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Välkommen ut i skärgården !
Den östgötska skärgården bjuder på en unik natur och ett rikt fågelliv. Fåglarna sätter en alldeles särskild prägel på skärgårdens liv
-vi njuter av deras skönhet och vi fascineras av deras beteenden
och flygfärder. Lavar och blommor skulle inte färglägga de kala
kobbarna utan fåglarnas spillning.
Vi människor har fått en ökad fritid och större möjligheter att komma
ut i skärgården. Fågellivet är känsligt och ett felaktigt beteende kan
leda till skador, framför allt under häckningstiden.
För att skydda fågellivet under den känsliga häckningstiden har
Länsstyrelsen inrättat ett antal fågelskyddsområden. Dessa behövs
för att säkra framgångsrik häckning. Med denna skrift vill vi öka
förståelsen för fågel- och sälskydd och ge vägledning för besökare
var dessa känsliga områden finns.
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Unik miljö i världen
Skärgårdarna i Östersjön är unika med en säregen blandning av
land och brackvattenhav. Östergötlands skärgård är drygt sex mil
lång och nästan två och en halv mil bred på det bredaste stället. Här
finns över 6000 öar och skär.
Berggrunden består av gnejser och är de nedersta resterna av en
mäktig bergskedja som vittrat ner under drygt tvåtusen miljoner år.
En nästan ofattbart lång tid! Rörelser i berggrunden har också
skapat sprickor och förkastningsbranter. Tre större fjordliknande
vikar skär djupt in i fastlandet - Bråviken, Slätbaken och
Valdemarsviken. Där reser sig mäktiga bergsbranter.
Landskapet har slutligen formats av mäktiga inlandsisar som likt
gigantiska sandpapper brutit sönder och jämnat till underlaget.
Den senaste inlandsisen drog sig tillbaka för 10 000 år sedan. Isens
väldiga tyngd tryckte ner landytan. Sedan den försvann har vi haft
en landhöjning som idag är två till tre decimeter på 100 år. Det
gör att att nya öar hela tiden reser sig ur havet, samtidigt som de
inre delarna smälter ihop med fastlandet.
Vår skärgård brukar
indelas i Jonsberg,
S:t Anna, Gryt och
längst i söder den
nordligaste delen av
Tjusts skärgård.
Varje skärgård har
sin egen karaktär. I
Jonsberg dominerar
barrskogsbevuxna
öar. Så även stora delar av Gryt, där öarna
har en särskilt karg
och bergig prägel. S:t
Anna, däremellan,
skiljer sig i flera avseenden. Här finner
man en mer lummig
skärgård med ädellövskogar och
odlingslandskap.
Här är skillnaderna i
öst-västlig riktning
mellan skärgårdens
olika zoner tydligast.

Jonsberg

Innerskärgård

S:t Anna
Mellanskärgård

Gryt
Ytterskärgård

Tjust

3

Skärgårdsfåglarnas miljöer......
Skärgårdens varierande natur med skogklädda öar, klippiga skär,
steniga stränder, vassvikar och strandängar är ett viktigt ekosystem för många organismer. För fåglarnas del är dessa områden
viktiga som häckningsplatser och födosöksområden. Utanför
häckningsperioden är en del miljöer viktiga rast-, övervintringsoch ruggningsområden. I skärgården möts insjöfåglar och
havsfåglar, vilket gör den till en relativt artrik kust. Fåglar som är
typiska för Östersjökusten är t.ex. svärta, vigg, tordmule och roskarl.
I innerskärgården ligger de större öarna som oftast är
barrskogsbevuxna. Ibland finns närmast urskogsliknande barrskog. Skogar med gamla och grova träd är viktiga som boträd för
t.ex. havsörn. Det är viktigt att man i skärgårdsskogsbruket
planerar för att lämna lämpliga träd som kan bli framtida boträd.
Med tanke på havsörnens ökning är detta särskilt viktigt.
I innerskärgården finns också lummig ädellövskog, särskilt ekskog, blandat med ett öppet odlingslandskap. I hagmarkerna
häckar bl.a. törnskata, rosenfink och buskskvätta. I denna del av
skärgården finns många grunda och skyddade vikar med en rik
undervattensvegetation. Dessa erbjuder häckplatser för t.ex. knölsvan, skäggdopping, sothöna, gräsand och ibland gravand och
skedand. De grunda vikarna är ofta tillhåll för rastande sjöfåglar
i flyttningstid, främst vigg och andra änder. Licknevarpefjärden,
Kattedalsfjärden, Sandfjärden, Utsätters- och Ramnöfjärdarna är
exempel på stora fågelrika vikar. I anslutning till dessa finns ofta
betade havsstrandängar som är attraktiva för vadare som tofsvipa
och rödbena.

