Förvaltningsplan för fågelskär i
Natura 2000-områden i Vänern
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2. Bakgrund och syfte
2.1 LIFE Vänern 2013–2018
2013–2018 genomfördes EU-projektet LIFE Vänern i samarbete mellan
Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland. Som en del av projektet
har 214 skär och uddar med en sammanlagd areal av 78,1 hektar röjts fria
från sly, buskar och träd. Samtliga insatser har skett i Natura 2000-områden
med skär som är eller har varit viktiga häckningsplatser för kolonihäckande
fåglar i Vänern. Röjningarna har huvudsakligen upprepats två gånger under
projektet för att hålla återväxten minimal.
Syftet med denna förvaltningsplan är att sammanställa en strategi för den
långsiktiga skötseln av fågelskären så att de fortsättningsvis ska vara en god
häckningsmiljö för kolonihäckande fåglar i Vänern.

Figur 1. Karta över Natura 2000-områden och fågelskär som ingår i förvaltningsplanen.
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2.2 Vänerns naturmiljöer och fåglar
2.2.1 Miljöerna
I Vänern finns Sveriges största sötvattensskärgård, med tusentals öar, kobbar
och skär. En karaktäristisk miljö för Vänerns skärgårdar är de öppna
stenstränderna och kobbarna med mager vegetation av lavar och vindpinade
tallar. På skären finns olika miljöer som klipphällar med små skrevor och
fördjupningar, grusiga stränder, mjukare mark med lågvuxen vegetation och
områden med stenar och block med buskar.
Den stora rikedomen av kobbar och skär skapar förutsättningar för ett rikt
fågelliv i skärgården. Mångfalden och aktiviteten av fåglar är som störst
under våren och sommaren då många arter skrider till häckning.

Figur 2. De öppna miljöerna på fågelskären skapar förutsättningar för ett rikt fågelliv i
Vänerns skärgård. Foto: Andreas Furustam.

2.2.2 Fåglarna
För kolonihäckande arter erbjuder Vänern rika möjligheter att finna lämpliga
boplatser på de många skären och kobbarna. Genom att häcka tätt
tillsammans på kobbarna har de kolonihäckande arterna möjlighet att
gemensamt bevaka och jaga bort boplundrare som kråka och korp.
Skrattmåsar häckar ofta i kolonier på lite mjukare mark med lågvuxen gräsoch örtvegetation. Skymmande högvuxen vegetation ska helst inte finnas i
närheten. Fiskmås är den talrikaste arten och förekommer på många
fågelskär av olika typ. Trutar är mindre känsliga för igenväxning och kan
häcka i kolonier på öar med träd och buskar. Gråtrutar häckar ofta
tillsammans med måsar och tärnor medan havstrutar ofta väljer att häcka
ensamma på isolerade mindre skär. Tärnor häckar i kolonier i små skrevor
och fördjupningar i hällmarkerna, dock inte så att de hamnar i svämzonen. I
dessa skrevor växer ofta lågvuxen ört- och gräsvegetation.
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And- och vadarfåglar som småskrake, vigg, gräsand och strandskata,
häckar gärna i skydd av mås- och tärnkolonier i en mosaik av skrevor, block,
stenskravel och buskar samt högvuxen ört-, gräsvegetation. Storlom är
ytterligare en art som gärna drar nytt av det kollektiva skyddet som
fågelkolonierna utgör vid häckningsplatsen. Storskarv bygger i regel sina
bon i träd men kan även häcka på marken. Med tiden medför den skarpa
spillningen att boträden dör och en ny succession av öppna ytor och frodig
örtvegetation tar vid.

Figur 3. Två av de talrikaste häckfåglarna på Vänerns fågelskär är fiskmås och fisktärna.
Foto: Gunnar Lagerkvist.

Speciellt för Vänern är också att arter som förknippas med havsmiljöer
påträffas jämsides med utpräglade insjöarter. Bland de lite mer marina
arterna märks bl.a. silvertärna, havstrut och roskarl.
2.3 Igenväxning hotar Vänerns fåglar
På 1930-talet reglerades vattennivån i Vänern för vattenkraft. Detta har lett
till att variationerna i sjöns vattenstånd och översvämningar har minskat i
antal och omfattning. På grund av en hårdare reglering de senaste
decennierna har vattennivån och variationerna minskats ytterligare, vilket i
sin tur har medfört att vågornas och isens städande effekt på
strandvegetationen också har minskat. Effekten av detta blir att
igenväxningsvegetation i form av buskar och sly får fäste och breder ut sig.
Eftersom de kolonihäckande fågelarterna föredrar öppna miljöer för sina
boplatser utgör igenväxningen ett allvarligt hot mot dessa populationer.
Anledningen till detta är troligen att de häckande fåglarna lättare kan
upptäcka och gemensamt jaga bort olika rovdjur som kråkfåglar och
rovfåglar från häckningsplatsen. Genom att röja bort uppväxande sly och
buskar återskapas goda miljöer för dessa fågelarter.
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Figur 4. Uppväxande sly och buskar på Vänerns fågelskär utgör ett allvarligt hot mot de
koloni-häckande fåglarna och dess följearter. Tjursholmarna. Foto: Andreas Furustam.

Andra frågor och intressen som är kopplade till regleringen av Vänerns
vattennivå är bl.a. översvämningsrisk, vattenkraftproduktion, sjöfart, turism
och friluftsliv. Utredningar pågår för att hitta en regleringsstrategi som tar till
vara på och sammanväger dessa intressen på bästa möjliga sätt.
2.4 Syftet med förvaltningsplanen
Inom EU-projektet LIFE Vänern genomfördes röjningar på fågelskär som är
eller har varit viktiga häckningsplatser för kolonihäckande fåglar i Vänern.
Samtliga insatser i projektet har utförts i Natura 2000-områden och ofta har
det varit en restaurering av fågelskär där igenväxningen pågått under en lång
tid. Syftet med denna förvaltningsplan är att sammanställa en strategi för den
långsiktiga skötseln av dessa fågelskär. Nu när projektet är över är det viktigt
att miljöerna även fortsättningsvis ska vara en god häckningsmiljö för
kolonihäckande fåglar i Vänern. Igenväxningen på fågelskär och andra
miljöer i Vänern utanför dessa Natura 2000-områden hanteras inte i denna
förvaltningsplan.

Figur 5.Inom projektet LIFE Vänern utfördes röjning av uppväxande sly och buskar av
entreprenörer. Foto: Andreas Furustam
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2.5 Erfarenheter från LIFE Vänern
Eftersom projektet LIFE Vänern arbetade med röjning av fågelskär under
flera år insamlades även en del erfarenheter kring dessa frågor.
2.5.1 Säkerhet
Vid röjning av fågelskär är det lämpligt att vara två personer som arbetar i
lag, där den ena genomför röjningen och den andra kan samla ihop riset i
högar. Det innebär också en betydande säkerhetsfördel att vara två personer
vid transporter med båt och landstigning på öarna som ofta är belägna i
grunda och svårnavigerade farvatten.
2.5.2 Röjning
Sly och buskar röjs med röjsåg och om det finns behov att ta bort träd kan de
avverkas manuellt med motorsåg. För att motverka skottbildning från
stubben kan det löna sig att försöka kapa ner stubbarna ordentligt. Vår
erfarenhet är att detta fungerar bra på klibbal men sämre på videbuskar. Det
är dock svårt att komma åt att kapa sly och buskar riktigt lågt och det sliter
mycket på utrustningen.
I enstaka fall är det bra att även röja ner högvuxen gräs- eller örtvegetation
som exempelvis mjölkört och vass i anslutning till hällmarkerna eftersom
vissa fågelarter är känsliga även för det. Behovet kan vara svårt att bedöma
från fall till fall och ibland kan gamla vinterståndare rensas bort på naturligt
sätt genom isskjutning eller nedtryckning av snö.
2.5.3 Röja ner allt eller lämna kvar vissa buskar och träd?
Inriktningen vid röjningen ska i de flesta fall vara att rensa bort all
vegetation då det handlar om uppväxande sly och buskar. Lägre buskar som
pors, nypon och björnbär är i regel svåra att ta bort och kan med fördel
lämnas som skydd för häckande änder. Om delar av skäret är bevuxet med
äldre tallskog eller annan vegetation som varit etablerad under en längre tid
(> 30–40 år) bör denna i regel stå kvar. I vissa fall kan även enstaka solitära
låga martallar sparas om de funnits under en längre tid och fågelhäckningen
ändå kunnat fungera.
2.5.4 Omhändertagande av det nedslagna materialet
I de fall där det endast rör sig om några enstaka buskar eller sly kan man
trycka ner materialet i en skreva eller på annan lämplig plats och låta det
ligga kvar och förmultna på ön. Observera att de ytor som är lämpliga för
fågelhäckning ska hållas rena från material. Om det däremot är mer material
så är det bättre att lägga det i högar för att återkomma och elda dessa vid ett
senare tillfälle, helst innan nästkommande häckningssäsong. Om högarna
blir liggande för länge kan ny sly tränga upp i högarna vilket försvårar nästa
röjning väsentligt.
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Figur 6. Det röjda materialet läggs på hög för torkning och eldning senare under vintern
eller våren. Foto: Gunnar Lagerkvist

Att elda färskt material är ineffektivt och olämpligt. Fördelen med att låta
riset ligga minst ett halvår i högar innan det eldas är att det hinner torka och
kompakteras något vilket underlättar eldningen. En kraftig gasolbrännare
fungerar bra för att tända högen. Resultatet av eldningen blir mycket bättre
om man matar elden med grenar kontinuerligt jämfört med att bara tända på
och lämna det att brinna fritt.

Figur 7. Eldningen av utspridda högar blir bättre om man matar elden med grenar
kontinuerligt jämfört med att bara tända på och lämna det att brinna fritt.
Foto: Andreas Furustam
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Det händer ibland att mink etablerar sig i högarna eftersom de ger ett bra
skydd för dem och fungerar utmärkt som bo. Om detta sker är det extra
viktigt att få bort högarna innan häckningen kommer igång.
2.6 Fågelskär som omfattas av planen
Förvaltningsplanen omfattar 13 Natura 2000-områden i Vänern med totalt
214 skär och uddar. Den sammanlagda arealen för dessa områden är 78,1
hektar. I figur 1 och tabell 1 framgår vilka områden som ingår och i
bilagorna 1 och 2 finns detaljerade kartor och tabeller över varje lokal och
område.
Tabell 1. Natura 2000-områden med fågelskär som ingår i förvaltningsplanen.

Västra Götalands län
Natura 2000-område
Norra Vänersnäs skärgård
Djuröarna
Brommö skärgård
Kalvö skärgård
Kållands skärgårdar
Fågelöarna
Varaskogen
Onsö
Tjursholmarna
Värmlands län
Millesvik och Lurö skärgård
Värmlandsskärgården
Åråsvikens norra skärgård
Dyrön

Antal skär
10
7
9
12
47
2
5
8
4

49
58
1
2

Areal (ha)
4,83
1,52
1,63
3,07
8,33
1,74
0,52
0,54
1,98

26,93
26,4
0,14
0,49

3. Strategi
Den krävande restaureringsröjningen är avklarad inom projektet LIFE
Vänern 2013–2018 då en del träd och i många fall grov sly avlägsnats från
skären. Tanken är att de återkommande röjningarna inte ska vara så
resurskrävande och inriktningen ska nu vara att rensa bort all vegetation på
ytorna eftersom det handlar om uppväxande sly och buskar.
Målet med den framtida skötseln är att skären ska vara av tillräcklig kvalitet
för att fåglarna ska trivas och häcka. Efter projektets avslutande bör röjning
genomföras tre gånger med två års intervall mellan varje gång och många
skär bör inledningsvis röjas redan under 2019. Därefter görs en utvärdering
för att lägga upp en strategi för röjningsintervallen i fortsättningen.
Förhoppningsvis är vegetationen då är så pass utarmad att tillväxten avtagit,
och fortsatt röjning kan göras med glesare intervall. Logistiken kring
röjningen kräver mycket resurser och därför är det mest rationellt att
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röjningarna görs geografiskt, dvs att man röjer alla skär i ett geografiskt
område istället för att välja ut de skär som har störst behov av röjning.
Det är viktigt att inga röjningsarbeten utförs i samband med häckning och
givetvis får inga skär som har fågelskydd beträdas under
fågelskyddsperioden (normalt 1/4 – 31/7).
3.1 Framtiden
På längre sikt (>6 år) är det kanske möjligt att utarma den vedartade
vegetationen så att den slutligen dör om man är ihärdig med röjningarna. Ett
problem med denna skötselmetod är att markskiktet på öarna förändras
eftersom mer förna ansamlas jämfört med när vågor och is höll skären
öppna. Kanske får vi i framtiden en ökad tillväxt av gräs och örter som kan
inverka hämmande på fågelfaunan.
Röjning bedöms inte som en långsiktigt hållbar metod för att hålla dessa
miljöer öppna. Kostnad och arbetsinsats är därtill alldeles för stora. Man får
se det som tillfällig lösning för särskilt värdefulla häckningslokaler utifrån
den regleringsstrategi som råder för Vänern idag. Det finns många fördelar
med att få tillbaka en mer naturlig städning av skären genom ökade
vattenståndsvariationer, vågor och is.

4. Uppföljning
Sedan 1994 genomförs en årlig inventering för att följa de kolonihäckande
sjöfåglarnas och några andra arters populationsutveckling som en del i
miljöövervakningen av Vänern och uppföljningen av Sveriges fågelfauna.
Alla skär och öar som omfattas av förvaltningsplanen ingår numera i den
årliga inventeringen av kolonihäckande sjöfåglar i Vänern.

Figur 8. Vid den årliga inventeringen av de kolonihäckande sjöfåglarna räknas vuxna
fågelindivider som uppehåller sig på fågelskär under häckningstiden i juni.
Foto: Anders Tedeholm
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Vid inventeringen räknas vuxna fågelindivider som uppehåller sig på
fågelskär under häckningstiden i juni. Detta görs normalt vid ett tillfälle och
man noterar även bon/ruvande individer och ungar på varje lokal. All data
från inventeringen sammanställs sedan i en gemensam databas.
Det finns ett stort värde i att inventeringen pågått länge och tack vare denna
inventering kan man översiktligt följa biotopförändringar på
häckningsskären och fåglarnas reaktion på förändringarna. Denna
inventering görs numera även i de andra stora sjöarna Vättern, Mälaren och
Hjälmaren och tack vare det kan man även se större omflyttningar mellan
sjöarna.

Bilaga 1a till förvaltningsplan för
fagelskar i Nörra Vanersnas skargard
Delområde 102 – 104, Natura 2000-område SE0530113

Översiktskarta för Norra Vänersnäs skärgård, delområde 102 – 104, Natura 2000-område Norra
Vänersnäs skärgård (SE0530113)

Tabell 1. Fågelskär i delområde 102 – 104 där röjningsåtgärder utförts genom Life+ Vänern.
ID

Lokalnamn

10202
10203a
10203b
10204a
10204b
10207
10305
10405
10406
10407

Gulekebergen, norra
Gulekebergen
Gulekebergen
Strömmaren
Strömmaren
Dundran St.
Ljungkullarna södra
Stenkullarna
Blockbergen
Gåsen St.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

10202

Gulekebergen, norra

0,39

Beskrivning: Klippskär som före åtgärd hade ganska mycket sly och buskar.
Fåglar: Mycket sparsamt med häckfåglar. Enstaka måsar som eventuellt häckar vissa år.
Skötsel: All sly och alla buskar har röjts 2015 och 2018.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

10203a

Gulekebergen

0,86

10203b

Gulekebergen

0,31

Beskrivning:
A: Klippskär som före åtgärd hade mycket småträd, sly och buskar.
B: Klippskär med som före åtgärd hade ganska mycket buskar och sly. En knotig tall fanns mitt
på ön.
Fåglar: Inga kolonihäckande fåglar på 2000-talet. Enstaka måsfåglar.
Skötsel: Röjd 2015 och 2018.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

10204a

Strömmaren

0,40

10204b

Strömmaren

0,22

Beskrivning
A: Klippskär som före röjning hade ganska mycket buskar och sly.
B: Klippskär som före röjning hade enstaka buskar och sly.
Fåglar: Lokal för i första hand måsfåglar och andfåglar. Mycket sparsamt med häckfåglar.
Skötsel: Röjd 2015 och 2018.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

10207

Dundran St.

