Tore Dahlberg
–ung nordupplänning med öga för naturen
TEXT och foton: Anita Janelm

Vi far från Uppsala mot Norduppland. Tore Dahlberg, ung fågelskådare, född sent
90-tal, studerar på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala men har sina rötter i
Gårdskär i Norduppland. Gårdskär ligger i Älvkarleby kommun, nära till Dalälven
och ca 15 kilometer till Skutskär. I närområdet finns fina fågellokaler som Billudden, Båtfors och Långsandsörarna. Målet för denna lite gråa januaridag är
Billudden där Tore tillbringat många skådartimmar.

Hur började ditt fågelintresse Tore?
– Man kan nog säga att det var Per Johan
Ulfendahl som fick mig att börja skåda på
allvar, säger Tore.
Per Johan Ulfendahl, en känd skådarprofil
i Uppsala, har en sommarstuga i Gårdskär och
kom i kontakt med Tore och hans familj. Tore
fick tidigt vara med vid den ringmärkning som
bedrivs vid Långsandsörarna, nära Billudden.
– PJ tog med mig till Ledskär där jag för
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första gången fick titta på fåglar genom en
tubkikare. Det var en häftig upplevelse att
se fåglar på så nära håll.
Hur gammal var du då?
– Runt 13 år tror jag.
Är en mentor, en som entusiasmerar, viktigt?
– Det hjälper. Man får en bra introduktion
och lär sig mycket.

Spaning vid Rullsand

Tore fick tidigt vara med vid den ringmärkning som bedrivs vid Långsandsörarna. Björn
Lundgren, ansvarig ringmärkare vid Långsandsörarna, och PJ har hållit på länge att
ringmärka fåglar på platsen. Ringmärkningen
blev också en inkörsport till fågelintresset och
har blivit ett genuint intresse hos Tore.
– Att få hålla en fågel i handen första
gången är väldigt speciellt, säger Tore.
Tore har nu varit på flera ställen för att

delta vid ringmärkning, såväl vid Falsterbo
fågelstation i två säsonger som vid Ånnsjöns
fågelstation.
– Jag har också fått tillstånd att ringmärka
boungar i min hemkommun samt vid vår
sommarstuga i Dorotea kommun i Lappland.
Det är spännande.
Vi är framme vid Billuddens parkering och
går först mot Rullsand, mest känt för sitt fina,
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Tore Dahlberg vid Billuddens parkering

Brandtickan (Pycnoporellus fulgens) är rödlistad (nära
hotad) och växer främst i äldre fuktiga granskogar.

långgrunda bad, för att speja ut över havet.
På vägen ut flyger en flock mindre korsnäbb
över oss.
– Här skulle man nog kunna skåda vadare
bra, men stranden är svårskådad. Leta fågel på
en badstrand under juli och augusti är inte så
kul. De flesta fågelskådare håller sig nog borta
från badplatser, säger Tore.
Nu är det tomt och vi vandrar ut på stranden och spejar.
– Utter! ropar Tore. Ute vid iskanten simmar och dyker en utter.
Inte alls långt från oss. Vi får fina observationer av uttern som drar sig sakta in mot
Tore vid Billuddens yttersta spets.
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stranden en bit bort och så småningom försvinner in i vassen.
– Det är inte vanligt att se utter här, jag
har inte sett många, säger Tore.
Det rör sig inte mycket fågel ute på vattnet. Vi
börjar vår promenad genom Billuddens naturreservat mot den nordligaste delen. Billudden
ligger vid Dalälvens utlopp och utgörs av flera
uddar. Längst ut ligger Billskaten. En promenad på ett antal kilometer från parkeringen.
–Tallbit, säger Tore plötsligt. Ja minsann,
sitter det inte en tallbit i toppen på en gran
och lockar vackert innan den drar vidare in

