Skärgården – fåglarnas f
Genom åren har Bill Douhan tillsammans med

DEN 7 JULI 2017 räknade Roine Karlsson och

Roine Karlsson i båt tillryggalagt åtskilliga sjömil

jag ejderungar i ”vår” del av Stockholms läns
skärgård, vilket innebär Norrtälje kommun.
Vi gjorde två av de sex områden, kvadratiska
till sin utformning och med två kilometers
sida, som vi hade till uppgift att inventera
(uppdragsgivare var Lunds universitet). I ett
av dessa två noterade vi tio ådor utan ungar,
tillsammans i en flock, men i det andra området såg vi inte en ejder. Även i övrigt var
förekomsten av sjöfåglar genomgående usel
och särskilt få var tecknen på lyckad föryngring. Vi hittade vardera en kull av knölsvan
respektive storskrake. Vi såg inte en enda måseller tärnunge. Enstaka gamla fiskmåsar samt
fisk- och silvertärnor drog omkring. Resultatet
denna dag var således ytterst nedslående. Allt
talade för att föryngringen genomgående hade
varit ytterst svag.
Det område där vi inte hade en enda
ejder är beläget i innerskärgården. Här är
etableringen av mänsklig bebyggelse, såväl fast

runt om i Roslagens skärgård för att kartlägga
häckfågelfaunan. Med erfarenheter från dessa
besök funderar här Bill kring de senaste decenniernas relativt drastiskt förändrade vanor hos
såväl lokalbefolkning som sommargäster och hur
detta påverkat fåglarnas förutsättningar.
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Ejdrar, Somateria mollisima.
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s förlorade paradis?
som för fritidsändamål, över lag omfattande.
Ofta med det ena huset liggande tätt inpå
det andra, vanligen strandnära. Genom åren
har antalet hus och bryggor ökat och denna
utveckling verkar ohämmat fortsätta. Detta
är givetvis inte något som gynnar fågellivet,
tvärtom. Det är inte bara nya byggnationer
utan även andra mänskliga aktiviteter som
missgynnar häckande sjöfåglar. Hus som
tidigare varit omgivna av naturliga miljöer
omvandlas i allt större utsträckning till renodlade gräsmattor och stränder med naturlig
vegetation ombildas till sandstränder eller
stensätts (se Bild 1). Allt för att tomten skall
se ut som den gör i tätorten. Det handlar inte
längre om natur utan omvandling till park.
FÅGLARNA FÅR DET därför allt svårare att finna

skydd för sina bon. Man lägger dessutom ned
stor möda på att skrämma bort fåglarna från
”sin” mark. Längs stränderna sätter markägaren upp stängsel för att hindra gäss att
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komma upp och beta på gräsmattan. Betet
är i och för sig inget stort problem, värre är
det som gässens magar inte kan ta hand om
och som bakvägen återgäldas till gräsmattan.
Uvattrapper placeras på bryggan för att inte
måsar skall sätta sig här och i luften ovanför
seglar imitationer av rovfåglar för att skrämma
bort oönskade flygfän. På båten sätter man
snurror för att förhindra fåglar att sätta sig på
den. Man gör i stort sett allt för att hålla fåglar
borta. Inte ens hussvalorna tillåts häcka på
husen! För att stoppa detta sätts det upp nät.
Nästa dag fortsatte vi med vår inventering
och klarade av de resterande fyra områdena.
Resultatet var även denna dag dystert. Ytterst
få sjöfåglar sågs och än färre tecken på pågående eller lyckad föryngring. I det sista
området hittade vi till slut elva respektive
fem stora ejderungar tillsammans med fler
ådor än ungar. Detta område är beläget
i innerskärgården medan resterande fem
områden (inklusive gårdagens), alla således
FÅGLAR I UPPLAND 4 2017
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Räven kastar suktande blickar mot storskrakskullen Mergus merganser.

