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Snatteränder på bojakt (foto Christer Svedmark)  

 

Kentsk tärna i motljus (foto Johan Ekholm) 

 

Pärmbild; Rördrom (foto Mattias Sarling) 

 

 

 



 

Ålands fågelskyddsförening r.f. årsberättelse 2019 

 

Föreningens kontaktuppgifter: 

Johan Ekholm Stentorpagränd 2 AX- 22100 Mariehamn 

info@fagelskyddsforeningen.ax eller jekholm78@yahoo.se 

040 588 1478 

Kontonummer: Ålandsbanken IBAN FI21 6601 0001 0263 27 

Medlemsavgift 20€ 

 

Ålands fågelskyddsförening r.f. har som huvuduppgift att understöda ornitologisk forskning, 

befrämja och uppmuntra det ornitologiska intresset och medverka till fågelskyddet inom 

landskapet Åland. Föreningen har åter avslutat ett verksamhetsår, det nittio andra i raden. 

Verksamhetsåret omfattar tiden 1.1.2019 - 31.12.2019. 

 

År 2019 hade föreningen 127 betalande medlemmar, varav 80 var medlemmar, 43 var 

familjemedlemmar och 4 ungdomar plus våra tre hedersmedlemmar, föreningens förre 

ordföranden, Jens Harberg och Jörgen Eriksson samt kassör Håkan Andersson. 

 

Styrelsen som valts för detta verksamhetsår bestod av: 

Ordförande   Johan Ekholm 

Viceordförande  Tommy Pettersson 

Kassör   Åke Björklund 

Sekreterare   Lars - Olof Hellman 

Ledamot   Lili-Ann Sundström 

Suppleant   Eivor Karlsson 

 

Som verksamhetsgranskare valdes Markus Fellman med Peter Björkén som ersättare. 

 

En av föreningens viktigaste uppgifter är att driva de två fågelstationer ena på Signilskär i 

Hammarland och den andra på Lågskär i Lemland. Underhållet av dessa stationer och dess 

byggnader är krävande, men med hjälp av ekonomiskt understöd från PAF och 

landskapsregeringen håller föreningen dem i skick. Vid Torpfjärden i Jomala äger föreningen ett 

fågeltorn som uppfördes på 1980 talet. 

Det ideella arbetet, främst ringmärkning och rapportering som utförs inom föreningen kommer 

landskapet tillgodo i form av årsredovisningen som publiceras i årsberättelsen. Detta material 

kan utnyttjas som bas vid vidare forskningssammanhang. Specifikt för Åland är att materialet 

kan användas av landskapsregeringen för rapporteringen till EU enligt de direktiv som finns 

beskrivna i EU:s fågel- och habitat paragrafer. 

Den lokala raritetskommittén uppfyller också en viktig del av föreningsverksamheten genom att 

kontrollera och granska rapporterade rariteter. Med hjälp av föreningens hemsida och Facebook 

vill föreningen nå ut till sina medlemmar med information om bland annat kommande 

aktiviteter. 

Föreningens styrelse vill tacka landskapsregeringen och Paf för bidrag som beviljats, så att vi 

kan fortsätta med vår verksamhet. Vi vill även tacka våra transportörer till Lågskär och 

Signilskär för ett gott samarbete. Era tjänster är viktiga för att vi skall få bemannarna till 

fågelstationerna. 



På uppmaning av Landskapsregeringen så har vi i styrelsen tagit fram följande policyn, alkohol 

och jämställdhets. De ser ut som följande: 

Alkohol- och drogpolicy för Ålandsfågelskydds förening r.f. 

Alla ska vara nyktra och drogfria på utflykter och andra aktiviteter som föreningen anordnar. 

Alkohol kan få förekomma på fågelstationerna Signilskär och Lågskär samt vid representation. 

Alkoholförtäring ska vid dessa tillfällen hanteras med omdöme och alkoholfria alternativ ska 

alltid erbjudas. Ingen medlem ska behöva dricka alkohol vid representation eller vid andra 

sammankomster inom föreningen.  

Den som använder läkemedel som kan påverka personens psyke och fysiska hälsa uppmanas att 

berätta detta till de övriga deltagarna vid aktiviteten. 

Vi tar kraftigt avstånd från alla former av preparat som kan klassas som droger eller dopning. 

 

Jämställdhetspolicy för Ålands fågelskyddsförening r.f. 

Föreningen strävar efter lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter för kvinnor och män 

Föreningen försäkrar sig om att män och kvinnor inte bedöms och värderas efter könstillhörighet 

Inom föreningen värderas och tillvaratas av mäns och kvinnors erfarenheter, synsätt och 

kapacitet Föreningens målsättning är att könssammansättningen inom styrelse och arbetsgrupper 

skall vara jämställd Sexistiska uttryck: verbala eller i handling är inte acceptabelt inom 

föreningen. 

 

Tillbaka blick på verksamhetsåret 2019 

Vår viktigaste verksamhet det vill säga fågelstationsverksamheten kom i gång från slutet av mars 

då de första bemannarna åkte ut till Lågskär. Lågskär hade hyfsat med bemanning under våren. . 

Under hösten var det bemanning från 29 september fram till den 23 oktober.  

Signilskär stod däremot tomt hela våren. Under hösten var det bemanning en långhelg i slutet av 

augusti och sedan var det tomt fram till den 29 september då höstens enda långliggare kom ut till 

holmen. Han stannade där fram till den 1 november  

Renoveringen fortsatte även ute på Lågskär denna vår. Mera utförlig genomgång av projektet 

finns längre fram i årsberättelsen.  

Aktiviteter  

Föreningen ordnade ett antal aktiviteter för sina medlemmar under det gångna året. Vi hade flera 

aktiviteter för våra medlemmar detta år än tidigare år. 

 

Våren 2019 

 

Bird in 

Bird in den 1.1. har blivit en återkommande aktivitet. Vi rivstartar det nya skådaråret med en 

gemensam tur. Med start kl 8.00 från Rökka och ger oss iväg mot Eckerö. Vi sträckskådar på 

Långnabba, letar upp småfåglar längs Långnabbavägen. Efter det bär det av ner till Degersand, 

Bonäs, Torp. Turen fortsätter runt Storby mot Käringsund. På hemvägen åker vi via Sålis, 

Gottby och Ramsholmen. 

