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Fågelinventeringar i Kvarken

Under perioderna 15-29 maj och 12-23 juni 
planerar Kvarken Miljö-projektet att utföra en 
serie fågelinventeringar på några av Valsörarnas 
och Holmöarkipelagens öar. Inventeringarna 
beräknas ta 2-3 dagar för varje område och 
period. Väder och vind kommer att avgöra den 
exakta tidpunkten för genomförandet. Syftet 
med inventeringarna är att testa och jämföra 
svensk och finsk inventeringsmetodik och föreslå 
bästa metodik för gränsregional uppföljning av 
häckande skärgårdsfåglar i Kvarken.

Sammanlagt kommer 8 erfarna ornitologer 
att genomföra inventeringarna. Ytterligare två 
personer kommer att fungera som båtförare 
och köra ut inventeringsparen till de olika 
öarna. Under inventeringarna kommer öarna 
att landstigas och bon räknas. Inget enskilt 
besök överstiger 1 timme (uppskattningsvis 1⁄2 
timme per besök) och tiden mellan varje besök 
är minst 4 timmar. Stor försiktighet iaktas och 
inventeringarna avbryts vid tecken på avgörande 
störning.

Kvarken Miljö-projektet arbetar för att utveckla 
ett gränsregionalt system för uppföljning av 
häckade skärgårdsfåglar vilket i framtiden 
förhoppningsvis kan ge en heltäckande bild av 
situationen i Kvarkenregionen. För att kunna 
uttala sig om tillståndet för Kvarkens fågelfauna 
måste inventeringsmetoderna antingen vara 
likadana eller åtminstone ge jämförbara resultat. 

I projektet samarbetar miljömyndigheter och 
kommuner i Österbotten och Västerbotten. 
Projektet leds av Kvarkenrådet och finansieras 
av EU:s regional utvecklingfond, Västra 
Finlands miljöcentral och Länsstyrelsen i 
Västerbotten. Andra viktiga samarbetspartners 
är Forststyrelsen, ornitologiska föreningar och 
jägarorganisationer på båda sidor om Kvarken. Norra Kvarken är ett av Östersjöregionens 

viktigaste häckningsområde för skärgårdsfåglar. 
Vissa arter, t.ex tobisgrissla,  bergand och silltrut 
har här mycket starka bestånd medan de längre 
söderut minskar. Andra arter, t.ex svärta och ejder 
minskar mer eller mindre i hela Östersjöregionen, 
även så i östra Kvarkenområdet.
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För information om fågelinventeringarna vänligen kontakta:

Finland: Michael Haldin, Forststyrelsen, +358-(0)40-505 8580
Sverige: Ann Salomonson, Kvarken Miljö, +46-(0)70-555 9044


