
Meddelande 13 2006

HÄCKANDE KUSTFÅGLAR
på Holmöarna



 



Häckande kustfåglar 
på Holmöarna



Ansvarig funktion: Miljöanalys
Text: Pekka Bader, Lars Edenius, Joakim Lessmann
Omslagsfoto: Joakim Lessmann. Tobisgrisslor på Holmöarna. 
Layout: Elisabeth Lindström och ChriStina Strömberg
Publiceringstillstånd: Bakgrundskartor ur allmänt kartmaterial från Lantmäteriet. Medgivande 94.0410                 
Tryckeri: Länsstyrelsens tryckeri, Umeå år 2006
Upplaga: 150 ex  
                  ISSN: 0348-0291         



Förord

Öar och skär i Norra Kvarken hyser ett rikt kustfågelliv och mångfalden av arter och antalet indivi-
der är intressant ur ett nationellt perspektiv. Stora delarna av Holmöarna avsattes 1980 till naturre-
servat, bland annat med utgångspunkt från områdets rika kustfågelfauna. Svärta och tobisgrissla är 
två arter som förekommer i nationellt betydelsefulla antal i Holmöarkipelagen. 

Häckande skärgårdsfåglar bedöms vara en bra indikator för miljötillståndet och den biologiska 
mångfalden i skärgårdsmiljö. År 2000 påbörjades på allvar diskussionen om hur kustfågelfaunan på 
Holmöarna, men även i hela Norra Kvarken, på bästa sätt skulle följas upp och övervakas i ett lång-
siktigt perspektiv. Ett övervakningsprogram för häckande kustfågel ska kunna ligga till grund för 
bedömning av de nationella och regionala miljömålen samt bedömning av gynnsam bevarandestatus 
i Natura 2000 habitat. Ett nära samarbete kring dessa frågor finns med Finland inom Kvarken Miljö 
II, ett Interreg IIIA-projekt. 

Rapporten omfattar tre artiklar med fokus på häckande kustfågel i Holmöarkipelagen: 

Den första artikeln är en redovisning av de inventeringar som har genomförs i fyra områden 
längs Holmöarnas östra sida under perioden 2000-2003. Inventeringarna genomfördes av Stora 
Fjäderäggs fågelstation i samarbete med och finansierat av Länsstyrelsen i Västerbotten och Umeå 
kommun. Utvärderingen av inventeringsresultaten gjordes av Pekka Bader och Joakim Lessmann. 

Den andra artikeln har författats av Lars Edenius och är en statistisk utvärdering av de inventeringar 
som genomfördes under åren 2000-2003. Dessutom diskuteras i artikeln kustfåglars värde som indi-
kator för miljöförändringar i skärgårdsmiljö och där lämnas även ett förslag till upplägg av ett över-
vakningsprogram av häckande kustfågel på Holmöarna. 

Den sista artikeln, som är skriven av Lars Edenius, är en utvärdering av en metodstudie för in-
ventering av svärta som genomfördes inom Interregprojektet Kvarken Miljö II sommaren 2004. 
Kvalitetssäkring och harmonisering av inventeringsmetoder mellan Sverige och Finland görs i syfte 
att i framtiden kunna etablera ett gemensamt övervakningsprogram för bland annat svärta i Norra 
Kvarken. 

Gunilla Forsgren Johansson  Michael Schneider
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Inledning
Holmöarnas många skär hyser ett riksintres-
sant kustfågelliv, där förekomsterna av to-
bisgrissla och svärta utgör höga andelar av 
de nationella bestånden. Under fyra års tid 
har Stora Fjäderäggs fågelstation, på upp-
drag av Länsstyrelsen i Västerbottens län och 
Umeå kommun, inventerat kustfåglar längs 
Holmöarnas ostsida. Avsikten har varit att i 
form av en pilotstudie utprova en för fågellivet 
förhållandevis skonsam inventeringsmetodik 
för att långsiktigt följa ögruppens kustfå-
gelfauna, utan att totalinventera ögruppen. 
Inventeringarna har genomförts dels i syfte att 
övervaka kustfågelbeståndet i ett för regionen 
särskilt viktigt område och dels för uppfölj-
ning av biologisk mångfald i Holmöarnas 
naturreservat. Tidigare har totalinventeringar 
av hela ögruppens kustfågelfauna genomförts 
198� och 199� (Sundström 1995), av landfå-
gelfaunan 1973 och 1996 (Bader m fl 1998) 
och av fågelfaunan knuten till ögruppens sjöar 
1992 (Olsson 1992).

Syftet med denna redovisning är att redogöra 
för inventeringsresultaten, beskriva använd 
metodik och att i stora drag diskutera vad 
som bör beaktas inför eventuell framtida in-
venteringsverksamhet på Holmöarna. Vidare 
görs en genomgång av skyddsstatusen hos 
befintliga fågelskyddsområden på Holmöarnas 
östsida som har ingått i inventeringarna. I rap-
porten redovisas även öar och ögrupper som 
idag inte har något särskilt skydd för kustfågel 
och som bedöms vara lämpliga fågelskydds-
områden.

Inventeringarna har under alla fyra år finansie-
rats av Länsstyrelsen i Västerbottens län och 
Umeå kommun. Finansieringen har dels be-
stått av ett bidrag till Stora Fjäderäggs fågel-
station och dels ett bidrag till driftskostnader 
för båt. Inventeringsarbetet har genomförts på 
ideell basis och omfattningen av inventering-
arna har därför styrts av tillgång på personal 
med rätt kompetens under perioder med vä-
derförhållanden som medgav inventering. 
Arbetstid för resultatsammanställning har fi-
nansierats av länsstyrelsen.

Metodik

Urval av öar

Valet av inventeringsområden gjordes med 
199� års totalinventering som underlag 
(Sundström 1995). Ögruppens östra sida har 
de största tätheterna och viktigaste fågelkolo-
nierna, men det finns även enskilt viktiga öar 
och ögrupper norr och väster om huvudöarna. 
Häckningar av kustfåglar inom Holmögruppen 
är generellt sett koncentrerade till de yttre 
öarna. Med denna kunskap som grund gjor-
des ett urval av fyra delområden öster om 
Holmögruppen från Malgrundet i söder till 
Malbådan i norr (figur 1).
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Figur 1. Inventerade delområden 1 till 4. Kartor över 
delområdena återfinns i figurerna 2 a-d.

Vissa öar med endast enstaka häckande par 
sjöfåglar och som dessutom är skogbevuxna 
har bedömts sakna framtid som häcköar och 
har därför ej inventerats vidare efter första 
besöket. I inventeringsområdena finns även 
framtida potentiella häckskär och grynnor. I 
nuläget saknar de häckfåglar men i framtida 
inventeringar bör häckfåglarnas utveckling 
följas på dessa öar. Vid planeringen av inven-
teringen bedömdes simänder vara svåra att 
inkludera i denna begränsade inventering och 
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med detta urval av områden följer att simänder 
som kricka och skedand saknas som häck-
fåglar i inventeringsområdet. De inventerade 
öarna och ögrupperna finns namngivna i tabell 
1 och markerade i figur 2 a-d.
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Figur 2 a-d. Inventerade öar och ögrupper i de fyra delområdena under de två inventeringsperioderna. Under period 
1 inventeras svanar, gäss och änder och under period 2 inventeras vadare, labb, måsfåglar, alkor och tättingar. Kors 
markerar besökta öar som senare har exkluderats. Se även tabell 1.  



Kustfågelinventeringar längs Holmöarnas ostsida..., sida �

Tabell 1.       

Inventeringsområden, det vill säga öar och ögrupper. Vid ögrupper kan enskilda öar inventeras under 
inventeringsperiod II (vadare, måsar m fl), men under inventeringsperiod I måste en ö på grund av att inventeringen 
sker från båt ofta behandlas tillsammans med övriga öar i ögruppen. Malbådan (1) är i praktiken nästan detsamma 
som Malbådanvattnen (16) då bara en ö är aktuell, men ett vidare område har definierats för omgång I av praktiska 
skäl. Delområden återfinns i figur 1 och inventeringsområden i figur 2 a-d. 

nr namn startår slutår kommentar delområde antal 
öar

inventerings- 
period

1 Malbådan 2000 1 1 II
2 Nörd-Slokisögern 2000 1 1 II
3 Sör-Slokisögern 2000 1 1 II
16 Malbådanvattnen 2000 1 1 I
17 Slokisögrarna 2000 1 2 I
23 Hans-Mickelsögrarvattnen 2001 Tillkommet 2001. 1 2 I
27 Yttre Hans-Mickelsögern 2001 Tillkommet 2001. 1 1 II
28 Inre Hans-Mickelsögern 2001 Tillkommet 2001. 1 1 II
4 Idmanskallen 2000 2 1 II
5 Öster-Engelskhällan 2000 2 1 II
6 Väster-Engelskhällan 2000 2 1 II
18 Engelskhällorna och 

Idmanskallen
2000 2 3 I

9 Nörd-Storvikögern 2000 3 1 II
10 Sör-Storvikögern 2000 3 1 II
11 Fulingen N 2000 3 1 II
12 Fulingen Ö 2000 3 1 II
13 Fulingen V 2000 3 1 II
20 Storvikögrarna 2000 Inga änder 

inventerade 2002 
pga motorhaveri.

3 2 I

21 Fulingvattnen 2000 Inga änder 
inventerade 2002 
pga motorhaveri.

3 3 I

24 Truthällögrarvattnen 2001 Tillkommet 2001. 3 1 I och II
25 Malskärögern 2001 Tillkommet 2001. 3 1 I och II
26 Malskärstenen 2001 Tillkommet 2001. 3 1 I och II
14 Malögern 2000 4 1 II
15 Malgrundet-Malgrundbådan 2000 4 1 II
22 Malgrundvattnen 2000 Inga änder 

inventerade 2002 
pga motorhaveri.

4 3 I

29 Ö om Malgrundbådan 2001 Tillkommet 2001. 4 1 II
7 Norra Jägarögrarna 2000 2000 Avskrivet i 

samband med 
fältbesök år 2000.

1 II

8 Södra Jägarögrarna 2000 2000 Avskrivet i 
samband med 
fältbesök år 2000.

1 II

19 Jägarögrarna 2000 2000 Avskrivet i 
samband med 
fältbesök år 2000.

2 I
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Inventeringsmetodik 

Den inventeringsmetodik som använts är en 
omarbetning av Andersson (1998) som bygger 
på BIN - Fåglar (SNV 1978) och kustfågelin-
venteringar i Stockholms skärgård. Med detta 
metodval möjliggörs vissa jämförelser med 
andra inventeringar, men som poängteras av 
Andersson (1998) är det viktigaste att erhålla 
en repeterbar metod, med de modifieringar 
som respektive inventering kräver.

Eftersom Västerbottenskusten skiljer sig 
vad gäller klimat och arter jämfört med 
Stockholms skärgård där metoden är utarbe-
tad, gjordes ett antal anpassningar av metoden 
till de lokala förhållandena. Dessa modifie-
ringar redovisas nedan.

Inventeringslag 

Under första inventeringsperioden har tre el-
ler fyra personer deltagit: En båtförare och två 
eller tre personer som varit sekreterare och 
inventerare. Under andra inventeringsperioden 
har två eller tre personer delat på allt arbete.

Tre personer har genmfört större delen av 
inventeringsarbetet. Förutom dessa finns det 
ytterligare tre personer som har deltagit under 
vissa inventeringsomgångar och har inblick i 
inventeringsmetodiken. 

Inventeringsperioder

Enligt Anderssons (1998) ursprungliga meto-
dik genomförs inventeringen under tre perio-
der. Var och en av arterna räknas endast under 
ett av dessa tillfällen. För västerbottniska för-
hållanden gjordes bedömningen att det endast 
behövs två inventeringsperioder då de enligt 
metodiken tidigt häckande arterna (knölsvan, 
grågås, ejder) häckar senare än i Stockholms 
skärgård och därmed kan räknas senare. För 
båda inventeringsperioderna har vi eftersträvat 
start i soluppgången.

Period I: 2� maj-�1 maj, första året uppskjutet 
till 11 juni på grund av väderförhållandena. 
Period II :24 juni-� juli.

Fältförfarande och artgrupper

Period I: Inventering av svanar, gäss och än-
der. Inventeringen gjordes från båt genom att 
sakta köra cirka 100-150 m från stranden runt 
öarna och räkna på vattnet liggande fåglar som 
bedömdes höra till ön. Ingen form av linjetax-
ering mellan öar gjordes. Rutterna dokumen-
terades på kartmaterial under inventeringens 
gång för att eftersträva samma färdväg år från 
år. Dubbelräkningar har naturligtvis undvikits 
i möjligaste mån. Under första inventerings-
omgången har även vissa sparsamt förekom-
mande arter, såsom labb och skräntärna, av 
nyfikenhet noterats i syfte att utröna om dessa 
arter överger häckplatser under säsongen och 
om förekomstmönstret första omgången är det 
samma som andra omgången. Detta data redo-
visas ej närmare i denna rapport.

Period II: Inventering av vadare, labb, måsfåg-
lar, alkor och tättingar. Landstigning av båda 
inventerarna gjordes på alla öar. Små skär 
räknades från öns högsta punkt och på övriga 
öar gick observatörerna runt ön ett stycke upp 
från strandlinjen. Observatörerna ansvarade 
växelvis för olika artgrupper vid olika land-
stigningstillfällen. Ibland, men inte regelmäs-
sigt, har någon art räknats av båda invente-
rarna som en form av kvalitetskontroll. Dessa 
provräkningar har givit god överensstämmelse 
inventerarna emellan. För vidare detaljer se 
Andersson (1998).

Parbedömning

Bedömning av antalet par följer med mycket 
få undantag Andersson (1998).

Period I: För svanar och gäss har enstaka 
fåglar samt par räknats. Grupper med mer än 
två fåglar har ej räknats. För änder har grund-
principen varit att en hane representerar ett 
par. Hanar med eller utan hona har räknats 
och grupper med fem fåglar eller fler har ej 
räknats. Outfärgade individer har räknats om 
de har varit i grupper om högst två fåglar. För 
ejder har även hanflockar med mer än 5 fåglar 
räknats om de har varit nära en trolig häckö. 

Period II: Adulta fåglar som har bedömts höra 
till ön har räknats och antalet halverats för att 
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få antalet par. Generellt sett har inga försök 
gjorts att könsbestämma fåglarna under denna 
period. Fisk- och silvertärnors förekomst på 
enskilda öar har noterats, men det är endast 
det totala antalet par av dessa två arter som 
kan användas i analyser.

Datalagring

Inventeringsresultaten har noterats på stan-
dardiserade inventeringsprotokoll och årli-
gen förts in i en databas i Access på Stora 
Fjäderäggs fågelstation. En kopia av denna 
bas finns hos Länsstyrelsen i Västerbottens 
län, liksom en kort beskrivning av basens upp-
byggnad. Samtliga observationer gjorda under 
inventeringarna har även lagrats i Databas 
Miljö och Natur (DMN) hos länsstyrelsen.

Resultat och diskussion
Inventeringsresultaten finns summerade i ta-
bellerna 2 och � samt per enskilt inventerings-
område i bilagorna 1 och 2.

Kommentarer för några arter och 
artgrupper

Storskarv

Storskarv har under många år översomrat 
kring Holmöarna och andra delar av landska-
pet Västerbotten. Under de här redovisade 
inventeringarna har storskarv observerats 
men ej under omständigheter som tyder på 
häckning. Arten har ökat i antal och spridit sig 
norrut i landet under de senaste decennierna 
och i Ångermanland häckar arten med i stor-
leksordningen 700 par (Svensson m fl 1999, 
Pettersson 1999). I Västerbotten har häckning 
konstaterats med 9 par utanför Byske 1999 
och �2 par utanför Hörnefors 2001 (rrk Vb, 
Sundström & Olsson 2005). Häckningarna är 
de hittills nordligaste i Sverige (SOF 2002). 
Ännu finns dock inga tecken på häckningar på 
Holmöarna och arten har ej heller rapporterats 
häcka i den finska delen av Norra Kvarken 
(Sundström & Olsson 2005).