 

 

 

 



Vintertaxeringen 1.1 – 6.1.2019 

Vintertaxeringen i samarbete med Naturhistoriska museet. Denna inventering görs alla år den 

första veckan i januari. I år var det 13 från fastlandet som genomförde inventeringen. I 

inventeringen ingår sjöfågelräkning från Airisto i Åbo skärgård till Mariehamn och 16 rutter på 

fasta Åland. Totalt sågs 29 196 stycken individer av 89 arter på fasta Åland. Detta års 

inventering gjordes dagarna efter Alfridas framfart. Vilket medförde att inventerarna fick rätt 

jobbigt att ta sig fram i terrängen. Statistik från inventeringen finns längre fram i årsberättelsen. 

 

Kommunkrysset 

Årets tävling inom föreningen var Kommunkrysset. Tävlingstiden var från 1.2-31.12.19. Vi har i 

några års tid haft en intern tävling, ekokrysset. Dess idé är att man skall minska användandet av 

motordrivna fordon i sitt skådande. Man får gå, cykla, ro, paddla, skida från sin startplats. 

Startplatsen är deltagarens hemadress.  

I årets tävling skulle man endast skåda i sin hemkommun, detta år fick man använda bilen. Även 

om vi föredrog att man skulle ekoskåda.   

I årets tävling deltog 11 personer i 6 olika kommuner. Det var en jämn kamp om 

topplaceringarna. Totalt sågs 201 olika arter i de olika kommunerna. Statistik från 

kommunkampen finns lägre fram i årsberättelsen. 

Tomtskådningen  

I Birdlife Finlands årliga tomtskådnings evenemang, som går av stapeln den sista helgen i januari 

deltog 29 gårdar och 40 skådare. Totalt observerades 40 olika arter under helgen i 12 olika 

kommuner. Detta är ett nytt rekord för Åland. Nedan ett kort sammandrag av de 6 mest sedda 

arter. 

Art antal gårdar antal individer 

Talgoxe  29 297 

Blåmes  28 198 

Koltrast  27 90 

Gulsparv  23 316 

Skata  22 48 

Pilfink  18 132 

 

Uggleutflykt 

Årets uggleutflykt blev inte lyckad av på grund av hårda vinden den kvällen vi planerade åka. Vi 

gjorde dock ett misslyckat försök mot Eckeröhållet. En ensam berguv hördes svagt på ett ställe. 

 

Samskådningsdag 

Andra söndagen i mars hade vi en samskådningsdag i Fiskehamnen i Mariehamn. Tanken var att 

introducera föreningens verksamhet och fågelskådning till allmänheten. Vårt mål var få nya 

medlemmar och yngre personer intresserade av fågelskådning.  

 

Vi samlades klockan 9.00 i Fiskehamnen och började med att sträckskåda inkommande 

flyttfåglar. Dock var det en kall dag och snön låg vit på marken. Sju personer utöver styrelsen 

deltog i evenemanget. Vi delade in dagen i två sessioner, den första var sträckskådning och den 

andra var promenenad runt i bostadsområdet och titta på vilka fåglar som fanns vid matningarna 

på gårdarna. Vi gick från Fiskehamnen till Solhem och tillbaka.  

 

Nämnvärda arter på evenemanget var två smådoppingar, en strömstare och tre turkduvor. 

 



 
Samskådning i Korrvik. (foto Johan Ekholm)  

 

Årsmöte 

Årsmötet hölls traditionsenligt på Restaurang Nautical, onsdagen den 20 mars. Mötet besöktes 

av 18 medlemmar. Styrelsen redovisade föreningens aktiviteter under det gångna året och 

planerna inför kommande år. Efter den obligatoriska delen visade Johan Ekholm foton på fåglar 

från hans resa till Thailand. 

 

Guidade turer 

Detta år så ordnade vi guidade turer för medlemmar och allmänheten på onsdagkvällar från 

mitten av april till slutet av maj. Vi samlades på flygfältets parkering kl. 18.00. Alla kvällar hade 

olika destinationer.  

Vi började oftast uppe i norra delen av Torpfjärden invid flygfältet. Den första kvällen besökte vi 

också Kråkörsfjärden, där fick vi se olika andfåglar och några vadare.  

En kväll åkte vi till Ingby åkrarna och där njöt vi av aftonfalken som var stationär under en 

knapp vecka. Samma kväll åkte vi ner till Hammarudda gård och kollade in deras åkrar i hopp 

om att något trevligt skulle ha sträckt in.  

I mitten av maj styrde vi nosen mot Haga slätten. Där fick vi se fem olika arter av gäss, 

ljungpipare, tranor, tofsvipor och lärkor. På vägen hem från Haga körde vi även runt Vandö 

fjärden för att lyssna efter rördrommen. Sista stoppet för kvällen blev Brantsböle träsk.  

Som mest deltog sexton personer i dessa guidningar och som minst var vi tolv. 

 



 

Deltagare på en av onsdagsguidningarna (foto Lars Olof Hellman) 

Många uppskattade dessa guidningar på våren så 

vi beslöt oss för att ordna dem även under 

hösten. Vi försökte med fem tisdagar under 

perioden slutet av augusti genom hela 

september. 

På hösten var det svårare att få ihop intresserade 

personer till dessa guidningar. Svårt att finna en 

orsak till detta manfall, men vi hade ändrat 

samlingsplats till Notudden i Mariehamn och byt 

även från onsdagar till tisdagskvällar. Vi var som 

mest 8 personer under hösten. Vi var till 

Hammarudda en kväll, runt Gottby och 

Ramsholmen en gång.  

En kväll åkte vi mot Sålis för att kolla in om det 

fanns några rovfåglar i farten. Vi stannade första 

gången vid Kungsö vägskäl, då en tornfalk satt i 

ett torrt träd bredvid vägen och käkade på 

någonting. Vi hann bara köra till Gottby då vi 

var tvungna att stanna på nytt, då vi såg tre 

rovfåglar vilande i ett träd. I Gottby kunde vi se 

tre ormvråkar, en obestämd kärrhök, (kan ha 

varit stäpphök), en havsörn, fyra sparvhökar och 

till sist en fiskgjuse.                       Tisdagsguidning vid Torpfjärden. (foto Johan Ekholm) 

 I Sålis öste regnet ner över oss så vi fick ge upp. Men då det blev uppehåll stannade vi ännu på 

ett sista ställe i Postad. Kvällen slutade med fyra blåa kärrhökar, tre havsörnar och en fjällvråk 

och glada miner på alla deltagare.  