4

.......från innerskärgård till ytterskär
I mellanskärgården finns ett stort antal mindre öar och holmar
som oftast domineras av en karg och mager hällmarkstallskog.
Öarna bildar ibland arkipelager. I skydd av dessa häckar bl.a.
svärta, gravand liksom ejder, kanske den mest typiska skärgårdsfågeln. Enstaka skär i mellanskärgården är dock trädfria med
endast smärre enbuskar och nypon samt en mager klipphedsvegetation. På en del av dessa skär finns kolonier av skrattmås och
fisktärna samt flera vadare,
t.ex. strandskata och rödbena.
I skydd av kolonierna häckar
gärna änder som småskrake,
vigg och ejder.
I övergången till ytterskärgården finns en zon som brukar benämnas björkskärszonen. I ett område söder och
sydost om Aspöja finns de
mest typiska björkskären.
Dessa skär är bergiga och
utgörs av kala hällar som av- Labbar i ytterskärgården.
bryts av björkbevuxna myrsvackor. Det påminner om fjällbjörkskog.
Utanför de yttersta trädbevuxna öarna ligger ytterskärgården
med sina kala skär, kobbar och hällar. Här finns många så kallade
fågelskär, med stora kolonier av gråtrut, silvertärna och ibland
silltrut, skräntärna och storskarv. Här häckar en rad andra fågelarter t.ex. labb, roskarl och den ovanliga större strandpiparen.
Tordmule, tobisgrissla och sillgrissla häckar endast på klippskär
i ytterskärgården. Fåglarnas kväverika spillning har gett upphov
till en mycket speciell och artrik flora. Karaktärsarter är strandbaldersbrå, gräslök, gul fetknopp och styvmorsviol.
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Våra skärgårdsfåglar
I Östergötlands skärgård häckar ca 35 ”kustfågelarter” - arter av
grupperna doppingar, skarvar, svanar, gäss, änder, vadare, labbar,
måsfåglar och alkor. Här presenteras dessa samt ett par rovfåglar
som finns i skärgården. Vår och höst finns flera andra arter på
genomresa under flyttningen. Fina platser för att uppleva sjöfågelsträck är Häradskär, Ekudden (Kvädö) och Torrö.

Skäggdopping

Podiceps cristatus CrestedGrebe / Haubentaucher

Tämligen allmän, särskilt i innerskärgård. Häckar i kanten av
vassområden. Skräms fågeln från boet täcker de (om de hinner)
äggen med växtdelar som boet är byggt av. De små svartvitrandiga
ungarna vilar ibland på förälderns rygg. Dyker efter fisk.

Storskarv Phalacrocorax carbo Cormorant / Kormoran
Allmän i hela skärgården och har ökat kraftigt. Östersjöns ras kallas
ibland mellanskarv. Lever av fisk och har gynnats av övergödningen
i havet. De är försiktiga och lyfter eller dyker på långt håll om man
närmar sig. Börjar häckningen i april.

Knölsvan

Cygnus olor Mute Swan / Höckerschwan

Allmän från inner- till ytterskärgård. Arten har ökat kraftigt och
gynnas av övergödningen. Lever mest av växter. Om man kommer
för nära väser den hotfullt. De 5-9 äggen ruvas ca 35 dagar. Ungarna
är gråaktiga i färgen och blir flygfärdiga efter fyra månader.

Grågås Anser anser

Gery-lag Goose / Graugans

Var nästan utrotad kring 1960-talet, men den har ökat kraftigt och
är nu allmän i hela skärgårdsområdet. Häckar i vass eller en bit in
på land med start redan i mars/april. Söker sig med sina ungar till
gräsbevuxna marker för att beta. Spillningen ses ofta på sådana
platser, ca fem cm långa och en cm tjocka ”korvar”. Störningskänslig även i juli, då de ruggar och förlorar flygförmågan.

Kanadagås

Branta canadensis Canada Goose / Kanadagans

Tämligen alllmän. Inplanterad från Kanada på 1940-talet. Boet
läggs gärna på en liten holme, ofta nära någon vitfågelkoloni.
Lägger 5-9 ägg. Hanen kan aggressivt försvara ägg eller ungar.
Högljudda, klangfulla trumpetstötar kan höras från paret.

Gravand

Tadorna tadorna Shelduck / Brandgans

Mindre allmän i mellan- och ytterskärgård, men har ökat på senare
år. Den är ett mellanting mellan and och gås och trivs på stränder
med små pölar eller i grunda laguner, där den silar vattnet efter
småkryp. Häckar i håligheter, gärna i sandpartier, där den kan gräva
ut sin bohåla. De försvarar aggressivt sina ungar.
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Gräsand

Anas platyrhynchos Mallard / Stockente

Allmän i inner- och mellanskärgård. Föredrar vegetationsrika laguner och skyddade vikar. Börjar häcka redan i april. Honan trycker
mycket hårt och flyger upp först när man kommit inom en meters
håll. Boet är en liten grop rikligt fylld med svartbrunt dun. Vid
kläckningen överger hanen honan för att rugga (byta fjädrar).

