågelskådare.

En kort naturhistoria
Dalbyviken ligger i ett ungt landskap ur ett
geologiskt perspektiv. Under bronsåldern
bodde det här gott om människor, vilket
de många fornlämningarna vittnar om.
Mälaren var då en del av en innerskärgård
med bräckt vatten.
När landhöjningen sakta lyfte upp ny
mark ur havet, fanns människan redan
där med sina redskap och betande djur.
Strandängarna slogs för att ge vinterfoder
åt kreaturen, som ofta fick beta på markerna efter slåttern. Som om inte det var
nog, varierade också vattenståndet mycket.
Träd kunde inte få fäste. Det var ett öppet
landskap som sakta höjdes ur havet, och
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människorna fortsatte att bruka landskapet på samma sätt i över två tusen år
(Fredriksson & Tjernberg 1996).
På 1800-talet påbörjades förändringen
av jordbruket och på 1900-talet reglerades
Mälarens vattenstånd på allvar. Skillnaderna

mellan hög- och lågvatten minskade drastiskt. Senare fick det industriella jordbruket
sitt genombrott med traktorer och konstgödsel. Den lilla bäck som rinner ut i Dalbyviken började föra med sig stora mängder
lättillgängligt kväve samtidigt som slåttern

Dalbyviken flygfotograferad
1938 med Hammarskog
i förgrunden. Notera avsaknaden
av träd nere i viken och den mosaikartade växtligheten.
BILDKÄLLA: DIGITALT MUSEUM
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Den amfibiegående traktorn som fräste vass i Dalbyviken.

på fuktängarna upphörde. Betet fortsatte,
men de blötare delarna av strandängen,
som ofta ratas av betande djur, växte igen
med mer högvuxen vegetation. Vassbältet
började breda ut sig.
Den inre delen av Dalbyviken är en
fuktäng av den typ som tidigare upptog
stora delar av lerslätterna i Uppland (Ingmar et al 1968). Idag har nästan alla sådana
plöjts upp till åker eller beskogats, men vid
Dalbyviken är ängen fortfarande öppen.
Förr slogs dessa marker för att ge höskörd,
men idag hålls fuktängen i Dalbyviken öppen av betande nötkreatur. Längre ut i viken
dominerar det högväxta gräset jättegröe
innan vassen tar över. Förr skördades vass
i Dalbyviken och användes bland annat
som takmaterial i området. Förmodligen
tidigare, men med säkerhet från år 1970,
har vassbältet brett ut sig och blivit tätare
fram till år 2014. Det har varit i stort sett
homogent och har bestått av framför allt
döda vasstrån (Wiklund & Nilsson 2012).
Mitt första besök till Dalbyviken blev
en riktig besvikelse efter en, som jag då
upplevde det, lång cykeltur ut från mitt
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tredjehandskontrakt på Rackarberget. Jag
stod ensam högt upp i ett fågeltorn och
blickade ut över ett vasshav som var i stort
sett tomt på fågel. Utanför i viken låg två
par skäggdoppingar. Det var i stort sett allt.
”Här var det dött”, tänkte jag och cyklade
tillbaka till Dalkarlskärret. Där fanns det
i alla fall skrattmåsar. Jag minns att jag
var förvånad över att Uppsala kommun
lagt så mycket resurser på Dalkarlskärret,
samtidigt som man låtit Dalbyviken precis
nedanför Hammarskogs pampiga herrgård
sakta växa igen.

Studenten som
fastnade i Uppsala
Tio år senare flyttade jag ut till Dalby, byn
som har sitt utspridda centrum vid kyrkan på
den södra sidan av Dalbyviken. Jag bestämde
mig för att vara en positiv kraft i min nya hembygd. Jag träffade på personer i bygden som
värnade om Dalbyviken. Det talades mycket
om att det förr i tiden hade varit mycket mer
fågel och fisk där, men även med förskräckelse
om hur näckrosorna om sommaren låg som
en grön filt över vattenytan.

Antalet rapporter till Artportalen (fåglar) från 1965 till 2015 (till och med 14 oktober)

”

Så en kväll ringde min
mobil och meddelade att två
bandvagnar med fräsaggregat
var på väg mot Hammarskogs
herrgård.