Höstens sista guidning gick runt Jomala. Vi började vid åkrarna i Ingby, Överby och Ytterby. 

Där efter åkte vi mot Önningeby och kollade in vad Lumparn kunde erbjuda för roligt. 



Påskrally 

Långfredagen ordnade föreningen rally för sina 

medlemmar. Sex lag bestående av två till fyra 

medlemmar deltog i tävlingen totalt sexton 

personer. Tävlingstiden var från kl. 06 till 17. 

Dessa ”rallyn” går ut på att man skall som lag 

skall se så många arter som möjligt under 

dagen. Det var fritt att röra sig över hela Åland i 

detta rally. Det vinnande laget hade 99 arter.  

 

 

       

Gröngölingarna sträckskådar på Hammarudda (foto Hansi 

Karlsson) 

 

Sälskär 

Nyhet för detta år var en dagsutflykt till Sälskärs fyr. Vi åkte ut sista helgen i april från Geta. Sju 

personer följde med på denna utflykt. Vi startade 6.00 från Isaksö och vår chaufför Bo -Erik 

Westberg från Fiskelyckan körde ut oss ut till Sälskär. Vid Sälskär finns en av Ålands största 

kolonier med tordmular. Vi spenderade hela förmiddagen att utforska ön. Somliga gick runt i 

terrängen och letade efter småfåglar som mellanlandade i buskagen på sin flytt norrut. Andra 

sträckskådade efter flyttande sjöfåglar. Totalt såg vi 65 arter. 

 

Spaning vid 

Sälskärs fyr. 

(foto Johan 

Ekholm) 

placering lag antal arter 

1 Seagulls 99 

2 Kniporna 91 

3 Gröngölingarna 86 

4 Lågskär 85 

5 Eagle eyes 85 

6 Gärdsmygarna 74 



 

Tordmular i flykt vid Sälskär (foto Johan Ekholm) 

 

1 maj 

De två senaste åren har den traditionella första maj utflykten startat från Rökkas parkering i 

Mariehamn. Vi samlades 5.15 och åkte upp mot träsken i Finström. Därefter blev det Boda 

fjärden, Hammarudda, Gottby, Ramsholmen och Torpfjärden. Vi var tillbaka i Mariehamn vid ca 

11 tiden. Detta år deltog 10 personer på utflykten. Totalt såg vi 41 arter på denna tur. 

 

Fikapaus i Boda. (foto Johan Ekholm) 

 

 



Tornens kamp 

Året upplaga av tornens kamp blev ett minne för 

livet. Från föreningen deltog vi med fyra lag. Vi 

bemannade Jurmo tornet, Herröskatans torn, 

Torpfjärdens fågeltorn och Kungsö batteris 

utkikstorn. Förutsättningarna för de olika lagen 

skiljde sig markant. De som var i Kungsö hade 

solsken och klarblå himmel, de som stod i 

Torpfjärden hade lite rimfrost på marken medans 

de som var i Herrö tornet började sin dag i tio 

centimeter snö och noll sikt. I Kungsö tornet 

observerades mest arter den dagen följt av Herrön 

och Torpfjärden.  

Resultaten: 

Kungsö Batteri, Åke Björklund, Lili-Ann 

Sundström, Tage Fyrqvist 80 arter 

Herrö skatan, Johan Ekholm, Per Anton 

Westerberg, Elisabeth Westerberg 62 arter 

Torpfjärdens fågeltorn, Lars Olof Hellman, 

Henry Hägerstrand, Björn Andersson 58 arter 
Så här såg det ut klockan 4.50 på Herröns 

parkering den 4 maj 19.(Foto Johan Ekholm) 

 

 

 

Lågskär 

Dagsutflykten till Lågskär blev lördagen den 25 maj. De fem personer som kom ut på morgonen 

blev fast hela dagen på Lågskär på grund av vädret. Först sent på kvällen hade det lugnat sig så 

pass mycket att Vilhelm på Shipland kunde ta sig ut till holmen och hämta hem dem. Dagen bjöd 

på väldigt omväxlande väder. På morgonen klar och svaga vindar, mitt på dagen ösregn och 

storm som sedan mojnade mot kvällen. Trots vädret sågs flera bivråkar sträcka förbi holmen och 

dagens bästa observation blev en ortolansparv som gömde sig i Södra alskogen. 

Nattsångare 

 Vårens sista aktivitet är nattsångarutflykten i slutet av maj eller i början av juni. Detta år var vi 

tvungna att göra två försök för att lyckas. Första gången i slutet av maj var det bara två grader 

varmt den kvällen vi var ut. På tok för kallt för att höra någon sångare. Men vi lyckades höra en 

berguv i Grönbacka. Andra försöket gjorde vi i början av juni, då det var lite varmare. Den 

dagens bästa observation blev kärrsångaren som sjöng för fullt vid Mariebad.  Sju personer 

deltog båda gångerna. 

 

 

 

 



Hösten 2019 

Nyhamn 

De senaste åren har vi gjort en dagsutflykt till Båtskären i Lemland. De två senaste åren har vi 

varit i land på Lilla Båtskär men i år testade vi på att gå iland på Stora Båtskäret. Vi åkte ut 

första söndagen i september. Vi var fem personer från föreningen som deltog. Vädret var bra 

med den hårda vinden störde. Holmen i sig ger flera olika biotoper för olika fåglar att söka 

skydd. Men tack vare vinden så lyste de med sin frånvaro. Själva holmen var också relativt 

besvärlig att röra sig på. Det tog lite tid innan vi kom underfund med hur man skulle gå på 

holmen. Det fanns flera breda stigar längs holmen som man kunde använda sig av. Vi tog oss 

fram genom terrängen.  Dagens bästa obsar var en kustlabb, orrar (1 hane och 1 hona), 

kustpipare och kustsnäppa. 

 

Stora Båtskärs lotsstuga (foto Johan Ekholm) 

Kungsö batteri 

Andra söndagen i september följde vi med höststräcket av flyttfåglar i Kungsö batteris 

utkikstorn. Rovfågelstäcket brukar gå här och man kan se flera olika arter. Vi såg nio olika arter 

av rovfåglar; tornfalk, stenfalk, sparvhök, duvhök, havsörn, blå kärrhök, brun kärrhök, ormvråk 

och fiskgjuse. Andra nämnvärda observationer: Grå flugsnappare, tofsvipa och ljungpipare. 8 

personer deltog i aktiviteten. 