Svanar, gäss och änder

De arter som har inventerats under första pe-
rioden i slutet av maj och början av juni, och 
i synnerhet änder, är de som av flera anled-
ningar vållat störst problem att inventera. Det 
har varit svårt att bedöma vilka individer som 
verkligen häckar och hur många par de ska an-
ses representera. Det är också dessa parskatt-
ningar som har påverkats mest av väderbe-
tingelserna, med vågor som gömmer fåglarna 
i vågdalarna och gör att inventerarna inte kan 
spana ordentligt. Det är också denna invente-
ringsperiod som har drabbats av praktiska pro-
blem med bland annat motorhaveri. Urvalet av 
ytterskärgårdsöar visade sig inte vara optimalt 
för flera arter änder. Förhoppningen var att vi 
skulle få tillräckligt stora stickprov av arter 
som svärta, storskrake och småskrake som 
även häckar i betydande antal på större skog-
beklädda öar. 
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Tabell 2.        

Parskattningar för alla inventerade arter som bedömts häcka. Under a redovisas parskattningar för öar som inventerats 
första gången år 2000, exklusive två öar som utgick ur inventeringen efter ett år. Under b redovisas parskattningar för 
öar som inventerats första gången år 2000 eller 2001. Grått: Under inventeringsperiod I år 2002 (andfåglar, se även 
tabell 3), inventerades inte alla öar på grund av motorhaveri, vilket gör antalsserierna ofullständiga. För övriga artgrupper 
(inventeringperiod II) är serierna fullständiga. Andfåglar och alkor underskattades sannolikt år 2003 på grund av kraftig vind.

Inventeringsperiod I.
a b

Art 2000 2001 2002 2003 2001 2002 2003
Knölsvan 1 1 1 1
Grågås 8 4 4 7 14 4 13
Kanadagås 3 4 6 3 10 6 6
Vitkindad gås 1
Bläsand 3 3
Gräsand 8 1 4 1 1 4 1
Stjärtand 5 5
Vigg 98 64 50 46 92 54 49
Bergand 1
Ejder 26 10 2 4 11 2 4
Svärta 50 90 22 25 132 28 41
Knipa 1 9 10
Småskrake 14 26 17 13 36 18 15
Storskrake 39 25 7 15 45 8 22
Totalt 248 239 115 115 357 127 153

Inventeringsperiod II.
Strandskata 5 8 8 11 10 14 13
Rödbena 19 20 32 28 28 43 39
Drillsnäppa 2
Roskarl 34 31 38 33 40 53 41
Totalt 58 59 78 72 78 112 93

Labb 5 5 6 6 7 8 8
Skrattmås 48 13 10 34 17 27 48
Fiskmås 311 213 251 229 320 343 326
Silltrut 76 34 44 37 51 85 121
Gråtrut 82 90 78 80 103 95 95
Havstrut 7 9 8 6 11 10 8
Skräntärna 1 2 2 1 3 2
fisk-/silvertärna 209 169 285 269 221 338 311
Totalt 739 533 684 663 731 909 919

Sillgrissla 1 1
Tordmule 6 1 6 1
Tobisgrissla 1958 2150 2062 1503 2396 2280 1620
Totalt 1958 2156 2064 1503 2402 2282 1620

Skärpiplärka 19 23 27 22 29 34 30
Sädesärla 25 27 25 20 36 33 26
Stenskvätta 7 10 17 16 13 21 20
Totalt 51 60 69 58 78 88 76
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Tabell 3.        

Parskattningar för alla inventerade andfåglar som bedömts häcka. Under a redovisas parskattningar för öar 
som inventerats alla år under perioden 2000-2003 (därmed elimineras effekten av motorhaveriet år 2002 i 
tabell 2). Under b redovisas parskattningar för öar som inventerats alla år under perioden 2001-2003. År 2003 
underskattades troligen antalet änder på grund av kraftig vind.      

a b
Art 2000 2001 2002 2003 2001 2002 2003
Grågås 5 1 4 4 1 4 4
Kanadagås 2 1 6 1 2 6 3
Bläsand 3 3
Gräsand 2 1 4 1 4
Stjärtand 1 1
Vigg 57 31 50 21 36 54 21
Bergand 1
Ejder 2 3 2 1 4 2 1
Svärta 22 38 22 12 41 28 16
Knipa 1
Småskrake 7 15 17 3 15 18 3
Storskrake 20 13 7 5 14 8 6
Totalt 119 104 115 47 115 127 54

Liksom storskarv är vitkindad gås en art som 
har expanderat norrut i landet (SOF 2002, 
Svensson m fl 1999). De första häckning-
arna (tre stycken) i Västerbotten konstate-
rades 2001, varav ett häckningsförsök på 
Holmöarna (rrk Vb). I Ångermanland häckar 
arten med i storleksordningen en handfull par 
(Pettersson 1999, Svalan). Av häckningarna i 
Holmöinventeringarna är det endast en, ett par 
på Malskärögern 200�, där häckande fåglar 
har räknats under ”rätt” inventeringsperiod. År 
2001 gjorde ett par ett misslyckat häcknings-
försök på Malskärögern, vilket observerades 
under andra inventeringsomgången. Därtill 
observerades en individ på ett skär NO om 
Malgrundet-Malgrundbådan i samband med 
övernattning efter inventeringsarbetet. År 
2002 konstaterades häckning kring Malskärste
nen-Malskärögern; de fyra ungarna och föräld-
rarna sågs under ”fel” inventeringsperiod. År 
200� sågs föräldrarna under den första, ”rät-
ta”, inventeringsperioden, och de tre eller fyra 
ungarna under andra inventeringsperioden.

När det gäller grågås misstänker vi att resulta-
ten innefattar en stor del icke häckande fåglar 
och att flera ruvande individer har missats, då 
arten är mycket skygg på häckplats. Med den 
definition av häckare som använts är detta fel 

svårt att undvika, med mindre än att metodi-
ken ändras. Huruvida detta är en brist sett till 
långsiktig miljöövervakning har vi ingen tyd-
lig uppfattning om. När det gäller kanadagås 
däremot, är vår uppfattning att observationer-
na utgörs av mestadels häckande fåglar och att 
metodiken därmed fungerar väl. 

Holmöarna utgör ett av landets starkaste 
fästen för svärta, en art som gått tillbaka 
kraftigt i stora delar av Östersjön under lång 
tid samtidigt som beståndet anses ha ökat i 
Västerbotten under senare tid (SOF 2002, 
Svensson m fl 1999, Olsson & Wiklund 1999). 
År 199� totalinventerades ögruppen och 1�88 
par noterades (Sundström 1995), att jämföra 
med som mest 1�2 par i föreliggande inven-
tering (tabell 2). Urvalet av öar i föreliggande 
inventering, de yttre skären, innebär sannolikt 
att en tämligen liten del av artens viktigaste 
tillhållsområden på ögruppen inventeras, samt 
att antalet lätt påverkas av väderförhållanden. 
Svärta söker vid blåsigt väder skydd inne i vi-
kar och sjöar och kan sålunda undgå upptäckt. 
Under optimala väderbetingelser skulle nuva-
rande inventeringsområde och metodik kunna 
omfatta ungefär en knapp tiondel av beståndet, 
vilket med tvekan kan anses tillfredsställande. 
Under åren 2000-200� har inventeringsbeting-
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elserna varierat kraftigt, och vår slutsats blir 
att inventeringen i dess nuvarande utformning 
ej är lämplig för att följa beståndet av svärta. 
Motsvarande resonemang kan helt eller delvis 
tillämpas även på små- och storskrake. Data 
från föreliggande inventering tyder dock inte 
på några stora förändringar av svärtbeståndet 
under inventeringsperioden (tabell �), men det 
är en mycket osäker tolkning. Jämförs resulta-
ten med inventeringen från 199� är antalet par 
svärta lägre än förväntat vilket snarast pekar 
mot en minskning än den ökning som tycks 
ske i övriga Västerbotten. Det bör dock under-
strykas att detta är en osäker jämförelse av två 
inventeringsmaterial med olika inventerings-
metod. Icke desto mindre ger det anledning till 
vidare uppföljning. 

För bland annat ejder gäller att inventeringar 
skulle kunna genomföras något tidigare på 
året. Detta förklarar dock ej de påtagliga skill-
naderna jämfört med 199� års totalinvente-
ringar (samma inventeringsperiod), då antalet 
ejder verkar ha varit tydligt högre. Ejder- och 
viggbeståndens viktigaste häckningsområden 
ingår till stor del i inventeringsområdet och 
förändringar borde kunna följas. Vi tror att 
något har hänt med ejderbeståndet och att en 
reell minskning kanske har skett. 

Vid inventering av vigg fanns det under första 
inventeringsomgången vissa smärre problem 
att bedöma antalet par för uppflygande flockar, 
antagligen beroende på att detta års invente-
ringar genomfördes sent och att hanarna hade 
hunnit samlas i flockar. Dock verkar inven-
teringsområdet täcka en jämfört med andra 
änder större del av tillhållen. Inventeringen 
verkar därför kunna fungera för att följa vigg-
beståndet. 

Bergand är en sent häckande art som sett till 
totalinventeringarna åren 198� och 199� har 
gått tillbaka. Under dessa år hittades 20 res-
pektive 9 par (Sundström 1995). Vi har i våra 
inventeringar haft två observationer av arten, 
av vilka den ena bedömdes representera ett 
par. Därmed kan konstateras att med den me-
tod som tillämpats går det ej att följa arter som 
bergand med få häckande par och anonym till-
varo på häckplatsen. 

Vadare

Av denna inventerings resultat att döma är det-
ta en artgrupp med stabila antal, möjligen vi-
sar rödbena en trend till ökande antal på vissa 
öar. Inventerarna har rent inventeringstekniskt 
upplevt det som en grupp som ger tillförlitliga 
resultat. Gruppen utgörs av främst tre arter; 
strandskata, rödbena och roskarl. Förutom 
dessa påträffas regelbundet bland annat ras-
tande kärrsnäppor och brushanar.

Labbar och måsfåglar

Inom denna grupp finns arter som uppvisar 
förhållandevis stabila antal par men även arter 
som verkar variera kraftigt. Liksom för va-
darna är det en grupp som inventerarna rent 
inventeringstekniskt har upplevt ge tämligen 
tillförlitliga resultat. 

I inventeringen har årligen 7-8 häckande 
par labb påträffats på Holmöarna och vid 
totalinventeringen år 199� räknades 2� par  
(Sundström 1995). Under 2001-2002 påträf-
fades 54 par längs länets kust, exklusive 
Holmöarna (Sundström & Olsson 2005). Arten 
har ökat kraftigt i landet de senaste decen-
nierna och så även i Västerbottens län (SOF 
2002).

Bland måsar och trutar verkar en viss om-
fördelning ske mellan öar och år, men totalt 
sett verkar inventeringen vara användbar för 
att långsiktigt följa bestånden. Omflyttningar 
sker främst bland skrattmås och silltrut vars 
totalantal också varierar påtagligt mellan åren, 
medan gråtrut och fiskmås uppvisar mindre 
svängningar.

På 1� öar har häckande skrattmås påträffats, 
vanligen med 1-2 par. Fem mindre kolonier 
med mer än tio par har påträffats, den största 
med 31 par. Kolonierna är som nämnts inte 
stabila, utan verkar flytta runt bland öarna. 
På en ö har kolonier funnits två år i rad; 
Malskärögern, med 15 och 1� par under år 
2002 respektive år 200�. Inventeringarna är 
inte heltäckande som exempelvis 199� års in-
ventering, då 107� par noterades på ögruppen 
(Sundström 1995), men vid denna jämförelse 
står det ändå helt klart att arten har gått tillba-
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År 2001 observerades 11 tordmular vid den 
stora tobisgrisslekolonin och tordmule har 
noterats i 1-� exemplar under övriga år. Vid 
ett tillfälle har även en sillgrissla observerats 
vid denna tobisgrisslekoloni. Både tordmule 
och sillgrissla häckar med �900 respektive 
1�00 par på ön Bonden i södra delen av länet 
(Sundström & Olsson 2005) och tordmule 
häckar även i finska delen av Norra Kvarken. 
Det förefaller därför rimligt att tordmule skul-
le kunna etablera sig på Holmöarna inom den 
närmaste tiden, men kanske mindre troligt att 
sillgrissla kommer att göra det.

Tättingar

För att kunna göra jämförelser med tidigare 
Holmöinventeringar, har tre tättingar inklude-
rats i inventeringarna; skärpiplärka, sädesärla 
och stenskvätta. Införlivandet av dessa arter 
har inte inneburit något nämnvärt extraarbete 
och av dessa är förekomsten av skärpiplärka 
anmärkningsvärd. För Sverige uppskattades 
antalet par i slutet av 1990-talet till �000-5000 
par, efter att arten under något decennium gått 
tillbaka i delar av landet (SOF 2002). Arten 
påträffades i en knapp handfull par längs 
Västerbottenskusten åren 2001-2002 och antas 
sedan 199� års inventering förekomma med 
cirka 50 par på Holmöarna (Sundström & 
Olsson 2005, Sundström 1995). Under åren 
2000-200� har cirka �0 par påträffats årligen 
på Holmöarna och år 200� fanns arten på 
1� av 19 inventerade öar. Arten förekommer 
med ett par hundra par i finska delen av Norra 
Kvarken (Rinkineva & Bader 1998). 

Dödlighet bland ögruppens fåglar

Under senare år har det uppmärksammats att 
måsfåglar dör efter att först ha varit apatiska 
och till synes oskadda. Detta har främst upp-
märksammats i södra delen av landet, men 
även från Västerbottens län finns rapporter om 
detta fenomen. År 2002 hittades ett 20-tal sju-
ka gråtrutar i Snöanskärgården. Under de fyra 
år föreliggande inventering har pågått har inte 
några tecken på massdöd setts på Holmöarna. 
Däremot har en fågel med nedanstående 
symptom påträffats; en vimsig adult silltrut på 
Öster-Engelskhällan den 28 juni 200�. Den 

ka på de mindre öarna längs ögruppens ostsida 
sedan år 199�.

Vid inventeringarna år 199� noterades fem 
par skräntärna på ögruppen (Sundström 1995) 
Under inventeringarna åren 2000-200� har 1-� 
par påträffats årligen. Dessa sju häckningar 
har genomförts på fyra öar och en bounge har 
observerats. Arten är ovanlig, 1999 beräkna-
des drygt 500 par häcka i Sverige (SOF 2002) 
och under åren 2001-2002 hittades 12 par 
längs Västerbottenskusten, samtliga i Norra 
Kvarken som inklusive finska sidan omfat-
tar totalt knappt 80 par (Sundström & Olsson 
2005). 

Vad gäller fisk- och silvertärna tycks me-
todiken fungera lika väl som för måsar, 
även om enskilda kolonier varierar kraftigt 
i storlek mellan åren. Exempelvis var anta-
let par på Idmanskallen och Malbådan 2001 
cirka en tiondel jämfört med de andra åren, 
utan att vi känner till någon särskild stör-
ning detta år (se även kommentarer under 
Fågelskyddsområden). 