0,24

Beskrivning: Klippskär som före röjning hade ganska mycket sly och buskar.
Fåglar: Historiskt en viktig lokal för fisktärna, även enstaka dvärgmås. På senare år mest
enstaka fisktärnor, drillsnäppa. Vissa år har även trutar förekommit.
Skötsel: Röjd 2015 och 2018.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

10305

Ljungkullarna södra

0,66

Beskrivning: Klippskär som före röjning hade en del sly och buskar utspridda över ön, samt
några tallar i södra delen.
Fåglar: Lokal för i första hand måsfåglar och andfåglar. Sparsamt med häckfåglar.
Skötsel: Röjd 2018.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

10405

Stenkullarna

0,49

Beskrivning: Klippskär som före röjning hade ganska mycket sly och buskar.
Fåglar: Lokal som de flesta år har mindre kolonier (2 - 10 par) med fiskmås och ibland även en
handfull par av fisktärna. Vissa år enstaka par av t ex storlom, strandskata, drillsnäppa eller
havstrut.
Skötsel: Röjd 2018.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

10406

Blockbergen

0,84

Beskrivning: Klippskär som före röjning hade ganska mycket sly och buskar. Efter röjning inga
buskar eller träd på skären.
Fåglar: Lokal för i första hand måsfåglar, men även vadare förekommer. Sparsamt med
häckfåglar, på senare år som mest en handfull fiskmåsar.
Skötsel: Röjd 2015 och 2018.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

10407

Gåsen St.

0,42

Beskrivning: Klippskär som före röjning hade en del utspridd sly och buskar. Efter röjning fritt
från sly och buskar
Fåglar: Historiskt en lokal för i första hand tärnor och måsfåglar. Enstaka storlom har häckat på
skäret. På senare år färre tärnor men viss förekomst av vadare och andfåglar.
Skötsel: Röjd 2018.

Bilaga 1b till förvaltningsplan för
fagelskar inöm Djuröarna
Delområde 801 – 803, Natura 2000-område SE0540076

Översiktskarta för fågelskär inom Djuröarna, delområde 801 – 803, Natura 2000-område Djuröarna
(SE0540076)

Tabell 1. Fågelskär i delområde 801 – 803 där röjningsåtgärder utförts genom Life+ Vänern.
ID

Lokalnamn

80103
80203
80204a
80204b
80213
80301a
80301b

Lågskär
Söholmen, östra
Löpskär
Löpskär
Ängsholmens västuddar
Matkistan
Matkistan

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

80103

Lågskär

0,17

Beskrivning: Stort klippskär som till stora delar är skogsbeklätt. Norra udden är intressant som
fågelskär. På norra udden fanns före röjning flera träd samt sly och buskar. Efter röjning är den
fri från träd, buskar och sly.
Fåglar: Viktig lokal för fisktärna, koloni som varierar kraftigt, tillfälligt över 50 par. Även
måsfåglar har häckat här, samt storlom ibland. Häckning av fiskgjuse 2017 och 2018.
Skötsel: Norra udden röjd 2015 och 2017.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

80203

Söholmen, östra

0,19

Beskrivning: Klippskär som före röjning hade några enstaka buskar. Efter röjning fritt från
buskar.
Fåglar: Framför allt en viktig lokal för tärnor. Stor koloni i början på 2000-talet, på senare år
minskande men vissa år minst 50 par. Storlom häckar här ibland. Även vadare och måsfåglar.
Skötsel: Röjd 2015 och 2017.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

80204a

Löpskär

0,08

80204b

Löpskär

0,10

Beskrivning
A: Klippskär som före röjning hade mycket sly och unga träd. Efter röjning fritt från sly.
B: Strandlinje på en större ö som före röjning hade en bård av sly och buskar utmed hela kanten.
Efter röjning fritt från sly och buskar.
Fåglar: Viktig lokal för tärnor och måsfåglar. Verkar vara 80204a som hyser flest fåglar. Som
mest har 100-200 tärnor häckat 2010-2011. Så sent som 2017 observerades 120 fisktärnor och
20 silvertärnor. Även storlom häckar regelbundet här.
Skötsel: Röjd 2015 och 2017.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

80213

Ängholmens västuddar

0,36

Beskrivning: Strandlinje på en större ö som före röjning hade en bård av sly och buskar mot
skogen utmed hela kanten.
Fåglar: Lokal för i första hand tärnor och måsfåglar. Sparsamt med häckfåglar på senare år.
Skötsel: Röjd 2015 och 2017

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

80301a

Matkistan

0,44

80301b

Matkistan

0,18

Beskrivning:
A: Klippskär som före restaurering hade mycket sly och unga träd varav flera tallar. Efter
röjning fritt från sly och unga träd.
B: Klippskär som före röjning hade enstaka sly och buskar. Efter röjning fritt från sly och
buskar.
Fåglar: Viktig lokal för tärnor och måsfåglar. Tärnkoloni på som mest ca 50 par 2015. Även
storlom häckar regelbundet här.
Skötsel: Röjd 2015 och 2017.

Bilaga 1c till förvaltningsplan för
fagelskar i Brömmö skargard
Delområde 705, Natura 2000-område SE0540077

Översiktskarta för fågelskär inom Brommö skärgård, delområde 705, Natura 2000-område
Brommö skärgård (SE0540077)

Tabell 1. Fågelskär i delområde 705 där röjningsåtgärder utförts genom Life+ Vänern.
ID

Lokalnamn

70502
70503
70505a
70505b
70505c
70505d
70505e
70507a
70507b

Skottarn
Kråkholmarna
Sjömansskär
Sjömansskär
Sjömansskär
Sjömansskär
Sjömansskär
Lindökroksholmarna
Lindökroksholmarna

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

70502

Skottarn

0,16

Beskrivning
Klippskär som före röjning hade några enstaka buskar och lite klibbalsly. Efter röjning fritt från
buskar och sly.
Fåglar
En viktig lokal för tärnor med regelbundna häckningar. Mindre koloni med som mest ca 25 par
2012. Havstrut har setts regelbundet på ön.
Skötsel: Röjd 2015 och 2017

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

70503

Kråkholmarna

0,77

Beskrivning: En stor skogbeklädd ö med en talldunge i södra delen med flera grova tallar.
Udden i norr består mest av hällar, och före röjning några mindre tallar som tagits bort. Udden i
söder hade före röjning lövträd och sly. Efter röjning är den fri från sly och mindre träd. Bara
grova tallar på södra delen finns kvar.
Fåglar: Lokal för i första hand måsfåglar, andfåglar och vadare (strandskata, drillnäppa). Även
storlom häckar här ibland.
Skötsel: Röjd 2015, 2017 och 2018.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

70505a

Sjömansskär

0,14

70505b

Sjömansskär

0,04

70505c

Sjömansskär

0,04

70505d

Sjömansskär

0,03

70505e

Sjömansskär

0,01

Beskrivning
A: Klippskär som före röjning hade en del större buskage av sälg och klibbal. Efter röjning fritt
från sälg och klibbal.
B: Klippskär. Före röjning med några enstaka buskar. Efter röjning fritt från buskar.
C: Klippskär. Före röjning med några enstaka buskar. Efter röjning fritt från buskar.
D: Klippskär. Före röjning med några enstaka buskar. Efter röjning fritt från buskar.
E: Klippskär utan vegetation.
Fåglar: Lokal för tärnor, måsfåglar, trutar, vadare och änder. Har genom åren varierat vilken typ
av fåglar som häckat på dessa skär. Även storlom har häckat vissa år i början på 2000-talet.
Sparsamt med häckfåglar på senare år. Mest fåglar på SO-skäret.
Skötsel: Röjd 2015, 2017 och 2018.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

70507a

Lindökroksholmarna

0,25

70507b

Lindökroksholmarna

0,19

Beskrivning
A: Klippskär som före röjning hade enstaka buskar och sly av klibbal och björk. Efter röjning
fritt från alsly och björk.
B: Klippskär som före röjning hade en dunge bestående av flera större tallar. Efter röjning fri
från träd och buskar.
Fåglar: Viktig lokal för tärnor och måsfåglar. Vissa år har över 100 tärnor häckat här.
Även storlom häckar regelbundet här.
Skötsel: Röjd 2015,2017 och 2018.

Bilaga 1d till förvaltningssplan för
fagelskar i Kalvö skargard
Delområde 702-703, Natura 2000-område SE0540078

Översiktskarta för fågelskär inom Kalvö skärgård, delområde 702-703, Natura 2000-område Kalvö
skärgård (SE0540078).

Tabell 1. Fågelskär i delområde 702-703 där röjningsåtgärder utförts genom Life+ Vänern.
ID

Lokalnamn

1
70206
70301a
70301b
70301c
70302
70303
70304
70307a
70307b
70308
70309

Stora Marpil
Fällans sydskär
Lilla Marpil med skär
Lilla Marpil med skär
Lilla Marpil med skär
Sjötorps Svartskär
Stora Marpils skär
Mellanklinten
Lilla Krappeln med skär
Lilla Krappeln med skär
Gersvikeskären
Stora Björköns ostskär

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

1

Stora Marpil

0,24

Beskrivning: En stor skogsklädd ö med flera stora tallar. Udden i norr har genom röjning
befriats från träd och buskar. Lokalen fanns tidigare inte med i fågelinventeringen men kommer
inventeras från 2019.
Fåglar: Fiskgjuse har vissa år häckat i skogsdungen på ön. Även häger har häckat i skogspartiet.
Trutar har häckat på öns norra udde.
Skötsel: Norra delen röjd 2016, 2017 och 2018.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

70206

Fällans sydskär

0,42

Beskrivning: Klippskär som före röjning hade enstaka buskar, men som mestadels var kalt.
Mest sly och buskar växte mellan öarna. Efter röjningen är området fritt från sly och buskar.
Fåglar: Mycket viktig lokal för tärnor och måsfåglar. Flera år har hundratals tärnor, fiskmåsar
eller skrattmåsar häckat här. De flesta häckar i området mellan öarna. På 1990-talet häckade
skräntärna här flera gånger. Även gott om gråtrut (20-50 ex.)
Skötsel: Röjd 2015, 2017 och 2018.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

70301a

Lilla Marpil med skär

0,34

70301b

Lilla Marpil med skär

0,10

70301c

Lilla Marpil med skär

0,09

Beskrivning
A: Stor skogsbeklädd ö med flera grova stora tallar. Udden i norr bestod före röjning av lite
mindre tallar, sly och buskar som står glesare än på resten av ön. Efter röjning är hela norra
delen av ön fri från träd- och buskvegetation.
B: Klippskär med en större videbuske.
C: Klippskär med en mindre videbuske.
Fåglar: Lokal för i första hand måsfåglar och trutar. Gråtrut regelbunden med enstaka
individer/par.
Skötsel: Alla tre öarna röjda 2015, 2017 och 2018.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

70302

Sjötorps Svartskär

0,35

Beskrivning
Klippskär som före röjning hade 3 stora björkar ca 10m höga, 2 döda träd, 1 gles klibbal i söder.
En del sly och buskar också. Efter röjning fritt från träd, buskar och sly.
Fåglar: Här har roskarl funnit tidigare! Häckning/häckningsförsök noterades 1981, 1982 samt
1983. Men redan då började igenväxningen bli påträngande.Lokalen har historiskt varit en viktig
lokal för tärnor. På senare år dock inga tärnor utan små enstaka mås- och andfåglar. Gråtrut och
havstrut förekommer regelbundet.
Skötsel: Röjd 2015, 2017 och 2018.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

70303

Stora Marpils skär

0,11

Beskrivning
Klippskär som före röjning hade en del sly och buskar. Efter röjning fritt från sly och buskar.
Fåglar: Periodvis viktig lokal för tärnor. Vissa år har 50-100 tärnor häckat här, för att sedan
lämna lokalen under flera år. Senaste året med kolonihäckning av tärnor var 2012. Även enstaka
måsfåglar, andfåglar och vadare.
Skötsel: Röjd 2015, 2017 och 2018.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

70304

Mellanklinten

0,18

Beskrivning: Klippskär med sjömärke på ca 3m på norra delen av ön. Före röjning annars mest
mindre tallar samt en del klibbalsly i södra delen. Efter röjning fritt från träd och sly.
Fåglar: Viktig lokal för tärnor och måsfåglar, inkl. enstaka gråtrutar. På senare år som mest 40
fisktärnor (2015).
Skötsel: Röjd 2015, 2017 och 2018.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

70307a

Lilla Krappeln med skär

0,52

70307b

Lilla Krappeln med skär

0,10

Beskrivning:
A: Ganska hög ö på ca 5m. Före röjning växte många stora tallar (ca 12m höga) i grupp på norra
och södra delen. Totalt 17-18 stora tallar och enstaka torrakor. Stor grusbädd på södra udden. Vid
röjning har några av de största tallarna sparats men i övrigt är det fritt från träd och buskar.
B: Ganska hög ö på ca 3m. Före röjning en del sly av björk, som tagits bort.
Fåglar:
A: Lokal för i första hand fiskmås, trutar och småskrake. Vissa år har även flera tärnor häckat här.
B: Enstaka måsar och trutar har häckat här.
Storlom har ibland häckat.
Skötsel: Röjd 2015, 2017 och 2018.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

70308

Gersvikeskären

0,45

Beskrivning:
Lågt klippskär med sly och buskar av framför allt klibbal. Mycket av detta växer även ute i
vattnet. Här finns också mycket bladvass. Detta skär överspolas ibland.
Fåglar
Tidigare främst en viktig lokal för fiskmås. Från 2015 en liten (20-30 ex.) men stabil koloni med
tärnor. Även storlom häckar regelbundet här.
Skötsel: Röjd 2015, 2017 och 2018.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

70309

Stora Björköns ostskär

0,17

Beskrivning: Avlångt skär som före röjning hade klibbalsly och buskar i norra och södra änden.
Efter röjning fritt från sly och buskar. Grusbädd i södra delen och hällar i norra delen.
Fåglar: Viktig lokal för tärnor. Efter många års tillbakagång ses en ökning på senare år med som
mest 70 fisktärnor och 50 skrattmås 2018. Även storlom häckar här ibland.
Skötsel: Röjd 2015, 2017 och 2018.

Bilaga 1e till förvaltningsplan för
fagelskar inöm Kallands skargardar
Delområden 906-907, Natura 2000-område SE0540085

Översiktskarta för fågelskär inom norra delen av Kållands skärgårdar, delområde 906-907, Natura
2000-område Kållands skärgårdar (SE0540085).

Översiktskarta för fågelskär inom södra delen av Kållands skärgårdar, delområde 906-907, Natura
2000-område Kållands skärgårdar (SE0540085).