 

 

 

 

 

 



Öland 

Föreningens medlemmar åker alla höstar en långhelg till Öland. I år var resan i mitten av 

september. Elva personer deltog. Bästa obs var gröngölingen som satt och åt i en trädgård. Alla 

dagar sågs många olika rovfåglar som glador, falkar, hökar och vid stränderna vadare, andfåglar, 

trutar, måsar m.fl. Härligt väder på dagarna och på kvällen samlades gänget för genomgång 

under glada skratt och tillrop i likhet med engelska parlamenet innan tidig sänggång för att orka 

upp i ottan nästa dag. Totalt sågs 133 arter. 

 

Gänget på Öland (foto Lili-Ann Sundström) 

 

Ekorally 

Sista helgen i september ordnar vi från föreningen ett ekorally med tävlingsområde från Nåtö 

biologiska station i söder genom hela Mariehamn och till Ramsholmen i väster. I årets upplaga 

deltog endast två lag; E och W.  W hade 31 arter och E hade 51 arter. Det var mycket småfågel i 

farten på morgonen, trastar, piplärkor, finkar och grönsiskor. W:s bästa art var duvhök och E:s en 

storlom. 

Signilskär 

Årets sista aktivitet blev dagsutflykten till Signilskär i slutet av oktober. Åtta personer deltog i 

denna aktivitet. Tanken var att denna utflykt skulle ha arrangerats i början av oktober men 

höstens ostadiga och blåsiga väder satte stopp för alla våra tidigare försök.  

Även denna dag var mulen och grå men det regnade inte på morgonen vid avgång men när vi 

kom iland på Signilskär och gick ut runt holmen för att skåda dröjde det inte länge innan första 

skuren föll över oss. Vi fick ett tag gå in i huset och vänta ut regnet. Vi hann ännu ta en kort tur 

på dagen runt holmen innan det var dags att åka hem igen. 

 

 



Hem o skola projektet 

Birdlife Finland hade en kampanj att alla medlemsföreningar skulle starta upp barn- och 

ungdomsverksamhet för att få flera yngre personer att bli intresserade av fågelskådning. Så då 

beslöt styrelsen att göra ett försök att få med barn och ungdomar i vår verksamhet. Vi gjorde ett 

pilotprojekt i samarbete med föreningen Hem och Skola för Strandnäs skola. Vi höll fem 

guidningar för eleverna i årskurs 1 - 3 under våren och fyra guidningar för eleverna i årskurs   1 - 

4 på hösten.  

Guidning för elever i Strandnäs skola. Här går vi igenom fårhagen på Nabben. (Foto Lili-Ann Sundström) 

Upplägget för dessa guidningar var att eleverna skulle få bekanta sig med fåglar i närmiljön runt 

skolan. Vi gick från skolan ner till Nabben eller runt Backebergs sportplan och tittade på 

fåglarna som fanns i området. Varje tur tog ca en och en halv timme. På våren hade vi tio ivriga 

elever med oss och på hösten bara fem.  

Feedback från föräldrar och barn var positiv. Det vi själva märkte att man måste vara flera vuxna 

med om deltagarantalet blir fler än fem.  De flesta eleverna hade egna kikare med sig och de var 

inte alltid de bästa så många gånger hann de inte se fåglarna så pass bra i sina egna kikare. På 

några turer hade vi med tubkikare och då fick de se sjöfåglar och andra stationära arter bättre. 

Det gillade de flesta.  

Vi kommer även att fortsätta med dessa guidningar under nästa år (2020). Men då bör vi vara 

minst två vuxna från föreningen på dessa tillfällen. Vi har dessutom budgeterat i inkommande 

årsbudget att införskaffa några bättre kikare som eleverna får låna. Styrelsen har pratat med 

Håkan på Kite och Gefoto om att köpa in kikare som är lämpade för barn.    

Vi gjorde ännu ett gästspel under våren till ett daghem i Lemland där vi berättade lite om fåglar, 

visade bilder på fåglar som man kan se på matningar och andra vanliga fågelarter såsom svanar, 

änder, gäss och örnar. Vi hade med oss material från Birdlifes barnens fågelvecka. De yngre 

barnen fick färglägga fågelbilder och de äldre barnen tog vi med på en vandring i den 

närliggande skogen. Alla fick testa att titta i en tubkikare och vi hade med några handkikare som 

barnen fick testa att titta med ute på dagisgården. Dagispersonalen hade placerat ut mjukisfåglar 

runt om på dagisgården som barnen fick titta på med kikarna.  

De flesta barnen var riktigt ivriga med att ställa frågor och visade intresse.  

 



Barnens dag  

På våren ordnade Ålands näringsliv i samarbete med Mariehamns stad ett evenemang som de 

kallade barnensdag. Det mesta av aktiviteterna var inne i Sittkoffs gallerian. Vi från föreningen 

deltog med att låta barnen bygga fågelholkar. Vi hade sågat upp material till 35 holkar. 

Materialet till holkarna sponsorerades av Hammarudda såg. De holkar som barnen snickrade 

ihop var till blåmes, talgoxar och svartvit flugsnappare. Samtidigt som barnen spikade så 

informerade vi de vuxna om föreningen och dess aktiviteter. 

Sågning av materialet på Hammarudda såg (foto Lili-Ann Sundström)   Verkställande av byggandet i Sittkoff (foto 

Johan Ekholm)  

 

Tornfalks holkarna  

Vid flera av ÅFF:s årsmöten har det från medlemmar framförts förslag om att man borde pröva 

sätta ut tornfalksholkar för att se om det går att få tornfalkshäckningar på Åland. Liknande projekt 

har gjorts på flera håll i södra Finland med stor framgång. Häckande tornfalkspar har ökat markant 

i dessa områden. Vi hoppas att vårt projekt också skulle bära frukt och få tornfalkar att häcka på 

Åland 

Pejk Eriksson, som är en duktig och ivrig holkbyggare, nappade på idén. Han kontaktade 

Hammarudda såg som välvilligt bidrog med material, varpå Pejk snickrade ihop fyra holkar. 

Pejk och Lars-Olof Hellman letade lämpliga platser och kontaktade markägare för tillstånd. I 

mitten av april åkte de ut med holkarna, två monterades på gamla åkerlador och två på trädstammar 

i närheten av större åkerområden. 