Alkor

Tobisgrisslan har på Holmöarna ett mycket 
starkt fäste med 2700 par observerade år 199� 
och Sveriges största enskilda koloni om 1042 
par (Sundström 1995). År 1999 uppskat-
tades det svenska beståndet uppgå till cirka 
10 000 par (SOF 2002). Arten verkar hålla 
ställningarna och under åren 2000-2002 har 
det räknade antalet par i den största kolonin på 
Malgrundet-Malgrundbådan legat förvånans-
värt stabilt i intervallet 1177-1187. Övriga ko-
lonier i inventeringsområdet är under samma 
period antalsmässigt tämligen oförändrade och 
inventeringsmetodiken verkar fungera väl. För 
inventering av tobisgrissla är det några särskilt 
viktiga komponenter att beakta; dels tiden på 
dygnet och dels vind- och vågförhållanden. 
Inventeringen från år 2003 exemplifierar detta, 
då det observerades 25 % färre par (tabell 2) 
till följd av vindförhållandena som tvingade 
fram en senareläggning av inventeringsstarten 
med några timmar, samt framför allt att vå-
gorna gjorde grisslorna mer svårräknade.
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Tabell 4.

Befintliga och potentiella fågelskyddsområden (FSO) från norr 
till söder. ”1993” avser Sundström (1995). Se även figur 3 och 
texten.   

namn status inventering förslag
Lill-
Fjäderäggsögern

ej FSO 1993 översyn

Malbådan FSO 2000-2003 fortsatt FSO
Slokisögrarna FSO 2000-2003 FSO hävs
Lillklinthällorna FSO 1993 översyn
Engelskhällorna 
och 
Idmanskallen

ej FSO 2000-2003 bör bli FSO

Malgrundkallen FSO 1993 översyn
Sör-Storvikögern ej FSO 2000-2003 översyn
Malskärögern ej FSO 2001-2003 bör bli FSO
* Malgrundet-
Malgrundbådan 
och Malögern

ej FSO 2000-2003 bör bli FSO

var till synes oskadd men med grava balans-
problem och oförmögen till såväl springande 
som flygande flykt. Möjligen skulle det kunna 
vara så att döende trutar hade kunnat påträffas 
i större utsträckning senare på sommaren; de 
döda fåglarna i Snöanskärgården påträffades 
under juli månad (Sundström & Olsson 2005).

I övrigt har givetvis andra döda fåglar påträf-
fats, främst tobisgrisslor, men inte under några 
omständigheter som vi har uppfattat som 
onormala. Vi har inte heller observerat något 
som visat på exempelvis omfattande mink- el-
ler rävangrepp på någon ö. Mink har i andra 
sammanhang påträffats på åtminstone Stora 
Fjäderägg och Holmön. 

Fågelskyddsområden

Inventeringsmaterialet har givit ett bra under-
lag för att göra en översyn av fågelskydds-
områdena på Holmöarna. Främst ger det 
möjlighet att identifiera öar vilka kan tänkas 
behöva beträdnadsförbud eller annan skydds-
åtgärd och som inte har det idag. I materialet 
kan man också identifiera ett par öar som är 
fågelskyddsområde idag och där detta eventu-
ellt inte längre är motiverat. Vidare finns det 
befintliga fågelskyddsområden som inte har 
ingått i inventeringen (figur 3).

Figur 3. Befintliga och potentiella fågelskyddsområden 
(FSO). Se även tabell 4

Förslagen till nya fågelskyddsområden med 
beträdnadsförbud under delar av året bygger 
i första hand på en enkel analys av vilka öar 
som har de största bestånden av arter som 
har inventerats under andra inventeringsom-
gången. Dessa artgrupper har vi funnit ge de 
mest tillförlitliga inventeringsresultaten och 
utgörs av vadare, måsar, tärnor och alkor. Ur 
dessa har tobisgrissla och skräntärna brutits 
ut och rangordnats separat på grund av att de 
är antingen väldigt vanliga och känneteck-
nande för ögruppen (tobisgrissla) eller för 
att de är ovanliga i ett större nationellt och 
Östersjöperspektiv (skräntärna). Efter att ha 
gjort detta första urval av öar har jämförelser 
gjorts för att se vad det innebär för artgrup-
perna i första inventeringsomgången; svanar, 
gäss och änder. Det visar sig då att de mest 
värdefulla öarna för dessa artgrupper väl täcks 
av ett urval baserat på vadare, måsar, tärnor 
och alkor. Sålunda omfattar urvalet exempel-
vis hälften av de öar grågås har observerats på.

Nedan nämns antal par för olika öar, dock bör 
man ha i minnet att inventeringarnas syfte inte 
har varit att exakt fastställa antalet par, utan att 
inhämta data som kan användas för att följa 
trender. 

* Sedan inventeringarna utfördes har mink tagit sig till Malgrundet 
år 2005 och tobisgrisslekolonin minskat drastiskt. Det är önskvärt 
med uppföljande inventeringar för att följa utvecklingen för såväl 
tobisgrissla som övriga arter.



Kustfågelinventeringar längs Holmöarnas ostsida..., sida 14

En översyn, där Västerbottens ornitologiska 
förening medverkar, bör göras där öar med 
befintligt fågelskydd och vilka ej ingick i 
föreliggande inventering besöks. Detta gäl-
ler Lillklinthällorna öster om Ängesön samt 
Malgrundkallen väster om Grossgrunden. 
Vidare bör man besöka de öar som utpeka-
des 199�; exempelvis Lill-Fjäderäggsögern 
(Sundström 1995). Vid denna översyn bör man 
också väga in Sör-Storviksögern, vilken upp-
märksammas såväl nu som år 199�, men med 
vissa förbehåll (figur 3).

Potentiella fågelskyddsområden

•	 Malgrundet‑Malgrundbådan och 
Malögern

Dessa två, tidigare tre, öar hyser landets 
största tobisgrisslekoloni* om cirka 1200 
par och är även på grund av Malgrundet-
Malgrundbådans storlek ett av de värdefullaste 
områdena för den övriga kustfågelfaunan. Här 
häckar bland annat cirka 15 par vardera av 
rödbena och roskarl, ett hundratal par fisk- och 
silvertärnor, 80 par fiskmås, ett tjugotal par 
gråtrut, ett par labb samt knappt tio par skär-
piplärka.

Malgrundet-Malgrundbådan har med tanke 
på sin otillgänglighet ett högt besökstryck, 
utövat av såvitt känt främst fågelskådare och 
fiskare. Här finns en för ögruppen ovanligt 
bra tältplats, samt en mindre eldstad och det 
går att landa ön i de flesta väder. I och med 
att Holmögadd håller på att avvecklas som 
militärt skyddsområde, torde det vara möjligt 
och lämpligt att hänvisa skärgårdsbesökare till 
Holmögadds bättre hamnar, byggnader och 
vägar. 

•	 Malskärögern

Ön hyser en stor silltrutskoloni om 80 par 
200�, samt åtminstone under vissa år en min-
dre skrattmåskoloni om 15-talet par. Vidare 
häckar här bland annat fem par roskarl, ett 50-
tal par fiskmås, ett hundratal par tobisgrissla, 

tiotalet par gråtrut, ett par labb, ett par skrän-
tärna under två av de senaste tre åren samt tre 
par skärpiplärka. Ett par vitkindad gås gjorde 
här ett misslyckat häckningsförsök 2001 och 
genomförde en lyckad häckning 200�.

•	 Väster‑Engelskhällan, Öster‑
Engelskhällan och Idmanskallen

Dessa tre öar utgör en enhet med två yttre 
öppna exponerade öar och en inre mer skogbe-
klädd. På ögruppen häckar bland annat grågås, 
ett trettiotal par vigg, sex par rödbena, åtta par 
roskarl, ett par labb, 80 par fiskmås, 20 par 
silltrut, 25 par gråtrut, ett par skräntärna under 
tre av de senaste fyra åren, 50 par fisk- och 
silvertärna, 200 par tobisgrissla samt fem par 
skärpiplärka.

År 2000 häckade här en skrattmåskoloni om 
�� par. Detta är dock en liten del av den koloni 
som fanns här när arten var vanlig på ögrup-
pen; kolonin omfattade då, 199�, �09 par.

•	 Sör‑Storvikögern

På ön har under perioden 2000-200� följande 
kustfåglar häckat: Knölsvan ett par under 
2003, grågås, ett 10-tal par vigg, 20 par fisk-
mås, 15 par gråtrut, 50 par fisk- och silvertärna 
samt 1�0 par tobisgrissla. 

Fågellivet motiverar väl någon form av fågel-
skydd, vilket även var fallet 199� (Sundström 
1995). Dock kan man undra om inte ön kanske 
är av den typen att den delvis överges av fåg-
larna vissa år, främst på grund av närheten till 
ett par andra lämpliga häckskär. Alternativet 
skulle kunna vara att inkludera även dessa i ett 
fågelskyddsområde, men det framstår å andra 
sidan som en något överdriven åtgärd. Ön bör 
ingå i en översyn av befintliga och potentiella 
fågelskyddsområden, så som nämnts ovan.

Befintliga fågelskyddsområden

•	 Malbådan 

På ön har följande häckande arter noterats; 1 
par labb under hela perioden 2000-200�, en 
skrattmåskoloni om 31 par 2003, 20 par fisk-

* Sedan inventeringarna utfördes har mink tagit sig till 
Malgrundet år 2005 och tobisgrisslekolonin minskat drastiskt. 
Det är önskvärt med uppföljande inventeringar för att följa 
utvecklingen för såväl tobisgrissla som övriga arter.
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mås, 20 par av såväl sill- som gråtrut, ett par 
skräntärna under 2002-2003, 35 par fisk- och 
silvertärna samt ett obligatoriskt par skär-
piplärka. Fågellivet är fortsatt rikt och fågel-
skyddsområdet bör bibehållas.

Under 2001 var detta en av några öar där anta-
let fiskmåsar, silltrutar och tärnor var mycket 
lågt. Vi kan bara ogrundat spekulera kring 
orsakerna; dåligt väder, mänsklig störning, 
mink- eller rävpredation?

•	 Nörd‑ och Sör‑Slokisögern

Nörd-Slokisögern har ett mycket fattigt kust-
fågelliv, medan Sör-Slokisögern har bland 
annat fyra par roskarl, ett par labb, 10 par fisk-
mås, 25 par fisk- och silvertärna samt 35 par 
tobisgrissla. På öarna tillsammans häckar tre 
par skärpiplärka.

Det framstår som tveksamt om öarnas fågelliv 
motiverar beträdnadsförbud. Vår uppfattning 
är att öarnas status som fågelskyddsområde 
bör hävas.

•	 Lillklinthällorna 
Dessa öar har ej inventerats under perioden 
2000-200�. I 199� års inventering anges öarna 
ha tveksamt ornitologiskt värde. På grundval 
av detta framstår det som tveksamt om det är 
motiverat med landstigningsförbud. Öarna bör 
ingå i tidigare nämnda översyn. 

•	 Malgrundkallen

Denna ö har ej inventerats under perioden 
2000-200� på grund av att dess avskilda läge 
gör den svår att införliva i ett begränsat urval 
av öar. I 199� års inventering anges ön som en 
ö som bör vara fågelskyddsområde, med bland 
annat 20-talet par ejder, två par labb och �0 
par silltrut. Ön bör ingå i ovannämnda översyn 
av fågelskyddsområden.

Sammanfattning av erfarenheter 
samt framtida inventeringar

Den viktigaste yttre faktorn för genomförandet 
av inventeringarna är givetvis väderförhållan-
dena. Kraftig sjögång, vind, regn och dimma 
påverkar sikt, landstigning och inventerarnas 

underlag (gungande båt). Sammantaget blir 
det mycket svårt att erhålla tillförlitliga re-
sultat under icke optimala förhållanden och 
detta faktum kan delvis förklara den kraftiga 
mellanårsvariationen hos änderna. Under an-
dra inventeringsperioden är det viktigt med 
liten sjögång för att kunna räkna tobisgrissla. 
Resultaten för vadare och måsfåglar verkar 
inte ha påverkats i samma utsträckning av 
vädret. 

Under perioden 2000-200� har utformningen 
av uppdraget varit av ideell karaktär och det 
har inte varit genomförbart att hålla invente-
ringspersonal i beredskap och för varje inven-
teringsomgång invänta optimala betingelser 
vad gäller väder och tidpunkt på dygnet. För 
att råda bot på detta krävs, enligt vår uppfatt-
ning, att inventeringspersonal står till förfo-
gande under längre tid. Det vill säga att det 
krävs flera lediga dagar i anslutning till helger 
och därmed ökade kostnader för ersättning 
av förlorad arbetstid. Det underlättas också 
av om personal finns tillgänglig i Umeå eller 
dess närhet. Detta torde gälla för de flesta in-
venteringsmetoder som kan komma ifråga för 
att följa ögruppens kustfågelfauna, då inven-
terarna oftast måste ta ledigt från sina arbeten. 
En annan anledning till att varje inventerings-
omgång bör vara längre i tid, är att missöden 
och olycksfall såsom motorhaveri, sjukdom 
med mera inte i samma utsträckning hotar att 
omintetgöra en inventeringsomgång.

Inventering av vissa av Holmöarnas änder 
fungerar troligen ej med den utformning som 
inventeringen haft under perioden 2000-200�. 
Förutom att det är den artgrupp som är mest 
känslig för vågor och vind, så är det en brist 
att en stor del av ögruppens änder förmodligen 
häckar utanför inventeringsområdet. Vi an-
ser därför att man bör fundera över en annan 
metod att följa ögruppens änder. En möjlighet 
vore att med ledning av gjorda inventeringar 
identifiera fasta punkter eller rutter varifrån 
änder räknas. Punkterna och/eller rutterna 
läggs så att såväl vikar som skär kan över-
blickas. Fördelen med denna typ av invente-
ring vore att resultatet skulle bli mindre avhän-
gigt av var änderna råkar ligga och invente-
rarna skulle inte behöva ta ställning till vilken 
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ö änderna hör. När det gäller svärta bör kanske 
denna punkt- och/eller ruttinventering omfatta 
även delar av ögruppens sötvattenmiljöer, då 
svärta övernattar och söker skydd i dessa mil-
jöer (Sundström 1995). Det vore önskvärt att 
göra en inventering som är direkt jämförbar 
med resultaten från 199� för att kunna utvär-
dera svärtpopulationens utveckling.

För vadare, labb, måsar, tärnor, alkor och tätt-
tingar anser vi att den använda metodiken 
generellt sett är lämplig för att följa ögruppens 
bestånd. Större variationer ses hos framför 
allt skrattmås och silltrut, troligen på grund av 
omflyttningar kolonier emellan. För att följa 
dessa artgrupper kan man tänka sig fler in-
venterade öar eller acceptera längre tidsserier 
för att kunna upptäcka förändringar. Det vore 
också intressant att undersöka häckningsfram-
gången hos ögruppens få skräntärnepar – i 
vilken mån förökar de sig och är förekomsten 
avhängig inflöde från finska delen av Norra 
Kvarken?

Denna inventering har utförts i miljööverva-
kande syfte samt i enlighet med mål uppsatta 
i naturreservatets skötselplan. Innan fortsatt 
inventeringsverksamhet bedrivs bör det nog-
grant fastslås vilka frågor som inventeringarna 
ska svara på. Vilka arters utveckling på ögrup-
pen vill man yttra sig om? Bör man utvidga 
inventeringsområdet så att det omfattar även 
några av öarna i de västra och norra delarna 
av ögruppen? Vill man kunna använda data 
från Holmöarna i ett vidare perspektiv inom 
miljöövervakningen? I det sammanhanget kan 
man tänka sig att ta vissa miljögiftsprover, ex-
empelvis rötägg från ögruppens tobisgrisslor 
och havsörnar (som dock är få till antalet). På 
ön Bonden i södra delen av länet har rötägg 
från sillgrissla insamlats för miljögiftsanalyser. 