Tabell 1. Fågelskär i delområde 906-907 där röjningsåtgärder utförts genom Life+ Vänern.
ID

Lokalnamn

3
4
90601
90603
90606
90609a
90609b
90609c
90609d
90610a
90610b
90610c
90610d
90610e
90613
90616
90618
90619
90621
90624
90625
90626
90627a
90627b
90627c
90627d
90627e
90628
90630
90705
90706
90711
90712a
90712b
90712c
90712d
90714
90721
90724a
90724b
90725
90726a
90726b
90728
90729
90731
90732

Klitts NO-skär
Stora Högeholm
Läcköskären
Djupstensholmen
Brunnsvikens skär
Svartholmens sydskär
Svartholmens sydskär
Svartholmens sydskär
Svartholmens sydskär
Svartholmens västskär
Svartholmens västskär
Svartholmens västskär
Svartholmens västskär
Svartholmens västskär
Hattefurans sydostskär
Fördärvelseskäret
Stora Björköns ostskär
Tranholmens ostskär
Bastholmens nordskär
Navens nordskär
Bockholmens skär
Tranholmens nordostskär
Tranholmens nordskär
Tranholmens nordskär
Tranholmens nordskär
Tranholmens nordskär
Tranholmens nordskär
Rävskäret
Sohuvudets sydostskär
Mastkorgen
Klittsholmarna
Södra Enholmarnas sydvästskär
Skrattebergen
Skrattebergen
Skrattebergen
Skrattebergen
Gråens sydö
Stattallarnas mittre sydskär
St. Björkholmens NV-skär
St. Björkholmens NV-skär
Skeppstahallarna södra
N. Enholmarnas NO-skär
N. Enholmarnas NO-skär
Stattallarnas inre sydskär
St. Björkholmens V-skär
Skeppstahallarna norra
N. Enholmarnas O-skär

ID
3

Lokalnamn
Klitts NO-skär

Total areal (ha)
0,06

Beskrivning: Klippskär med enstaka buskar, innan röjning. Efter röjning fritt fån buskar och
sly.
Fåglar: Detta är inget "stadigt" häckningsskär, men vissa år finns en tärnkoloni här med som
mest 20-30 revirhävdande fisktärnor. Lokalen fanns tidigare inte med i fågelinventeringen men
kommer inventeras från 2019.
Skötsel: Röjd 2015 och 2017.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

4

Stora Högeholm

0,35

Beskrivning: Stora Högeholm är ett tidigare fågelskär som växte igen redan på 1970- och 80talet. En ca 6m hög ö där det före röjning fanns flera aspar på ca 8m i sydöstra delen, en tall
samt en del sly och buskar. Störst restaureringsarbete i sydöstra delen. Efter röjning är skäret
fritt från träd, buskar och sly.
Fåglar: Innan igenväxningen på 1970- och 80-talet fanns en fiskmåskoloni på i snitt ca 30 par
där, vissa år även en tärnkoloni. Fortfarande häckade enstaka par fiskmås, storskrake, gräsand,
flera par grågäss samt i den "nya" trädvegetationen korp. Lokalen har absolut potential för att
utvecklas till ett värdefullt fågelskär. Lokalen fanns tidigare inte med i fågelinventeringen Men
området inventerades 2018 efter restaurering, då observerades fiskmås och småskrake med
vardera några ex.
Skötsel: Röjd 2015 och 2017.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

90601

Läcköskären

0,16

Beskrivning: Klippskär med stort sjömärke. Före röjning växte en del sly och rosbuskar i södra
delen. Efter röjning fritt från sly och buskar.
Fåglar: Lokal för i första hand måsfåglar och trutar, på senare år även en del vadare. I början på
2000-talet stora antal av gråtrut och fiskmås, men sedan dess kraftigt minskande
Skötsel: Röjd 2015 och 2017.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

90603

Djupstensholmen

0,06

Beskrivning: Klippskär med enstaka vassdungar. Ingen igenväxning i övrigt. Litet behov av
underhållsröjning.
Fåglar: Mycket viktig lokal för skrattmås och några år har hundratals skrattmåsar häckat här.
På senare år dock främst tärnor med som mest 100 ex 2015. Även storlom häckar regelbundet
här.
Skötsel: Röjd 2015 och 2017.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

90606

Brunnsvikens skär

0,08

Beskrivning: Klippskär med enstaka videbuskar, före röjning. Efter röjning fritt från buskar.
Fåglar: Lokal för i första hand tärnor och skrattmås. På 1990-talet häckade 100-tals tärnor här.
Viss ökning kan åter skönjas på senare år, som mest 40 fisktärnor och 2 silvertärnor 2018. Även
storlom häckar regelbundet här.

Skötsel: Röjd 2015 och 2017.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

90609a

Svartholmens sydskär

0,10

90609b

Svartholmens sydskär

0,07

90609c

Svartholmens sydskär

0,03

90609d

Svartholmens sydskär

0,02

Beskrivning
A: Klippskär som före röjning hade en del buskar och en större talldunge. Efter röjning är det
fritt från träd och buskar.
B: Klippskär med några enstaka buskar, som tagits bort vid röjning.
C: Klippskär med några enstaka buskar, som tagits bort vid röjning.
D: Klippskär med några enstaka buskar, som tagits bort vid röjning.
Fåglar: : Lokal för i första hand måsfåglar och tärnor. På senare år som mest 20 fisktärnor
2016. Även storlom häckar här ibland.
Skötsel: Röjd 2015 och 2017.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

90610a

Svartholmens västskär

0,48

90610b

Svartholmens västskär

0,12

90610c

Svartholmens västskär

0,11

90610d

Svartholmens västskär

0,07

90610e

Svartholmens västskär

0,06

Beskrivning:
A: Klippskär som före röjning hade några små buskar utspridda över ön. Efter röjning fritt från
buskar
B: Klippskär som före röjning hade några enstaka buskar i södra delen. Efter röjning fritt från
buskar.
C: Klippskär som före röjning hade några små buskar utspridda över ön och enstaka rönnsly. Efter
röjning fritt från buskar.
D: Klippskär som före röjning hade några små buskar utspridda över ön. Efter röjning fritt från
buskar.
E: Klippskär som före röjning hade några enstaka små buskar utspridda över ön. Efter röjning fritt
från buskar.
Fåglar: Lokal för i första hand trutar och måsfåglar. Tidigare stora antal trutar men minskande på
senare år. Även storlom häckar regelbundet här.
Skötsel: Röjd 2015 och 2017.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

90613

Hattefurans sydostskär

0,17

Beskrivning:
Klippskär, som före röjning hade några enstaka buskar. Efter röjning fritt från buskar.
Fåglar: Lokal för i första hand tärnor och måsfåglar. På senare år oftast fiskmås, något tiotal, och
enstaka trutar och fisktärnor.
Skötsel: Röjd 2015 och 2017.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

90616

Fördärvelseskäret

0,25

Beskrivning: Klippskär som före röjning hade några enstaka buskar. Efter röjning fritt från
buskar.
Fåglar: I början på 2000-talet en viktig lokal för fiskmås. På senare år har fiskmåsen minskat och
tärnorna ökat, som mest 34 fisktärnor och 6 silvertärnor 2016.
Skötsel: Röjd 2015 och 2017.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

90618

Stora Björköns ostskär

0,06

Beskrivning
Klippskär med något enstaka klibbalsly, före röjning. Efter röjning fritt från sly.
Fåglar: Lokal för i första hand tärnor och måsfåglar. Ca 10 par tärnor på senare år. Även storlom
häckar regelbundet här.
Skötsel: Röjd 2015 och 2017.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

90619

Tranholmens ostskär

0,17

Beskrivning: Klippskär som före röjning hade några buskar. Efter röjning fritt från buskar.
Fåglar: Lokal för i första hand måsfåglar och tärnor. Stabilt med ca 10-15 par tärnor på senare år.
Skötsel: Röjd 2015 och 2017.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

90621

Bastholmens nordskär

0,15

Beskrivning: Klippskär med några enstaka små videbuskar. Efter röjning fritt från buskar.
Fåglar: Viktig lokal för tärnor. Flera år har 50-100 tärnor häckat här. Kraftigt varierande antal
mellan år.
Skötsel: Röjd 2015 och 2017.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

90624

Navens nordskär

0,12

Beskrivning: Klippskär med några enstaka buskar. Efter röjning fritt från buskar.
Fåglar: Viktig lokal för måsfåglar. Flera år har 50-100 måsfåglar häckat här, främst fiskmås men
även ganska gott om skrattmås vissa år.
Skötsel: Röjd 2015 och 2017.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

90625

Bockholmens skär

0,09

Beskrivning: Klippskär med några enstaka små buskar. Efter röjning fritt från buskar.
Fåglar: Har varit en viktigt lokal för måsfåglar och tärnor. På 1990-talet har flera år 100-200
skrattmåsar häckat här. Mycket sparsamt med häckfåglar från 2014 och framåt.
Skötsel: Röjd 2015 och 2017.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

90626

Tranholmens nordostskär

0,10

Beskrivning: Klippskär med någon enstaka buske. Efter röjning fritt från buskar.
Fåglar: Lokal för i första hand måsfåglar och ibland även tärnor. Häckande storlom har förekommit
enstaka år.
Skötsel: Röjd 2015 och 2017.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

90627a

Tranholmens nordskär

0,14

90627b

Tranholmens nordskär

0,14

90627c

Tranholmens nordskär

0,08

90627d

Tranholmens nordskär

0,04

90627e

Tranholmens nordskär

0,03

Beskrivning:
A: Klippskär som före röjning hade en del björksly i södra delen och enstaka enbuskar på resten
av ön. Efter röjning fritt från sly och buskar.
B: Klippskär som före röjning hade några enstaka buskar. Efter röjning fritt från buskar.
C: Klippskär med lite björksly, före röjning. Efter röjning fritt från sly.
D: Klippskär som före röjning hade någon enstaka buske. Efter röjning fritt från buskar.
E: Klippskär som före röjning hade någon enstaka buske. Efter röjning fritt från buskar.
Fåglar: Lokal för i första hand måsfåglar. Främst fiskmås, några par, men även havstrut ganska
regelbunden under 2010-talet. Även storlom häckar här ibland.
Skötsel: Röjd 2015 och 2017.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

90628

Rävskäret

0,09

Beskrivning: Klippskär nära Läckö slott med enstaka vassdungar. Ingen röjning har behövts under
projekttiden. Oklart om det kan behövas i framtiden
Fåglar: Mycket viktig lokal för fiskmås. Ofta över 100 fiskmåsar som häckar här.
Skötsel: Ingen röjning har hittills behövts, kan eventuellt behövas framöver.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

90630

Sohuvudets sydostskär

0,08

Beskrivning: Lite högre klippskär som före röjning hade några små buskar. Efter röjning fritt från
buskar.
Fåglar: Lokal med endast enstaka häckningar av trutar fram till 2013. Därefter nästan fågeltomt. 1
revir av drillsnäppa 2018.
Skötsel: Röjd 2015 och 2017.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

90705

Mastkorgen

0,26

Beskrivning: Klippskär som före röjning hade lite björksly och enstaka buskar. Efter röjning fritt
från sly och buskar.
Fåglar: Lokal för i första hand måsfåglar, men 2009 häckade även 170 tärnor här. Därefter en
handfull tärnor vissa år.
Skötsel: Röjd 2015 och 2017.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

90706

Klittsholmarna

0,21

Beskrivning: Klippskär som före röjning hade några buskar. Efter röjning fritt från buskar.
Fåglar: Mycket viktig lokal för tärnor och, i viss mån. måsfåglar. Flera år har hundratals tärnor,
häckat här, max 310 fisktärnor 2017. Även storlom häckar regelbundet här.
Skötsel: Röjd 2015 och 2017.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

90711

Södra Enholmarnas sydvästskär

0,33

Beskrivning: Klippskär som före röjning var igenväxt med sly, buskar och tallar i södra delen.
Efter röjning fritt från sly, buskar och träd.
Fåglar: Lokal för i första hand tärnor och måsfåglar. Mycket sparsamt med häckfåglar på senare år.
Drillsnäppa häckade 2015 och storlom 2016, i övrigt tämligen tomt.
Skötsel: Röjd 2015 och 2017.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

90712a

Skrattebergen

0,24

90712b

Skrattebergen

0,07

90712c

Skrattebergen

0,03

90712d

Skrattebergen

0,02

Beskrivning
A: Klippskär som före röjning hade några buskar och en tall. Efter röjning är det fritt från träd och
buskar.
B: Klippskär som före röjning hade mycket sly av klibbal. Efter röjning är det fritt från sly.
C: Klippskär med före röjning hade några enstaka buskar. Efter röjning är det fritt från buskar.
D: Klippskär med före röjning hade några enstaka buskar. Efter röjning är det fritt från buskar.
Fåglar: Mycket viktig lokal för fiskmås. På senare år kring hundra fiskmåsar årligen häckande.
Även storlom och vitkindad gås häckar här ibland. Även observationer av snatterand i
häckningstid (2012 och 2013). Artrikt.
Skötsel: Röjd 2015 och 2017.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

90714

Gråens sydö

1,13

Beskrivning: Stor skogbeklädd ö där bara södra strandremsan ingår i förvaltningsplanen. Detta
område var före röjning igenväxt med mycket sly och även en del mindre tallar. Efter röjning fritt
från sly och träd.
Fåglar Viktig lokal för måsfåglar med flera år av häckningar på mellan 50 och 200 individer, dock
något minskande på 2010-talet. En del trutar häckar också här. Storlom, vitkindad gås och tärnor
häckar ibland här.
Skötsel: Röjd 2015 och 2017.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

90721

Stattallarnas mittre sydskär

0,40

Beskrivning: Klippskär som före röjning hade buskar och sly samt en tall på ca 4m. Efter röjning
fritt från buskar, sly och träd.
Fåglar: Lokal för i första hand måsfåglar och tärnor. Som mest 110 fiskmåsar 2017. Enstaka par av
trutar förekommer också, bl a silltrut 2017.
Skötsel: Röjd 2015 och 2017.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

90724a

St. Björkholmens NV-skär

0,20

90724b

St. Björkholmens NV-skär

0,11

Beskrivning
A: Ganska högt klippskär som före röjning hade en del buskar och sly. Efter röjning fritt från
buskar och sly.
B: Klippskär som före röjning hade några buskar. Efter röjning fritt från buskar.
Fåglar: Lokal med endast enstaka häckningar av fiskmås. 2017–2018 även drillsnäppa, strandskata
och havstrut.
Skötsel: Röjd 2015 och 2017.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

90725

Skeppstahallarna södra

0,39

Beskrivning: Klippskär som före röjning hade några buskar. Efter röjning fritt från buskar.
Fåglar: Lokal för mindre antal av fiskmås (max 20), trutar (bl a gråtrut) och enstaka par av
fisktärna.
Skötsel: Röjd 2015 och 2017.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

90726a

N. Enholmarnas NO-skär

0,10

90726b

N. Enholmarnas NO-skär

0,24

Beskrivning:
A: Klippskär som före röjning hade lite sly och buskar. Efter röjning fritt från sly och buskar.
B: Klippskär som före röjning hade lite sly och buskar. Efter röjning fritt från sly och buskar.
Fåglar
Lokal för i första hand fiskmås och storlom. Som mest 24 fiskmås år 2012. Enstaka par av tärnor
och trutar förekommer också.
Skötsel: Röjd 2015 och 2017.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

90728

Stattallarnas inre sydskär

0,31

Beskrivning: Klippskär som före röjning hade några buskar och enstaka sly. Efter röjning fritt från
buskar och sly.
Fåglar
Lokal med endast enstaka häckningar av fiskmås och trutar. Fågelfattigt.
Skötsel: Röjd 2015 och 2017.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

90729

St. Björkholmens V-skär

0,27

Beskrivning
Klippskär som före röjning hade några enstaka buskar. Efter röjning fritt från buskar .
Fåglar
Lokal med fåtaliga häckningar av måsfåglar, trutar och tärnor.
Skötsel: Röjd 2015 och 2017.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

90731

Skeppstahallarna norra

0,20

Beskrivning: Klippskär som före röjning hade någon enstaka videbuske. Efter röjning fritt från
buskar.
Fåglar
Lokal med fåtaliga häckningar av måsfåglar, trutar och ibland tärnor.
Skötsel: Röjd 2015 och 2017.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

90732

N. Enholmarnas O-skär

0,34

Beskrivning: Klippskär som före röjning hade lite sly och några buskar. Efter röjning fritt från sly
och buskar.
Fåglar: Viktig lokal för tärnor och måsfåglar. Oftast låga antal av tärnor men 2015 noterades hela
180 häckande fisktärnor.
Skötsel: Röjd 2015 och 2017.

Bilaga 1f till förvaltningsplan för
fagelskar inöm Fagelöarna
Delområden 902, Natura 2000-område SE0540107

Översiktskarta för fågelskär inom Fågelöarna, delområde 902, Natura 2000-område Fågelöarna
(SE0540107).

Tabell 1. Fågelskär i delområde 902, där röjningsåtgärder utförts genom Life+ Vänern.

ID

Lokalnamn

90205a
90205b

Fågelöarna
Fågelöarna

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

90205a

Fågelöarna

0,51

90205b

Fågelöarna

1,23

Beskrivning
Då stränderna utmed hela Kinneviken i stort sett saknar andra skär lämpliga för fågelhäckning är
dessa båda skär synnerligen värdefulla.
A: Klippskär som före röjning hade kraftig igenväxning av sly och buskar. Efter röjning fritt från
sly och buskar.
B: Stort klippskär som före röjning hade kraftig igenväxning av sly och buskar. Efter röjning fritt
från sly och buskar.
Fåglar
Dessa öar är viktig häckningsplats för olika arter vitfågel, däribland skrattmås, fiskmås och
fisktärna. 2017 var ett synnerligen gott år med bl a 400 skrattmås, 75 fiskmås, 70 gråtrut, 6
dvärgmås och 70 fisktärna, men även 2018 hade höga antal av flera arter. Utöver vitfågel häckar
även storlom häckar här ibland och en del vadare.
Skötsel: Röjd 2015 och 2017.