Skedand

Anas clypeata Shoveler / Löffelente

Tämligen sällsynt. Boet ligger oftast på torra land, väl dolt under
en buske eller i en hålighet. Honan ruvar mycket hårt. Blir mäkta
upprörd vid allt för närgången störning och försöker med snarkande läten och flaxande vingar locka bort fridstörare från ungarna.

Vigg Aythya fuligula Tufted

Duck / Reiherente

Tämligen allmän i framför allt mellanskärgård. Häckar ofta i skydd
av någon måskoloni, gärna tillsammans med artfränder i en gles
koloni. Bona ligger väl skyddade i örtvegetationen och honan
ruvar hårt på äggen. Ibland misslyckas häckningen och då läggs
ytterligare en kull. Flykten är snabb och den dyker efter småkryp
i grunda vatten.

Ejder Somateria mollissima Eider / Eiderente
Skärgårdens i särklass vanligaste and. Boet är en enkel grop som
bäddas med dun. Honan, ådan, ruvar hårt på äggen. Hanen,
gudingen, lämnar vid denna tid honan för att dra ut i havsbandet
för att rugga. Som hos de flesta änder lämnar ungarna genast boet
efter kläckningen.

Svärta

Melanitta fusca Velvet Scoter / Samtente

Mindre allmän i mellan- och ytterskärgård och minskar i antal.
Föredrar skyddade vikar och sund med klart vatten, där den dyker
efter småkryp. Häckar sent (i juni-juli). Boet ligger väl dolt i
vegetationen en bit upp på land. Honan ruvar hårt på äggen. Vid
störning kommer ungarna lätt på villovägar och blir ett lätt byte.

Knipa

Bucephala clangula Goldeneye / Schellente

Allmän vid skogbevuxna öar. Uppträder ofta i små flockar. Ett
visslande ljud hörs från hanens vingar. Häckar i håligheter i träd
eller i holkar. Boplatsen kan ligga ganska långt från vattnet. Dyker
efter småkryp och föredrar klart vatten.

Småskrake

Mergus serrator Red-breasted Merganser/ Mittelsäger

Tämligen allmän i mellan- och ytterskärgård. Simmar ibland med
huvudet under vattnet på spaning efter fisk. Reder sitt bo i juni,
väl dolt i täta buskage, högt gräs eller under stenblock, gärna i
skydd av någon fågelkoloni. Ruvar liksom de flesta änder i ca en
månad. Ungarna vårdas ensam av honan.
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Storskrake Mergus merganser Goosander / Gänsesäger
Allmän i framför allt innerskärgård. Redan i april bygger den sitt
bo i ett ihåligt träd, under en sjöbod eller i annan hålighet. Ofta ser
man vita dun kring ingångshålet. Vid fara spelar honan skadad
medan ungarna springande på vattnet sätter sig i säkerhet.
Storskraken är en utpräglad fiskätare.

Sothöna

Fulica atra Coot / Bläßhuhn
Allmän i innerskärgård, där den föredrar stränder och vikar som
kantas av vass eller kaveldun. Boet är en flytande fast konstruktion
som ligger invävd i vasstråna. Honan avviker i god tid från boet då
man kommer för nära och avvaktar i skydd.

Strandskata

Haematopus ostralegus Oystercatcher/ Austernfischer

Allmän i mellan- och ytterskärgård. Stor som en kråka. Den föredrar flacka stränder och har ett högtljudande läte - ”kubik”, ”kubik”. Äter blåmusslor och smådjur. Paret håller ihop år från år och
de är mycket ortstrogna. Varnar oroligt då man kommer för nära
bo eller ungar. Trots att det är en vadare kan ungarna simma.

St.strandpipare Charadrius hiaticula Ringed Plover/ Sandregenpfeifer
En numera mycket ovanlig starstor vadare i vår skärgård som inte
gör mycket väsen av sig. Börjar häcka i slutet av maj. Trippar fram
på grusiga stränder och klippor och äter insekter och andra
smådjur. Lätet är ett mjukt ”tu-ip” Boet ligger helt öppet på
stranden. Den spelar ofta skadad då bo eller ungar hotas.

Roskarl

Arenaria interpres

Turnstone / Steinwälzer

Sparsam häckfågel, främst på typiska fågelskär i ytterskärgård,
gärna nära en mås- eller tärnkoloni. Dess vackert brokiga teckning
gör den svår att se. Söker smådjur i tångvallar. När man kommer för
nära boplatsen hör man dess typiska läte - ett gällt ”kävä-käväkävä”. Äggen läggs i slutet av maj och ungarna är flygfärdiga i juli.