 



I och med att vi satt upp holkarna under våren så har ingen holk ännu varit bebodd av något par. 

I början av maj sågs en tornfalkshona uppehålla sig runt en av holkarna. Men tyvärr blev det 

ingen häckning detta år. Vi får hoppas att något tornfalkspar flyttar in under den kommande 

häckningssäsongen. 

Varmt och stort tack till Hammarudda såg för sponsoreringen av material till tornfalksholkar och 

likaså till material för föreningens holkspikartalka senare på våren 

Pejk Eriksson har också tillverkat holkar av kartongrör från pappersindustrin. Detta är ett försök 

att återanvända material som annars skulle gå till spillo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holkar för rödstjärt och stare tillverkade i kartong. 

 (foto Johan Ekholm) 

 

Pejk skruvar upp en tornfalksholk (foto Lars – Olof  

Hellman) 

 

 

 

 

    Ringmärkning av tornfalk på Lågskär 

    (foto Sampo Laukkanen) 

    

 

 

 

 

 



Inventeringar åt landskapsregeringen 

Under det gångna året har vi gjort flera inventeringar för Landskapsregeringen. Vi har hjälpt 

Nåtö Biologiska station med inventeringen av fiskgjusestammen på Åland. 

I samarbete med Landskapsregeringen jobbar vi med att inventera ejdrar och andra sjöfåglar i 

områden runtom Mariehamn. Denna inventering görs i två delar: en i slutet av april och den 

andra i slutet av maj. Nedan är resultatet av inventeringarna från 2017 – 2019. 

Första inventeringen i slutet av april      

Mariehamn   Västra sidan      

2019   2018   2017   

Arter mängd   Arter mängd   Arter mängd  
Kanadagås 2  Knölsvan 4  Knölsvan 16  
Vigg 20  Vigg 36  Gravand 5  
Ejder guding 184  Ejder guding 356  Gräsand 1  
Ejder åda 40  ejder åda 136  Ejder guding 430  
Storskrake 32  Svärta 10  Ejder åda 175  

   Knipa 4  Knipa 8  

   Storskrake 25  Småskrake 2  

      Storskrake 36  
Mariehamn   Östra sidan      

2019   2018   2017   

Arter mängd   Arter mängd   Arter mängd  
Knölsvan 12  Knölsvan 21  Knölsvan 8  
Grågås 2  Grågås 2  Grågås 10  
Gräsand 12  Kanadagås 3  Brunand 9  
Vigg 100  Gräsand 2  Vigg 178  
Ejder guding 156  Brunand 2  Ejder guding 163  
Ejder åda 51  Vigg 98  Ejder åda 62  
Svärta 10  Ejder guding 186  Svärta 2  
Knipa 4  Ejder åda 62  Knipa 8  
Småskrake 6  Svärta 14  Småskrake 17  
Storskrake 4  Knipa 24  Storskrake 20  

   Småskrake 7     

   Storskrake 41     

         

Nåtö Strömmar  Lemland      

2019   2018      

Arter mängd   Arter mängd     

Vigg 90  Knölsvan 6     

Ejder guding 117  Grågås 4     

Ejder åda 40  Gräsand 4     

Alfågel 50  Vigg 50     

Svärta 34  Ejder guding 300     

Småskrake 24  Ejder åda 121     

Storskrake 24  Alfågel 66     

   Svärta 20     

   Småskrake 14     

   Storskrake 30     

         

         

         

         



         

         

         

Andra inventeringen slutet av maj/början av juni     

Mariehamn   Västra sidan      

2019   2018   2017   

Arter mängd   Arter mängd   Arter mängd  
Knölsvan 5  Knölsvan 12  Knölsvan 13  
Gräsand 0  Gräsand 8  Kanadagås 10  
Vigg 4  Vigg 9  Gräsand 8  
Ejder guding 32  Ejder guding 51  Vigg 2  
Ejder åda 36  Ejder åda 16  Ejderguding 32  
Ejder pull 25  Ejder pull 5  Ejder åda 147  
Småskrake 3  Svärta 5  Ejder pull 0  
Storskrake 6  Knipa 3  Svärta 6  

   Småskrake 3  Småskrake 2  

   Storskrake 26  Storskrake 34  

         

         

Mariehamn   Östra sidan      

2019   2018   2017   

Arter mängd   Arter mängd   Arter mängd  
Knölsvan 42  Knölsvan 18  Knölsvan 24  
Knölsvan pull 14  Grågås 1  Knölsvan pull 2  
Kanadagås 5  Vitkindad gås 2  Grågås 4  
Gräsand 12  Vitk gås pull 4  Grågås pull 3  
Vigg 38  Gräsand 13  Kanadagås 3  
Ejder guding 1  Gräsand pull 12  Vitkindad gås 8  
Ejder åda 24  Vigg 76  Vitk gås pull 5  
Ejder pull 13  Ejder guding 11  Gräsand 18  
Svärta 8  Ejder åda 24  Gräsand pull 1  
Småskrake 24  Ejder pull 0  Vigg 34  
Storskrake 6  Svärta 22  Ejder guding 2  

   Knipa 7  Ejder åda 77  

   Småskrake 11  Ejder pull 8  

   Storskrake 17  Svärta 10  

      Småskrake 21  

      Storskrake 36  
Nåtö strömmar  Lemland      

2019   2018      

Arter mängd   Arter mängd     

Grågås 2  Knölsvan 2     

Grågås pull 2  Vigg 23     

Ejder guding 1  Gräsand 3     

Ejder åda 15  gräsand pull 8     

Ejder pull 7  Ejder guding 12     

Svärta 4  Ejder åda 51     

Småskrake 9  Ejder pull 67     

Storskrake 12  Svärta 17     

   Småskrake 1     

   Storskrake 12     
 

 



 

 

Storskrake hona (foto Christer Svedmark) 

I slutet av maj var Robin Juslin ut till Lågskär och gjorde ett försök att skrämma bort havsörnar 

med drönare från flockarna med ådor och deras nykläckta ungar. Vi skickade in ett sammandrag 

på antal rapporterade havsörnar och ejdrar från Lemland, med fokus på Lågskär.  

 

Ådor med dunungar vid Lågskär (foto Johan Ekholm) 

 

Havsörnarna samlas för morgonjakten.  