Norra Kvarken med Holmöarna är ett 
värdefullt fågelområde inte bara för 
svenskt vidkommande, utan även sett i ett 
Östersjöperspektiv. Sålunda är det önskvärt 
och rimligt att någon slags uppföljning och be-
vakning av området görs.
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Malbådanvattnen (16)    

art  2000 2001 2002 2003

Grågås  0 0 1 0

Kanadagås 0 1 2 0

Stjärtand 0 1 0 0

Vigg  7 0 4 1

Ejder  0 0 0 1

Svärta  12 14 3 6

Småskrake 2 3 3 0

Storskrake 4 3 0 3

Slokisögrarna (17)    

art  2000 2001 2002 2003

Grågås  0 1 0 1

Kanadagås 0 0 1 0

Bläsand  0 0 1 0

Vigg  20 3 9 1

Bergand  1 0 0 0

Ejder  0 0 1 0

Svärta  5 0 5 2

Småskrake 2 4 6 1

Storskrake 6 0 2 2

Engelskhällorna och Idmanskallen (18)   
 

art  2000 2001 2002 2003

Grågås  5 0 3 3

Kanadagås 2 0 3 1

Bläsand  0 0 2 0

Gräsand  2 1 4 0

Vigg  30 28 37 19

Ejder  2 3 1 0

Svärta  5 24 14 4

Knipa  1 0 0 0

Småskrake 3 8 8 2

Storskrake 10 10 5 0

Bilaga 1.    
Antal par för arter som inventerats under period I. Tom ruta innebär att ön inte inventerades det året.  
  

Jägarögrarna (19)    

art  2000 2001 2002 2003

Bläsand  2   

Vigg  2   

Svärta  6   

Småskrake 5   

Storskrake 4   

Storvikögrarna (20)    

art  2000 2001 2002 2003

Knölsvan 0 0  1

Grågås  3 1  0

Kanadagås 0 1  0

Stjärtand 0 1  0

Vigg  6 8  11

Ejder  6 1  0

Svärta  12 8  1

Småskrake 3 3  4

Storskrake 12 5  5

Fulingvattnen (21)    

art  2000 2001 2002 2003

Grågås  0 1  2

Kanadagås 1 2  0

Vigg  5 0  0

Ejder  3 4  0

Svärta  0 10  7

Knipa  0 1  0

Småskrake 4 2  0

Storskrake 7 3  1
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Malgrundvattnen (22)    

art  2000 2001 2002 2003

Knölsvan 0 1  0

Grågås  0 1  1

Kanadagås 0 0  2

Gräsand  6 0  1

Stjärtand 0 3  0

Vigg  30 25  14

Ejder  15 2  3

Svärta  16 34  5

Knipa  0 8  0

Småskrake 0 6  6

Storskrake 0 4  4

Hans-Mickelsögrarvattnen (23)    

art  2000 2001 2002 2003

Kanadagås  1 0 2

Vigg   5 4 0

Ejder   1 0 0

Svärta   3 6 4

Småskrake  0 1 0

Storskrake  1 1 1

Truthällögrarvattnen (24)    

art  2000 2001 2002 2003

Grågås   2 0 3

Kanadagås  2 0 0

Vigg   2 0 3

Svärta   10 0 9

Knipa   1 0 0

Småskrake  4 0 1

Storskrake  12 0 2

Malskärögern (25)    

art  2000 2001 2002 2003

Grågås   8 0 3

Kanadagås  2 0 0

Vitkindad gås  0 0 1

Vigg   14 0 0

Svärta   18 0 1

Småskrake  4 0 1

Storskrake  7 0 1

Malskärstenen (26)    

art  2000 2001 2002 2003

Kanadagås  1 0 1

Vigg   7 0 0

Svärta   11 0 2

Småskrake  2 0 0

Storskrake  0 0 3
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Bilaga 2.    
Antal par för arter som inventerats under period II. Tom ruta innebär att ön inte inventerades det året.   
  
Malbådan (1)    

art  2000 2001 2002 2003

Strandskata 0 0 0 1

Rödbena 0 0 1 2

Roskarl  1 2 2 2

Labb  1 1 1 1

Skrattmås 0 1 1 31

Fiskmås  42 8 17 17

Silltrut  23 8 16 15

Gråtrut  19 20 15 17

Skräntärna 0 0 1 1

fisk-/silvertärna 30 3 28 38

Tobisgrissla 5 2 3 4

Skärpiplärka 1 1 2 1

Sädesärla 2 2 2 1

Stenskvätta 1 1 1 0

Nörd-Slokisögern (2)    

art  2000 2001 2002 2003

Roskarl  0 0 1 1

Fiskmås  0 0 1 0

Gråtrut  0 4 0 0

Havstrut  0 1 0 0

fisk-/silvertärna 1 1 0 0

Tobisgrissla 2 16 1 4

Skärpiplärka 1 1 1 1

Sädesärla 2 1 1 2

Stenskvätta 1 0 1 1

Sör-Slokisögern (3)    

art  2000 2001 2002 2003

Strandskata 1 0 0 0

Rödbena 2 0 2 1

Roskarl  4 2 5 4

Labb  1 1 1 1

Fiskmås  16 11 7 6

Gråtrut  0 0 1 3

Havstrut  1 1 0 1

fisk-/silvertärna 25 3 27 30

Tobisgrissla 41 35 23 35

Skärpiplärka 2 1 2 2

Sädesärla 2 0 2 1

Stenskvätta 0 3 1 1

Idmanskallen (4)    

art  2000 2001 2002 2003

Strandskata 0 0 2 1

Rödbena 3 2 2 3

Roskarl  4 5 4 4

Skrattmås 25 2 0 0

Fiskmås  59 36 27 45

Silltrut  2 0 0 0

Gråtrut  0 0 2 0

Havstrut  0 0 2 0

Skräntärna 1 0 1 0

fisk-/silvertärna 42 8 30 23

Tobisgrissla 15 54 46 26

Skärpiplärka 2 1 1 1

Sädesärla 2 3 2 1

Stenskvätta 1 1 1 1



Kustfågelinventeringar längs Holmöarnas ostsida..., sida 21

Öster-Engelskhällan (5)    

art  2000 2001 2002 2003

Strandskata 0 1 0 0

Rödbena 1 2 2 1

Roskarl  2 2 2 2

Labb  0 1 1 1

Skrattmås 11 2 0 0

Fiskmås  19 8 13 13

Silltrut  24 7 10 9

Gråtrut  3 1 3 7

Havstrut  0 1 1 0

Skräntärna 0 0 0 1

fisk-/silvertärna 5 3 18 16

Tobisgrissla 25 45 91 25

Skärpiplärka 1 2 3 1

Sädesärla 1 1 2 1

Stenskvätta 0 0 1 1

Väster-Engelskhällan (6)    

art  2000 2001 2002 2003

Strandskata 1 0 1 1

Rödbena 1 2 2 1

Roskarl  3 2 1 2

Skrattmås 0 0 1 0

Fiskmås  12 29 32 21

Silltrut  6 15 8 8

Gråtrut  18 27 19 20

Havstrut  1 2 2 2

fisk-/silvertärna 0 13 10 12

Tobisgrissla 1 109 63 52

Skärpiplärka 2 1 3 1

Sädesärla 3 6 2 1

Stenskvätta 1 1 1 1

Norra Jägarögrarna (7)    

art  2000 2001 2002 2003

Drillsnäppa 1   

Fiskmås  2   

fisk-/silvertärna 1   

Sädesärla 1   

Södra Jägarögrarna (8)    

art  2000 2001 2002 2003

Rödbena 1   

Skärpiplärka 1   

Sädesärla 2   

Stenskvätta 1   

Nörd-Storvikögern (9)    

art  2000 2001 2002 2003

Strandskata 1 2 1 1

Rödbena 1 3 3 1

Roskarl  2 2 5 2

Labb  1 1 1 1

Skrattmås 1 2 1 0

Fiskmås  17 17 16 15

Silltrut  0 1 1 1

Gråtrut  1 2 2 1

fisk-/silvertärna 6 5 1 4

Tobisgrissla 95 79 98 79

Skärpiplärka 2 2 2 1

Sädesärla 3 1 2 1

Stenskvätta 1 1 2 0

Sör-Storvikögern (10)    

art  2000 2001 2002 2003

Strandskata 0 1 1 3

Rödbena 1 2 3 3

Roskarl  2 3 3 1

Skrattmås 1 1 3 1

Fiskmås  29 8 18 18

Silltrut  2 2 3 0

Gråtrut  8 19 12 17

Havstrut  0 1 1 0

fisk-/silvertärna 26 47 67 45

Tobisgrissla 105 153 171 158

Skärpiplärka 1 2 1 1

Sädesärla 0 1 2 2

Stenskvätta 1 0 1 1
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Fulingen N (11)    

art  2000 2001 2002 2003

Strandskata 0 1 0 0

Roskarl  0 1 0 0

Fiskmås  9 10 18 1

Gråtrut  1 2 2 0

fisk-/silvertärna 0 2 1 0

Tobisgrissla 15 32 14 1

Skärpiplärka 0 1 0 1

Sädesärla 0 1 1 1

Stenskvätta 0 1 1 2

Fulingen Ö (12)    

art  2000 2001 2002 2003

Strandskata 0 0 0 1

Rödbena 0 0 1 0

Roskarl  2 0 1 0

Labb  0 0 1 1

Skrattmås 1 0 1 0

Fiskmås  6 5 8 9

Silltrut  1 0 0 0

Gråtrut  1 0 0 0

Havstrut  1 1 1 2

fisk-/silvertärna 3 5 7 2

Tordmule 0 0 1 0

Tobisgrissla 371 314 318 83

Skärpiplärka 1 3 2 3

Sädesärla 1 1 2 2

Stenskvätta 0 0 1 2

Fulingen V (13)    

art  2000 2001 2002 2003

Strandskata 0 1 0 0

Rödbena 0 1 0 0

Roskarl  2 1 2 0

Fiskmås  2 7 11 0

Silltrut  2 0 0 0

Gråtrut  1 0 2 0

fisk-/silvertärna 0 1 2 1

Tobisgrissla 60 77 57 13

Skärpiplärka 2 1 1 0

Sädesärla 1 1 0 1

Stenskvätta 1 0 2 1

Malögern (14)    

art  2000 2001 2002 2003

Strandskata 1 0 0 0

Rödbena 5 3 12 12

Roskarl  5 4 6 6

Skrattmås 8 5 2 2

Fiskmås  34 27 45 33

Silltrut  3 1 1 0

Gråtrut  2 1 2 0

Havstrut  1 1 0 0

fisk-/silvertärna 56 60 66 40

Tobisgrissla 36 57 0 43

Skärpiplärka 1 2 3 2

Sädesärla 1 3 2 1

Stenskvätta 0 0 1 1

Malgrundet-Malgrundbådan (15)    

art  2000 2001 2002 2003

Strandskata 1 2 3 3

Rödbena 5 5 4 4

Roskarl  7 7 6 9

Labb  2 1 1 1

Skrattmås 1 0 1 0

Fiskmås  66 47 38 51

Silltrut  13 0 5 4

Gråtrut  28 14 18 15

Havstrut  3 1 1 1

fisk-/silvertärna 15 18 28 58

Sillgrissla 0 0 1 0

Tordmule 0 6 0 0

Tobisgrissla 1187 1177 1177 980

Skärpiplärka 3 5 6 7

Sädesärla 7 6 5 5

Stenskvätta 0 2 3 4
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Truthällögrarvattnen (24)    

art  2000 2001 2002 2003

Strandskata  0 1 1

Rödbena  2 3 4

Roskarl   2 1 2

Skrattmås  1 0 0

Fiskmås   32 40 20

Silltrut   0 0 1

Gråtrut   1 1 0

fisk-/silvertärna  14 9 2

Tobisgrissla  33 18 2

Skärpiplärka  2 2 3

Sädesärla  2 0 2

Stenskvätta  1 1 1

Malskärögern (25)    

art  2000 2001 2002 2003

Strandskata  1 3 1

Rödbena  2 3 3

Roskarl   3 6 5

Labb   1 1 1

Skrattmås  0 15 13

Fiskmås   35 23 51

Silltrut   16 40 80

Gråtrut   7 14 10

Havstrut   1 0 1

Skräntärna  1 1 0

fisk-/silvertärna  13 13 16

Tobisgrissla  93 108 71

Skärpiplärka  2 3 3

Sädesärla  2 2 3

Stenskvätta  1 1 2

Malskärstenen (26)    

art  2000 2001 2002 2003

Rödbena  2 3 1

Roskarl   3 3 1

Skrattmås  2 2 1

Fiskmås   21 11 14

Silltrut   0 0 1

Gråtrut   5 0 3

Havstrut   1 1 0

fisk-/silvertärna  21 27 18

Tobisgrissla  93 76 29

Skärpiplärka  1 1 1

Sädesärla  1 2 0

Stenskvätta  0 1 1

Yttre Hans-Mickelsögern (27)    

art  2000 2001 2002 2003

Strandskata  0 1 0

Drillsnäppa  0 1 0

Roskarl   0 1 0

Skrattmås  1 0 0

Fiskmås   2 0 0

Silltrut   1 0 0

Gråtrut   0 1 0

fisk-/silvertärna  2 1 0

Tobisgrissla  1 0 0

Sädesärla  1 1 0

Inre Hans-Mickelsögern (28)    

art  2000 2001 2002 2003

Strandskata  1 1 0

Rödbena  2 2 1

Drillsnäppa  0 1 0

Roskarl   0 1 0

Fiskmås   11 11 6

Gråtrut   0 1 0

fisk-/silvertärna  2 3 3

Skärpiplärka  1 0 1

Sädesärla  2 2 0

Stenskvätta  1 1 0



Kustfågelinventeringar längs Holmöarnas ostsida..., sida 24

Ö om Malgrundbådan (29)    

art  2000 2001 2002 2003

Rödbena  0 0 2

Roskarl   1 3 0

Labb   1 1 1

Fiskmås   6 7 6

Silltrut   0 1 2

Gråtrut   0 0 2

Havstrut   0 1 1

fisk-/silvertärna  0 0 3

Tobisgrissla  26 16 15

Skärpiplärka  0 1 0

Sädesärla  1 1 1
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Sammanfattning
I denna rapport redovisas utvärderingen av 
en pilotstudie för övervakning av häckande 
kustfåglar, utförd under åren �000-�003 inom 
Holmöarnas naturreservat, Umeå kommun i 
Västerbottens län. Uppdraget omfattar analys 
av programmets känslighet att upptäcka po-
pulationsförändringar baserat på variationen i 
skattningarna av populationsstorlek. Aspekter 
på användning av kustfågeldata i miljööver-
vakning och som bioindikatorer diskuteras i 
rapporten, och ett förslag lämnas till framtida 
övervakningsprogram av kustfåglar omfat-
tande hela Holmöarkipelagen.

Analysen visar att fåglar som inventeras ge-
nom parräkning från båt i slutet av maj - bör-
jan av juni inte kan skattas med någon högre 
precision - minsta förändring som kan upp-
täckas mellan två inventeringstillfällen ligger 
runt 70%. Detta gäller i första hand gäss och 
andfåglar. För arter som inventeras genom bo-
räkning och parräkning i slutet av juni (främst 
måsfåglar och vadare) är motsvarande värde 
35-�5%, dock med stor variation mellan arter. 
Fiskmås är den art som kan skattas med högst 
precision följd av gråtrut och tobisgrissla.