Drillsnäppa

Actitis hypoleucos Common Sandpiper / Flußuferläufer

Tämligen allmän i inner- och mellanskärgård, främst på stränder
längs skogsklädda öar. Känns igen på de vippiga kroppsrörelserna och det typiska varningslätet, ”hididididi”, som ofta hörs när
den flyger bort över lågt vattnet. Bygger sitt bo en bit från stranden. Spelar ofta skadad om man kommer för nära boplatsen.

Rödbena

Tringa totanus Redshank / Rotschenkel

Mindre allmän på havsstrandängar och på ytterskärgårdens sten/
lerstränder. Den varnar ihärdigt ”kipp-kipp-kipp” vid minsta oro.
I flykten syns tydliga vita bakkanter på vingarna. Boet läggs oftast
väl dolt i tätt gräs en bit från stranden.
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Havsörn

Haliaeetus albicilla White-tailed Eagle / Seeadler

Sparsam på skogsbevuxna öar i inner- och mellanskärgård. Har
ökat efter att nästan ha varit utrotad vid Östersjön. Som boträd
duger endast gamla träd som kan bära det ca 800 kg tunga boet.
Havsörnen är mycket känslig för störningar under häckningstiden
som börjar redan i februari. Ungarna är flygfärdiga först i augusti.
Det är ovanligt att de varnar över boplatsen. Äter främst fisk.

Labb Stercorarius parasiticus Arctic Skua /Schmarotzerraubmöwe
Häckar sparsamt på trädlösa skär i ytterskärgården. Labben är en
skicklig flygare och livnär sig bl.a. på att röva byten i luften från
tärnor eller måsar. Den vaktande hanen står ofta på skärets krön.
Kommer man för nära varnar den med ett jamande ”i-au”-läte.
Återkommer i april/maj och lägger äggen i maj/juni.

Havstrut

Larus marinus Great Black-backed Gull / Mantelmöwe

Tämligen allmän, särskilt i de yttre delarna av skärgården. Havstruten är vår största måsfågel och har mörk rygg och köttfärgade
ben. Häckar gärna lite för sig själva i ensamma par. Lever bl.a. på
att röva andras ägg och ungar.

Silltrut Larus fuscus Lesser

Black-backed Gull / Heringsmöwe

Mycket sparsam i måskolonier ytterskärgården. Den är lik havstruten men är mindre och har gula ben. Östersjörasen av denna
art har minskat mycket kraftigt på senare år. Nu finns endast ett
30-tal par kvar i Östergötland. Övervintrar i Afrika.

Gråtrut

Larus argentatus Herring Gull / Silbermöwe

Gråtruten är tillsammans med fiskmåsen den vanligaste ”vitfågeln”
i skärgården. Den är allätare och tar småkryp, fågelungar och
matavfall. Den häckar gärna i kolonier och de största omfattar ca
100 par. Varningslätet är ett djupt ”ga-ga-ga”.

Fiskmås Larus canus Common

Gull / Sturmmöwe

Mycket allmän i hela skärgården. Den häckar i ensamma par eller
i smärre kolonier ofta tillsammans med tärnor. Den påminner om
gråtruten, men är betydligt mindre och har ett något ”snällare”
utseende med klen näbb. Boet läggs oftast på marken. Båda
makarna ruvar äggen och ungarna lämar boet kort efter kläckningen.
Varnar högljutt vid störning.

Skrattmås

Larus ridibundus Black-headed Gull / Lachmöwe

Finns sparsamt i enstaka kolonier i inner- och mellanskärgård.
Den är lätt att känna igen på det mörkbruna huvudet. De är oroliga vid häckplatsen och går tidigt upp från boet vid störning
under höljutt larm. Äggläggningen sker i maj och ungarna blir
flygfärdiga i början av juli.
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Skräntärna Sterna caspia Caspian Tern / Raubseeschwalbe
Mindre allmän i ytterskärgård. Några få kolonier finns, främst i
Gryts skärgård. En fjärdedel av det svenska beståndet häckar i
Östergötlands skärgård. Den är stor som en trut och är världens
största tärna. Ofta flyger den över en fridstörare på relativt hög
höjd och utstöter ett raspigt ”aerrtch”. Lever av fisk som den ofta
fångar i insjöar flera mil från häckplatsen. Skräntärnorna är mycket
störningskänsliga.

Fisktärna

Sterna hirundo Common Tern / Flußseeschwalbe

Allmän i mellan- och innerskärgård. Häckar i kolonier. Skiljs från
silvertärnan på att den har svart näbbspets och något kortare
stjärt. När man närmar sig deras skär så möts man av skriande
fåglar. Tärnorna fredar sina häckplatser intensivt och slår djärvt
mot inkräktare. Lever av småfisk som den fångar strax under ytan.