utan ejderungar, är fördelade på vardera två
i mellan- respektive ytterskärgården och en i
innerskärgården. Vi hittade således inga som
helst tecken på lyckad föryngring (=ungar) av
ejder vare sig i mellan- eller ytterskärgården.
De få ungar vi såg fanns i anslutning till av
fritidsbebyggelse hårt exploaterade öar i den
inre delen av skärgården.
Att vi inte skulle finna särskilt många
ejderungar hade vi varit väl medvetna om
inför inventeringen, men det var ändå överraskande få. Det var dock inte bara det att
ejderns föryngring uppenbarligen hade varit
usel, det gällde även andra arter. Merparten
av de skärgårdsområden vi genomsökte var
ytterst fattiga på fåglar. Visst såg vi en och
annan mås och tärna, men nästan inga tecken
på lyckad föryngring. Det fanns emellertid
enstaka undantag. I samma område som det
med ejderungarna hade vi tidigare, i slutet
av maj, haft en liten ö med ett hundratal
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häckande skrattmåsar och här fanns det nu
mängder av stora ungar.
DET FANNS YTTERLIGARE ett par avvikelser som

stämde till eftertanke. Väster om Norröra
(utanför Blidö) ligger en liten ö vid namn
Tättgrundet. Ön ägs sedan länge av Hans
Englund och han har under en lång följd av år
visat häckande fåglar stor omtanke. Inga hus
har tillkommit och det finns inga välklippta
gräsmattor. Den ursprungliga växtligheten
finns kvar, ön är lummig med tät vegetation
av träd och buskar. Det finns några smala stigar som hålls öppna mellan husen och ned
till stranden och bryggorna, men i övrigt får
ön sköta sig själv.
Tättgrundet är i fågelväg så långt från
flertalet andra öar i skärgården som man kan
tänka sig. Här häckar mängder av änder och
måsfåglar. Under var och varannan buske
ligger det, alternativt har det legat, en åda

”

Tättgrundet är i fågelväg så långt från flertalet andra öar
i skärgården som man kan tänka sig. Här häckar mängder av
änder och måsfåglar. Under var och varannan buske ligger det,
alternativt har det legat, en åda eller en vigghona som ruvar.
eller en vigghona som ruvar. Fiskmåsar häckar
i mängd längs stränderna och på en liten ö
strax utanför stranden finns det en blandkoloni innehållande skrattmåsar och silvertärnor.
Detta var det enda stället vi hade ungar av
fiskmåsar vid, men de var istället många,
flera tiotal, längs stränderna. Strandskata och
rödbena häckade med flera par. Knölsvan,
grågås och kanadagås likaså, tillika skedand
och gräsand.
VARFÖR FINNS DET då så många häckande

sjöfåglar på just denna ö? Det ligger nära
tillhands att tro att det är den mångåriga
omvårdnad som ägnats dem av Hans Englund
med familj som är huvudorsaken. Här har
man alltid låtit ruvande fåglar få vara ifred
vilket innebär att de också har blivit orädda
för de människor som rör sig längs de stigar
som finns på ön. De häckar tätt och kläcker
ofta fram sina ungar. Skillnaden mot andra
mer exploaterade öar är enorm.
När det gäller Tättgrundet verkar den
mänskliga närvaron på ön inte ha varit av
ondo. Tvärtom. Och det finns fler exempel på
detta. Strax utanför ett annat av våra inventeringsområden, beläget i ytterskärgården, ligger
Torskär med Söderarms fyr. Ön har tidigare
haft en lots- och sjöräddningsstation som var
bemannad året om. Stationen är dock sedan
ett antal år tillbaka nedlagd och personalen
har flyttat iland. Det dröjde dock inte länge
förrän en privatperson övertog byggnaderna
och gjorde om dem till en konferensanläggning vilket har inneburit att människor har
fortsatt att finnas här stora delar av året,
inte minst under häckningstid. Tidvis är det
mycket folk på ön, men det tycks inte påverka
antalet häckande fåglar. Här häckar mängder
av i första hand fiskmås och silvertärna. De