Nio fastnade på denna bild. (foto Johan Ekholm) 



 

Den tredje lyckades fånga en ejderunge. (foto Johan Ekholm) 

Nämnvärda obsar 2019 

Förra året hade många exceptionella fågelobservationer på Åland. I början på maj höll en 

Aftonfalk hona till i Ingby. I slutet på maj och i början av juni hittades Stäppsångare, Rödstrupig 

sångare, Biätare och Eksångare ute på Lågskär.  

En Skärfläcka höll till i Järsö naturskyddsområde några dagar. I slutet på augusti och i början av 

september var det invasion av Aftonfalkar både i fasta Finland och i Sverige. Några enstaka 

observerades även på Åland. På hösten observerades en Isabellastenskvätta i Markusböle, en 

Nunnestenskvätta var stationär en vecka vid Haga kungsgård.  

Två härfåglar höll till i Östra Saltvik flera veckor. I oktober levererade Lågskär igen, denna gång 

hittades en Brunsångare och en rödhalsad gås. Den rödhalsade gåsen var troligtvis den första för 

Åland. Ägretthägern har också blivit vanligare på Åland. Under de senaste åren har det 

observerats flera hägrar samtidigt runtom fasta Åland. Vi väntar på att den även skall börja häcka 

här.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Skärfläcka (foto Johan Ekholm) 

 

 



 

Isabellastenskvätta (foto Lars Edvin Johansson)  Aftonfalk, ungfågel (foto Mattias Sarling) 

 

Nunnestenskvätta (foto Christer Svedmark)  Härfågel (foto Mattias Sarling) 

 

 

Ägretthäger (foto Christer Svedmark)  Praktejder (foto Christer Svedmark) 

 

 

 



Lågskär 2019 

Bemanningen på stationen under året: 

13.1 Johan Ekholm, Åke Björklund 

29.3 – 31.3 Jari Helstola, Mikko Järvinen, 

Lili-Ann Sundström, Henry Hägerstrand, 

Ari Lehtinen, Jukka Vilén, Arto Aaltonen, 

Manu Herna  

1.4 – 7.4 Antti Kause, Jari Helstola, Ari 

Lehtinen, Mikko Järvinen, Manu Herna, 

Arto Aaltonen 

14.4 Johan Ekholm, Åke Björklund, Pejk 

Eriksson 

17.4 – 18.4 Tapio Aalto*, Soili Leveelahti, 

Henrik Lindholm 

19.4 – 26.4 Matti Rekilä, Tapio Aalto*, 

Henrik Lindholm, Lauri Mäenpää, Soili 

Leveelahti, Minna Mäenpää, Ira Rekilä, 

Minna Pyykkö, Juha Laaksonen 

28.4 – 11.5 Sampo Laukkanen* 

10.5 – 11.5 Markus Lampinen*, Tapio 

Aalto*, Sampo Laukkanen*, Tomas 

Swahn*, Ossi Tahvonen, Sebastian 

Andrejeff, Soili Leveelahti 

11.5 – 13.5 Markus Lampinen*, Tapio 

Aalto*, Jarkko Santaharju*, Jenni 

Santaharju, Sampo Laukkanen*, Kaisa 

Välimäki, Tomas Swahn*, Joona 

Lehtomäki, Ossi Tahvonen, Sebastian 

Andrejeff, Soili Leveelahti 

14.5 - 18.5 Markus Lampinen*, Tapio 

Aalto*, Jarkko Santaharju*, Jenni 

Santaharju, Kaisa Välimäki, Tomas Swahn*, 

Joona Lehtomäki, Ossi Tahvonen, Sebastian 

Andrejeff, Soili Leveelahti 

19.5 Tapio Aalto, Tomas Swahn, Ossi 

Tahvonen, Sebastian Andrejeff, Soili 

Leveelahti, Niclas Grunér 

20.5 – 22.5 Tapio Aalto, Tomas Swahn, 

Sebastian Andrejeff 

23.5 – 25.5 Kaj Ekholm, Jonas Grönlund, 

Christer Svedmark, Björn Andersson, Lars-

Olof Hellman, Tapio Aalto*, Åke 

Björklund, Johan Ekholm, Eivor Karlsson, 

Soili Leveelahti, Per-Anton Westerberg, 

Lili-Ann Sundström, Henry Hägerstrand. 

26.5 Kaj Ekholm, Jonas Grönlund, Christer 

Svedmark, Lars-Olof Hellman, Åke 

Björklund, Johan Ekholm, Per-Anton 

Westerberg, Antti Mikala, Timo Hietanen, 

Touko Torppa 

27.5 – 7.6 Antti Mikala, Touko Torpaa, Timo 

Hietanen 

8.6 – 14.6 Jari Helstola, Raisa Tanner, Jari 

Kostet, Markku Nironen, Kerkko 

Karjalainen 

7.7 - 12.7 Pekka Rusanen, Martti 

Heikinheimo, Kaija Kivekäs, Kari Saarinen 

13.7 - 23.7 Karno Mikkola 

3.8 – 6.8 Talko: Tapio Aalto, Timo 

Janhonen, Sampo Laukkanen, Soili 

Leveelahti, Karno Mikkola, Liisa Murto 

7.8 - 10.8 Tapio Aalto, Jari Helstola, Jukka 

Hintikka, Mikko Järvinen, Karno Mikkola, 

Johannes Niska-Virta, Liisa Murto 

11.8 – 15.8 Jari Helstola, Kalevi 

Hiironniemi, Mikko Järvinen, Antti Mikala, 

Johannes Niska-Virta 

27.9 - 5.10 Tapio Aalto*, Jari Helstola, Ina 

Tirri*, Soili Leveelahti 

6.10 – 10.10 Karno Mikkola*, Tapio Aalto*, 

Henrik Lindholm, Jari Helstola, Soili 

Leveelahti 

11.10 – 13.10 Jari Helstola, Mårten 

Wikström, Claes Wikström, Måns 

Grundsten 

14.10 - 18.10 Jari Helstola 

18.10- 23.10 Antti Mikala, Touko Torppa 

26.12 Johan Ekholm, Lili-Ann Sundström, 

Henry Hägerstrand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluppgång över Lågskär (foto Kaisa Välimäki) 



Årets första besök på Lågskär blev redan andra veckan i januari då vi från föreningen åkte ut för 

att inspektera eventuella skador på huset och i terrängen efter stormen Alfrida. Vi befarade det 

värsta med tanke på hur det såg på många ställen på fasta Åland. Men byggnaderna hade klarat 

sig bra i stormen. Endast två fönster på vinden hade gått sönder. Ute runt huset hade högarna 

med byggrester spridits ut över ängen ner mot lagunen. Ute på holmen hade några träd fallit 

omkull över ringmärkningslinjerna och 

några stolpar till ringmärkningsnäten blåst 

omkull och gått sönder. Det som tagit 

mest skada var ”obsen”. Vårt vindskydd 

på östra berget. Det hade flyttats några 

meter i stormen och fallit omkull. Men 

efter omständigheterna klarade vi oss med 

väldigt minimala skador. 