Silvertärna

Sterna paradisea Arctic Tern / Küstenseeschwalbe

Silvertärnan, som är allmän i framför allt ytterskärgård, är tärnornas
Formel 1-fågel. De är extrema långflygare och flyttar ända ned mot
sydpolstrakterna. De bildar gärna kolonier, oftast på 40-50 par.
Tärnungarna är mycket känsliga för regn, kyla och starkt solsken.

Tordmule Alca torda Razorbill / Tordalk
Häckar i kolonier på vissa skär med stenblock och skrevor i
ytterskärgården. Den är mörkare än sillgrisslan och har trubbig
näbb. När man närmar sig deras häckningsöar svischar de ofta
nyfiket förbi båten som flygande ”cigarrer”. Anländer i slutet av
maj. Ses ofta i grupper på skären eller i vattnet intill. De lever av
småfisk, främst skarpsill, som de fångar ute till havs.

Sillgrissla Uria aalge Guillemot

/ Trottellumme

En ovanlig alka i våra vatten och finns endast sparsamt i Gryts
ytterskärgård. Arten uppvisar en viss ökning och de flesta kommer
från Karlsöarna utanför Gotland.

Tobisgrissla

Cepphus grylle Black Guillemot / Gryllteiste

Sparsam på blockrika skär i ytterskärgård. De ligger ofta i grupper
utanför boplatsen och har ett finstämt visslande läte. Boet ligger
dolt under klippblock nära stranden. Dyker efter fisk ned på stort
djup. Flyger med snabba vinslag tätt över vattnet.

Berguv

Bubo bubo Eagle Owl / Uhu

Den största och tyngsta av världens ugglor. I skärgården finns nu
endast ett fåtal häckande par. Dess djupa hoande läte kan höras
flera kilometer. Häckar i klippbranter och lever främst av sjöfågel,
men även av mindre däggdjur. Uven är mycket känslig för
störning.
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Häckningstider
”Tidtabellen” nedan visar några av våra kustfåglars häckningsperioder. Tidsperioderna för de olika arterna är generella och individuella avvikelser finns alltid. Häckningstidernas variation har
gjort det nödvändigt med två olika fredningstider inom
fågelskyddsområdena. Den långa fredningstiden är befogad, inte
bara för de hotade havsörnarna och berguvarna, utan också för
senhäckande arter som t.ex. svärta, småskrake, labb och alkor.
En del arter behöver skydd efter kläckningen, det gäller bl.a. måsfåglar och vadare som stannar kvar en tid vid häckningsplatsen
efter ungarnas kläckning. Andfåglar däremot söker ofta upp nya
områden med sina ungar i sin jakt på föda och skydd.
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Förändringar
Med vår tids snabba förändringar i naturmiljön är det svårt för
många arter att hinna med att anpassa sig. Men en del arter kan
dra nytta av förändringarna. Under 1900-talet har många nya arter
etablerat sig i skärgården och ökat i antal. Skärgårdens fågelfauna har blivit artrikare och med mindre havsprägel. Sötvattensarter som knölsvan, skäggdopping, vigg, knipa, skrattmås och
häger har börjat häcka i framförallt innerskärgården från 40-talet
och framåt. Ejder, grågås, storskarv och tordmule är exempel på
arter som ökat kraftigt under de senaste 60 åren. Ökningen beror
för många arter troligen på en ökad födotillgång på grund av den
ökade näringstillförseln till Östersjön. Minskad jakt kan också ha
bidragit till ökningen för vissa arter, t.ex. grågås. Arter som t.ex.
svärta, silltrut, st. strandpipare och tobisgrissla har däremot minskat under senare tid. Orsakerna kan vara ökad störning från besökare i skärgården eller minskad födotillgång. Orsakerna kan också
bero på miljöförändringar i arternas övervintringsområden. Figuren nedan visar förändringarna (i procent) mellan fågelinventeringarna 1981 och 1997 i Östergötlands skärgård.
-50% Procentuell förändring + 500%
Storskarv
Sillgrissla
Grågås
Gravand
Skrattmås
Knölsvan
Kanadagås
Havstrut
Fisktärna
Småskrake
Silvertärna
Fiskmås
Tordmule
Labb
Strandskata
Storskrake
Gråtrut

Minskning %

Fanns ej 1981
Fanns ej 1981

Ökning %

Rödbena
Skräntärna
Drillsnäppa
Tobisgrissla
Vigg
Roskarl
Skäggdopping
Svärta
St. strandpipare
Silltrut
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Villkor för överlevnad
Många arter, särskilt andfåglar, lägger gärna sitt bo på måsfåglarnas
skär. De utnyttjar den vaksamhet och aggressivitet mot inkräktare som måsarna och tärnorna visar. Detta kan tyckas märkligt
eftersom många måsfåglar, särskilt trutar, tar både fågelägg och
ungar. Men nära sina egna boplatser beter sig måsarna annorlunda och där kan roskarlen eller viggen känna sig trygga.