i skogen.
– Titta här! Brandticka, den är inte så
vanlig. Det är en rödlistad svamp.
Den lyser vackert orange där den sitter
på en gammal murken granstam. Den kan bli
ännu vackrare, rödare, säger Tore. Klibbticka,
en vanlig art, sitter på samma stam. Lite längre fram sitter en tallticka på en tall. Runt om
oss hörs hela tiden lockande domherrar. Det
är en spännande skog vi promenerar genom.
Tore pekar på diverse växter och svampar.
Det är inte bara fåglar som du tittar på
i naturen?
– Nej, jag är allmänt intresserad av naturen, särskilt insekter. Men floran intresserar
mig också.
Tore jobbar lite vid sidan om sina studier
med att artbestämma skalbaggar, ett uppdrag
från Jordbruksverket. Sverige importerar
timmer från andra länder och man behöver
kontrollera att vi inte får in arter vi inte vill
ha, invasiva arter, säger Tore.
Har ni hittat några?
– Nej bara ett par arter som knappt längre
finns i Sverige. Vi har hittat granbock och
tolvtandad barkborre som troligen har följt
med utländskt timmer in, det är ju lite kul.
Vi fortsätter vår promenad och når Sågarbofjärden. Isen ligger alldeles blank i ett
tunt lager. Snart kommer vi till Billhamn, en
tidigare fiskehamn med åretruntboende, nu
bebos de äldre husen av sommargäster. Så här
på vintern känns allt väldigt öde. Vi möter
dock ett par som är ute med sin hund, hittills
har vi varit ensamma på vår promenad. Här
brukar man se kungsfiskare, säger Tore. Idag
när isen ligger så ser det mörkt ut att få syn
på den lilla blå juvelen.
Promenaden går längs en klapperstensstrand, genom havtornsbuskar, som fortfarande lyser av bär i orange, och så är vi
framme vid Billskaten, udden längst ut.
Rakt ut ser vi Eggegrund med sin fyr. Där
bedriver Gävleskådare ringmärkning. Vi fikar
och pratar kryssande av fåglar, detta med att
fara land och rike runt och leta rariteter, och
eko-skådning.

– Det var lite mer förr. Nu känns det roligare att hitta arter själv. Jag har inte tänkt
i termer av eko-skådning innan man började
prata mer allmänt om det. Jag har ju cyklat i
hemmamarkerna hela tiden, det var det enda
sättet för mig att ta mig runt. Jag räknade hur
långt jag cyklade ett år och hamnade på 200
mil. Men någon särskild eko-lista har jag inte.
Inventerar du fågel? Det behövs ju fler
som inventerar fågel.
– Jag har en vinterfågelrutt. Men jag har
funderat på att engagera mig mer, men det är
lite svårt när man inte vet var man hamnar
efter studierna. Man bör ju hålla på under ett
antal år inom samma område.
Vi börjar vår promenad tillbaka och Tore
pekar ut fler svampar och växter. Där har vi
en bladrosett av ryl, en sorts ljungväxt med
gröna styva blad. Bladen lyser fint gröna på
marken. Och där har vi en kragjordstjärna, en
svamp som ser ut som en vit ”boll” som sitter
på flikar. Domherrarna hörs fortfarande med
sitt mjuka, vemodiga lock i skogen.
Det har blivit eftermiddag när vi når parkeringen. Nu står det fler bilar här, familjer
tar en lördagspromenad ut på Billudden. När
vi kom fanns inga bilar här. Under hemvägen
mot Uppsala, på gamla E4:an, pekar Tore på
ett kalhygge och säger att här häckade 2014
ett varfågelpar som fick ut ungar. Den första
säkerställda häckningen i Uppland sedan
1990.
Aha, vem hittade den häckningen?
– Det var jag, säger Tore lite lätt försynt.

Tore Dahlberg
– Ålder 21.
– Är inne på tionde fågelskådaråret
– Studerar Biologi och Miljövetenskap
för en kandidatexamen vid Sveriges
lantbruksuniversitet i Uppsala.
– Nyligen invald i Regionala rapportkommittén för Gästrikland
–Favoritfågel är hussvala - världens
mysigaste tjatter
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