I övervakningssammanhang har fåglar främst 
använts som indikatorer för miljöföroreningar. 
Användningen som ekologiska indikatorer och 
indikatorer för biologisk mångfald är mindre 
prövad och resultaten inte entydiga. Program 
baserade enbart på parräkning ger begränsade 
möjligheter att tidigt upptäcka förändringar 
och bakomliggande orsaker. Jämförande stu-
dier och regionalt samordnade övervaknings-
program ökar dock nyttan av denna typ av 
data. Att räkna kustfåglar har ett egenvärde 
eftersom kustfåglar är en viktig del av den bio-
logiska mångfalden i marin miljö.

Ett tvådelat övervakningsprogram för kustfåg-
lar på Holmöarna föreslås, baserat på stick-
provsinventering och heltäckande inventering. 
Stickprovinventeringens syfte är att upptäcka 
förändringar över ett tidsintervall om tre år för 

utvalda arter medan den heltäckande invente-
ringen skattar totalpopulationen av samtliga 
arter och deras geografiska fördelning inom 
ögruppen vart nionde år.

Inledning
Holmöarna är en väl sammanhållen skär-
gårdsarkipelag belägen i Norra Kvarken, 
Västerbottens län (63o�5’N, �0o50’E). 
Ögruppen är uppbyggd av morän och består av 
en serie större öar utsträckta i nord-sydlig rikt-
ning omgivna av ett flertal små och låga skär. 
En flikig kustlinje, grunda och produktiva vat-
tenområden skapar goda förutsättningar för 
ett rikt fågelliv. Till detta bidrar liten störning 
genom friluftsliv och bebyggelse och annan 
mänsklig aktivitet. Tätheten av häckande kust-
fåglar i Holmöarkipelagen är hög för svenska 
förhållanden och vissa arter förekommer i na-
tionellt betydelsefulla antal (Sundström 1996). 
Hit hör svärta och tobisgrissla (10-15% res-
pektive �0-�5% av landets bestånd i början av 
1990-talet). I området finns flera stora ansam-
lingar av häckande kustfåglar inkluderande 
Sveriges största koloni av tobisgrissla.

Det rika kustfågelbeståndet är en viktig anled-
ning till att en stor del Holmöarna gjordes till 
naturreservat 1980. I reservatsbestämmelserna 
stipuleras att heltäckande inventeringar av 
kustfågelfaunan skall genomföras vart tionde 
år, och detta har också gjorts 1983 och 1993 
(Sundström 1996). År 1999 påbörjades dis-
kussioner om möjligheten att med en enklare 
och mer kostnadseffektiv metodik upptäcka 
och följa förändringar i fågelfaunan. För att 
utröna detta utförde Stora Fjäderäggs fågel-
station, i samarbete med och finansierat av 
Länsstyrelsen i Västerbotten och Umeå kom-
mun, en pilotstudie under åren �000-�003 av 
fågelfaunan. Studien genomfördes med stick-
provsinventeringar på ett urval av öar längs 
Holmöarnas ostsida (Bader & Lessmann �006, 
artikel i denna rapport). Denna inventering be-
nämns i det följande pilotstudien.
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Tabell 1. Antal och areal av inventerade öar och vattenområden inom de fyra delområdena.

Område Antal 
öar

Medel 
östorlek, ha

Minsta 
östorlek, ha

Största 
östorlek, ha

Vattenareal, 
ha

1 5 1.3 0.5 2.1 > 100
2 3 1.9 0.9 3.5 75-100
3 8 2.0 0.8 3.7 75-100
4 3 5.2 0.4 13.9 ca 100

Syfte
De övergripande målen med denna rapport är 
att:

1. Utvärdera pilotstudien upplägg och 
resultatens tillförlitlighet utifrån statistiska 
aspekter. Detta inkluderar vilka förändringar i 
populationsstorlek som kan säkerställas givet 
variationen i materialet, betydelsen av inven-
teringsintervall och skillnader mellan arter. 
Utvärderingen kompletterar den sammanställ-
ning av inventeringsresultaten som gjorts av 
Bader och Lessmann (�006, artikel i denna 
rapport)

�. Diskutera kustfågeldatas koppling till 
tillstånd och förändringar i den marina miljön. 
Som bakgrund för detta görs en sammanställ-
ning av hur kustfåglar inventerats på andra 
håll och hur dessa data används i tillsyn och 
miljöövervakning.

3. Analys och diskussion om möjliga 
indikatorer baserade på kustfågeldata. Vilka 
tillstånd och trender i miljön kan kustfågeldata 
tänkas spegla? Vilka mått (antal, reproduktion, 
överlevnad) är bäst/möjliga i relation till mil-
jöövervakningens mål/intressen och praktiskt/
ekonomiskt genomförande?

�. Ge råd och rekommendationer för 
dimensionering av ett framtida långsiktigt 
program för uppföljning och övervakning av 
Holmöarnas kustfågelfauna, inkluderande in-
venteringsintervall, val av inventeringsmetod 
samt antal öar/områden.

Ursprungligen var tanken att även utreda 
möjligheten att använda enskilda arter eller 
artgrupper som indikatorer för hela kustfågel-
samhället. Denna del har dock utgått på grund 
av att materialet är för begränsat för att göra 
en sådan analys meningsfull.

Pilotstudien 2000-2003
Urvalet av öar i pilotstudien gjordes med 1993 
års totalinventering (Sundström 1996) som un-
derlag, och syftade till att avgränsa geografiskt 
väldefinierade områden med höga tätheter av 
häckande kustfåglar. Studien omfattade totalt 
19 öar med en landareal om totalt �� ha, för-
delade på fyra inventeringsområden och inklu-
derande 350-�00 ha omgivande vatten (Tabell 
1) (Bader & Lessmann �006, artikel i denna 
rapport). De flesta öarna var små (medelareal 
�.3 ha) och saknade högre vegetation, men det 
fanns även öar med spridd förekomst av träd. 

Inventeringsmetodiken följde i princip 
Andersson (1998) med modifiering för antal 
besök. Enskilda arter räknades vid endera av 
två tillfällen, antingen från båt (�6 maj - 31 
maj) eller i samband med landstigning (�� juni 
- 3 juli). Under den första perioden räknades 
svanar, gäss och änder, och under den andra 
perioden vadare, labb, måsfåglar alkor och 
tättingar, se Bader & Lessmann (�006, artikel i 
denna rapport) för detaljer. 

I bearbetningen och presentationen av resulta-
ten har följande överväganden gjorts. I statis-
tiska sammanhang är det viktigt att definiera 
minsta observationsenhet för analysen. I om-
råden där det är tätt mellan öarna är det svårt 
att avgöra på vilken ö enskilda arter häckar 
och dessutom blir antalet par (stickprovet) per 
ö lågt när öarna, som i detta fall, är små. Ur 
statistisk synpunkt är det knepigt att hantera 
data med många nollor. Mot denna bakgrund 
har antalet par för enskilda arter summerats 
per år och delområde. Det innebär alltså att 
inventeringsområdet är den minsta analys- och 
redovisningsenheten i denna rapport. Ett un-
dantag har dock gjorts vid analys av föränd-
ringar i antal öar med förekomst över tiden. 
Information om förflyttningar mellan öar (och 
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områden) över tiden är viktig information 
vid design av övervakningsprogram, detta 
diskuteras vidare under rubriken ”Förslag 
till framtida övervakningsprogram”.

Inventeringarna ger en skattning (index) 
och inte ett absolut mått på populations-
storleken - därtill är felkällorna för 
många. Målet är att försöka göra statis-
tiskt korrekta skattningar av populations-
storleken och i detta sammanhang är vari-
ansen av central betydelse. Medelvärden 
för antal par per inventeringsområde och 

år och medelvärdets standardavvikelse har 
därför beräknats. Eftersom variansen (stan-
dardavvikelsen) påverkas av medelvärdets 
storlek har variationskoefficienten (CV), det 
vill säga standardavvikelsen dividerad med 
medelvärdet, genomgående använts som mått 
på variationen. Standardisering av variansen 
på detta sätt gör det lättare att jämföra arter 
med olika populationsstorlek. En variations-
koefficient på 1 innebär att standardavvikelsen 
är lika stor som medelvärdet, medan ett värde 
som understiger 1 visar på en lägre variation. 
Ur metodologisk synpunkt är det önskvärt att 

Tabell 2. Antal par av samtliga påträffade arter redovisat per år samt medelvärde och variationskoefficient (CV) för 
hela inventeringsperioden.

Art 2000 2001 2002 2003 Medel CV
Knölsvan 0 1 0 1 1 1.15
Grågås 8 14 4 13 10 0.48
Kanadagås 3 10 6 6 6 0.46
Vitkindad gås 0 0 0 1 0 2.00
Bläsand 2 0 3 0 1 1.20
Gräsand 8 1 4 1 4 0.95
Stjärtand 0 5 0 0 1 2.00
Vigg 100 92 54 49 74 0.35
Bergand 1 0 0 0 0 2.00
Ejder 26 11 2 4 11 1.01
Svärta 56 132 28 41 64 0.73
Knipa 1 10 0 0 3 1.77
Småskrake 19 36 18 15 22 0.43
Storskrake 43 45 8 22 30 0.60
Strandskata 5 10 14 13 11 0.38
Rödbena 20 28 43 39 33 0.32
Drillsnäppa 1 0 2 0 1 1.28
Roskarl 34 40 53 41 42 0.19
Labb 5 7 8 8 7 0.20
Skrattmås 48 17 27 48 35 0.44
Fiskmås 313 320 343 326 326 0.04
Silltrut 76 51 85 121 83 0.35
Gråtrut 82 103 95 95 94 0.09
Havstrut 7 11 10 8 9 0.20
Skräntärna 1 1 3 2 2 0.55
Fisktärna 1 12 1 0 4 1.62
Silvertärna 10 75 7 7 25 1.35
Fisk/
silvertärna 210 221 338 311 270 0.24

Sillgrissla 0 0 1 0 0 2.00
Tordmule 0 6 1 0 2 1.64
Tobisgrissla 1958 2396 2280 1620 2064 0.17
Skärpiplärka 20 29 34 30 28 0.21
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försöka minimera variansen så mycket 
som möjligt för att lättare kunna upptäcka 
förändringar.

Trettiotvå arter klassificerades som häck-
ande vid minst ett tillfälle under inven-
teringarna (Tabell �). I denna rapport 
analyseras arter som årligen förekom med 
10 eller fler par räknat över alla invente-
ringsområden (Tabell 3). Gäss och änder 
(13 arter) uppvisade i medeltal dubbelt så 
stor mellanårsvariation i antal par som va-
dare och måsfåglar (12 arter) (CV = 1.07 
respektive 0.5�). Det innebär alltså att arter 
som inventerades under den tidiga perio-
den (från båt) varierade betydligt mer i an-
tal än de som inventerades senare (genom 
landstigning). Bland mer frekvent anträf-
fade arter uppvisade fisk- och silvertärna 
den största mellanårsvariationen (Tabell 
�). Detta beror främst på problem att skilja 
de båda arterna åt; för par klassade som 
antingen fisk- eller silvertärna var variatio-
nen betydligt lägre (Tabell �). Andra arter 
med relativt låg mellanårsvariation (CV 
<0.25; Gibbs m fl. 1998) var roskarl, labb, 

Tabell 3. Antal par redovisat som medelvärde samt variationskoefficient (CV) i antal par av mer vanliga fåglar per 
delområde och år.

Art Område 1 Område 2 Område 3 Område 4
Antal CV Antal CV Antal CV Antal CV

Grågås 1 0.42 3 0.74 6 0.92 1 1.03
Kanadagås 2 0.50 2 0.86 3 1.42 1 1.26
Vigg 14 0.50 29 0.24 14 0.89 17 0.54
Ejder 1 0.42 2 0.52 4 0.40 5 0.94
Svärta 15 0.05 12 0.78 22 1.09 14 0.90
Småskrake 6 0.69 5 0.61 7 0.82 3 1.03
Storskrake 6 0.45 6 0.25 15 0.66 2 1.03
Strandskata 1 0.39 2 0.40 5 0.28 3 0.10
Rödbena 3 0.29 6 0.10 11 0.39 13 0.18
Roskarl 7 0.33 8 0.09 14 0.38 14 0.06
Skrattmås 9 1.08 10 0.94 12 0.48 5 0.18
Fiskmås 39 0.20 79 0.09 118 0.22 90 0.09
Silltrut 16 0.34 22 0.12 38 0.19 8 0.72
Gråtrut 20 0.13 25 0.10 28 0.30 21 0.24
Havstrut 1 0.77 3 0.57 3 0.39 3 0.25
Fisk/silvertärna 49 0.48 45 0.30 90 0.36 86 0.03
Tobisgrissla 43 0.24 138 0.56 704 0.27 1179 0.05
Skärpiplärka 5 0.06 5 0.35 11 0.23 8 0.17
Summa 235 400 1101 1468

fiskmås, gråtrut, havstrut, tobisgrissla och 
skärpiplärka (Tabell �).

I medeltal räknades 801 häckande par kust-
fåglar per inventeringsområde och år med 
betydande variation mellan områdena (Tabell 
3). Till detta bidrog främst stora skillnader i 
antal par av tobisgrissla. Områdesskillnader 
av detta slag har beaktats i analysen genom att 
vikta data i förhållande till fördelning av antal 
par mellan områden. Mellanårsvariationen i 
antal par var relativt homogen mellan inven-
teringsområden. Störst var variationen för 
kanada- och grågås, följt av småskrake och 
svärta (Tabell 3).

En grafisk analys av variationen i förekomst 
särskiljer tre artgrupper: 1) arter med stor va-
riation i tid och rum (ejder, svärta, storskrake, 
grågås, kanadagås och småskrake; �) arter 
med liten variation i tid och rum (silltrut, 
rödbena, fisk/silvertärna, skärpiplärka, tobis-
grissla, gråtrut och fiskmås; 3) en mellangrupp 
(skrattmås, strandskata, vigg, roskarl och 
havstrut) (Figur 1).
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Statistisk bearbetning och analys 

Analysen tar sin utgångspunkt i frågan: vilka 
förändringar kan säkerställas för enskilda ar-
ter givet variationen i inventeringsmaterialet? 
Detta besvaras med hjälp av så kallad power 
analysis. ”Power” kan i sammanhanget ut-
tryckas som sannolikheten att fastslå en för-
ändring när en sådan de facto finns givet bru-
set i data. ”Brus” representerar här olika typer 
av varians som inte är kopplad till en verklig 
förändring, t ex. slumpmässiga fel i datain-
samlingen. Två olika analyser gjordes. I den 
första analysen beräknades för varje art den 
mista detekterbara förändring som kan säker-
ställas mellan två inventeringar, medan i den 
andra analyserades programmets möjligheter 
att säkerställa en linjär förändring över tiden, 
det vill säga en trend. För den andra analysen 
simulerades trender i populationsstorlek över 
ett förutbestämt tidsintervall och data match-
ades mot dessa trender. På basis av variationen 
i data extraherades enskilda datapunkter till 
vilka en regressionslinje anpassades och i näs-
ta steg prövades om linjen var statistiskt skild 

från noll. Detta upprepades många (500-1000) 
gånger för varje specificerad trend. Andelen 
simuleringar där regressionslinjen är skild från 
noll användes som mått på styrkan (power) att 
fastställa om den aktuella trenden var sann. 