Havstrutar som är på jakt efter ejderungar.
Hos nästan alla arter sker en överproduktion av ungar. Det är en
anpassning till att de flesta ungar inte når vuxen ålder. Tillgången
på föda bestämmer ytterst fågelbeståndens storlek. Naturliga dödsorsaker är t.ex. svält, sjukdomar och att de blir offer för rovdjur.
Viktiga rovdjur i skärgården är trutar, kråka, korp, mink, havsörn,
berguv och gädda. Mink är ett inplanterat djur från Nordamerika.
Rovdjuren tar i allmänhet det lättaste bytet, ofta sjuka eller svaga
ungar. Samspelet mellan rovdjur och bytesdjur är komplicerat och
bör inte rubbas. Rovdjuren tar överskottet och även om det kan
verka grymt är det en naturlig del i det samspel som formats och
utvecklats under miljontals år.
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Minken kan tidvis vara en effektiv boplundrare.

Varför djurskydd?
Fåglarna har under årtusenden anpassat sig till att många ungar
dukar under av olika olyckor. Störningar från friluftsliv är därmot
en relativt ny företeelse som kan leda till att många fler ungar dör
och bestånden kan hotas. Fågelskyddsområden bildas för att freda
fåglarna under häckningen. Skyddet är viktigt för att arterna ska
kunna leva vidare i livskraftiga bestånd. Även om störningen
från friluftslivet minimeras finns hot i form av förändringar i miljön, miljögifter och förändringar i övervintringsområden. För vissa
s.k rödlistade arter behövs skyddsområden för merparten av paren
i skärgården. Exempel är svärta, havsörn, berguv, roskarl, skräntärna, silltrut och tobisgrissla. Andra sparsamt förekommande och
minskande arter är labb, sillgrissla och större strandpipare. Det är
också viktigt att skydda kolonier av vitfågel eftersom dessa erbjuder häckningsskydd för t.ex. änder och vadare.

Översyn av djurskyddet
Länsstyrelsen gjorde 2001 en revidering av skärgårdens fågelskyddsområden, baserad på en fågelinventering 1997. Det är viktigt att fågelskyddsområdena finns där fåglarna häckar, särskilt
gäller det störningskänsliga och hotade arter. Fåglarna har en
viss rörlighet mellan olika öar och det är därför nödvändigt att
göra återkommande revideringar av skyddsområdena. Det är
Länsstyrelsens mål att en översyn ska göras omkring vart 10:e
år.

Skyddsområden bestämmelser
Inom fågelskyddsområdena är
det inte tillåtet att komma
närmare stranden än 100 meter. I
vissa områden är passage
tillåten närmare land än 100
meter. Förbudet gäller inte
markägaren och hans folk i
samband med yrkesutövning,
skötsel eller tillsyn av fastigheten eller i samband med husbehovsfiske. Förbudet gäller inte
heller yrkesfiskare under yrkesutövning. Befintliga sjöbodar
etc. får utnyttjas av markägaren
eller hans folk.
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Gråsäl och sälskyddsområden
Allra längst ut i skärgården sticker små hällar och bådor upp,
ständigt överspolade av vågor och bränningar. Det är gråsälarnas
land. I Sverige finns tre arter av sälar, gråsäl, vikare och knubbsäl,
men det är nästan bara gråsäl som finns i Östergötlands skärgård.
Gråsälen äter till största delen fisk som torsk,
lax, strömming och simpa.

Aspöja

Gråsälstammen har minskat kraftigt i Östersjön under 1900-talet. I början av 1900-talet
fanns troligen ca 100 000 djur. Under 1930talet kunde man bara runt Harstena räkna dem
i tiotusental. Intensiv jakt och dålig förökning
p.g.a. miljögifter ledde en kraftig minskning
och vid 1980-talets slut hade den svenska
stammen minskat till 1500 djur. Gråsälen fridlystes 1974 och sedan mitten av 1980-talet har
beståndet successivt återhämtat sig. Nu (2004)
räknar man med att det finns omkring 21 000
gråsälar i hela Östersjön. Beståndet anses idag
öka med drygt 7 % per år. Reproduktionsförmågan har förbättrats avsevärt. Andelen
Missjö
dräktiga sälhonor är idag 60 % mot 9 % ett
drygt decennium tidigare, vilket dock skall
jämföras med att andelen dräktiga honor anses normalt vid 80 %. Frekvensen tarmsår har
emellertid ökat från ca 10 % i början av 1980talet till mer än 50 % idag, vilket tyder på att
gråsälarnas immunförsvar är dåligt.
Trots att halterna av miljögifter som PCB och DDT minskat är
de tillsammans med nya miljögifter fortfarande ett hot mot sälen.
I Östergötlands skärgård (Gryt-S:t Anna) räknas sälarna inom
ramen för Naturhistoriska riksmuseets räkningar i Östersjön. Räkningen sker lämpligast under pälsbytesperioden i maj. Vid räkningen 2004 i Östergötland och Södermanland fanns drygt 1 400
gråsälar.
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Karta över sälskyddsområdena
I Östergötlands län finns två sälskyddsområden (röda områden), Klacksten i norr och Sandsänkan i söder. De inrättades
av Länsstyrelsen 1987 och gränserna reviderades 2005. Här
råder tillträdesförbud året om.