Bilaga 1g till förvaltningsplan för
fagelskar inöm Varaskögen
Delområde 711, Natura 2000-område SE0540329

Översiktskarta för fågelskär inom Varaskogen, delområde 711, Natura 2000-område Varaskogen
(SE0540329).

Tabell 1. Fågelskär i delområde 711, där röjningsåtgärder utförts genom Life+ Vänern.

ID

Lokalnamn

71108a
71108b
71108c
71108d
71108e

Västerskären
Västerskären
Västerskären
Västerskären
Västerskären

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

71108a

Västerskären

0,18

71108b

Västerskären

0,16

71108c

Västerskären

0,10

71108d

Västerskären

0,04

71108e

Västerskären

0,04

Beskrivning
A: Klippskär som före röjning hade enstaka sly. Efter röjning fritt från sly
B: Klippskär utan igenväxning.
C: Klippskär som före röjning hade enstaka sly. Efter röjning fritt från sly.
D: Klippskär utan igenväxning.
E: Klippskär utan igenväxning.
Fåglar
Lokaler för i första hand tärnor och måsfåglar. Som mest 70 fisktärnor år 2017. Gråtrut
observeras ofta i något eller några tiotal. Även storlom häckar regelbundet här.
Skötsel: Röjd 2015 och 2017.

Bilaga 1h till förvaltningsplan för
fagelskar vid Onsö
Delområde 710, Natura 2000-område SE0540332

Översiktskarta för fågelskär vid Onsö, delområde 710, Natura 2000-område Onsö (SE0540332).

Tabell 1. Fågelskär i delområde 710, där röjningsåtgärder utförts genom Life+ Vänern.
ID

Lokalnamn

2
71007
71008a
71008b
71011a
71011b
71013a
71013b

Slättöns sydskär
L. Saxholmens nordostskär
Mörteskärs sydskär
Mörteskärs sydskär
Yttre Armholmarna
Yttre Armholmarna
Märuddens skär
Märuddens skär

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

2

Slättöns sydskär

0,10

Beskrivning: Klippskär som före restaurering hade kraftig igenväxning genom sly av klibbal
och björk. Mitt på ön fanns en stor klibbal på ca 10 m och på norra udden stod två tallar. Efter
röjning är skäret helt fritt från sly och träd.
Fåglar: Har länge varit igenväxt och någon häckning har inte noterats under senare år. En
restaurering kommer sannolikt göra detta till ett bra fågelskär. Lokalen fanns tidigare inte med i
fågelinventeringen men kommer inventeras från 2019.
Skötsel: Röjd 2015, 2017 och 2018.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

71007

L. Saxholmens nordostskär

0,04

Beskrivning: Klippskär som före röjning hade enstaka små buskar av klibbal och björk. Efter
röjning fritt från alsly och träd.
Fåglar: Ingen koloni av häckande fåglar sedan 2005 då 40 fisktärnor häckade här. På senare år
endast enstaka par av änder, måsfåglar och tärnor. Även storlom häckar här ibland.
Skötsel: Röjd 2015, 2017 och 2018.
.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

71008a

Mörteskärs sydskär

0,03

71008b

Mörteskärs sydskär

0,02

Beskrivning:
A: Klippskär som före röjning hade enstaka små buketter av klibbal.
B: Klippskär som före röjning hade enstaka små buketter av klibbal. Här finns även en del vass
på östra sidan.
Fåglar: Lokal för i första hand tärnor, som dock oftast inte häckat här. Få häckande fåglar på
senare år. Storlom häckar här ibland. Dvärgmås har setts med enstaka individer vid ett par
tillfällen.
Skötsel: Röjd 2015, 2017 och 2018.

ID

Lokalnamn

Natura
2000-område

Arbetsinsats
(1-5)

Total areal (ha)

71011a

Yttre Armholmarna

SE0540332

3

0,24

71011b

Yttre Armholmarna

SE0540332

1

0,04

Beskrivning
A: Klippskär som före röjning hade videsly och björksly. Det fanns även en lite större tall på ön.
Efter röjning är det fritt från sly och träd.
B: Klippskär som före röjning hade någon enstaka liten buske.
Fåglar: Mycket viktig lokal för tärnor och måsfåglar. Några år har hundratals tärnor häckat här.
2014 var ett toppår med 120 fisktärnor men därefter har endast ett fåtal tärnor häckat här. Även
storlom häckar här ibland.
Skötsel: Röjd 2015, 2017 och 2018.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

71013a

Märuddens skär

0,01

71013b

Märuddens skär

0,06

Beskrivning
A: Klippskär som före röjning hade en kraftig videbuske. Efter röjning fritt från buskar.
B: Klippskär som före röjning hade en klibbal på ca 5m mitt på ön, annars buskage med vide
och björk. Efter röjning fritt från vedväxter.
Fåglar:
Lokal för i första hand tärnor och måsfåglar. Efter röjning har 2017-2018 varit toppår för
fisktärna med 25 resp. 30 individer. Även storlom häckar här ibland.
Skötsel: Röjd 2015, 2017 och 2018.

Bilaga 1i till förvaltningsplan för
fagelskar vid Tjurshölmarna
Delområde 907, Natura 2000-område SE0540333

Översiktskarta för fågelskär vid Tjursholmarna, delområde 907, Natura 2000-område SE0540333.

Tabell 1. Fågelskär i delområde 907, där röjningsåtgärder utförts genom Life+ Vänern.
ID

Lokalnamn

90716a
90716b
90716c
90716d

Tjursholmarna
Tjursholmarna
Tjursholmarna
Tjursholmarna

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

90716a

Tjursholmarna

0,29

90716b

Tjursholmarna

0,22

90716c

Tjursholmarna

0,20

90716d

Tjursholmarna

1,27

Beskrivning
A: Klippskär som före röjning hade en del björksly och buskar. Efter röjning fritt från vedväxter.
B: Klippskär som före röjning hade en hel del björksly och klibbalsly. Efter röjning fritt från
vedväxter.
C: Klippskär som före röjning hade lite sly och buskar. Efter röjning fritt från vedväxter.
D: Detta är strandremsan av den stora ön och den hade före röjning en hel del igenväxning.
Igenväxningen bestod av flera träd och mycket björksly i norra och östra delen. Efter röjning
fritt från sly och träd.
Fåglar: Detta var fram till 2012 en mycket viktig lokal för fiskmås. Flera år häckade 100–800
fiskmåsar här. Därefter har antalet fiskmåsar minskat kraftigt. Istället har antalet fisktärnor ökat
med 2018 som toppår hittills med 70 ex. Lokalen är också viktig för vitkindad gås som häckar
regelbundet här. Även storlom häckar här ibland, liksom gråtrut.
Skötsel: Röjd 2015 och 2017.

Bilaga 2a till förvaltningsplan för
fagelskar i Millesviks nörra skargard
Delområde 303-304, Natura 2000-område SE0610001

Översiktskarta för Millesviks norra skärgård, delområde 303-304, Natura 2000-område Millesvik och
Lurö skärgård (SE0610001). © Lantmäteriet Geodatasamverkan

Tabell 1. Fågelskär i delområde 303-304 där röjningsåtgärder utförts genom Life+ Vänern.
ID

Lokalnamn

30310
30401
30409
30410
30412
30413
30415
30416
30422
30424
30425
30427
30428
30430
30433
30435
30436
30437
30438
30439
30441
30442

Rässholmsskären
Lakeskär
Västra Prästöskären
Östra Prästöskären
Långstackan och Sunnsta
Gubbskär
Enholmens västskär
Djäkneskär
Stenskär
Hårvantarna
Märdskär
Djupskären
Rävholmen och Måseskären
Lilla Hårvanten
Skatens sydostskär
Flokens nordostskär
Långholmens ostskär
Långholmens nordskär
Hästholmarnas sydvästsk
Hästholmarnas västskär
Stora Kräklingens ostskär
Lillhamnens nordostskär

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

30310

Rässholmsskären

0,55

Beskrivning: Sju små och ett större klippskär på grunt vatten. Mellan skären finns ruggar med
bladvass. Före första röjningen 2015 hade björksly samt buskar av vide och klibbal börjat få
fäste lite varstans på skären i östra delen. Efter andra röjningen fanns inga buskar eller sly på
skären.
Fåglar: De senaste fem åren har skären haft mindre kolonier av gråtrut, fiskmås, fisktärna och
silvertärna. Därutöver något par storlom och några par havstrut.
Skötsel: Alla buskar och all sly röjdes 2015 och 2017.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

30401

Lakeskär

0,27

Beskrivning: Ett lågt klippskär i isolerat läge längst ut i skärgården. Hällmark med utspridda stenblock.
Före första röjningen fanns i östra delen en liten dunge med björkar, en tall och ett par större klibbalar.
Tuvor med gräs och starr samt småbuskar av vide och klibbal växer lite varstans.
Fåglar: De senaste fem åren har skäret haft ganska stora – stora kolonier av fisk- och silvertärna, samt
flera år en ganska stor (75 - 100 par) koloni skrattmås. Vissa år häckar storlom på skäret.
Skötsel: All vegetation på skäret röjdes och eldades 2015.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

30409

Västra Prästöskären

1,48

Beskrivning: Ett tiotal klippskär längst ut i skärgården. Centralt på det stora skäret finns en grupp med
vindpinade träd (tall, inslag av björk). Efter röjning 2016 och 2017 saknar övriga skär träd och buskar.
Fåglar: Under senare år har skären haft ett mindre antal häckande par av fisktärna, fiskmås, skrattmås
och havstrut. Därutöver har enstaka par vitkindad gås häckat vid ett par tillfällen samt något par av
storlom.
Skötsel: A, B, C, E, F: Småkobbar där alla buskar och all sly röjdes 2016 och 2017.
D: Skogsdungen på den centrala delen av ön har sparats, men uddarna i norr och söder är röjda så att ca
150 m är fria från buskar.
G: Ingen åtgärd.

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

30410

Östra Prästöskären

3,48

Beskrivning: En 180 ha stor arkipelag som består av ett sammanlagt femtiotal holmar och skär i en
förhållandevis ostörd del centralt i Millesviks stora skärgård. De större holmarna har spridda,
vindpinade tallar och ställvis inslag av lövträd och enar. Lövsly förekommer i viss mån på skären. De
låga skären i södra delen av arkipelagen är i varierade grad påverkade av överspolning.
Fåglar: På de många skären finns mestadels ett mindre antal par (ca 5-20) av fisktärna, fiskmås och
havstrut. Varierande antal småskrake observeras årligen och enstaka år även något par av storlom.
Skötsel: Generellt litet röjningsbehov. Kraftigt minskad areal på grund av att röjningsbehovet
övertolkades i ansökan. Röjning 1 avslutad i mars 2016. Den åtgärden omfattade alla träd, buskar och
lövsly på alla skär. Röjning 2, som genomfördes 2017, omfattade det lövsly och de enbuskar som
kommit upp efter första röjningen. Ingen åtgärd på A och B under 2017.

© Lantmäteriet Geodatasamverkan

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

30412

Långstackan och Sunnstackan

0,77

Beskrivning: Lokalen utgörs av fyra glest skogklädda holmar (tall på hällmark, inslag av lövträd).
Utsett som en replipunkt för friluftslivet enligt skötselplanen för naturreservatet. På grunt vatten väster
om holmarna ligger ett tiotal klippskär.
Fåglar: De senaste fem åren har skären sammantaget haft en handfull par av fiskmås och havstrut, samt
vissa år 5-10 par fisktärna.
Skötsel: Restaureringsarbete: På skären A, B, C, E, F, L och H genomfördes en röjning av allt sly och
alla buskar under 2015-2016. 2018 gjordes kompletterande röjning av sly och buskar på A, B, F, L och
H. På de skogsklädda öarna D, G, I, J och K har inga åtgärder genomförts.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

30413

Gubbskär

0,06

Beskrivning: Lokalen är ett lågt klippskär i tämligen skyddat läge. På den lägsta delen ligger stenblock
på hällarna och tuvor med gräs och starr växer däremellan. Ett par små buskar av klibbal fanns innan
åtgärder genomfördes.
Fåglar: Enstaka par av fiskmås eller havstrut de senaste fem åren.
Skötsel: Albuskarna röjda 2015 och 2017.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

30415

Enholmens västskär

0,38

Beskrivning: Den här lokalen är fem klippskär på rad i skyddat läge väster om Enholmen. På det
största skäret (D) finns några små albuskar och en liten tall.
Fåglar: Utöver ett tjugotal par av fisktärna åren 2012 och 2013 har skären de senaste fem åren haft
häckning av enstaka par av fiskmås och havstrut.
Skötsel: Alla träd, buskar och sly på alla skären har röjts bort 2016 och 2017.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

30416

Djäkneskär

0,09

Beskrivning: Lokalen är ett ensamt lågt klippskär i utsatt läge långt ut i skärgården. Större delen är
flacka hällar med en del stenblock på. Svag och sentida igenväxning av mindre videbuskar. Inga buskar
kvar efter röjning.
Fåglar: Ett par havstrut och någon enstaka småskrake de senaste fem åren.
Skötsel: Alla buskar röjdes 2015 och 2017.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

30422

Stenskär

0,78

Beskrivning: Lokalen består av tre klippskär. Det lilla skäret i norr är lågt och saknar vedartad
vegetation. På det stora skäret (Stenskär) var igenväxningen långt framskriden med täta snår av
enbuskar samt sly av björk, klibbal och vide. Alla buskar och all sly har röjts bort. Inga åtgärder på lilla
skäret i väster.
Fåglar: Ofta finns här en handfull par av fisktärna och några enstaka par fiskmås.
Skötsel: På norra skäret har inga åtgärder genomförts. På det stora skäret har utförts omfattande insatser
med röjning av alla buskar och all sly 2015 och 2017.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

30424

Hårvantarna

0,90

Beskrivning: Liten skogbevuxen holme i öster och en rad med fem skär väster om denna. Mellan
skären grunda vattenområden med bladvass i liten omfattning. Påtaglig igenväxning med buskar lite
varstans på alla skären. Efter åtgärder inga buskar och ingen sly kvar på skären A-D.
Fåglar: Under senare år enstaka par av fisktärna, silvertärna, havstrut och fiskmås. Ett par strandskata
2012-2014, och inga kolonihäckande arter alls 2017.
Skötsel: Röjning av all sly och alla buskar på A, B, C och D 2015 och 2017.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

30425

Märdskär

0,18

Beskrivning: Märdskär består av två kala klippskär. Det östra är lägre och sannolikt utsatt för
överspolning vid hård vind. Lövsly (småbuskar med vide, björk och klibbal) fanns på båda skären innan
åtgärder genomfördes.
Fåglar: Vanligen enstaka par av havstrut och fiskmås samt vissa år ett tiotal par av fisktärna.
Skötsel: Alla buskar och allt lövsly röjdes 2015 och 2017.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

30427

Djupskären

0,98

Beskrivning: Tre delvis skogklädda holmar och sju klippskär. Igenväxning (en, tall, björk, klibbal) i
liten omfattning på fyra av skären. Alla buskar och allt sly på skären borta efter genomförd röjning.
Fåglar: De flesta år enstaka par av havstrut och fiskmås. Vissa år något par av strandskata eller
storlom, samt en handfull par av fisktärna.
Skötsel: Alla buskar och allt sly på skären A-F röjdes 2015 och 2017.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