”

Fräsning för
tofsvipor och sothöns
Den 31 mars 2010 arrangerade vi ett uppstartsmöte i bygden för att väcka frågan
kring Dalbyviken. Mattias Klum, som bor
vid Dalbyviken på Hammarskogssidan, pratade om sitt naturengagemang och drygt 40
personer kom på mötet. Vi fick höra åtskilliga historier om viken under mötet. Många
av de äldre var eniga om att både sothöns
och tofsvipor hade varit mycket vanligare
där förr i tiden. En kort tid efter mötet
hade vi startat en ny förening − Föreningen
Dalbyviken. Med dess stöd i ryggen kunde
vi inleda en dialog med Uppsala kommun
och Upplandsstiftelsen.

För att gå vidare behövde vi pengar.
2011 fick vi LONA-medel för att göra en
studie över hur en restaurering av viken
skulle kunna genomföras. Utredningen gjordes av Niklas Bengtsson, naturvårdskonsult.
Karin Wiklund organiserade en växtinventering som vi genomförde tillsammans.
I samband med detta utförde jag också
en enklare fågelinventering med hjälp av
medlemmar i föreningen.
Fågelinventeringen 2011 gav en ganska
dyster bild av Dalbyvikens tillstånd. Två par
sothönor sågs, men inga ungar observerades.
Fem varnande tofsvipor indikerade häckning och två par gulärlor markerade revir.
Stora mängder skrattmås uppehöll sig i
viken under våren 2011. Ingen snatterand
observerades under inventeringen, men det
finns en rapport i Artportalen från 16 april
2011 (Yngve Hareland). År 2013 började
Föreningen Dalbyviken föra samtal med
både Upplandsstiftelsen och Uppsala kommun. Föreningen förde också diskussioner
med företaget Lindings Våtmarksrestaurering (LVR AB) som med bravur på andra
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Vassbälten har frästs framför allt på norra sidan av Dalbyviken och en ny öppen yta
har skapats nedanför fågeltornet.
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platser som Vendelsjön och Asköviken
genomfört åtgärder liknande dem som
behövdes i Dalbyviken. Det hela mynnade
ut i en ny LONA-ansökan och den här
gången sökte vi medel för praktiska naturvårdsåtgärder. Vi ville skapa en blå bård
genom att fräsa jättegröe och vass i gränsen
mellan vassbältet och strandängarna, samt
bryta upp det homogena vassbältet för att
få en struktur som mer påminde om den
som fanns i viken på 1930-talet.
Under våren 2014 meddelade Länsstyrelsen att vår ansökan gått igenom.
Föreningen kontaktade genast företaget
LVR och vi bokade in fräsning i slutet av
september. Så en kväll ringde min mobil
och meddelade att två bandvagnar med
fräsaggregat var på väg mot Hammarskogs
herrgård på en trailer tillsammans med en
personbil som drog en husvagn. Jag cyklade
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ner till herrgården för att ta emot sällskapet.
Dagen efter hade de fräst stora delar av de
ytor vi hade kommit överens om, bland
annat strandängen nedanför den nyanlagda
plattformen. Två veckor senare kom de
tillbaka med en amfibiegående jättetraktor med 16 hjul och ett rejält fräsaggregat
monterat baktill. Denna kunde köra på
vattnet och klarade därför av att bearbeta
de områden där bandvagnarna inte kom
åt. I Dalbyviken fräste traktorn upp gångar
i vassen och skapade en fri yta nedanför fågeltornet hela vägen fram till vikens öppna
vattenspegel.

Dalbyviken idag
215 olika arter är observerade i Dalbyviken
från 1960 till idag enligt Artportalen och
156 stycken är rapporterade hittills under
2015. Rödlistade arter som skulle kunna

”

Två veckor senare kom de
tillbaka med en amfibiegående
jättetraktor med 16 hjul och
ett rejält fräsaggregat monterat
baktill.