”

ligger och ruvar mellan husen och i människans omedelbara närhet. Bland dessa häckar
även änder och vadare. Utanför ön såg vi en
ansamling av ett tjugotal ejderungar av olika
storlek tillsammans med ett flertal vakande
ådor. Även här är således fågelförekomsten
överväldigande. Det tycks också gå bra med
häckningarna. Detta trots alla människor.
Exemplen Tättgrundet och Torskär visar
att mänsklig närvaro på en ö med många
häckande fåglar inte nödvändigtvis behöver
vara fel, det kan till och med vara positivt.
Tar människan vederbörligen hänsyn till
fåglarna svarar dessa snabbt genom att vänja
sig. Ständig mänsklig närvaro gör dessutom
att predatorer som trutar, kråkor, korpar och
havsörn inte gärna jagar här. Även om dessa
inte aktivt bekämpas gör den mänskliga närvaron att de inte törs beskatta de häckande
fåglarna som de annars skulle ha gjort. Visst
gör de sina försök, men på en fågelrik ö utan
människor skulle predatorernas uttag vara
mer omfattande. Mycket talar således för att
om Torskär/Söderarm åter avfolkas, skulle
tillgången på häckande fåglar snart minska.
STÄNDIG MÄNSKLIG NÄRVARO i skärgården hör

numera till undantagen, men tillhörde fram
till början av 1900-talet det normala. Många
öar var bebodda året om och mänskliga aktiviteter förekom nära nog överallt. Många har
kanske trott att detta var till nackdel för fågellivet, men mycket talar för att vår inverkan
inte var så negativ. Åtminstone inte för alla
arter. Visst jagades det sjöfåglar under våren
och visst förekom äggtäkt i de knip- och
skrakholkar som var uppsatta kanske mest för
detta syfte och inte i första hand till fåglarnas fromma. Även om man plockade ägg till
hushållet, tog man vanligtvis inte fler än att
FÅGLAR I UPPLAND 4 2017
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Ejderungar, Somateria mollisima.
Ibland kan flera ejderkullar sammanstråla och då bilda riktigt
stora ansamlingar på flera 10-tals
individer tillsammans med sina
mödrar. Detta har dock blivit en
alltmer ovanlig syn i den uppländska skärgården, i takt med det
försämrade häckningsresultatet
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man lät honan få ruva fram en ungkull. Därtill
höll man efter predatorer som havsörn, trutar,
kråkor och räv vilket rimligtvis var positivt
för andra arter. Även i övrigt togs troligen
stor hänsyn till häckande fåglar så att de
kunde få fram sin avkomma, inte minst för
att de utgjorde en resurs som kunde nyttjas
längre fram.
Så är det inte längre. Det finns människor
i skärgården även idag, men i stort sett bara
under häckningstiden på sommaren. Den
stora skillnaden är att föga hänsyn idag tas
till häckande fåglar. Det får inte längre finnas några fåglar som skitar ned badstranden,
bryggan eller båten. Det är inte så att man
aktivt saboterar häckningar, men man gör inte
heller något för att hjälpa fåglarna att lyckas.
NÅGOT SOM MAN ägnade sig åt förr, men som

inte förekommer idag, var att hålla efter såväl
fyrfota som bevingade rovdjur som levde av
fåglar och deras avkomma. Idag finns det
ingen (?) som håller efter kråkor och trutar,