Analyserna föregås av ett antal beslut. 
Parametrarna a och b måste specificeras; a 
kvantifierar risken att felaktigt förkasta hypo-
tesen att det inte finns en förändring, medan 
b kvantifierar risken att felaktigt acceptera 
hypotesen att någon förändring inte skett. 
”Power” beräknas som 1-b. I statistiska analy-
ser används ofta tröskelvärdet 0.05 för a, men 
i övervakningssammanhang där det gäller att 
upptäcka förändringar i tid kan det vara klokt 
att sätta a-värdet högre för att undvika att vik-
tiga förändringar förbises. Detta ökar risken 
att det ”ropas varg” i tid och otid, det vill säga 
programmet signalerar en förändring i popu-
lationsstorlek när sådan inte finns. Detta skall 
dock vägas mot risken att missa en förändring. 
I denna rapport används värdet 0.� för a och 
0.1 för b (Gibbs m fl. 1998). 
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Figur 1. Relation mellan variation i rum (antal öar/
vattenområden med förekomst; x-axeln) och variation i tid 
(mellanårsvariation; y-axel) för vanligare kustfåglar.
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Ett problem med inventeringsmetodiken i pi-
lotstudien är att det bara finns en datapunkt per 
område och år vilket innebär att data över flera 
år måst användas för att generera ett varians-
mått. Detta medför att variansmåttet är käns-
ligt för förändringar i populationsstorlek som 
inträffat under den aktuella tidsperioden. För 
att minimera detta problem utfördes en regres-
sionsanalys med år som x-variabel och antal 
par som y-variabel för varje art, och residua-
lerna, alltså den del av variationen som inte 
kan förklaras av år, användes för att generera 
variansmåttet. 

Programmet PASS (http://www.ncss.com/) 
och Monitor 7.0 (http://www.mbr-wrc.usgs.
gov/) har använts i analyserna.

Resultat 

Analysen visar på betydande skillnader i för-
måga att upptäcka populationsförändringar 
mellan olika artgrupper och arter (Tabell �, 
5). Andfåglar är den sämsta artgruppen i fråga 
om möjligheterna att säkerställa en förändring 
mellan två inventeringstillfällen. I medeltal 
var den minsta detekterbara förändringen 

7�% för denna artgrupp, med högsta värde för 
svärta och lägsta  för vigg (Tabell �). Vadarna 
hade ett lägre värde (�3%) med lägst värde 
inom gruppen för roskarl. Måsfåglarna uppvi-
sade som grupp bättre möjligheter att upptäcka 
förändringar: 35% i medelvärde för alla arter 
(Tabell 5). Variationen inom gruppen var dock 
stor - från 6% för fiskmås till 67% för skratt-
mås. Siffrorna för tobisgrissla och skärpip-
lärka uppgick till �6 respektive 33%.  

Tabell 4. Minsta förändring i populationsstorlek (i 
procent) mellan två inventeringstillfällen som kan 
fastslås givet variationen i pilotstudien.

Art Förändring (%) Medel(%)
Grågås 70
Vigg 53
Ejder >100
Svärta 89
Småskrake 65
Storskrake 89
Andfåglar 74
Strandskata 53
Rödbena 47
Roskarl 29
Vadare 43
Skrattmås 67
Fiskmås 6
Silltrut 53
Gråtrut 14
Fisk/silvertärna 36
Måsfåglar 35
Tobisgrissla 26
Skärpiplärka 33

Tabell 5. Storlek på trender i populationsstorlek (i procent) som 
kan fastställas med årliga inventeringar under 10 år baserat på 
pilotstudiens precision.

<25 25-50 50-75 75-100 >100
Grågås

Vigg
Ejder

Svärta
Småskrake
Storskrake

Strandskata
Rödbena

Roskarl
Labb

Skrattmås
Fiskmås

Silltrut
Gråtrut

Havstrut
Fisk/
silvertärna
Tobisgrissla
Skärpiplärka

Pilotprogrammets känslighet att upptäcka 
trender, d vs långsiktiga förändringar i popu-
lationsstorlek följde mönstret ovan. Med år-
liga inventeringar under tio år skulle det vara 
möjligt att upptäcka en linjär populationstrend 
under motsvarande tid understigande �5% för 
fiskmås och gråtrut medan de andra arterna 
uppvisar högre värden (Tabell 5). 

Analyserna baseras på bearbetning av inven-
teringsdata från fyra inventeringsområden. 
Det kan vara av intresse att veta mer om hur 
antalet områden, det vill säga stickprovsstor-
leken, påverkar resultatet. I figur 2 visas detta 
med fiskmåsen som exempel. I figuren ses att 
”vinsten” att öka stickprovet från ett till fyra är 
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cirka en procentenhet i fråga om möjligheterna 
att upptäcka en populationsförändring. Det 
finns dock anledning att tolka detta resultat 
med försiktighet, eftersom fiskmåsen var en 
av de mest stabila arterna med avseende på 
variation i tid och rum. För mer variabla ar-
ter skulle säkerheten i skattningarna öka med 
stickprovsstorleken. Fyra områden är i detta 
sammanhang ett litet stickprov.

Sammanfattningsvis visar analysen på föl-
jande: 

• för fåglar som inventeras tidigt, alltså 
gäss och änder kan inte populationsföränd-
ringar skattas med någon högre precision

• fåglar som inventerats sent, alltså va-
dare, måsfåglar och tättingar kan skattas med 
högre precision 

Kustfåglar i miljöövervakning 
och som indikatorer 
I detta avsnitt diskuteras inledningsvis hur 
kustfåglar inventerats på andra håll med 
tonvikt på koppling av metod och resultat 
till övervakning. Hur definieras målen för 
inventeringarna och är det klart uttalat hur 
data ska användas för uppföljning av tillstånd 
och förändringar? Ambitionen är inte att ge en 
fullödig översikt av olika inventeringar, utan 
att fokusera på program där repeterbarhet och 
användning av resultat ställs i förgrunden. 
Vidare diskuteras användning av kustfåglar 
som indikatorer utgående från en genomgång 
av internationell vetenskaplig litteratur. 

Kustfågelprogram för regional 
miljöövervakning

Åren 1985-1997 genomfördes inom ramen för 
projektet ”Levande skärgårdsnatur” räkningar 
av ett urval av kustfågelarter i Stockholms län 
i syfte att utvärdera metod, kvalitet och resul-
tat (Amcoff �001). Den uttalade avsikten var 
att inordna ett kommande program i regional 
miljöövervakning. Hannar av ejder, gräsand 
och storskrake räknades i slutet av april, han-
nar av svärta och småskrake i senare delen av 
maj, och vuxna sillgrisslor och tordmular i 
juni. Inventeringarna var inte heltäckande utan 
utfördes i ett varierande antal områden bero-
ende på prioritering mellan arter. Ett intres-
sant inslag är att reproduktionsstudier av ejder 
föreslås ingå. För att kunna följa beståndsut-
vecklingen för samtliga häckande kustfågelar-
ter föreslås att några representativa områden 
inventeras årligen eller med högst några års 
mellanrum. 

Enligt länsstyrelsen är syftet med övervak-
ningsprogrammet bl. a att: följa hur olika arter 
varierar i antal och därigenom upptäcka even-
tuella förändringar i miljöbelastningen; över-
vaka djurlivet i naturreservat och djurskydds-
områden; ta fram ett tillfredställande underlag 
om djurlivet för att bedöma skärgårdsfrågor. 

Sedan 199� genomförs årliga inventeringar 
av i storleksordningen 650 fågelskär i Vänern 
(Landgren & Landgren �000, Landgren �00�) 

Figur 2. Effekter av antal inventeringsområden på 
möjligheterna att hitta signifikanta populationstrender 
över en tioårsperiod för fiskmås. 
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med syfte att översiktligt följa kolonihäckande 
arters populationsutveckling och eventuella 
biotopförändringar och fåglarnas reaktion på 
dessa. Ett antal pilotstudier har genomförts, 
inkluderande dygnsvariation i uppträdande 
av måsfåglar i häckningskolonier, betydelsen 
av inventeringstidpunkt, skillnader i antals-
skattningar mellan observatörer och utvär-
dering av inventeringseffektivitet mellan 
arter. Resultaten skall kunna användas för att: 
kartlägga och följa förekomsten av nationellt 
och regionalt hotade och missgynnade arter 
samt arter upptagna i EUs habitatdirektiv; ta 
fram underlag för att bedöma olika lokalers 
och skärgårdsområdens betydelse för koloni-
häckande sjöfåglar i ett längre tidsperspektiv; 
ta fram underlagsmaterial för övervakning av 
biologisk mångfald, områden av riksintresse 
för naturvård, naturreservat och fågelskydds-
områden; ta fram underlagsmaterial för regio-
nal och kommunal naturvårdsplanering samt 
för miljökonsekvensutredningar. För- och 
nackdelar med olika typer av stickprovsvisa 
inventeringar diskuteras men man förordar 
en totalinventering av hela Vänern med �-3 
års intervall, bl. a på basis av att storskaliga 
förflyttningar av fågelkolonier, t ex. skrattmås, 
konstaterats i området. 

Ett övervakningsprogram för marina kust-
fåglar har tagits fram för Västra Götalands 
län (Anon. �00�). Programmet syftar till att 
upptäcka och möta oväntade förändringar 
och övervaka skyddade områden. Skärgården 
indelas i � x � km stora ytor; ett fast system 
bestående av 30 ytor inventeras årligen och 
kompletteras med ett system av slumpmässigt 
inventerade ytor. Alla fåglar inom rutan räk-
nas, dessutom noteras observationer av döda 
fåglar och kullstorleken i bon som påträffas 
vid inventeringen. Vissa ytor dubbelinventeras 
för att öka precisionen i inventeringarna. Det 
slumpmässiga stickprovet används som kon-
troll för förflyttningar av fågelkolonier (främst 
tärnor) som kan vara  betydande - upp till flera 
mil. Programmets syfte är bl. a att ge underlag 
och stöd för en effektiv förvaltning av fågel-
faunan, ex. vis för att avgöra om gynnsam be-
varandestatus uppfylls, skapa förutsättningar 
för en effektiviserad förvaltning av naturom-

råden och vara en del i ett samlat program för 
hållbar utveckling av kust- och skärgårdsom-
rådena. 

Kustfåglar som indikatorer

Inledningsvis gjordes ett eftersök i vetenskap-
liga referensdatabaser (CAB och Biological 
Abstracts 1980-�003) på kombinationer av 
sökorden seabird*, marin, monitor*, indica-
tor*, environment, ecological*, biodiversity (* 
anger trunkeringar av ord). Detta resulterade i 
endast 13 träffar, varför en fördjupad eftersök-
ning gjordes utgående från referenslistorna till 
aktuella publikationer och kontakter med sak-
kunniga (förtecknade i appendix 1). 

En indikator kan definieras som en egenskap 
som, när den mäts kontinuerligt, visar på eko-
logiska trender och ger ett mått på tillståndet 
och kvaliteten i ett område. En bra indikator 
ska: kunna varna tidigt för en påverkan, påvisa 
orsake(r)n(a) bakom en förändring och vara 
kostnadseffektiv. En rik flora av uttryck och 
definitioner omgärdar indikatorbegreppet, vil-
ket sammanhänger med att utvecklingen har 
följt två parallella spår, nämligen relationer 
mellan populationer och deras habitat med röt-
ter i viltbiologisk forskning och fysiologiska 
och biokemiska reaktioner på stress med rötter 
i miljötoxikologi (Kushlan 1993). Begreppen 
bioindikator och biomonitoring ligger nära 
varandra och används ofta mer eller mindre 
synonymt. Biomonitoring kan definieras som 
en systematisk applikation av en bioindikator 
(art eller artgrupp) för att samla information 
om miljöförhållanden eller effekter av dessa 
(McGeoch 1998). Biomonitoring syftar med 
denna definition på uppföljning av antal och 
fördelning av arter över tiden medan begrep-
pet bioindikator används i mer generell (kvali-
tativ) mening.

McGeoch (1998) definierar bioindikator som 
en art eller grupp av arter som tydligt (eng. 
readily) reflekterar: 1) biotiska eller abiotiska 
tillståndet i miljön, �) förändringar i tillstån-
det i habitatet, samhället eller ekosystemet, 
3) diversiteten i andra taxa inom ett område. 
McGeoch (1998) urskiljer tre typer av bio-
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indikatorer: 1) miljöindikatorer (eng. envi-
ronmental indicators): art eller grupp av arter 
som reagerar förutsägbart på ett mätbart sätt 
på störning eller förändring i miljötillståndet; 
�) ekologiska indikatorer: art eller grupp av 
arter känsliga för identifierade miljöstress-
faktorer, som demonstrerar effekten av dessa 
faktorer och vars respons är typiska för andra 
arter i samma habitat; 3) biodiversitetsin-
dikatorer: artgrupp eller annan högre orga-
nisatorisk enhet som reflekterar diversiteten 
i andra artgrupper eller taxon. En berättigad 
fråga är varför man ska använda indikatorer i 
stället för att mäta påverkan direkt. Zonneveld 
(1983) anger följande skäl: 1) svårigheter att 
mäta kumulativa processer, �) fysiska och ke-
miska metoder kan vara för kostnads- och/el-
ler tidskrävande, 3) metodologiska problem 
att mäta påverkande faktorer (mängd och/eller 
aktivitet), �) faktorer kan verka synärgetiskt 
snarare än enskilt, �) olika faktorer är svåra att 
mäta direkt med avseende på effekter. 

Vilka skäl talar då för att använda kustfåglar 
(kolonihäckande vattenfåglar) som indikato-
rer? Kushlan (1993) ger följande argument: 1) 
de är toppkonsumenter och kan som sådana 
påvisa förändringar på lägre trofiska nivåer, 
�) de har hög grad av rörlighet och kan därför 
integrera påverkan från större områden, 3) de 
nyttjar antropogent störda områden och är där-
för exponerade för toxiska ämnen, �) de har 
vidsträckt geografisk utbredning vilket möjlig-
gör storskalig uppföljning, 5) effektiv insam-
ling av data genom att kolonihäckande fåglar 
återkommer till samma plats, 6) god biologisk 
kunskap om aktuella arter, 6) humant intresse 
och estetiska skäl, 7) tillgång till långa tidsse-
rier av populationsdata.

Bäst känt och mest dokumenterad användning 
av kustfåglar som indikatorer är i monitoring 
av miljöföroreningar (Kushlan 1993, Furness 
m fl. 1993, Furness & Camphuuysen 1997). 
Ett konkret exempel på fåglars känslighet för 
föroreningar kan hämtas från Norra Kvarken 
när tankfartyget Eira grundstötte 198� och 
stora mängder olja läckte ut (Malinen m fl. 
1985). Äggskalstjocklek har använts som 
indikator för mängd av fettlösliga organiska 
föroreningar som DDT (DDE) (Furness m fl. 

1993) och fjädrar från måsfåglar som indika-
tor för mängd kvicksilver i den marina miljön 
(Furness & Camphuysen 1997). Fåglar i marin 
miljö har föreslagits som indikatorer på för-
ändringar i mängd och kvalitet hos fiskbestånd 
på lokal och regional skala. Hos exempelvis 
lunnefågel har man funnit en samvariation 
mellan produktivitet och konditionsindex (fett-
halt) hos det huvudsakliga bytet, 0-årsgrupp 
av sill i östra Kanada och Norge (Diamond & 
Devlin �003). Arter med små födosöksområ-
den och specialiserad diet kan vara lämpade 
som indikatorer för fiskbestånd på lokal nivå 
(Furness & Camphuysen 1997): exempelvis 
var andelen 0-årsgrupp av sill i dieten hos sil-
vertärna korrelerad med mängden sill av den-
na åldersgrupp i födosöksområdet. Kopplingen 
mellan artrikedom och abundans av fåglar och 
andra organismgrupper, alltså kustfåglars indi-
katorfunktion för biologisk mångfald i marin 
miljö, tycks vara litet utforskad. Samvariation 
i förekomst mellan olika artgrupper/taxon har 
analyserats relativt ingående i terrestra miljöer 
med mestadels nedslående resultat; på större 
geografiska skalor (regional, kontinental) hit-
tas ofta signifikanta samband som dock som 
regel bryts ned på mindre skalor (Reid 1998). 
Om detta också gäller för marina miljöer är ut-
sikterna små att hitta intressanta mönster. 