30428

Rävholmen och Måseskären

2,14

Beskrivning: Lokalen består av Rävholmen, Måseskären och cirka femton mindre klippskär. Uppe på
krönet av den långsmala Rävholmen fanns glest med enbuskar, småtallar, småbjörkar och buskar av
lövträd innan röjning. Före åtgärd fanns på de lägre och flackare Måseskären sammanlagt ett tiotal
buskar på de två största skären – fem enbuskar, resten småbuskar av klibbal, rönn, vide och björk.
Övriga skär saknade vedartad vegetation. Efter genomförd röjning är alla buskar och allt sly borta.
Fåglar: Vanligtvis gott om kolonihäckande fåglar. De flesta år relativt stora kolonier (20-45 par) av
gråtrut, fiskmås och fisktärna.
Skötsel: På de olika öarna/skären har nedanstående åtgärder genomförts 2015:
A-F. Måseskären. Enstaka buskar som alla röjts bort.
G. Kala skär söder om Rävholmen. Ingen åtgärd.
H. Långsmal holme söder om Rävholmen där sly och enstaka tallar röjdes bort.
I. Rävholmen. Den södra udden röjdes helt, inklusive stor tall och björk.
Kompletterande röjning 2017 av allt sly som kommit upp efter första åtgärden.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

30430

Lilla Hårvanten

0,67

Beskrivning: Lilla Hårvanten är ett fint klippskär med svagt sluttande hällar med sprickor. Mitt på
skäret står en vitmålad kummel (sjömärke). Det norra skäret är mer varierat med blockpartier och inslag
av ljung och björnbär. Före åtgärd fanns här en del buskar.
Fåglar: Värdefull lokal för fiskmåsar med koloni som växlar i storlek mellan 5-30 par. Därutöver oftast
en handfull par av fisktärna och enstaka år även silvertärna.
Skötsel: Åtgärdsbehovet på Lilla Hårvanten var initialt litet. Alla buskar och träd, samt allt sly,
röjdes/avverkades 2016. Uppföljande röjning 2017 för att ta bort det som vuxit upp sedan 2016.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

30433

Skatens sydostskär

0,19

Beskrivning: Ett litet skär i skyddat läge i inre delen av skärgården. Före åtgärd fanns cirka 15
enbuskar, cirka 10 albuskar, några björkar och några småtallar. Allt har avverkats eller röjts bort.
Fåglar: 15 – 20 par fisktärna och ett tiotal par fiskmås år 2000. Därefter inga häckfåglar på skäret
förrän ett par havstrut 2017 och några par fiskmås 2018.
Skötsel: Röjning av alla träd och buskar 2016, och uppföljande röjning 2017.
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Lokalnamn

Total areal (ha)

Flokens nordostskär

0,15

ID
30435

Beskrivning: Ett litet och lågt skär i skyddat läge i inre delen av skärgården. Innan åtgärd fanns en
enbuske, en björk och sex klibbalbuskar.
Fåglar: Här brukar finnas ett tiotal par av fisktärna samt enstaka par av fiskmås och havstrut.
Skötsel: Alla buskar och träd togs bort 2015. Kompletterande röjning 2017 för att ta bort det som vuxit
upp sedan 2015.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

30436

Långholmens ostskär

0,09

Beskrivning: Långholmens ostskär är ett klippskär öster om Långholmen. På skäret finns enstaka tall
och lövsly. Inga träd eller buskar kvar efter röjning 2015.
Fåglar: 2015 fanns en handfull par av fisk- och silvertärna och 2013 ett par havstrut. Utöver det har
skäret stått tomt de senaste fem åren.
Skötsel: Alla träd och buskar togs bort 2015. Uppföljande röjning 2017 av det som vuxit upp sedan
2015.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

30437

Långholmens nordskär

0,21

Beskrivning: Långholmens nordskär utgörs av tre höga och delvis tallbevuxna klippskär. Alla träd och
buskar på norra delen av mellersta holmen röjdes 2015. En martall sparades.
Fåglar: Enstaka individ av drillsnäppa och småskrake samt något par fiskmås de senaste åren.
Skötsel: Alla träd och buskar (med undantag av en martall) på norra delen av mellersta holmen röjdes
2015. Uppföljande röjning 2017 för att ta bort det som vuxit upp.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

30438

Hästholmarnas sydvästskär

0,46

Beskrivning: Hästholmarnas sydvästskär utgörs av två klippskär väster om Långstackan. Före åtgärd
fanns på det södra skäret några enar, ett par videbuskar och lite lövsly. På norra skäret fanns lite lövsly.
Efter åtgärd 2015 fanns inga buskar eller sly kvar.
Fåglar: Lokal med variation i kolonihäckande arter. Något år enstaka havstrut, andra år små kolonier
med en handfull par av fiskmås, fisktärna eller silvertärna. Lite mer udda arter är strandskata och
vitkindad gås.
Skötsel: 2015 togs alla buskar och små träd bort på A, B, C och D. 2017 gjordes kompletterande
röjning av det sly som kommit upp.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

30439

Hästholmarnas västskär

0,34

Beskrivning: Hästholmarnas västskär är ett klippskär med några små björkar och lite lövsly. Vid första
åtgärd 2015 togs både björkar och sly bort. Ingen sly och inga buskar kvar efter åtgärd 2017.
Fåglar: Vanligen med enstaka par av fiskmås och fisktärna. Ibland häckar storlom och strandskata på
skären.
Skötsel: Alla småbjörkar och lövsly röjdes bort 2015, med uppföljande röjning 2017.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

30441

Stora Kräklingens ostskär

0,18

Beskrivning: På skäret finns ett parti med svallad morän där småbuskar och småtallar börjat växa. Alla
buskar och tallar röjdes 2015. Ingen högre vegetation kvar efter röjning 2017. Den långsmala östra
delen, som ligger i nordostlig-sydvästlig riktning, räknas vid Vänerinventeringen som ett eget skär med
id-nummer 30407.
Fåglar: Det västra skäret har mestadels små kolonier med enstaka par av fiskmås och någon gång ett
par strandskata. Det östra skäret har en något rikare häckfågelfauna med vanligen 5-10 par fiskmås och
något par fisktärna tärnkoloni samt enstaka par av storlom och strandskata. Tidigare fanns ofta större
tärnkolonier på det östra skäret. 2008 fanns t ex 75 par fisktärna.
Skötsel: Allt lövsly och alla småtallar röjdes 2015. Kompletterande röjning 2017 för att ta bort det som
kommit upp efter första röjningen.
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ID
30442

Lokalnamn

Total areal (ha)

Lillhamnens nordostskär

0,19

Beskrivning: Inget mer än lite vass och grästuvor före första röjningen 2015.
Fåglar: Nytt fågelskär i Vänerinventeringen med skrattmås och fisktärna (40 ex) 2013. Därefter ingen
häckning av någon art.
Skötsel: De enstaka buskar och sly som fanns röjdes bort 2015 och 2016. Ingen vedartad vegetation på
skäret.
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Bilaga 2b till förvaltningsplan för fagelskar i
Millesviks nörra skargard
Delområde 305, Natura 2000-område SE0610001

Översiktskarta för Millesviks norra skärgård, delområde 305, Natura 2000 – område
Millesvik och Lurö skärgård (SE0610001). © Lantmäteriet Geodatasamverkan

Tabell 1. Fågelskär i delområde 305 där röjningsåtgärder genomförts.
ID

Lokalnamn

30503
30506
30507
30508
30511
30517
30518

Sjötungsholmarnas nordvästskär
Skäggholmens skär
Kråkholmarnas nordostskär
Skrubbans västskär
Kråkholmsskär
Lövstackans nordskär
Lövstackans sydostskär

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

30503

Sjötungsholmarnas nordvästskär

0,16

Beskrivning: Lågt litet klippskär i skyddat läge nordväst om Sjötungsholmarna. Före åtgärd 2015
fanns det på skäret små ruggar med bladvass samt tuvor med gräs och starr. Lite lövsly var på gång. I
samband med åtgärd togs allt bort.
Fåglar: Under senare år har skäret haft häckning av enstaka par av fiskmås, havstrut och fisktärna.
Ibland alla tre arterna och ibland bara någon av dem. 2011 och längre bakåt i tiden fanns ofta en koloni
med fisktärna på 10-20 par.
Skötsel: Alla buskar och allt sly röjt 2015 och 2017.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

30506

Skäggholmens skär

0,11

Beskrivning: Lokalen består av ett klippskär i skyddat läge norr om Skäggholmen. Liten igenväxning
med lövsly innan första åtgärd 2015. Inget sly och inga buskar på skäret efter åtgärd.
Fåglar: Har varit ett skär med stabil förekomst av tärnor fram till 2015. Många år 10-15 par vardera av
fisk- och silvertärna. Efter 2015 inga häckande fåglar på skäret.
Skötsel: Allt lövsly röjdes 2015 och 2017.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

30507

Kråkholmarnas nordostskär

0,49

Beskrivning: Det här är ett fint klippskär i skyddat läge nordost om Stora Kråkholmen. Före första åtgärd
2015 fanns en viss igenväxning med buskar av tall och en samt visst lövsly. Ställvis växer gräs och ljung.
Fåglar: Oregelbunden och fåtalig förekomst av fåglar, tomt vissa år. Tillsynes fina förutsättningar för
tärnor, max 14 fisktärna (2004).
Skötsel: Alla buskar röjdes bort 2015 och 2017. Litet skötselbehov framöver.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

30508

Skrubbans västskär

0,96

Beskrivning: Två låga klippskär väster om Skrubban. Skären är sannolikt utsatta för överspolning vid
hårda vindar. Före första åtgärd 2015 fanns på södra skäret några enstaka små klibbalbuskar, och några
fler buskar på det norra skäret. Efter åtgärd inga buskar kvar.
Fåglar: Regelbunden förekomst under många år av fiskmås och fisktärna med kolonier av respektive art
på 15-40 par. Värdefull lokal.
Skötsel: Alla buskar röjda 2015 och 2017.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

30511

Kråkholmsskär

0,26

Beskrivning: Ett lågt klippskär längst ut i skärgården. Det är sannolikt utsatt för överspolning vid hård
vind. Före första åtgärd 2015 pågick igenväxning med buskar av en, tall, rönn, vide, björk och klibbal.
Inga buskar kvar efter röjning 2015.
Fåglar: Regelbunden förekomst av enstaka par fiskmås och havstrut. Vissa år koloni med ca 10-30 par
fisk- eller silvertärna. Enstaka år även något par strandskata.
Skötsel: Alla buskar röjdes 2015 och 2017.
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ID

30517

Lokalnamn

Total areal (ha)

Lövstackans nordskär

0,23

Beskrivning: Stora Lövstackans nordskär är tre klippskär i skyddat läge ca 100 m norr om Stora
Lövstackan. Före första åtgärd 2015 fanns viss igenväxning med uppslag av lövsly på samtliga skär.
Fåglar: Har tidigare varit oregelbunden fågelförekomst utan häckande fåglar 2013 - 2016. 2012 fanns ett
par fiskmås och 2017 ett par fisktärna. Lokalen bedöms kunna bli mer regelbundet använd av måsfåglar
som en effekt av Vänerns nya regleringsrutin.
Skötsel: Alla buskar och allt sly röjt 2016 och 2017. Inget sly och inga buskar kvar efter andra röjningen
2017. Relativt litet framtida underhållsbehov.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

30518

Lövstackans sydostskär

0,20

Beskrivning: Lokalen utgörs av skären öster om Stora Lövstackan. Den pågående igenväxningen har
liten omfattning med uppslag av lövsly på båda skären.
Fåglar: På senare år har det mestadels varit gott om fåglar på skäret med 5 -15 par fiskmås, 3-20 par
fisktärna och något par havstrut varje år. Bedöms som värdefull lokal som kan komma att bli mer
regelbundet använd av måsar och tärnor.
Skötsel: All sly röjdes 2015 och 2017. Efter andra röjningen 2017 finns relativt litet behov av
underhållsröjning.
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Bilaga 2c till förvaltningsplan för fagelskar i
Lurö skargard
Delområde 306, Natura 2000-område SE0610001

Översiktskarta för norra delen av Lurö skärgård, delområde 306. Natura 2000-område Millesvik och
Lurö skärgård (SE0610001). © Lantmäteriet Geodatasamverkan

Tabell 1. Fågelskär i delområde 306 där röjningsåtgärder genomförts inom Life+ Vänern.
ID

Lokalnamn
30603
30605
30610
30611

Ugglornas sydskär
Halsöns sydvästskär
Åkersholmarna
Lilla Klubbens ostskär

30613 Småklubbarna
30614 Flatskär
30615 Entorvshällorna
30616 Kalvöns sydskär

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

30603

Ugglornas sydskär

0,59

Beskrivning: Lokalen utgörs av fem långsmala klippskär som ligger på rad söder om Ugglorna. Liten
förekomst av sly eller buskar på de två större skären i norr. Efter andra röjning fanns inga buskar eller
sly kvar.
Fåglar: Bra lokal för fisktärna och skrattmås 2012 – 2016 med 10 – 20 par fisktärna och 3-20 par
skrattmås plus enstaka fiskmås. Inga häckande fåglar på lokalen 2017 och 2018.
Skötsel: Röjning av alla skär 2014 och 2017. Litet behov av underhållsröjning.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

30605

Halsöns sydvästskär

0,94

Beskrivning: Lokalen utgörs av ett tiotal små och låga skär på grunt vatten. Flera av skären är sannolikt
utsatta för överspolning vid hård västlig vind. Närmast Halsön växer ruggar med bladvass intill skären.
Före första röjningen fanns en hel del sly och buskar på de flesta skären. Inget av detta kvar efter röjning
2017.
Fåglar: 2006 och 2007 fanns 25 respektive 5 par fisktärna och några par skrattmås på lokalen, samt
några par gråtrut och silvertärna. Efter de åren i stort sett tomt på kolonihäckande arter med undantag för
ett par havstrut och några enstaka par silvertärna 2011. Oregelbunden fågelförekomst trots fina
förutsättningar för tärnor och vadare.
Skötsel: Röjning av alla buskar och sly 2014. Underhållsröjning av allt sly 2017 plus avverkning av
större tall på en av öarna. Underhållsröjning av sly på alla skär.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

30610

Åkersholmarna

0,38

Beskrivning: Innan första röjningen 2014 fanns gott om sly och buskar på båda skären, särskilt i delar
med grus istället för berg och hällar.
Fåglar: Värdefull lokal som haft många par av bl a fiskmås och fisktärna under flera år. 70 par fisktärna
2014 och 50 par 2015.Utöver de arterna finns ofta småskrake, storlom, tofsvipa och drillsnäppa. Antalet
fåglar på lokalen har minskat på senare år, troligen orsakat av igenväxningen.
Skötsel: 2014 och 2017 röjdes samtliga buskar på skären och allt ris eldades. En grov martall på södra
skäret har sparats. Stor risk för snabb igenväxning (stubbskott m m), särskilt på grusiga partier. Här kan
finnas lite större behov av underhållsröjning.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

30611

Lilla Klubbens ostskär

0,30

Beskrivning: Lokalen utgörs av ett fint, kalt klippskär med gott om sprickor och skrymslen. Gräs växer
i bergsskrevor och små buskar finns här och var.
Fåglar: Tomt på kolonihäckande fåglar de flesta år. Enstaka år finns enstaka par av fiskmås, fisktärna
och havstrut, men lokalen bedöms ha goda förutsättningar för fler kolonihäckare.
Skötsel: Röjning av alla buskar 2014 och 2017. Litet behov av underhållsröjning av den begränsade
mängd sly som kommer upp.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

30613

Småklubbarna

0,51

Beskrivning: Lokalen utgörs av två större klippskär som fungerar som vågbrytare åt varandra. Västra
skäret har ganska branta sluttande hällar runt om. På södra delen av östra skäret finns en lång och
mäktig moränrygg med klappersten. På östra skäret finns också rikligt med örter som t ex kärleksört,
mjölkört, gullris, videört, ängsvädd, ljung och björnbär.
Fåglar: Mycket värdefullt fågelskär för trutar, måsar, tärnor, vadare och andfåglar.
Skötsel: Röjning av allt sly och alla buskar på västra skäret och på södra klapperstensvallen på östra
skäret 2014 och 2017. Enbuskar och tallar uppe på hällmarkerna lämnades vid röjning.
Underhållsröjning på västra skäret behöver främst utföras på klapperstensstranden i söder.
På östra skäret behöver underhållsröjning i första hand utföras på klapperstensvallarna i söder.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