Klacksten

Sandsänkan
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Läs i naturen och visa hänsyn!
Uppmärksamma fåglarnas betenden. Fåglar som varnar, attackerar eller spelar skadade är tecken på att du har kommit för nära
bon eller ungar. Undvik att gå i land på skär där fåglar kretsar
ovanför eller på små skär under vår och försommar. Tänk på risken att trampa på ägg och ungar. Var uppmärksam på simmande
familjer med små ungar - svallvågor kan splittra kullen och de blir
lättare offer för t.ex. trutar. Om du ändå skulle skrämma upp en
ruvande fågel kan du försiktigt täcka äggen med dun och snabbt
lämna platsen.

Håll hunden kopplad!
En lösspringande hund, även av minsta sällskapshundsras, orsakar stor skada på häckande fåglar, inte minst genom att skrämma
bort fågelföräldrar från ägg och ungar. Hundar ska därför vara
kopplade. På öar utan landförbindelse i Östergötlands skärgård
råder dessutom kopplingstvång årligen under tiden 1 mars till
20 augusti. På tomt i anslutning till boningshus får dock hund
hållas utan koppel.
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Naturreservat
I skärgården finns drygt 25 naturreservat och många av dem finns med på de
följande kartorna. I reservaten får du
gärna vistas, men var mån om att följa
de föreskrifter som finns. Tänk på att
inte elda på berghällar! Informationsskyltar finns vid de flesta reservaten.
Till de mer kända och besöksvärda
hör Bokö, Missjö, Ämtö, Kvädö, S:t
Anna och Gryt. I Väggö naturreservat
råder tillträdesförbud året om och i Licknevarpefjärden råder
fiske- och motorbåtsförbud.

Sopmajor
I skärgården finns 44 så kallade sopmajor med soptunna och torrdass. Dessa sköts av kommunerna på uppdrag av ÖSTSAM och
Länsstyrelsen. Här kan du avgiftsfritt lämna ditt skräp, men det
bästa är om du kan ta med dig soporna och lämna dem i land.

Ruvande ejderhona.

Kustbevakning och tillsynsmän
Fågel- och sälskyddsområdena övervakas av Kustbevakningen.
Länsstyrelsen har också egna tillsynsmän. Det är deras uppgift
att se till att fågelskyddet respekteras. De spanar regelbundet av
fågel- och sälskyddsområdena för att beivra överträdelser. Överträdelse leder till polisanmälan och åtal. Den som fälls kan vänta
sig dagsböter.
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Översiktskartor / Overvie
Norra skärgården

Klacksten

Rutorna visar detaljkartornas läge med sidhänvisning.

Teckenförklaring till detaljkartorna
Legend for the detailed maps
Zeichenerklärung für die Detailkarten
Tillträdesförbud året om
Entry prohibited all year
Ganzjäriges Zutrittsverbot
Tillträdesförbud 1/4 - 10/7
Entry prohibited 1/4 - 10/7
Kein Zutritt 1/4 - 10/7
Tillträdesförbud 1/2 - 15/8
Entry prohibited 1/2 - 15/8
Kein Zutritt 1/2 - 15/8
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Passage tillåten
Passage admitted
Durchfahrt erlaubt

ew maps / Übersichtskarten
Södra skärgården

The squares above shows the position and pagenumber
of the detailed maps.
Die Quadrate auf die obigen Karten zeigen Lage der
folgenden Detailkarten und deren Seitennummer.

Naturreservat
Nature Reserve
Naturschutzgebiet
Motorbåtstrafik och fritidsfiske förbjudet
Motorboats and fishing prohibited
Motorboote und angeln verboten
Sopmaja (torrdass och soptunna)
Waste bin and dry closet
Abfallstonne und Trockentoilette

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

The Coastal Birdlife and Bird
Sanctuaries
The landscape of the Baltic archipelagos is unique in this part
of the world. The archipelago in Östergötland, with over 6000
islands and skerries, has a rich birdlife with almost 40 coastal
bird species breeding. The typical bird-skerries with colonies of
gulls and auks are located in the outer zone. On pages 5-14 you
will find pictures of most of these species together with
Swedish, English and Latin names.
Over the last 20 years we have been censusing the breeding
periods (page 15) and the population trends (page 16).
In addition, a description of the Baltic grey seal (Halichoerus
grypus) and the seal sanctuaries is given on pages 19-20.
Bird Sanctuaries
To protect the birdlife in the archipelago, the County
Administration has established bird sanctuaries where access
is prohibited at certain times. The legend and overview map is
shown on page 23-24 followed by detailed maps which show
their locations and closed periods.
Please remember…
nesting birds are sensitive to disturbance. Please keep your
dog on the lead and try to avoid alarming the birds. Please
don’t make open fires on the bare rock. Bring your litter ashore
or use the special cabins (called “sopmaja”) in each of which
you will find a waste bin and a toilet. Locations are shown on
the maps.