Olika problem med kustfåglar som indika-
torer påtalas i litteraturen. Rörligheten och 
de faktum att många arter är långlivade - det 
tar tid innan effekter får genomslag i popula-
tionsstorlek - gör dem mindre lämpliga som 
indikatorer. Å andra sidan kan de, just genom 
sin rörlighet, indikera förändringar över skalor 
(och system) som annars vore svåra att följa 
(Diamond & Devlin �003). Det är också svårt 
att veta vilka variabler som ska mätas eftersom 
kustfåglarnas reaktion på miljöförändringar är 
starkt skalberoende (Tabell 6).  Mer generell 
kritik som riktats mot fåglar (och ryggradsdjur 
i allmänhet) som bioindikatorer är (Landres m 
fl. 1988, Temple & Wiens 1989, Niemi m fl. 
1997): 1) det finns svagt empiriskt stöd för att 
bioindikatorer representerar andra arter än sig 
själva - regeln tycks vara att arter fluktuerar i 
antal på ett individualistiskt sätt, �) svårigheter 
att konstatera att förändringar verkligen äger 
rum, beroende på metodologiska aspekter som 
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att studier inte utförs på relevanta tids- och/el-
ler rumsskalor eller att inte rätt parametrar 
mäts, 3) sist, men inte minst svårigheterna att 
identifiera orsaker bakom förändringarna.

På basis av litteraturgenomgången och diskus-
sionen ovan är det berättigat att fråga varför 
man ska bry sig om att räkna kustfåglar om 
deras värde som indikatorer är tveksamt på 
konceptuella och/eller empiriska grunder el-
ler otillräckligt prövat. Ett viktigt argument är 
att kustfåglar utgör en viktig del i den marina 
biodiversiteten och av denna anledning bör 
följas upp. Bra data på populationsstorlek och 
-trender är viktiga rekvisit för uppfyllande 
av nationella och internationella åtaganden i 
naturvårdsarbetet, t ex. skötsel och tillsyn av 
reservat och bibehållande av gynnsam beva-
randestatus i marina habitat.

Förslag till framtida 
övervakningsprogram
I detta avsnitt behandlas inledningsvis över-
gripande aspekter på ett övervakningsprogram 
som vilka arter som bör ingå och vilka para-
metrar som är lämpliga att mätas. Slutligen 
lämnas ett förslag till framtida program för 
övervakning av kustfåglar på Holmöarna.

Prioritering av arter

Vilka arter bör ingå i ett övervakningspro-
gram? En fördel med fåglar generellt är att 
de flesta arterna är lätta att identifiera och 
räkna, varför det normalt inte innebär något 
stort extra arbete att ta med samtliga arter. 
Naturligtvis förekommer vissa arter i så låga 
antal att det inte är meningsfullt eller ens möj-
ligt att närmare analysera deras populationsut-
veckling, i synnerhet om inventeringen utförs i 
alltför för små områden. Även om inga arter a 
priori således bör undantas finns det anledning 
att lyfta fram vissa arter. Sådana överväganden 
kan göras på basis av bindande direktiv eller 
frivilliga åtaganden. För Holmöarnas del ges i 
tabell 7 en översikt av kandidatarter utpekade 
i EUs fågeldirektiv (”Annex-� arter”; http://
europa.eu.int/comm/environment/nature/bird-
an.htm); Svenska rödlistan (http://www-umea.
slu.se/MiljoData/webrod) och föreslagna 
Natura 2000-arter (”typiska arter”; Carlsson 
2004). Det finns skäl att rikta särskilt fokus på 
aktuella arter.

Svärtan har minskat kraftigt i ostkustens 
skärgårdar, i storleksordningen 70-90% 
i Stockholms och Östergötlands skärgår-
dar. Minskningen är mindre uttalad i andra 
delar och det kan till och med ha skett en 
ökning längs Norrlandskusten, vilket data 
från Holmöarna antyder (Sundström 1996). 

Tabell 6. Reaktioner hos kustfåglar till förändringar i deras miljö. Efter Diamond & Devlin (2003)

Typ av förändringar Svar hos fåglarna Tidsskala Rumslig skala

Bytestillgång tid allokerad för  födosök timmar/dagar födosöksområde

” tidpunkt för häckning dagar/veckor ”

” häckningsframgång veckor/månader ”

” adult överlevnad år, årtionden sommar- & vinterkvarter

Extremt väder tid allokerad för  födosök timmar/dagar födosöksområde

” häckningsframgång veckor/månader ”

” adult överlevnad år, årtionden sommar- & vinterkvarter

Klimatologiska, oceanografi ändrad utbredning år regional, nationell

” tidpunkt för häckning dagar/veckor ”

” häckningsframgång veckor/månader ”

” adult överlevnad år, årtionden ”
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Totalbeståndet i landet tycks dock minska ef-
tersom ökningen i norr inte förslår för att kom-
pensera minskningen i egentliga Östersjön. 
Hotbild: oljeutsläpp främst i övervintringsom-
råden, minskat siktdjup, störning på reproduk-
tion av båtturism och minkpredation.

Roskarlen har minskat på de flesta håll i 
Sverige, data från Stockholms skärgård anty-
der en minskning på 65% från mitten av 1970-
talet. Utvecklingen på Holmöarna är dock po-
sitiv: en ökning på 19% konstaterades mellan 
1983 och 1993 (Sundström 1996). Hotbilden 
är oklar, förmodligen handlar det om samver-
kande faktorer, inkluderande igenväxning av 
häckningsöar och minkpredation.

Silltruten (nominatrasen Larus  fuscus fus-
cus) har minskat i en alarmerande takt under 
1970- och 1980-talen i Nordnorge, Finland 
och i Östersjön. Minskningstakten i Sverige 
beräknas till 67% i Sverige sedan 1970-talets 
senare hälft, resulterande i en förskjutning av 
tyngdpunkten i utbredningen mot norra de-
len av landet. Utvecklingen på Holmöarna är 
också negativ: -1�% mellan 1983 och 1993 
(Sundström 1996). Hotfaktorerna är ofull-
ständigt kända, födobrist, hög giftbelastning 
(kvicksilver, PCB), hög ungdödlighet i sjukdo-
mar (dysfunktion hos levern) har föreslagits.

Tobisgrisslan har minskat kraftigt i Sörmland 
och Uppland (78% minskning i Stockholms 
skärgård) och ökat i Bottenhavet och Norra 
Kvarken, t ex. med hela 105% på Holmöarna 
mellan 1983 och 1993 (Sundström 1996). 
Ökningen i norr tycks dock inte kompensera 
för minskningen i egentliga Östersjön, och 
det beräknas att arten minskat med drygt �0% 
i Sverige under senaste �0 åren. Hotbilden 
domineras av minkpredation, oljeutsläpp, 
bifångst i fiskenät, men även förändringar i 
fiskebeståndens sammansättning och båtturism 
har föreslagits. 

Strandskata, labb, fisktärna, silvertärna 
och skärpiplärka är föreslagna som ”typiska 
arter” som ska visa på ”gynnsam bevaran-
destatus för habitatet” (Carlsson 2004). Som 
typiska arter ska de kunna fungera som indika-
torer på kvalitativ förändring av ett habitat och 

vara indikator för något av de hot som finns 
mot habitatet. Viktiga rekvisit är att de ska 
vara relativt ovanliga, men ändå så allmänna 
att de finns i de flesta objekt. Vidare ska de 
vara lätthittade och lätt igenkännbara, och de 
ska kunna inventeras på ett kostnadseffektivt 
sätt. De ska snabbt kunna visa förändringar 
i ett habitat som ett ”kvitto” för att skötseln 
eller andra viktiga ekologiska funktioner är 
gynnsamma för bevarandestatusen i habitatet. 
Samtliga arter i denna grupp har haft en po-
sitiv utveckling i Holmöarkipelagen mellan 
1983 och 1993 (Sundström 1996).

Vilka parametrar bör mätas?

Ett bra övervakningsprogram bör kunna ge 
tidiga signaler om förändringar så att åtgärder 
snabbt kan sättas in för att möta eventuella 
problem. Genom att den förväntade medel-
livslängden hos många kustfåglar är hög och 
den adulta överlevnaden är väl buffrad mot 
effekter av födobrist (Cairns 1987) kan det ta 
tid att upptäcka effekter som slår mot repro-
duktionen. Om häckningsframgången svarar 
snabbare på en förändring än den adulta mor-
taliteten kan reproduktionsdata tidigare signa-
lera att något är fel. Tid allokerad för födosök, 
dietval och matningsfrekvens kan signalera 
förändringar på ett ännu tidigare stadium ef-
tersom beteende och diet svarar på reducerad 
resurstillgång på en högre resursnivå än häck-
ningsframgång (Cairns 1987). 

Populationsskattningar kombinerat med data 
på häckningsframgång och beteendestudier 
skapar alltså bäst förutsättningar att tidigt upp-
täcka förändringar och bakomliggande orsa-
ker. Kushlan (1993) föreslår att studier av mil-
jöföroreningar, halter av ämnen i fjädrar och 
blod, häckningsfenologi och populationsindex 
kombineras i uppföljningsprogram. Tyvärr 
insamlas demografiska data (reproduktion 
och överlevnad) och beteendedata bara un-
dantagsvis, och då främst i forskningsprojekt. 
Parräkning är den helt förhärskande metoden 
som används vid övervakning av kustfåglar 
vilket begränsar möjligheterna att tidigt upp-
täcka förändringar och påverkande faktorer. 
Naturligtvis ligger det budgetmässiga, logis-
tiska och personella skäl bakom detta.
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Kontrollerade studier där en eller flera potenti-
ellt påverkande faktorer regleras ökar använd-
barheten av populationsindexdata. Jämförande 
studier med kontroll av minkstammen i an-
gränsade skärgårdsområden visar att popula-
tionsdata är korrelerat med häckningsfram-
gång och att dessa variabler kan svara snabbt 
på förändringar i predationstryck (Amcoff 
2001, Nordström m fl. 2003, Nordström & 
Korpimäki �00�).

Mätbara mål

I den internationella litteraturen görs en dis-
tinktion mellan begreppen surveillance och 
monitoring. Surveillance avser övervakning 
med standardiserade metoder medan monito-
ring inbegriper uppföljning mot definierade 
mål (standard eller norm), sätt att samla data 
som möjliggör uppföljning av orsakssamband 
samt klart formulerade mål för programmet 
(Furness m fl. 1993). Det är klart att de flesta 
uppföljningsprogram av kustfåglar är av typen 
surveillance, och inte uppfyller de striktare 
villkoren för monitoring. Kvalitetssäkring av 
metoder är ett steg i riktning mot monitoring 
eftersom det kräver tydliggörande av mål 
och precision i inventeringarna. Ett sådant 
mål skulle kunna formuleras i linje med: 
”Programmet ska kunna säkerställa en  po-
pulationsförändring hos arten x på y procent 
över z år med w års inventeringsintervall. 
Nivåläggningen av dessa värden blir en avväg-
ning mellan önskemålen om hög precision och 
praktisk/ekonomisk genomförbarhet. 

Lämpliga nivåer för minsta detekterbara för-
ändring är en fråga som inte är lätt att besvara 
utifrån enbart biologiska argument. Den 
precision i inventeringarna som erhölls från 
pilotstudien gör det möjligt att upptäcka för-
ändringar i storleksordningen 55% eller bättre 
för tio av 16 arter (Tabell 5). Det är helt klart 
att inventeringsprogrammet i pilotstudien inte 
fungerar särskilt bra för svärta, ejder med flera 
andfåglar, d v s arter inventerade under period 
1.

Förslag till övervakningsprogram

På basis av diskussionen ovan lämnas följande 
förslag till framtida program för övervakning 
av kustfåglar på Holmöarna.

Övergripande syfte: Programmet skall följa 
populationsutvecklingen hos mer frekvent 
förekommande kustfåglar med tillräcklig pre-
cision, kunna upptäcka omflyttningar av fåglar 
inom ögruppen och ge underlag för totalskatt-
ningar av ögruppens kustfågelbestånd vid 
olika tidpunkter. 

För att genomföra detta görs två slags inven-
teringar; stickprovsinventering och heltäck-
ande inventering.

Målet för stickprovsinventeringen är att 
kunna säkerställa populationsförändringar i ett 
kortare tidsperspektiv (3 år) för mer allmänt 
förekommande arter, med särskilt fokus på de 
arter som pekas ut i Tabell 7 (med undantag 
för svärtan). Målet för totalinventeringen är 
att få ett mått på populationsstorlek och geo-
grafisk fördelning av samtliga häckande arter 
i Holmöarkipelagen (innervatten och grunda 
vikar undantagna) samt mer sällsynt förkom-
mande arter (t ex bergand, vitkindad gås, 
skräntärna).

Genomförande: Stickprovsinventeringen görs 
enligt inventeringsmetodiken i pilotstudien 
med följande modifieringar:

• första inventeringsperioden utgår 

• inriktas främst på vadare, måsfåglar, 
alkor och tättingar

• utförs vart tredje år

Totalinventeringen görs vart nionde år enligt 
tidigare använd metodik (Sundström 1996). 
Inventeringar enligt båda metoderna genom-
förs år 1 för att harmonisera datainsamlingen. 
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Överväganden: Resultaten från pilotstudien 
visar att det inte är möjligt att säkerställa po-
pulationsförändringar med hög precision för 
gäss och flertalet andfåglar, men även för arter 
som skrattmås, silltrut och havstrut finns detta 
problem. Ett alternativ skulle kunna vara att 
öka antalet stickprov, det vill säga ta med fler 
delområden i inventeringen. Berörda arter är 
antingen så ovanliga eller rörliga att de bör 
inordnas i ett regionalt övervakningsprogram 
omfattande hela Kvarkenregionen. Detta 
gäller i synnerhet silltrut men även skrän-
tärna - hotade arter som bara förekommer 
i enstaka par i Holmöarkipelagen. För arter 
där Holmöarna hyser en försvarlig del av det 
regionala och/eller nationella beståndet bör 
ambitionsnivån vara hög. Pilotprogrammet 
bedöms fungera för tobisgrissla men inte för 
svärtan. Därför föreslås en särskild inven-
teringsinsats för svärta baserat på förslag i 
(Edenius �006, artikel i denna rapport). Data 
från Vänern (Landgren & Landgren �000) och 
Västra Götalands län (Anon. �00�) visar att 
måsfåglar mer eller mindre regelbundet byter 
häckningsskär - och ibland även häcknings-
områden. Det finns därför anledning att un-

derstryka betydelsen av att inventeringar görs 
över större områden. Samordnade regionala 
övervakningsprogram ökar möjligheterna att 
upptäcka om förändringar är specifika eller 
mer generella. Visar det sig t. ex att svärtbe-
ståndet fortsätter att öka till skillnad från andra 
skärgårdsområden i regionen indikerar detta 
gynnsam bevarandestatus i Holmöarkipelagen. 
Därför föreslås en samordning mellan över-
vakningsprogrammet och kommande förslag 
från projektet Kvarken Miljö (http://www.
ac.lst.se/naturochmiljo/kvarkensamarbete/).

Komplettringar och ett förtydligande: Av-
saknaden av demografiska data är bekymmer-
sam med hänsyn till önskemålet att tidigt upp-
täcka populationsförändringar. Det vore därför 
önskvärt att initiera studier av reproduktionen 
hos viktiga arter som tobisgrissla och svärta. 
Tonvikten på att följa förändringar på kort och 
medellång sikt (3-9 år) innebär att programmet 
inte är designat för att hitta plötsliga föränd-
ringar. Det är därför viktigt att programmet 
kompletteras med årlig tillsyn, i synnerhet av 
större fågelkolonier. Detta bör ske inom ramen 
för tillsynen inom reservatet.