30614

Flatskär

0,36

Beskrivning: Fint fågelskär i strategiskt läge nära farleden till Lurö (påtaglig örtrikedom på
sensommaren, bl a gullris, mjölkört, kärleksört, kråkvicker, renfana och snår med björnbär).
Fåglar: Talrik fågelkoloni som normalt domineras av fiskmås med 20-25 par. Ibland även några par
skrattmås och tärnor. Änder, gäss och strandskata häckar regelbundet på ön. Enstaka gånger även
storlom. Med säkerhet det av allmänheten mest observerade fågelskäret i hela skärgården.
Skötsel: Alla träd, buskar och all sly röjda eller avverkade 2014 och 2017. Relativt stor risk för snabb
igenväxning (stubbskott m.m.) eftersom röjning och avverkning varit ganska omfattande.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

30615

Entorvshällorna

0,39

Beskrivning: Lokalen är en tät grupp med fem relativt små klippskär i utsatt läge längst ut i västra
delen av Eskilsäters skärgård. Ett par av skären är låga och riskerar överspolas vid frisk vind. Inga
buskar eller sly kvar efter andra röjningen 2017.
Fåglar: Värdefull och artrik lokal med fiskmås, fisktärna, havstrut, småskrake och ibland roskarl.
Risken för störning bedöms vara liten med tanken på läget.
Skötsel: Alla buskar och allt sly röjdes 2014 och 2017. Litet behov av underhållsröjning.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

30616

Kalvöns sydudde

0,024

Beskrivning: Udde med tallskog på hällmark som övergår i en trädlös sydspets med spridda enbuskar,
ljung- och grästuvor. Lövsly börjar få fäste lite varstans utmed stranden.
Fåglar: Med undantag för några år med enstaka par fiskmås har lokalen saknat kolonihäckande arter de
senaste tio åren. Möjligen beror detta på igenväxningen. 2018 fanns två fiskgjusar på lokalen.
Skötselbehov: Efter röjning 2014 och 2017 var allt sly samt buskar och träd borta från åtgärdade ytan.
Måttligt behov av underhållsröjning.
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Bilaga 2d till förvaltningsplan för
fagelskar i södra öch mellersta Lurö
skargard
Delområde 307-309, Natura 2000-område SE0610001

Översiktskarta för södra och mellersta Lurö skärgård, delområde 307-309, Natura 2000-område Millesvik och
Lurö skärgård (SE0610001). © Lantmäteriet Geodatasamverkan

Tabell 1. Fågelskär i delområde 307-309 där röjningsåtgärder utförts genom Life+ Vänern.
ID
30706
30707
30712
30714
30718
30720
30723
30724
30725
30726
30907
30908

Lokalnamn
Södra Koskären
Norra Koskären
Trängelns västskär
Hönsskären
Knekten
Korsöns västskär
Vithalls ostskär
Bockholmens skär (inre)
Bockholmens skär (yttre)
Västra Sikskär
Norra Hököns sydskär (yttre)
Norra Hököns sydskär (inre)

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

30706

Södra Koskären

1,82

Beskrivning: Lokalen utgörs av två delvis skogklädda holmar och sju klippskär på rad söder om de
skogklädda holmarna. Inga träd eller buskar kvar efter åtgärden 2017.
Fåglar: Dominerande arter sedan 2010 är fisktärna (max 75 ex) och skrattmås (max 20 ex). Roskarl
häckade här 2014-2017. Övriga regelbundna häckfåglar är främst fiskmås och havstrut.
Skötsel: Röjning och avverkning 2015 och 2017. Underhållsröjning vid behov. Bedöms som måttligt
behov.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

30707

Norra Koskären

0,86

Beskrivning: Lokalen består av ett högre skär med en kummel (södra) och två låga skär i delvis skyddat
läge. Stränderna växlar mellan storblockiga avsnitt och kala, sluttande hällar. Tuvor med gräs och starr
växer i vattenlinjen på läsidan av det högre skäret. De två låga skären har flata, rundade hällar med en del
skrymslen. Grästuvor växer i sprickor.
Fåglar: Fågelfattigt på senare år. Dominerande art sedan 2010 är fiskmås (max 14 ex). Övriga häckfåglar
är främst ett enstaka par av havstrut, fisktärna och småskrake.
Skötsel: Alla buskar och all sly röjdes 2015 och 2017. Begränsat behov av underhållsröjning på alla
skären.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

30712

Trängelns västskär

0,32

Beskrivning: Fem små och ett större skär. Inga buskar, sly eller träd kvar efter röjningen 2017.
Fåglar: Skären har hyst en koloni av tärnor, sen 2011 dock endast en handfull par som mest. Övriga arter
är få främst fiskmås och drillsnäppa. 2014-2016 var det fågeltomt på skären.
Skötsel: På de mindre skären röjdes alla buskar 2015 och 2017. På västra delen av stora skäret togs alla
buskar och träd bort samma år. Behovet av skötsel generellt litet. Lövsuppslag och ev enbuskar röjs bort
på alla skären.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

30714

Hönsskärven

1,37

Beskrivning: Lokalen består av en grupp om ett 20-tal skär och holmar i skärgården sydväst om Lurön.
Ingår tillsammans med Stenskär (30715) och Sikskär (30716) i ett större fågelskyddsområde.
Fåglar: Oftast fågelfattigt. Enstaka år mindre kolonier av måsar och tärnor, som mest 45 fisktärnor (2016)
och 30 skrattmåsar (2013). I övrigt enstaka par av främst havstrut, storlom, drillsnäppa, fiskmås.
Skötsel: Vid åtgärder 2015 och 2017 röjdes/avverkades alla träd och buskar på markerade skär.
Underhållsröjning som på något ställe kan vara svår att komma åt.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

30718

Knekten

0,36

Beskrivning: Medelstort klippskär vid västra infarten till Lurö (Stenstaka). Intill Knekten finns två små
sittskär. Fina, flata hällar med sprickor och skrymslen. Grästuvor växer lite varstans, sparsamt med örter.
Goda förutsättningar finns för exempelvis tärnor.
Fåglar: Tidigare en värdefull lokal för fisktärna (uppemot 100 ex) och regelbunden förekomst av roskarl.
De senaste åren har antalen fisktärna, silvertärna och fiskmås varit lägre. Temporärt god förekomst av
fisktärna och skrattmås 2013-2014, men sedan återigen nästan fågeltomt. Enstaka par av fisktärna de
senaste åren.
Skötsel: All sly och alla buskar röjda 2015 och 2017. Underhållsröjning bör utföras regelbundet.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

30720

Korsöns västskär

0,18

Beskrivning: Lågt klippskär i utsatt läge. Måttlig tillgång på sprickor och skrymslen i hällarna.
Grästuvor växer lite varstans.
Fåglar: Fint skär som varit överraskande fågelfattigt genom åren. Risk för överspolning. Mestadels
hemvist för ett par havstrut.
Skötsel: Allt sly röjt 2015 och 2017. Begränsad underhållsröjning.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

30723

Vithalls ostskär

0,19

Beskrivning: Litet och fint fågelskär 500 m öster om Vithall. På skäret växer flera ruggar med gräs och
bladvass. Lite norr om fågelskäret finns ett ”sittskär” som överspolas regelbundet.
Fåglar: Dominerande arter sedan 2010 är fisktärna (max 26 ex) och fiskmås (max 30 ex). Andra
återkommande häckfåglar är havstrut, silvertärna och småskrake. Ett par år har skäret varit tomt troligen
pga. ogynnsamt vattenstånd och överspolning.
Skötsel: Alla buskar och all sly röjt 2015 och 2017. Begränsad underhållsröjning.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

30724

Bockholmens skär (inre)

0,34

Beskrivning: Lokalen består av tre klippskär i delvis skyddat läge.
A. Västra skäret. Större skär i skyddat läge. Enbuskar och tall har lämnats på krönet. Starrzon utmed
stranden och bladvassområde utanför.
B. Norra skäret. Långsmalt skär med gräs och örter.
C. Södra skäret. Litet och lågt skär med risk för överspolning. Gräs och örter.
Fåglar: Intressant lokal som sedan 2012 ett par år haft mindre kolonier av skrattmås (max 30 ex) och
fisktärna (max 35 ex). I delområde d finns förutsättningar för andfåglar och storlom. Dock fågeltomt såväl
2013-14 som 2016.
Skötsel: Alla skären röjda på sly och buskar 2015 och 2017. Underhållsröjning på alla ytor med undantag
av krönet på skär A.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

30725

Bockholmens skär (yttre)

0,09

Beskrivning: Lokalen består av två klippskär i delvis skyddat läge.
A. Norra skäret. Litet skär med gräs och örter.
B. Södra skäret. Litet skär med gräs och örter.
Fåglar: Trevlig lokal som ett par år har haft fina kolonier av skrattmås (max 45 ex) och fisktärna (max
35 ex). Flest fåglar återfinns normalt på det nordöstra skäret (a). Både 2016 och 2018 dock fågeltomt på
alla skären.
Skötsel: All vedartad vegetation röjd 2014 och 2017. Alla uppslag av vedartad vegetation
underhållsröjs. Troligtvis litet röjningsbehov.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

30726

Västra Sikskär

0,27

Beskrivning: Ett lågt fågelskär som höll på att växa igen innan röjningsåtgärder genomfördes. Efter
senaste åtgärd är alla buskar borta.
Fåglar: Fint, ”klassiskt” fågelskär med förutsättningar för måsfåglar, vadare, andfåglar och storlom. På
senare år allt färre fåglar på lokalen, helt tomt något år. Regelbundna häckfåglar på senare år är dock
storlom, havstrut och fisktärna med enstaka, eller ett fåtal, par.
Skötsel: Alla buskar röjda 2015 och 2017. Ganska stort behov av underhållsröjning.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

30907

Norra Hököns sydskär (yttre)

0,31

Beskrivning: Norra Hököns yttre sydskär utgörs av två större klippskär cirka 400 m söder om Norra
Hökön. Innanför skären finns ruggar med bladvass och in mot land finns ett sammanhängande
bladvassbälte.
Fåglar: Under perioden 2012 – 2018 inga fåglar noterade på lokalen. Även ofta fågeltomt före dess.
Skötsel: Röjning av all småtall, björksly och klibbal 2015 och 2017. Södra skäret: underhållsröjning på
den norra delen så att ungefär halva skäret blir kalt. Norra skäret (Faten): Underhållsröjning så att endast
de grova martallarna på toppen med omgivande enbuskage finns kvar.

© Lantmäteriet Geodatasamverkan

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

30908

Norra Hököns sydskär (inre)

0,40

Beskrivning: Norra Hököns inre sydskär är av en grupp små låga skär på grunt vatten nära land. Söder om
skären finns ruggar med bladvass och in mot land finns ett sammanhängande bladvassbälte. På nordligaste
skäret har några grövre tallar sparats på de högre delarna. Skyddat läge norrut, men risk för överspolning
vid frisk sydlig vind.
Fåglar: Fåtaligt uppträdande av fåglar. Lokalen har varit helt tom 2013-2018. 2012 fanns två fiskmåsar
där.
Skötsel: Röjning 2015 och 2017 av alla småtallar, allt björksly och all klibbal. Underhållsröjning av
albuskar, björksly och småtall. Endast de lite grövre tallarna på nordvästskäret sparas.
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Bilaga 2e till förvaltningsplan för fagelskar i
Östra Varmlandsnas öch Segerstad skargard
Delområde 401-501, Natura 2000-område SE0610006
Östra Värmlandsnäs och Segerstad skärgård (delområde 401-405).
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Skär kring Hammarö (delområde 407-501)
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

40105

Fulholmen

0,18

Beskrivning: Lokalen utgörs av Fulholmens södra udde som framförallt består av klippor med lösare
material i några större skrevor längre in mot ön. Före röjning fanns igenväxningsvegetation både som lövsly
i form av björk och al, men också som en mängd yngre tall- och granplantor. Den yttre delen av skäret är i
stort sett helt kal, igenväxningsvegetationen tilltar ju längre in mot skogen man kommer. Efter röjning är
udden fri från träd och sly bortsett från 1-2 martallar som lämnats kvar vid röjning.
Fåglar: Dominerande art sedan 2010 är fiskmås (max 90 ex), vissa år även hyfsade antal av fisktärna (max
45 ex) och skrattmås (max 35 ex.). Andra arter är mycket sparsamt förekommande.
Skötsel: Två martallar, något äldre, lämnas ev. kvar på udden. I övrigt tas all vegetation bort på udden fram
till skogsgränsen mot den äldre skogen på holmen. Röjd 2014 och 2017.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

40108

Dagsholmens nordvästra udde

0,10

Beskrivning: Lokalen utgörs av Dagsholmens nordvästra udde, där en lång grussträng sticker ut mot
nordväst. Igenväxning bestod före röjning av lövsly.
Fåglar: Dominerande art sedan 2010 är fiskmås (max 110 ex). Övriga arter är sparsamt förekommande,
främst märks silvertärna och gråtrut.
Skötsel: Allt sly röjs bort på udden utanför de större träden, samt en bit längs stränderna på var sida om den
trädklädda delen. Röjd 2014 och 2017.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

40204

Skorvens nordskär

0,12

Beskrivning: Skorvens nordskär, även kallat Skarvskär på en del ställen, är ett kulligt klippskär norr om
Skorven. Före röjning fanns en del träd och lövsly spridda i skrevor på skäret. Efter röjning är endast en
äldre krypande tall sparad.
Fåglar: Fågelfattigt på senare år, endast fiskmås regelbunden med något enstaka par.
Skötsel: Allt utom den liggande äldre tallen röjs bort. Skäret röjt 2014 och 2017.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

40301

Hasselskär

0,13

Beskrivning: Små kobbar i nord-sydlig riktning i anslutning till trädklädda holmen Hasselskär.
Fåglar: Dominerande art sedan 2010 är fiskmås, max 200 ex (år 2012) därefter gradvis minskande till 65,
år 2018. Övriga arter förekommer bara i enstaka par, främst fisk- och silvertärna och gråtrut.
Skötsel: De två skären (sammanhängande) sydost om huvudön ska röjas från all sly och buskar. Huvudön
och det lilla skäret öster om huvudön (sammanhängande) röjs inte trots att det kommer en del sly i kanterna.
Med tanke på närheten till huvudön och att det hänger ihop känns det inte som gynnsamt läge för tärnor. De
två skären röjda 2014 och 2017.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

40302

Svartskär

0,60

Beskrivning: I Åsfjorden friliggande klippskär med döda träd efter skarvhäckning på den södra delen.
Fåglar: Dominerande art sedan 2010 är gråtrut med stabilt över 100 ex, som mest 170 ex (2015). och
fiskmås (4-20 ex). Bland övriga arter märks främst vitkindad gås med som mest 11 ex (2017) samt silltrut
med enstaka par årligen.
Skötsel: Håll koll på tillväxten av sly och buskar i strandzonen, på de öppna ytorna uppe på ön, samt runt
de äldre skarvträden högst upp. Röjd 2014 och 2017.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

40304

Ornsviksskären

0,97

Beskrivning: En arkipelag av småöar och grund som sträcker sig ut från Bäröns västra strand.
Fåglar: Dominerande arter sedan 2010 är skrattmås (max 95 ex), fiskmås (max 280 ex), fisktärna (max 68
ex) och silvertärna (max 75 ex). Bland övriga arter märks främst havstrut och storlom (på senare år) med
enstaka par.
Skötsel: Röjning av uppväxande sly och buskar på samtliga öar. Röjdes 2014 och 2017.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

40307

Sandskär

0,67

Beskrivning: Delvis skogsbevuxet skär söder om Bärön med några småkobbar i sydväst. Västra delen av
ön består av ett område med grusbank som ska röjas fram.
Fåglar: Dominerande arter sedan 2010 är fiskmås (max 20 ex) och gråtrut (max 50 ex). De senaste åren har
även fisk- och silvertärna och skrattmås ökat i antal med upp till 30 ex vardera. Övriga arter som
förekommit regelbundet på senare år är havstrut och silltrut.
Skötsel: Uddarna i öster och väster, samt de små kobbarna ska hållas fria från uppväxande sly och buskar.
Röjdes 2014 och 2017.