Signs at the Bird Sanctuaries:
Prohibited to land
or traverse
sourrounding
waters within 100
meters of the
shoreline during
the period of 1/4 10/7.
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§

FÅGELSKYDD
Tillträde förbjudet

1/4 - 10/7
Gäller även vattenområdet
intill 100 m från strand
Naturvårdsverket
Länsstyrelsen

In der Zeit vom 1/410/7 ist es verboten
die Insel zu betreten
oder das Wassergebiet innerhalb 100
Metern von der
Strandlinie entfernt
zu befahren.

Das Vogelleben der Küste und die
Vogelschutzgebiete
Die Schärenlandschaft der Ostsee ist in diesem Teil der Welt
einzigartig. Die Schären in Östergötland, mit über 6000 Inseln
und Schären haben ein vielfältiges Vogelleben. Cirka 40 Arten
von Küstenvögeln brüten hier. Die typischen Vogelschären mit
Möwen- und Alkenkolonien, sind in den äußeren Schären
belegen. Die meisten dieser Vogelarten sind auf den Seiten 5-14
abgebildet und auch deren Namen sind auf Deutsch, Latein und
Schwedisch angegeben. Über die vergangenen 20 Jahre hat man
die Brutzeiten (Seite 15) und die Populationsveränderungen
(Seite 16) überwacht. Ausserdem wird die Robbe und deren
Schutzgebiete werden auf Seite 19-20 beschrieben.
Vogelschutzgebiete
Brütende Vögel sind sehr empfindlich für Störungen. Um das
Vogelleben zu schützen hat die Bezirksverwaltung
Vogelschutzgebiete eingerichtet. Diese Gebiete dürfen zu
bestimmten Jahreszeiten nicht betreten werden. In dieser
Broschüre finden Sie Karten in denen die Vogelschutzgebiete
eingezeichnet sind. Eine Zeichenerklärung und eine
Übersichtskarte finden Sie auf Seite 23-24. Gefolgt von detailierte
Karten über die Lage und die Verbotszeiten der einzelnen
Vogelschutzgebiete.
Bitte nicht vergessen....
Brütende Vögel sind störungsempfindlich. Bitte lassen Sie Ihren
Hund angeleint och versuchen Sie die Vögel nicht
aufzuschrecken. Bitte machen Sie kein offenes Feuer auf nacktem
Gestein. Nehmen sie Ihren Abfall mit ans Festland oder benutzen
Sie die speziellen Hütten („Sopmaja“ genannt), die mit
Abfalleimer und Latrine ausgestattet sind. Die Lage der Hütten
ist in den Karten eingezeichnet.
Beschilderung der Vogelschutzgebiete:
Prohibited to
land or traverse
sourrounding
waters within 100
meters of the
shoreline during
the period of 1/2 15/8.

§

FÅGELSKYDD
Tillträde förbjudet

1/2 - 15/8
Gäller även vattenområdet
intill 100 m från strand
Naturvårdsverket
Länsstyrelsen

In der Zeit vom 1/2 15/8 ist es verboten
die Insel zu betreten
oder das Wassergebiet innerhalb
100 Metern von der
Strandlinie entfernt
zu befahren.
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Vägen till Östergötlands skärgård
How to reach the Archipelago of Östergötland
So finden Sie den Weg zu den Schären Östergötlands

§

FÅGELSKYDD
Tillträde förbjudet

1/2 - 15/8
Gäller även vattenområdet
intill 100 m från strand
Naturvårdsverket
Länsstyrelsen

§

FÅGELSKYDD
Tillträde förbjudet

1/4 - 10/7
Gäller även vattenområdet
intill 100 m från strand
Naturvårdsverket
Länsstyrelsen

Djurskyddsområden avsätts för att bevara goda reproduktionsmöjligheter för
bl.a. fågel och säl. Områdena kan finnas både på privata och offentligt ägda
fastigheter. Länsstyrelsen är naturvårdförvaltare och sörjer för skyltning och
tillsyn. Tillsyn sker också genom kustbevakning och tillsynsmän. Skötseln
bekostas till större delen av statsbidrag från Naturvårdsverket.
Produktion: Länsstyrelsen Östergötland 2005. Teckningar: Vesa Jussila/Naturdiorama.
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