”
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häcka vid viken är årta (VU), brunand
(VU), rördrom (NT), sånglärka (NT),
ängspiplärka (NT), buskskvätta (NT) och
stare (VU).
Vid inventeringen 2011 hittade vi två
par sothöns. I år, 2015, har upp till 22
sothöns observerats varav de flesta var
ungfåglar. Snatterand har setts i par under
häckningstid, men inga ungar finns noterade. 18 stycken tofsvipor observerades
under häckningstid i år, men vi kan inte
säga hur många av dessa som fick ut ungar,
men ungar blev det. När det gäller gulärla,
så har två hanar sjungit i viken men inga
ungfåglar har noterats.
Det verkar som att tofsvipor, sothöns
och grågäss har ökat i antal efter naturvårdsåtgärderna. Brun kärrhök och rördrom finns
kvar, men viken är stor nog bara för ett par
av varje. Det verkar också nu ha varit större
flockar av rastande grönbenor på maderna
än tidigare. I början av maj hördes dvärgbeckasin och dubbelbeckasin på strandängen nedanför Hammarskogs herrgård.
Så långt är allt gott, men skrattmåsarna
har inte återtagit sin forna häckningsplats.
Över tusen skrattmåsar uppehöll sig i och
vid Dalbyviken under andra halvan av april,
men antalet minskade successivt framåt
sommaren. Jag höll de enstaka skrattmåsar
som hade fattat tycke för de nyfrälsta markerna utanför fågeltornet under skarp uppsikt, men tyvärr blev det ingen häckning.

Vad kan man önska i framtiden?
Erfarenheter från andra fågelsjöar lär oss att
fräsning av strandängar och vass är ett effektivt men kortsiktigt sätt att gynna fåglar
som är knutna till dessa miljöer.
Det verkar också som att arter som skrattmås i de flesta fall kräver andra åtgärder. I
Trunsta träsk vid Knivsta, i Vendelsjön och i
Asköviken utanför Västerås har öar skapats
med hjälp av en flytande grävmaskin. Det kan
tyckas vara ett drastiskt ingrepp, men verkar
vara en åtgärd som verkligen uppskattas av
fåglarna och som, om den görs på rätt sätt,
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kan få långsiktiga effekter. Om skrattmåsar
börjar häcka i Dalbyviken, kommer hela
området att livas upp. Besökare, som vandrar
längs den fina gångväg i trä som Uppsala
kommun låtit bygga, kommer då att märka
av fåglarna på ett helt annat sätt, även om det
för de flesta inte var den primära orsaken till
vandringen.
Personligen tror jag att mer allmänna
naturupplevelser, som ljudet från en skrattmåskoloni eller uppfloget från hundratals
grågäss, det vill säga upplevelser som inte
direkt bottnar i artkunskap, är ett viktigt steg
in i ett djupare naturintresse. Det är min egen
övertygelse att Dalbyviken kan bli en sådan
lokal där människor stimuleras till ett större
intresse för naturen mer generellt, men för
fåglar i synnerhet. Jag tror också att ett rikare
fågelliv kan lyfta Hammarskogsområdet i
stort och göra det till ett attraktivare besöksmål för allmänheten i Uppsala med omnejd.

Vi behöver din hjälp!
Vårt arbete i Dalbyviken visar att det går
att göra skillnad om man engagerar sig
ideellt. Personligen känner jag också att det
återstår flera delar som vi inte klarar av att
göra i dagsläget. En sådan är att inventera
häckfåglar och där skulle du kunna hjälpa
oss. Föreningen Dalbyviken behöver natur-

Nu finns det en träbro som gör det lätt att komma till fågeltornet i Dalbyviken.
Parkering finns både vid badplatsen och vid Hammarskogs herrgård. Notera
att de frästa områdena fortfarande är mycket öppna ett år efter åtgärden.
FOTO: UPPSALA KOMMUN

ligtvis fler engagerade medlemmar, men
det viktigaste är att naturvårdsinsatserna
fortsätter och att vi hjälps åt att ta reda på
hur fåglar och växter svarar på insatserna.
Dalbyviken har väckt mitt slumrande
intresse för fågelskådning. Det känns
oerhört bra att kunna bidra till att naturvårdsåtgärder sätts in. Dessa blir också en
sporre till att skåda mer runt viken och att
förbättra min artkunskap. Jag ser hur de
betande nötkreaturen, växterna och fåglarna utgör ett system, där alla är beroende
av varandra och även av oss människor. Det
är en ära att få vara en del av detta system.
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