Tabell 7. Kustfåglar som utpekats i EUs fågeldirektiv, Rödlistan och tänkbara kandidater som Natura 2000-arter

Art EUs 
fågeldirektiv Rödlistan Natura 2000-arter 

(”Typiska” arter) Potentiella hot enligt Rödlistan

Svärta Missgynnad1

oljeutsläpp i vinterkvarteren; 
minskat siktdjup;

rörligt friluftsliv;

minkpredation
Strandskata X
Roskarl Missgynnad X igenväxning av stränder
Labb X

Silltrut Starkt hotad X
kvicksilver; PCB;

födobrist
Fisktärna X X
Silvertärna X X

Skräntärna Sårbar förhållanden på 
övervintringsområdet

Tobisgrissla Sårbar

oljeutsläpp;

rörligt friluftsliv;

minkpredation;

fiskenät;

förändringar i fiskebeståndens 
sammansättning

Skärpiplärka X

1. Hotkategorier: NT (missgynnad), VU (sårbar), EN (starkt hotad)
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FÖRORD

Miljösamarbetet i Kvarkenregionen har pågått sedan 1988. Under perioden 
2004-2006 sker samarbetet inom ramen för Kvarken Miljö II, ett Interreg 
III A-projekt finansierat av Länsstyrelsen i Västerbotten, Västra Finlands 
Miljöcentral, Kvarkenrådet och EU:s regionala utvecklingsfond. En viktig 
samarbetspart är Forststyrelsen i Vasa.

Ett av projektets övergripande syften är att utveckla gemensamma  
indikatorer som kan användas för att följa upp miljötillståndet i Kvarken, 
nationella och regionala miljömål samt bevarandestatusen i Natura 2000-
habitaten.

Häckande skärgårdsfåglar är en bra indikator för att följa upp den biologiska 
mångfalden i Kvarken  och projektet syftar till att utveckla ett gränsregionalt 
och gemensamt system för övervakning av häckande skärgårdsfåglar 
i Kvarken. Centralt i detta arbete är att metodiken kvalitetsäkras och 
harmoniseras. 

Svärtastudien är en av flera metodutvärderingar som projektet kommer att 
genomföra. 

Inventeringarna har utförts avThomas Sundström (Holmsunds skärgård),  
Åke Nordström och Gustaf Egnell (Holmön-Ängesön). Lars Edenius har 
analyserat resultaten och skrivit rapporten.

Anita Storm   Ann Salomonson 
Projektledare   Projektkoordinator
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INLEDNING

Kvalitetssäkrade metoder är en viktig komponent i ett övervakningsprogram av 
kustfåglar. Skillnader i ekologi och beteende gör arter mer eller mindre lätta att 
inventera. Svärtan hör till de mer svårinventerade arterna eftersom den i endast li-
ten  utsträckning häckar på platser som tilldrar sig stort intresse ur fågelsynpunkt, 
det vill säga mindre öar och skär med avsaknad av högre vegetation. Förekomst 
av svärta hör snarare ihop med skogsklädda öar och kustområden med anslutande 
vatten, alltså  typisk innerskärgårdsmiljö. En annan egenskap som gör svärtan svå-
rinventerad att den är rörlig och snabbt kan förflytta sig mellan olika områden. 

Svärtan (Melanitta fusca)     förekommer i betydande antal i Norra Kvarken, t. ex.
bedömdes enbart Holmöarna hysa 10-15% av Sveriges del av Östersjöns svärtbe-
stånd i början av 1990-talet. Det finns tydliga signaler på att svärtan gått kraftigt 
tillbaka i sydligare delar av utbredningsområdet de senaste decennierna vilket ökat 
Kvarkensområdets betydelse för arten. Därför är svärtan en prioriterad art i ett ge-
mensamt uppföljningsprogram av kustfåglar i Kvarkenregionen. På initiativ av 
Interreg III-projektet Kvarken-Miljö genomfördes en metodstudie av inventering 
av svärta i två skärgårdsområden i Västerbottens län i maj-juni 2004. Denna rapport 
redovisar och analyserar resultaten av denna inventering. 

MATERIAL OCH METODER

Inventeringar utfördes i två områden enligt:

1. Holmsunds skärgård - Jämförande studier av inventering från fast punkt och båt
2. Holmöarna - Betydelse av tid på säsongen och tidpunkt på dygnet

Studie 1 -  Holmsund

Området valdes som representant för en någorlunda naturligt avgränsad ögrupp 
i kustnära läge med dokumenterad förekomst av svärta och goda möjligheter att 
överblicka vattenytan från fasta punkter.

Räkningar av par utfördes från två fasta punkter; Punkt V med ett skyddat läge 
i inner/mellanskärgård och punkt Ö i ett exponerat läge i ytterskärgård. Bedömd 
överblickbar vattenyta varierade från ca 60 ha från punkt V till ca 30 ha från punkt 
Ö. Räkningar gjordes först från punkt V och sedan från punkt Ö. Därefter kördes 
en båtslinga så att vattenområdena överblickade från punkt V respektive punkt E 
täcktes av (figur 1a, b).

Räkningar utfördes vid tio tillfällen mellan 31 maj och 19 juni med starttid kl. 03-
07.30 och sluttid aldrig senare än kl. 10. Den 12-13 juni genomfördes en dygns-
räkning från punkt V med räkningar var fjärde timme från kl. 10.
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Figur 1a. Undersökningsområdet i Holmsund. Röda pilar visar de fasta observations-
punkterna,  röda linjer avgränsar observationsområdena.

Figur 1b. Undersökningsområdet i Holmsund. Blå linjer visar båtslingan.

Studie 2 - Holmöarna

Holmöarna är en väl sammanhållen ögrupp i västra delen av Norra Kvarken be-
stående av en serie större öar orienterade i nord-sydlig riktning. Huvudöarna och 
anslutande öar är täckta av barrdominerad skog medan de yttre skären har en mer 
öppen karaktär. Kusten är flikig med djupt inträngande vikar, dessutom finns ett 
par stora insjöar. Ögruppen hyser länets tätaste svärtbestånd.

Räkningar av samtliga individer utfördes från sex fasta punkter från land för-
delade från nordspetsen av Holmön till sydligaste delen av Ängesön (inbördes 
avstånd ca 15 km). Tre av punkterna förlades till skyddade vikar och fjärdar med 
god överblick, en till en större insjö och resterande två till uddar med exponerat 
havsläge (figur 2).
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Räkningar gjordes enligt ett alternerande schema så att alla punkter besöktes vid 
sammanlagt 16 tillfällen fördelade på fyra dagar mellan 30 maj-22 juni och fyra 
tillfällen på dygnet (kl. 00-06, 06-12 o s v). Ordningen mellan besöken slumpades 
för att undvika systematiska fel. 

Vid samtliga inventeringstillfällen gjordes noteringar om vädret. Medelvindstyr-
kan i Holmsundsinventeringen och Holmöinventeringen var 3.7 m/s (median 4, 
min 0, max 7 m/s) respektive 2.9 m/s (median 2, min 0, max 8 m/s). Sikten klassi-
ficerades som god eller mycket god 90% av tiden i Holmsunds skärgård och 81% 
av tiden på Holmöarna.

Statistisk bearbetning och analys

Samband mellan väder (vindstyrka) och antal svärtpar samt samvariation mellan 
inventeringsmetoder (Holmsunds skärgård) undersöktes med hjälp av korrela-
tionsanalys.

Figur 2. Undersökningsområdet på Holmön-Ängesön. Punkterna 
visar de fasta observationsplatserna
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Variansanalys användes för att studera effekter av tid på säsongen (studie 1 och 2), 
tidpunkt på dygn (studie 2) och inventeringsplats (studie 2). Värdena normalisera-
des genom kvadratrottransformation före analys.

För att underlätta jämförelser av metoder och tolkningar av resultat beräknades 
variationskoefficienten (CV), det vill säga standardavvikelsen dividerad med 
medelvärdet. Motivet för detta är att variansen tenderar att vara positivt korrelerad 
med medelvärdet.

RESULTAT

Studie 1 - Inventering från fast punkt och båt

I medeltal räknades 43 respektive 34 par från båtslingan respektive punkt V; anta-
let räknade par från punkt Ö var klart lägre, 10 (figur 3). Resultaten från de olika 
inventeringarna samvarierade med starkast korrelation mellan båtslingan och 
punkt V (R = 0.85). Även korrelationen mellan punkt V och Ö var stark (R = 0.72) 
medan korrelationen mellan punkt Ö och båtslingan var förhållandevis svag (R = 
0.54). Det fanns ingen signifikant trend i antal par över säsongen i inventeringarna 
(F1,2 = 0.13, P = 0.751; Repeated Measures ANOVA).

Figur 3. Säsongsvariationen i antalet svärtpar i Holmsunds skärgård

Dygnsräkningen visade på ett mönster med stadigt minskande antal svärtpar över 
dagen från ett maximum under morgonen/förmiddagen till ett minimum kring 
strax före midnatt och därefter ökande antal (figur 4). Sett över alla räkningstillfäl-
len var variationskoefficienten, CV, 9%.
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Figur 4. Antalet svärtpar vid olika tidpunkter under dygnsinventeringen i Holmsunds 
skärgård

Studie 2 - Betydelse av tid på säsongen och tidpunkt på dygnet

Räkningarna från de sex fasta punkterna på Holmöarna visade en fluktuation över 
säsongen utan tydlig trend (figur 5). Variansanalysen visade på en signifikant ef-
fekt av område (P < 0.001), en nästan signifikant effekt av tidpunkt (P = 0.076) 
men inte av tid på säsongen (P = 0.423). En närmare analys av data från enskilda 
inventeringspunkter visade att punkt 4 (insjölokalen) hade klart lägre antal svär-
tor än övriga områden (medelvärde 1.2 respektive 25.7 individer) och plockades 
därför bort. Den nya variansanalysen visade en signifikant effekt av tidpunkt på 
dygnet (P = 0.022). 

Inventeringar under morgonen och förmiddagen (kl. 06-12) respektive sena efter-
middagen - kvällen (kl. 18-24) gav ungefär samma resultat med avseende på med-
elvärde och varians, och uppvisade klart högre medelvärden än inventeringarna på 
eftermiddagen och natten (kl. 12-18 respektive 00-06) (figur 6).

En närmare analys av de enskilda inventeringspunkterna visar på ett intressant 
samband mellan variationskoefficientens storlek, tidpunkt på dygnet och invente-
ringspunktens läge. Punkter i skyddade lägen hade genomgående lägre variation 
i antalsskattningarna än exponerade punkter sett över alla inventeringstillfällen 
(figur 7). Om hänsyn tas till exponeringsgrad och när det är optimalt att inventera 
förbättras precisionen i skattningarna högst dramatiskt (figur 7). Resultaten visar att 
det är möjligt att minska antalet besök från 16 till tre och samtidigt förbättra preci-
sionen med 23-61% genom att välja inventeringspunkter i skyddade lägen och in-
ventera under morgon och förmiddag, alternativt sena eftermiddagen - kvällen. 

Det fanns inget samband mellan antalet räknade svärtor och vindstyrka vare sig i 
studie 1 eller 2 (-0.16 < R < 0.25).
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Figur 5. 
Säsongsvariationen 
i antalet svärtor i 
Holmöinventeringen

Figur 6. 
Dygnsvariationen 
i antalet svärtor i 
Holmöinventeringen

Figur 7. 
Relationen mellan antal 
inventeringstillfällen, 
tidpunkt på dygnet, 
inventeringspunktens 
exposition och 
variationskoefficientens 
(CV) storlek i 
Holmöinventeringen.
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DISKUSSION

Få kvantitiva studier av svärta har redovisats i litteraturen. På Aspskär i Finska vi-
ken kunde inte Koskimies (1949) påvisa att tidpunkten på dygnet påverkade resul-
taten i nämnvärd omfattning. Däremot fanns det ett samband med tid på säsongen 
och Koskimies (1949) förordade att inventeringar görs under sen vår - tidig som-
mar. Hildén (1964) räknade svärtpar från land sent på kvällen i skiftet maj - juni 
på Valsörarna i Norra Kvarken. I mitten av juni upplöses parbanden, och de första 
ensamma hannarna visade sig. Detta kan tolkas som att Hildén (1964) räknade 
svärtpar fram till 15 juni.

Resultaten av denna studie avviker från Koskimies (1949) så till vida att en effekt 
av tidpunkt på dygnet påvisades, medan tid på säsongen var mindre betydelsefull. 
Förklaringen till dessa skillnader kan ligga i geografi och fenologi (södra Finland 
vs. Norra Kvarken) samt metodologi - Koskimies (1949) räknade under en betyd-
ligt längre tidsperiod, 17 maj - 7 juli. Det bör också påpekas att dygnsmönstret 
inte var konsistent mellan Holmsunds skärgård och Holmöarna; på Holmöarna 
fanns en tydligare dygnsrytmik i uppträdandet än i Holmsunds skärgård. Vad detta 
beror på är svårt att besvara. Om de inventerade områdena på Holmöarna är bra 
födosöks och/eller viloplatser för svärta kan det tänkas att den lokala populationen 
temporärt späs på med fåglar utifrån - när dessa inte är engagerade med häck-
ningsbestyr på annat håll. Det kan alltså finnas anledning att beakta lokala förhål-
landen i design av inventeringsprogram för svärta.

Resultaten visar att inventering från båt och land ger någorlunda samstämmiga 
resultat. Ur effektivitetssynpunkt kan inventeringar från land vara att föredra i 
synnerhet om det går att räkna från flera punkter. Möjligheterna att snabbt kunna 
förflytta sig mellan inventeringspunkter, antalet och storleken på de områden som 
ska spanas av måste vägas in i beslutet om lämplig metod. Hänsyn måste tas till 
lokala förutsättningar och logistik och det kan hända att kombinerade metoder är 
det bästa alternativet. För Holmöarnas vidkommande är inventering från land ett 
bra och förmodligen bättre alternativ till båt eftersom många punkter snabbt kan 
nås från bilväg eller stig. 

Det viktigaste resultatet av metodstudien är att det fanns en samvariation mellan 
val av inventeringsplats, tidpunkt på dygnet och precisionen i skattningarna. Re-
sultaten av metodstudien ger följande vägledning i designen av ett inventerings-
program för svärta: det är viktigt att vara noggrann i valet av inventeringsom-
råde: skyddade vikar och fjärdar med lätt överblickbara vatten är att föredra före 
utskärsområden och andra exponerade platser. Man bör också nyttja kunskap om 
svärtans uppehållsplatser vid valet av inventeringsområde eftersom antalet fåglar 
påverkar precisionen i skattningarna. Även antalet inventeringstillfällen påverkar 
precisionen och därför bör inventeringar utföras under flera tillfällen under sä-
songen. Inventeringstidpunkten har också betydelse för precisionen, och inven-
teringar bör utföras då antalet fåglar är som störst. Vädret har säkerligen betydelse, 
men denna faktor har inte kunna analyseras närmare i denna studie.
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REKOMMENDATIONER

På basis av resultaten av metodstudien ges följande rekommendationer för inven-
tering av svärta anpassad till förhållandena i Norra Kvarken:

• välj platser i skyddat läge med bra möjligheter att överblicka omgivande 
vattenområden

• välj områden med minst 10 par svärta (i medeltal) 
• inventera flera områden, helst tre eller fler
• inventera vid tre tillfällen under säsongen
• räkna under kvällstid (kl. 18-22), alternativt morgontimmarna (kl. 06-10)
• inventera mellan 1- 20 juni 
• undvik att inventera dagar med dåligt väder (stark vind, dålig sikt)
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