© Lantmäteriet Geodatasamverkan

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

40308

Bäröskären & Ruskskär

3,05

Beskrivning: Ganska stor ögrupp med stor variation av häckningsmiljöer. Vissa öar är mer eller mindre
kala medan andra har äldre tallskog. De äldre träden lämnas varför en dunge blir kvar på Ruskskär och den
mest skogsbeklädda ön lämnas helt.
Fåglar: Dominerande arter sedan 2010 är gråtrut (max 400 ex.) grågås (max 200 ex.) och fiskmås (max. 40
ex.). Även fisktärna förekom rikligt (45 ex) 2018. Bland övriga arter märks silltrut, storlom, snatterand och
skedand. De två sistnämnda endast ett år.
Skötsel: A) På Ruskskär röjs strandzonen från småträd, sly och buskar inklusive en bit upp men den tätare
dungen med äldre träd lämnas. B) Detta mindre skär ska vara fritt från träd och buskar. C) Det västligaste
skäret i gruppen ska vara fritt från träd och buskar. D) Den delvis skogbeklädda holme norr om kanalen ska
röjas på uddar och i strandzonen norr om dungen som sparas. E) Ett något större skär med stor variation i
häckningsplatser där alla träd och buskar ska röjas bort. F) Det sydostligaste skäret i gruppen ska vara fritt
från träd och buskar. Röjdes 2014-15 samt 2017.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

40311

Bäröhall

0,20

Beskrivning: Två klippskär som förbinds av ett grunt, vassbevuxet sund. All sly och alla buskar röjdes
2014, 2015 och 2017. Den senaste röjningen utfördes på privat initiativ.
Fåglar: Värdefull lokal där det de flesta år finns en lite större koloni med 20-50 par fiskmås och en mindre
koloni med fisk- och silvertärna. Utöver kolonierna enstaka observationer av drillsnäppa, gräsand och
skrattmås.
Skötsel: Begränsat behov av underhållsröjning.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

40402

Långholmens nordskär

0,02

Beskrivning: Litet klippskär nära Långholmens nordspets.
Fåglar: Dominerande arter är: fisktärna (max 18 ex) och silvertärna (max 30 ex). Bland övriga arter märks
främst dvärgmås (1 par både 2013 och 2014).
Skötsel: Det finns några små pinnar på toppen av kobben som behöver röjas bort. Sedan får uppföljning ske
men troligen är tillväxten mycket begränsad på detta klippskär. Röjdes 2014 och 2017.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

40403

Enholmens sydskär

0,40

Beskrivning: Ett ensamt skär just söder om Enholmen där avståndet till den skogsklädda Enholmen ändå
verkar vara stort nog för att inte hindra tärnorna från att häcka. På skäret växte, före röjning 2014 och 2017,
buskar, sly och ett halvstort träd. Efter röjning fritt från buskar och träd.
Fåglar: Dominerande arter sedan år 2010 är: fiskmås ( max 50 ex) och skrattmås (max 45 ex) Övriga arter
är främst fisktärna (max 10 ex på senare år), silvertärna och småskrake. Storlom häckar vissa år.
Skötsel: Underhållsröjning.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

40404

Sandskär

0,20

Beskrivning: Sandskär består av en trädbeklädd liten holme i öster och två små skär i väster. Den
trädbeklädda holmen har en hög fin, slät häll i nordost och en lägre öppen udde i sydväst. På den sydvästra
udden växte det före röjning en hel del sly. Efter röjning 2014 och 2017 helt fritt från sly.
Fåglar: Dominerande art sedan år 2010 är fiskmås (max 46 ex). Övriga arter är främst enstaka tärnor och
gråtrut. Gråtruten var vanligare tidigare men har minskat.
Skötsel: De två små skären i väster röjs helt och hållet. På själva Sandskär hålls den norra udden fri från
igenväxning och den södra udden röjs fri från sly och buskar.
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40405

Klosten

0,16

Beskrivning: Ensamt skär med, före röjning, enstaka sly och buskar. Efter röjning fritt från sly och buskar.
Röjdes 2014 och 2017.
Fåglar: Dominerande art sedan 2010 är fiskmås (max 20 ex). I övrigt är det sparsamt med häckfåglar,
främst enstaka par av havstrut, småskrake och tärnor (vissa år). Storlom häckade 2017.
Skötsel: Litet röjningsbehov. Skäret ska vara fritt från igenväxande sly och buskar.
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40406

Stora Lövöns sydostskär

0,15

Beskrivning: Stora Lövöns sydostskär är ett lite större skär alldeles sydost om Stora Lövön. Före röjning
växte det några enstaka buskar i skrevorna, men efter röjningsinsatser helt fritt från sly och buskar. Röjdes
2014 och 2017.
Fåglar: Dominerande art är sedan länge fiskmås med max 150 ex (2010) därefter gradvis minskande till ca
60 ex på senaste åren. I övrigt sparsamt med häckfåglar, endast enstaka par av drillsnäppa, småskrake, gråoch kanadagås.
Skötsel: All vedartad vegetation röjs bort.
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40411

Puckeln

0,13

Beskrivning: Friliggande klippskär. Skäret röjt 2014 och 2017.
Fåglar: Dominerande arter sedan 2010 är silvertärna (max 70 ex), silvertärna (max 30 ex) och fiskmås
(max 25 ex). I övrigt mycket sparsamt med häckfåglar främst enstaka par av havstrut och småskrake (vissa
år). Roskarl häckade här år 2010!
Skötsel: Skäret ska hållas fritt från sly och buskar.
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40412

Stora Äggskär

0,84

Beskrivning: Friliggande flata skär med endast enstaka sly och buskar före röjningsinsats. Helt fritt från sly
och buskar efter röjningar 2014 och 2017.
Fåglar: Fågelrika skär. Dominerande arter sedan 2010 är: gråtrut (max 80 ex), fisktärna (max 80 ex) och
silvertärna (max 40 ex). Övriga arter är främst fiskmås (max 15) silltrut och havstrut. Roskarl häckade
2017, och storlom vissa år.
Skötsel: Hela skäret inkl. småholmar ska hållas fritt från igenväxande sly och buskar.
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40413

Stora Lövöns ostskär

0,95

Beskrivning: Stora Lövöns ostskär består av tre kobbar som skiljs av smala sund. Alla tre skären röjdes
2014 och 2017.
Södra skäret har inga träd eller buskar efter röjning.
På mellersta skäret finns en central dunge med äldre tallar. Övriga delar fria från träd, buskar och sly efter
röjningarna.
På norra skäret har en dunge med äldre tallar och alar lämnats centralt på ön. Träd och buskar i övrigt
bortröjda.
Fåglar: Dominerande sedan år 2010 är fisktärna (max. 80 ex), silvertärna (max 25 ex), fiskmås (max 25 ex)
samt vissa år skrattmås (max 75 ex). Dvärgmås observerades med några ex både 2015 och 2016. Skärens
fågelpopulation har totalt sett haft en nedåtgående trend på senare år, som inte kunnat brytas trots röjning av
skären. Är det de sparade träden som är orsaken till att röjningen inte ger resultat?
Skötsel: All sly och buskar röjs bort från det södra skäret. På det mellersta skäret röjs den norra udden
noggrant. Den centrala dungen med äldre tallar sparas. Unga tallplantor och sly röjs bort från stränderna. En
solitär martall sparas på den södra udden. På det norra skäret sparas de äldre tallarna och alarna centralt på
ön. Mindre träd, slyvegetation och småtallar röjs bort i övrigt.
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40415

Lövöskären & Pråmskär

2,04

Beskrivning: Fågellokalen består av Lövöskären i söder och Pråmskär i norr. Alla skär röjdes 2014 och
2017.
Lövöskären består av en stor holme med två mindre kobbar i nordost och sydost. Ett träd finns på sydöstra
kobben, i övrigt fritt från träd och buskar.
Pråmskär består av en rund huvudö och en markant rund, udde i söder. På huvudöns sydsida finns ett
bestånd av äldre tallar med salix och lövträd. På den norra delen står också tre äldre tallar. Huvudön är i
övrigt fri från trad, buskar och sly.
Fåglar: På skären finns en skarvkoloni som minskat från 124 bon (2011) till 30 bon (2018). Även gråtrut
har minskat i ungefär samma storleksordning under samma tidsperiod, till 45 ex (2018). Övriga häckfåglar
är främst fiskmås, havstrut och strandskata (enstaka par).
Skötsel: På Lövöskären ska de båda kobbarna röjas på all sly och buskar (skarvträdet på den sydöstra
sparas). På den stora holmen där skarvarna häckar röjs den södra udden, strandzonen i öster, den norra
strandzonen samt övergången mot kobben i väster, noggrant. Tillväxten av sly och buskar i anslutning till
den centrala dungen med skarvträden sparas däremot. På Pråmskär sparas dungen med äldre träd på
huvudöns sydsida. Även de tre äldre tallarna på nordsidan sparas samt två rönnar och en äldre videbuske i
nordväst.
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40501

Arnäsuddes sydskär

0,16

Beskrivning: Friliggande skär just söder om Arnäs udde (Segerstad skärgård) utan igenväxningsvegetation.
Fåglar: Skäret har varit i stort sett tomt sedan 1997. Enstaka år med drillsnäppa eller storlom.
Skötsel: Skäret röjs fritt från igenväxning. Röjdes 2014 och 2017.
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40502

Sydvästraste Guppaholmen

0,27

Beskrivning: Friliggande skär med utan buskar och slyuppslag. Röjdes 2014 och 2017.
Fåglar: Dominerande art sedan år 2010 är fiskmås (max 22 ex). Fisk- och silvertärna förekommer ofta med
en handfull par. Storlom häckar vissa år och mindre strandpipare med 1 par 2011.
Skötsel: Skäret röjs fritt från igenväxning.

© Lantmäteriet Geodatasamverkan

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

40503

Sydöstraste yttre Gubbskäret

0,17

Beskrivning: Friliggande skär helt utan buskar och sly. Röjt 2014 och 2017.
Fåglar: Tidigare häckade rätt mycket fiskmås på ön men sedan 2006 har det varit sparsamt med häckfåglar
på ön, utöver fiskmås främst storlom, havstrut och småskrake med enstaka par.
Röjningsbehov: Skäret röjs fritt från igenväxning.
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40504

Gubbskären

0,64

Beskrivning: Spridda låga skär utan träd, buskar och sly efter röjningar 2014 och 2017.
Fåglar: Dominerande arter sedan 2010 är fiskmås (max 25 ex), samt tillfälligt skrattmås (max 30 ex).
Storlom häckar vissa år. I övrigt sparsamt med häckande fåglar, främst enstaka par av småskraken och
drillsnäppa.
Skötsel: Småskär i öster ska röjas helt på träd, buskar och sly. Ingen röjning ska utföras på holmarna som
hänger ihop med vassen och fastlandet i nordväst.
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40506

Västra Tönnöskären

0,54

Beskrivning: Norra skäret är en hög bergknalle utan sly, buskar och träd. Den södra holmen är en lägre, flat
bergknalle där alla träd, buskar och all sly röjdes 2014 och 2017.
Fåglar: Dominerande arter är fiskmås (max 55 ex), silvertärna (max 20 ex) och fisktärna (max 15 ex). I
övrigt sparsamt med häckande fåglar, främst småskrake, strandskata och storlom (vissa år).
Skötsel: Bortsett från en skreva på östra sidan hålls norra skäret fritt från vedartad vegetation. På södra
skäret sparas skogen, men all sly och alla buskar röjs bort.
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40510

Sydvästra Gåsskären

0,51

Beskrivning: Friliggande skär med endast lägre sly och buskar. Efter röjning 2014 och 2017 fritt från sly
och buskar.
Fåglar: Dominerande arter sedan ön började inventeras 2011 är gråtrut (max 30 ex.) och fiskmås (max 30
ex). Övriga arter är främst ett fåtal par av havstrut, silvertärna och småskrake.
Skötsel: All uppväxande sly och buskar röjs bort.
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40705

Sööskären

0,43

Beskrivning: Friliggande skär söder om Lillängshamnen på Hammarö. Röjdes 2014 och 2017.
Fåglar: Dominerande art sedan 2010 är Gråtrut (max 36 ex) som här håller ställningarna väl. Övriga arter
är främst fiskmås, havstrut, silvertärna och småskrake med ett fåtal par vardera.
Skötsel: All uppväxande sly och buskar röjs bort.
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40706

Svartskär

0,47

Beskrivning: Friliggande skär exponerat mot väder och vind, bitvis något blockig. Inget sly eller buskar
kvar efter röjning 2014 och 2017.
Fåglar: Dominerande art är en stor och stabil population av gråtrut (max 120 ex). Övriga arter är främst
havstrut, silltrut, strandskata och kanadagås. Ejder häckade troligen 2017.
Skötsel: All uppväxande sly och buskar röjs bort.
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40707

Västra Skagenes skär

0,044

Beskrivning: Små skär ganska nära Hammarö. Fritt från sly efter röjning 2014 och 2017.
Fåglar: Dominerande art är fiskmås (max 43 ex). 2016 var ett ovanligt bra år för gråtrut med 42 ex. Övriga
häckande arter är främst skäggdopping samt ett fåtal fisk- och silvertärnor.
Skötsel: All uppväxande sly och buskar röjs bort.
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40718

Kattholmarnas inre nordostskär

0,33

Beskrivning: Grussubstratöar med bitvis ganska mycket uppväxande sly och buskar. Fritt från sly och
buskar efter röjning 2014 och 2017.
Fåglar: Sparsamt med häckfåglar, ingen art är dominerande. Främst häckar fiskmås, havstrut, fisk- och
silvertärna med ett fåtal par. Storlom häckade 2017.
Skötsel: All uppväxande sly och buskar röjs bort.
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40719

Kattholmarnas yttre nordostskär

0,14

Beskrivning: Grussubstratöar utan sly och buskar efter röjning 2014 och 2017.
Fåglar: Ny skrattmås-koloni 2017-2018 med ca 200 ex. Övriga dominerande arter är fisktärna (max 55 ex)
och silvertärna (max 35 ex). Därutöver några par av fiskmås, havstrut och ibland småskrake, strandskata.
Skötsel: All uppväxande sly och buskar röjs bort.
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50103

Skallholmens nordskär och norra udde

0,84

Beskrivning: Området är en udde i en skyddad vik. Här breder flata bergknallar ut sig med sprickor av
fuktigare vegetationsstråk, bitvis med bladvass. Efter ganska omfattande röjningsinsatser röjning 2015 och
2017 är udden fri från sly och buskar.
Fåglar: Ingen art dominerar. Enstaka par av småskrake, drillsnäppa, fiskmås, silvertärna m.m.
Skötsel: All uppväxande sly och buskar röjs bort.
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50107

Mövikens västskär

0,17

Beskrivning: Ett mycket låglänt och flackt skär som överspolas år när det högt vattenstånd i Vänern.
Röjdes 2015 och 2017.
Fåglar: Kan vissa år sakna häckande fåglar p.g.a. högt vattenstånd. Dominerande arter sedan 2010 är
fisktärna (max 70 ex) och silvertärna. Fiskmås är en regelbunden häckfågel med en handfull par och
skrattmås viss år. Övriga regelbundna arter är främst havstrut och småskrake med enstaka par.
Skötsel: All sly och buskar röjs.
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50108

Mövikens ostskär

0,44

Beskrivning: Friliggande skära träd. All sly och alla buskar röjda 2014 och 2017.
Fåglar: Dominerade arter sedan 2010 är fiskmås (max 55 ex), silvertärna (max 40 ex) och fisktärna (max
30 ex.) Bland övriga återkommande häckfåglar märks havstrut och tofsvipa.
Skötsel: All uppväxande sly och buskar röjs bort.
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50113

Kråkhallsuddens sydvästra skär

0,010

Beskrivning: Små skär exponerade i gattet mellan Skallholmen och Hammarö utan sly och buskar efter
röjning 2014 och 2017.
Fåglar: Dominerande arter sedan 2010 silvertärna (max 25 ex) och fisktärna (max 26 ex). Vissa år har även
skrattmås häckat i goda antal (max 60 ex). Övriga arter är främst storlom (årsviss på senare år) och fiskmås.
Röjningsbehov: All uppväxande sly och buskar underghållsröjs.
’
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50114

Fiskeviksholmens sydvästskär

0,02

Beskrivning: Friliggande små skär väl exponerade mot vind och sjö. Inget sly kvar efter röjning 2014 och
2017.
Fåglar: Dominerande arter sedan år 2010 är fiskmås (max 145 ex), fisktärna (max 14 ex) och silvertärna
(max 50 ex). Vissa år även goda antal av skrattmås (max 30 ex). Övriga regelbundna arter är främst
havstrut, småskrake och storlom (vissa år).
Skötsel: All uppväxande sly och buskar röjs bort.
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50304

Storskär

0,40

Beskrivning: Skäret hade före röjning tät lövsly och unga tallar. Efter röjning är det fritt från sly och träd
utom en stor tall som markägaren vill behålla.
Fåglar: Dominerande arter är fisktärna (max 80 ex, år 2009) och silvertärna (max 20 ex). Något minskande
trend på senare år.
Skötsel: Det står en ensam tall som markägaren vill ha kvar. Allt annat röjdes bort 2014 och 2017.
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50305

Russvillorna

0,17

Beskrivning: Friliggande skär i exponerat läge, före röjning en del sly och mindre träd. Efter röjning fritt från
sly och träd.
Fåglar: Dominerande arter är fiskmås (max 27 ex), skrattmås (35-180 ex), fisktärna (2-53 ex) och silvertärna
(4-16 ex). Havstrut häckar nästan varje år och gråtrut och storlom vissa år.
Skötsel: Hela skäret röjdes 2014 och 2017.
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50306

Bältens västskär

0,52

Beskrivning: Skäret utanför Bälten. Röjning av yttersta spetsen på Bälten tillagd efter fältbesök, men den
ingår inte i fågelskärslokalen. Efter röjning fritt från träd och buskar, med undantag av en tall på spetsen av
Bälten.
Fåglar: Dominerande arter: skrattmås (1-20 ex), fisktärna (2-60 ex) och silvertärna (2-10 ex). Övriga arter är
bl a havstrut (nästan årlig), storlom och dvärgmås (tillfällig).
Skötsel: Röjd 2014, 2017 och 2018.