”

korp har tillkommit som häckfågel och havsörnen finns åter i numerär som troligen är
i närheten av hur det var innan människan
började förfölja den. Förr var det inte många
rävar som överlevde tillräckligt länge för att
hinna tulla av de häckande fåglarna efter att
ha kommit ut till öarna över isen. I dagsläget
är det många rävar som överlever och förökar
sig på åtminstone större öar i de inre delarna
av skärgården (se föregående uppslag). Att
minken har tillkommit har inte gjort det hela
lättare för häckfågelbeståndet.
För inte så länge sedan höll således människan aktivt efter allehanda rovdjur som tog
för sig av häckande fåglar. Omställningen har
skett snabbt och många fågelarter har haft
svårt att anpassa sig till det kraftigt ökade
predationstrycket. Det går inte, som tidigare,
för en åda att ligga helt öppet på ett skär och
ruva sina ägg. Havsörnen, som till nyligen inte
fanns i skärgården, ser och hinner ofta även ta
henne. Även om ådan lyckas ta skydd, finns
äggen kvar oskyddade och om inte havsörnen

För inte så länge sedan höll således människan aktivt
efter allehanda rovdjur som tog för sig av häckande fåglar.
Omställningen har skett snabbt och många fågelarter har haft
svårt att anpassa sig till det kraftigt ökade predationstrycket.
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tar dem, har kråkor eller trutar fritt fram. Nu
när ejdern har minskat kraftigt kan man se
havsörnen gå omkring i mås- och tärnkolonier
och ta för sig av ägg och ungar (”smågodis”).
DET RÅDER INGEN tvekan om att det för närvarande sker stora förändringar i skärgårdens
fågelliv och att många arter har svårt att
hinna med att anpassa sig till det som sker.
I vilken utsträckning det är det ovan nämnda
som bidrar är svårt att säga, men vi vet att det
finns mycket annat som också påverkar fågellivet negativt. Inte minst övergödningen av
Östersjöns vatten, utsläpp av föroreningar och
miljögifter har stor inverkan. Även om rovdjur
givetvis påverkar fågellivet i stort på olika
sätt, råder det inga tvivel om att människans
inverkan på naturmiljön är ett allvarligare
problem. Vi måste snabbt komma till rätta
med utsläpp av allehanda skadliga ämnen.
Det senaste som kommit upp på agendan är
all den plast som vi har tillfört haven genom
åren och att den dödar mängder av fåglar. Det
finns således större problem än den ökande
förekomsten av skarvar!
Parallellt med att stoppa utsläpp av
skadliga ämnen till Östersjön, måste vi även
komma till rätta med den negativa effekt som
människans fysiska närvaro i denna känsliga
miljö har på fåglarna. Detta är något som
har smugit sig på oss under lång tid och som
därför inte har tagits på allvar. För 50 år sedan

var det betydligt färre människor än idag som
hade möjlighet att köpa/bygga sig en stuga
i skärgården och vistas där under sommaren.
Husen var små och standarden enkel. Annat
är det idag. Med högre välstånd och avsevärt
mycket mer fritid har allt fler kunnat unna
sig denna möjlighet vilket har inneburit en
allt högre grad av exploatering av skärgårdens
stränder. Husen blir allt större och standarden
allt mer som i staden. Därtill har den snabba
teknikutvecklingen fått till följd att allt fler,
och allt större, snabba båtar kan ta sig fram
nästan var och i vilket väder som helst.
Vistelsen i skärgården inskränker sig ofta
till att bara vara på sin fastighet som man dock
numera ofta omformar så att den passar dåligt
för häckande fåglar. Den ser allt mer ut som det
sterila boendet i staden. Det gör i och för sig
att markerna kring de ianspråktagna stränderna
sällan besöks av människor, men i takt med att
allt fler hus byggs, minskar tillgången på orörda
stränder. Om vi inte stoppar denna utveckling
kommer skärgården i framtiden mest att likna
en fritidsanläggning där båtar och vattenskotrar far kors och tvärs medan stränderna
är bebyggda med hus och bryggor. Det klagas
ofta på att strandskyddet lägger en död hand
över utvecklingen, men om det inte får finnas
kvar och stärks kommer den döda handen att
slutgiltigt läggas över skärgårdens fågelfauna!
Bill Douhan
bill.douhan@telia.com

En vigghona,
Athya fuligula,
med det udda
beteendet att
spela död!
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