 

Vårsäsongen började med ett talko för att 

röja upp de skador som Alfrida förorsakat. 

Två båtar full lastade med ivriga skådare 

och talkoarbetare åkte ut en långhelg i 

slutet av mars. På deras agenda stod såga 

ner de fallna träden. Röja upp 

ringmärkningslinjerna, bygga upp nya 

stolpar till näten och bygga upp den nya 

”obsen”. Under denna långhelg fick de det 

mesta gjort. De omkull fallna träden 

sågades ner och klövs till ved. En del av 

talkogänget passade på att stanna kvar en 

vecka till på Lågskär. 

         Norra alskogen efter Alfrida. (foto Johan Ekholm) 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Nya obsen (foto Johan Ekholm) 

 

Från påsken började den ihållande bemanningen för vårsäsongen. Under den första veckan i maj 

hade vi bara en bemannare ute på Lågskär. Men från halva maj fram till mitten av juni var 

stationen fullsatt.  

 

Under sommaren var stationen sporadisk bemannad. Hösten började igen med det traditionella 

talkot. Detta talko varade en vecka. I mitten av talkoveckan var det ett byte av deltagare. Vissa 

stannade två veckor där ute och slutförde vissa projekt som inte blev klart under den första 

veckan. 

 



Höstsäsongen började sista helgen i september då åkte två ringmärkare och två sträckskådare ut. 

Det ostadiga vädret på hösten satte käppar i hjulet för flera inbokade bemannare. De kom inte ut 

på grund av hårda vindar. Men vi lyckades hålla stationen bemannad fram till den 23 oktober. De 

sista tio dagarna var det ingen ringmärkare där ute och det var bara en person där ute under 

nästan en vecka i den bästa flyttperioden i oktober.  Men vi rår inte på vädrets makter.   

 

Vi hade besök av tre svenska skådare över en helg på Lågskär. De lyckades hitta en lucka i 

vädret och anlände med egen båt från Norrtälje trakten. De var jättenöjda över sitt besök och 

kommer troligtvis att återvända till Lågskär. 

.  

 

 
Talkogänget inviger den nya ”obsen” (foto Lågskärin sanomat) 

 

Ringmärkningen 

Vi kunde bedriva ringmärkning under ca 5 veckor på våren. På våren var det 6 olika ringmärkare 

som delade på ansvaret. Och under hösten blev det bara knappa 2 veckor med ringmärkning. 

Under hösten var det 3 olika ringmärkare som delade på ansvaret. Under dessa veckor 

ringmärktes 6718 individer av 72 olika arter. De två mest ringmärkta arter var rödhake och 

kungsfågel.  

 

Totalt observerades det 209 arter på Lågskär under detta verksamhetsår. En ny art för stationen 

(och eventuellt för Åland också) observerades av Jari Helstola i mitten på oktober, en rödhalsad 

gås sträckte tillsammans med några vitkindade gäss över holmen. Det blev art nummer 317 för 

stationen.  

Nämnvärda arter under året var; svarthakad buskskvätta, pungmes, gulhämpling, aftonfalk, 

härfågel, hökuggla, ortolansparv, kornsparv, rödstrupig sångare, stäppsångare, eksångare, 

brunsångare och sibirisk piplärka. 

Från föreningens styrelse tackar vi alla som bemannat Lågskär detta år, för era insatser att samla 

in viktiga data om fågelsituationen på Åland till landskapsregeringen.  

 



Ringmärkta arter på Lågskär 2019 

ACCNIS Sparvhök 13 

ACRDUM Busksångare 1 

ACRSCH Sävsångare 7 

ACRSCI Rörsångare 5 

AEGCAU Stjärtmes 2 

ALAARV Sånglärka 1 

ANTPRA Ängspiplärka 1 

ANTTRI Trädpiplärka 7 

ASIOTU Hornuggla 1 

BOMGAR Sidensvans 2 

CAPEUR Nattskärra 1 

CARCAR Steglits 1 

CARERY Rosenfink 4 

CARMEA Gråsiska 5 

CARMEAC Gråsiska underart cabaret 1 

CARSPI Grönsiska 26 

CERFAM Trädkrypare 67 

COCCOC Stenknäck 2 

CORRAX Korp 1 

DELURB Hussvala 1 

DENMAJ Större hackspett 5 

EMBCIT Gulsparv 2 

EMBSCH Sävsparv 1 

ERIRUB Rödhake 2435 

FALTIN Tornfalk 3 

FICALB Halsbandsflugsnappare 2 

FICHYP Svartvit flugsnappare 105 

FICPAR Mindre flugsnappare 15 

FRICOE Bofink 51 

FRIMON Bergfink 26 

HALALB Havsörn 1 

HIPICT Härmsångare 12 

HIRRUS Ladusvala 5 

JYNTOR Göktyta 7 

LANCOL Törnskata 5 

LOCNAE Gräshoppsångare 2 

LUSLUS Näktergal 16 

LUSSVE Blåhake 25 

MERSER Småskrake 1 

MUSSTR Grå flugsnappare 65 

OENOEN Stenskvätta 3 

PARATE Svartmes 1 

PARCAE Blåmes 8 

PARMAJ Talgoxe 180 

PHOOCH Svart rödstjärt 2 

PHOPHO Rödstjärt 281 

PHYCOL Gransångare 257 

PHYCOLC 
Gransångare underart 

collybita 10 

PHYCOLT Gransångare underart tristis 1 

PHYDES Lundsångare 6 

PHYINO Taigasångare 1 

PHYINOI Taigasångare 1 

PHYLUS Lövsångare 516 

PHYSIB Grönsångare 14 

PRUMOD Järnsparv 80 

PYRPYR Domherre 10 

REGIGN Brandkronad kungsfågel 1 

REGREG Kungsfågel 1083 

SAXRUB Buskskvätta 11 

SCORUS Morkulla 2 

SERSER Gulhämpling 1 

STUVUL Stare 1 

SYLATR Svarthätta 113 

SYLBOR Trädgårdssångare 24 

SYLCOM Törnsångare 148 

SYLCUR Ärtsångare 627 

TROTRO Gärdsmyg 119 

TURILI Rödvingetrast 67 

TURMER Koltrast 56 

TURPHI Taltrast 157 

TURPIL Björktrast 3 

TURVIS Dubbeltrast 1 

Totalt:  6718 

Ringmärkare under 2019 

MIKKOLA KARNO 167 

AALTO TAPIO 2454 

TIRRI INA 677 

SWAHN TOMAS 758 

SANTAHARJU JARKKO 333 

LAUKKANEN SAMPO 2026 

HINTIKKA JUKKA 8 

LAMPINEN MARKUS 295 

  6718 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringmärkning av en tornfalk (foto Markus 

