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Smultronstället: Hjälstaviken

har blivit mer regelbundna och sker med större entu-
siasm, då mitt intresse för naturfotografering har vuxit 
de senaste åren. Hjälstaviken är ett väldigt bra ställe 
för att fota fåglar, då det är nästan omöjligt att vara 
där utan att se någon. Vid Hjälstaviken har ovanliga 
arter synts, bland annat kolymasnäppa, natthäger och 
dvärg örn. Detta lockar självklart till sig fågelskådare 
från hela landet. Det finns också fågel året runt. På 
vintern kan man se vråkar, örnar och – om vintern 
inte är för kall – skäggmesar. På våren och sommaren 
finns det självklart mycket fågel, bland annat svanar, 
tranor, gäss och änder. På sommaren kan också rör-
drommen observeras i vassen. Hösten vid viken är en 
högtid för alla som gillar gäss.

Hjälstaviken är en populär fågellokal 
i Uppland som jag har besökt flera 
gånger. Första gången var jag bara tre 
år gammal, så minnena därifrån är gan-

ska varierande. De tidiga årens besök var inte särskilt 
underhållande, men jag minns det spännande fågel-
tornet. Den kilometerlånga promenaden till tornet 
kändes som en mil, men belöningen var att sitta högst 
upp i tornet och skåda ut över landskapet. En grej jag 
tyckte var fascinerande var all hög vass och tanken på 
vad som befann sig där inne. Det var kul och mystiskt 
att gå runt på spångarna, mitt i all denna vass. Nu-
förtiden vet jag att man där kan hitta små charmiga 
skäggmesar, som nästan ser lite sminkade ut. Besöken 
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NUMERA ÄR HJÄLSTAVIKEN i gott skick, men det har 
inte alltid varit så. I Nationalencyklopedin finns en 
kort text om Hjälstaviken från 1992 som lyder:

”Den är nu nästan helt igenvuxen och i behov av 
vård”

Att viken nu fått vård och mår bättre visar att 
människor faktiskt har agerat i denna fråga. Folk bryr 
sig om denna lokal väldigt mycket – om att den ska 
vara fri från miljöhot – och det finns många goda 
anledningar till det. Hjälstaviken är ett våtmarkspa-
radis för fåglar och andra organismer. Här finns ett 
kulturlandskap som präglats av århundraden av bete, 
slåtter och åkerbruk. Idag finns betade strandängar, 
översvämningsmarker, vidsträckta vassbälten och öp-
pet vatten.

Hösten 2017 uppehöll sig rekordmånga gäss vid 
Hjälstaviken inför flyttningen söderut. Det sägs ha 
varit över 50 000 gäss, mest grågäss, sädgäss och vit-
kindade gäss, och jag är glad att jag fick uppleva detta 
skådespel. Gässen befann sig i viken och på ängarna 
kring fågeltornet. Det var ett väldigt kacklande på 
gässen. Emellanåt exploderade allt; himlen blev näs-
tan svart av alla gäss, och kacklet blev överrumplande. 
Jag kunde nästan känna alla vingslag i luften. Tydli-
gen hade en pilgrimsfalk kommit lite för nära, vilket 
skrämmer upp alla gäss i luften. Det var en unik upp-
levelse som jag hade i Hjälstaviken. 

Text & foto: Johan Carlberg, PRAO-elev på ArtDatabanken i 
oktober 2017.

Hjälstaviken norr om Ekolsund i Uppland, mellan Enköping och Uppsala, är ett eldorado för fågelskådare. Strandängarna och den nä-
ringsrika lerslättsjön i kombination med åkerlandskapet gör området attraktivt för fåglar. Bland vikens många sevärdheter kan nämnas 
de tusentals gäss som rastar under vår och höst. Bilden på föregående sida visar ett uppflog av vitkindade gäss. På denna sida ses en 
flygande vitkindad gås (uppe t.v.), tusentals rastande gäss i oktober 2017 (uppe t.h.), ”himlen nästan svart av gäss” (nere t.v) och vas-
sens sminkade akrobat, skäggmesen, här en hane (nere t.h.).
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