© Lantmäteriet Geodatasamverkan

ID

Lokalnamn

Total Areal (ha)

50307

Märrberget

0,44

Beskrivning: Skär öster om Västra Tormesön precis norr om farleden. Före röjning fanns här relativt mycket
sly, men efter röjning är det helt fritt från sly.
Fåglar: Dominerande arter sedan 2010 är fiskmås (12-70 ex) och silvertärna (2-36 ex). Tidigare har också
koloni av skrattmås förekommit med upp till 250 ex. Storlom häckar regelbundet.
Skötsel: Hela skäret röjdes 2014, 2017 och 2018.

Karta 50307. Copyright Lantmäteriet Geodatasamverkan
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50309

Olleberget

0,07

Beskrivning: Relativt högvuxet lövsly före röjning. Allt röjs bort.
Fåglar: Dominerande arter sedan 2010 är fisktärna (max 32 ex) och silvertärna (max 30 ex). I övrigt få
häckfåglar, enstaka år drillsnäppa och fiskmås.
Skötsel: Hela skäret röjdes 2014 och 2017.
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50401

Ormskären

0,44

Beskrivning: Många små skär skyddade mellan skogklädda öar. Småskär hade före röjning endast enstaka
slyuppslag men större skär hade ett mer högvuxet lövsly och några lite större träd bl.a. tallar. Efter röjning
fritt från sly och träd.
Fåglar: Dominerande arter sedan 2010 är fisktärna (max 130 ex), silvertärna (35 ex), skrattmås (75 ex) och
fiskmås (66 ex). I Övrigt främst fiskgjuse (bo på v-skäret) samt enstaka trutar.
Skötsel: Röjd 2014 och 2017.
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50402

Ullholmens laxhall

0,16

Beskrivning: Skäret tillagt vid fältbesök, ej med i ansökan. Exponerat läget med lågvuxna buskage som ska
röjas bort. Efter röjning fritt från buskar och sly.
Fåglar: En skarvkoloni etablerade sig 2014 och hade då 63 par, senare minskande till ca 30 par. Övriga arter
är främst havstrut och gråtrut med enstaka par.
Skötsel: Röjd 2014 och 2017.
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50501

Hästholmens nordskär

0,12

Beskrivning: Skäret heter ”Svarta hund” på kartan. Här fanns både lövsly, små träd bl.a. tall. Lomskär –
spara grästuvorna mot vattnet. Efter röjning fritt från träd och sly.
Fåglar: Dominerande arter sedan år 2010 är fisktärna (8-170 ex), silvertärna (max 10 ex) och skrattmås (max
100 ex). Storlom häckar vissa år. Minskande antal häckfåglar sedan 2015.
Skötsel: Hela skäret röjdes 2014 och 2017.
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50502

Rellingens nordvästskär

0,42

Beskrivning: Före röjning fanns uppväxande lövsly och en hel del gräsvegetation. Lomskär – spara
grästuvor mot vattnet. Efter röjning fritt från sly.
Fåglar: Dominerande arter är fiskmås (24-81ex) och skrattmås. Övriga arter är gråtrut, storlom, kanadagås,
småskrake, silvertärna, gräsand, strandskata, drillsnäppa och brushane.
Skötsel: All lövsly och uppväxande träd röjdes bort 2014, 2017 och 2018.
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50601

Raholmens Laxhallar

0,34

Beskrivning: Två skär, ett mindre i norr och ett större i söder. Före röjning två buskage på det södra skäret,
efter röjning fritt från träd och buskar.
Fåglar: Dominerande arter sedan 2010 är fisktärna (max 120 ex), gråtrut (max 63 ex) och silvertärna (max
30 ex). Övriga arter är främst havstrut och fiskmås. Fram till 2015 fanns en koloni med storskarv (25-120
par) men den har upphört de senaste åren.
Skötsel: Allt röjt 2014, 2017 och 2018.
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50603

Klintarna

0,19

Beskrivning: Före röjning flera videbuskar och viss uppväxande lövsly i klippskrevor. Efter röjning 2014
och 2017 är skäret fritt från buskar och sly.
Fåglar: Fågelfattigt. Sedan år 2010 har det varit tomt hälften av åren och däremellan enstaka exemplar av
storskrake, småskrake, havstrut, fiskmås och stenskvätta. På skogbeklädda skäret som ligger norr om häckar
fiskgjuse och troligen lärkfalk.
Skötsel: Återkommande underhållsröjning.
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Lokalnamn
Moskär

Total Areal (ha)
1,39

Beskrivning: Flera mindre skär både norr och söder om en skogklädd ö. Före röjning uppväxande lövsly
och buskar utspritt på småskären. Efter röjning fritt från sly och buskar på alla skär utom den stora ön.
Fåglar: Tärnkoloni med som mest 215 fisktärnor och 25 silvertärnor (2011), oftast dock ca 60 fisktärnor
och några silvertärnor. 2018 noterades även en skräntärna. Andra karaktärsarter är gråtrut (max 54 ex),
fiskmås (max 45 ex) och skrattmås (max 175 ex). Storlom häckar vissa år.
Skötsel: Skogen på den stora ön lämnas. I övrigt röjs allt på alla skär i delområdet (både norr och söder om
själva Moskär). Röjdes 2014, 2017 och 2018.
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ID

Lokalnamn

Total Areal (ha)

50702

Gustavsberg

0,40

Beskrivning: Tvådelat skär som ligger nordost om Långöudden på Långön som är en skogbeklädd ö. Sly
och uppväxande buskar förekommer på skären.
Fåglar: Åren 2007-2008 fanns temporärt en mindre koloni av fisk- och silvertärna. Därefter endast enstaka
par av olika arter, främst småskrake, drillsnäppa och havstrut. 2018 syntes en ökning av silvertärna till 11
ex. Är tärnorna på väg tillbaka?
Skötsel: Båda skären röjs i sin helhet och hålls fria från träd och buskar. Röjd 2014, 2017 och 2018.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

50801

Galgen

1,63

Beskrivning: Fritt liggande skär väster om Långön. Före röjning buskar och sly spridda över skäret, efter
röjning fritt från buskar och sly.
Fåglar: Dominerande arter sedan år 2010 är: gråtrut (max. 180 ex), silvertärna (max 50 ex) och fisktärna
(max 70 ex). Övriga arter är främst fiskmås och havstrut med enstaka eller en handfull par. Storlom häckar
vissa år.
Skötsel: Hela skäret röjs. Rosenbusken centralt på skäret sparas. Skäret röjt 2014, 2017 och 2018.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

50901

Svartskär (Lilla Kråkskär)

0,24

Beskrivning: Fritt liggande skär (lilla Kråkskär) som ligger sydost om Kråkskär. Före röjning mycket
igenväxningsvegetation över större delen av skäret. Efter röjning fritt från igenväxning.
Fåglar: Dominerande arter sedan år 2010 är: fisktärna (max. 100 ex), skrattmås (max 250 ex) och
silvertärna (max 36 ex). Dvärgmås har häckat 2016 och 2018 med som mest 11 ex. Vadare som strandskata
och ibland rödbena häckar också på skäret.
Skötsel: Hela skäret röjdes 2014, 2017 och 2018.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

50907

Ängskärs skär

0,17

Beskrivning: Två delskär där det östra nästan hänger ihop med Ängskär. Före röjning fanns uppväxande
sly och buskar röjs på båda skären. Efter röjning fritt från träd och buskar.
Fåglar: Fram till 2009 fanns en liten koloni med fisktärna men på senaste åren (2017-2018) är de istället
silvertärna som varit den dominerande arten med max 14 ex (2017). Övriga arter är främst småskrake,
skäggdopping och fiskmås.
Skötsel: Båda skären röjs av helt. Röjdes 2014, 2017 och 2018.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

50908

Klintskär

0,36

Beskrivning: Friliggande skär.
Fåglar: Dominerande arter sedan 2010 är fisktärna (max 100 ex.), silvertärna (max 60 ex) och skrattmås
(max 200 ex). Övriga arter är främst fiskmås, havstrut och småskrake med max. ett fåtal par.
Skötsel: Skäret röjs av helt. Röjdes 2014, 2017 och 2018.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

50910

Grässkären

0,39

Beskrivning: Tre fågelskär i samma fågelskyddsområde som Svartskär. Det största i norr hade mycket
igenväxning före röjning, något mindre på det södra och ännu mindre på det mellersta skäret. Efter röjning
är alla skären fria från igenväxning.
Fåglar: Dominerande arter sedan år 2010 är skrattmås (max 80 ex), fisktärna (max. 115 ex) och fiskmås
(max. 30 ex). Rödbena har häckat vid ett par tillfällen under senare år och dvärgmås år 2016.
Skötsel: Samtliga skär röjs i sin helhet. Röjdes 2014, 2017 och 2018.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

51003

Gossen

0,31

Beskrivning: Fritt liggande skär som före röjning hade igenväxande buskar och sly.
Fåglar: Dominerande arter sedan 2010 är gråtrut (max 103 ex, 2018) och fisktärna (max 160 ex.).
Skrattmås har tillfälligt häckat med som mest med 40 ex. och havstrut är en regelbunden häckfågel med en
handfull par som mest.
Skötsel: Hela skäret röjs. Röjd 2014, 2017 och 2018.
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ID
51102

Lokalnamn
Fjällbergen

Total areal (ha)
0,93

Beskrivning: Fjällbergen består av två mindre öar, ca 0,25 ha stora, där den västra består av i princip öppna
klippor, och blockmarker medan den östra före röjning var i stort sett övervuxen med 2-8 m hög sly. Öarna
omges till mindre del av en smal vassbård och några småkobbar, och är angivna som fågelskyddsområden.
Den västra ön har hyst en betydande fågelkoloni under många år men p.g.a. öarnas karaktär (finkornigare
substrat förekommer) har de påverkats av igenväxning under en längre tid.
Fåglar: Häckfågelfaunan på den västra ön har enligt fågelskärsinventeringen varit både individ och artrik.
Fjällbergen har under lång tid haft en stor skrattmåskoloni med som mest 1350 par 2015. Därefter har
skrattmåsen dock nästan helt försvunnit från öarna och även övriga fåglar har minskat. Utmärkande för
Fjällbergen har även varit den relativt rika förekomsten av häckande andfåglar som skrak och gräsand.
Lokalen är norra Vänerns enda regelbundna häckningslokal för vigg. Orsaken till detta är troligen den rika
mosaiken av skrevor, block, stenskravel och högvuxen ört-, gräs- och halvgräsvegetation på ön där änderna
trivs att häcka.
Skötsel: All igenväxningsvegetation röjs bort. Röjdes 2013 och 2017.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

51104

Fallholmens västskär

0,30

Beskrivning: Flera mindre skär väster om Fallholmen, ett huvudskär som före röjning hade mycket
igenväxning av sly och buskar, ett något mindre skär i söder delvis igenväxt samt småskär i öster som
nästan saknar igenväxning idag. Efter röjning var samtliga skär fria från igenväxningsvegetation.
Fåglar: Sparsamt med häckande fåglar. Ingen art dominerar. Få exemplar av bl. a tärnor, måsar, havstrut
och småskrake. Tofsvipa regelbunden i varierande antal. Storlom häckade 2018.
Röjningsbehov: De två större skären i väster har större röjningsbehov är de två små i öster. Senaste
röjningar 2014 och 2017.

©Lantmäteriet Geodatasamverkan

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

51202

Pannkakeskär

0,3

Beskrivning: Ett större och ett mindre skär. Det större skäret har ett blötare parti i mitten.
Fåglar: Sparsamt med fåglar. Inga dominerande arter, endast ett fåtal tärnor och måsar. 1 dvärgmås sågs
2018.
Skötsel: Båda skären röjs. Om det finns vass på torr mark på det stora skäret ska den också röjas ner. Vass
som står i vatten behöver inte röjas. Skären röjda 2014 och 2017.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

51203

Trappen

0,22

Beskrivning: Fritt liggande skär utan träd, buskar eller sly.
Fåglar: Dominerande art sedan 2010 är skrattmås med som mest hela 549 ex (2018). Även dvärgmås har
häckat de två senaste åren (ca 10 ex.) Fisk- och silvertärna har periodvis funnits i hyfsade antal, som mest
60 fisktärnor och 35 silvertärnor (2014). Tidigare har även gråtrut förekommit i mindre antal (3-40 ex) men
inte de senaste åren.
Skötsel: Hela skäret röjs. Röjdes 2014, 2017 och 2018.
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ID
51204

Lokalnamn
Lakholmsskären

Total areal (ha)
0,39

Beskrivning: Tre skär, ett större och två mindre. Före röjning fanns lite igenväxningsvegetation på de två
större skären.
Fåglar: Dominerande arter sedan 2010 är skrattmås (max 60 ex.) och fisktärna (max 67 ex). Även fiskmås
och silvertärna häckar nästan årligen med en handfull par. Dvärgmås noterades med 6 ex. 2017. Gråtrut var
tidigare en stabil häckfågel (3-35 ex) men har minskat.
Skötsel: Röjning av framförallt de två större skären. Vinbärsbusken sparas. Skären röjdes 2014, 2017 och
2018.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

60104

Dyrö Mallskärs skär

0,13

Beskrivning: Exponerat skär som före röjning hade viss igenväxning av sly och buskar. Efter röjning fritt
från sly och buskar.
Fåglar: Lokalen blixtrade till år 2016 med 160 tärnor. Övriga år mycket sparsamt med häckfåglar, främst
fiskmås och enstaka trutar.
Skötsel: Röjd 2017.

Karta 60104. Copyright Lantmäteriet Geodatasamverkan

ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

60105

Kostenen

0,14

Beskrivning: Exponerat skär som före röjning hade viss igenväxning av sly och buskar. Efter röjning fritt
från sly och buskar.
Fåglar: En viktig lokal för skrattmås, med ökande siffror från 2014 och framåt med max 620 individer
(2017). Andra talrikt förekommande arter är fisktärna (10-90 ex). Storlom häckar vissa år, och dvärgmåsar
har observerats vid flera tillfällen.
Skötsel: Röjd 2017.
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ID

Lokalnamn

Total areal (ha)

60106

Dyröns ostskär

0,36

Beskrivning: Något mer skyddat skär närmare fastland och andra öar. Igenväxning av buskar och sly av
främst al och björk.
Fåglar: Fågelfattigt under lång tid och fr o m 2009 - 2018 tomt på häckande fåglar.
Skötsel: Röjd 2015 och 2017.

Karta 60106. Copyright Lantmäteriet Geodatasamverkan