Lampinen) 

Ringmärkare Sampo Laukkanen och hans son såg 

denna kopparödla ute på Lågskär i slutet av april. 

(foto Sampo Laukkanen) 

Ringmärkt Brandkronad kungsfågel (foto Soili 

Leveelahti) 

   

  

   

  

  



Observerade arter på Lågskär 2019 

Vår 13.1 - 15.6   Sommar 7.7 - 26.8   Höst 27.9 - 26.12 

Art Första  Sista  Maxantal   Första Sista  Maxantal   Första Sista  Maxantal 

Knölsvan 13.1 14.6 38   9.7 15.8 70   27.8 26.12 38 

Sångsvan 13.1 12.6 8   8.7 16.7 1   3.10 15.10 3 

Sädgås 18.4 20.4 40           28.9 21.10 152 

Sädgås rossicus 29.3 29.3 5                 

Bläsgås 1.4 20.4 5           16.10 21.10 55 

Grågås 28.3 14.6 186   7.7 10.8 111   28.9 23.10 33 

Kanadagås 31.3 24.4 2           28.9 28.9 2 

Vitkindad gås 5.4 14.6 108           28.9 21.10 4004 

Prutgås                 28.9 3.10 160 

Rödhalsad gås                 17.10 17.10 1 

Gravand 28.3 11.6 2                 

Bläsand 28.3 13.6 60   7.7 15.8 4   27.9 23.10 136 

Snatterand 28.3 14.6 10   7.7 15.8 30   27.9 22.10 22 

Kricka 28.3 14.6 70   7.7 15.8 50   27.9 23.10 51 

Gräsand 13.1 14.6 62   7.7 15.8 90   27.9 26.12 170 

Stjärtand 20.4 26.5 8           27.9 21.10 19 

Årta 20.4 26.4 2                 

Skedand 6.4 14.6 15   8.7 15.8 30   28.9 21.10 4 

Brunand 26.5 26.5 1                 

Vigg 13.1 14.6 150   7.7 15.8 120   27.9 23.10 100 

Bergand 20.4 14.5 2           11.10 23.10 10 

Ejder 28.3 14.6 22 000   7.7 15.8 4260   28.9 23.10 300 

Praktejder 22.4 31.5 1                 

Alförrädare 1.4 1.4 1                 

Alfågel 13.1 10.6 12 000   8.7 5.8 1   28.9 23.10 9000 

Sjöorre 28.3 13.6 646   7.7 6.8 28   28.9 23.10 109 

Svärta 29.3 14.6 196   7.7 15.8 60   28.9 23.10 150 

Knipa 29.3 14.6 34   7.7 15.8 8   28.9 23.10 30 

Salskrake 31.3 31.3 1           4.10 6.10 1 

Småskrake 28.3 14.6 120   7.7 15.8 175   27.9 23.10 220 

Storskrake 13.1 14.6 155   9.7 3.8 2100   27.9 23.10 1500 

Smålom 30.3 12.6 7   5.8 5.8 2   1.10 22.10 4 

Storlom 2.4 14.6 410   10.7 6.8 2   28.9 22.10 79 

Vitnäbbad islom 5.5 5.5 1                 

Skäggdopping 3.4 14.6 5   10.7 15.8 12   28.9 9.10 2 

Gråhakedopping 30.3 24.5 7   5.8 5.8 1   10.10 21.10 1 

Svarthakedopping 17.4 19.4 4   19.7 9.8 2   29.9 30.9 2 

Storskarv 30.3 14.6 276   7.7 15.8 767   28.9 23.10 338 

Gråhäger 30.3 8.6 5   7.7 15.8 55   27.9 16.10 6 

Bivråk 12.5 25.5 4                 

Havsörn 13.1 14.6 25   7.7 15.8 5   27.9 26.12 12 

Brun glada 25.5 25.5 1                 

Brun kärrhök 17.4 1.6 2           27.9 27.9 1 



Blå kärrhök 31.3 25.5 5           28.9 19.10 11 

Duvhök 20.4 26.4 1           13.10 13.10 1 

Sparvhök 29.3 26.5 29   3.8 15.8 4   27.9 23.10 39 

Ormvråk 31.3 25.5 3           2.10 4.10 8 

Fjällvråk 14.4 15.5 6           2.10 22.10 2 

Fiskgjuse 20.4 5.6 2   13.8 13.8 1         

Tornfalk 13.1 12.6 3   7.7 15.8 10   28.9 5.10 1 

Aftonfalk 6.5 6.5 1                 

Stenfalk 30.3 22.4 1           28.9 22.10 3 

Lärkfalk 12.5 7.6 4   10.7 13.8 1         

Pilgrimsfalk 5.4 15.5 1           29.9 5.10 2 

Vattenrall 4.4 14.6 2   8.7 15.8 4   29.9 23.10 3 

Kornknarr 18.5 18.1 1   7.7 7.7 1   14.10 14.10 1 

Trana 30.3 9.6 44           2.10 2.10 181 

Strandskata 28.3 14.6 233   7.7 15.8 22   3.10 3.10 1 

Skärfläcka 12.5 12.5 2                 

Mindre strandpipare 18.4 16.5 1                 

Större strandpipare 28.3 14.6 16   10.7 15.8 45   27.9 5.10 7 

Ljungpipare 28.3 20.5 8   8.7 14.8 6   27.9 17.10 6 

Kustpipare 10.5 25.5 1   3.8 15.8 4   27.9 14.10 5 

Tofsvipa 30.3 14.6 9   7.7 15.8 4         

Kustsnäppa 17.5 17.5 4   8.8 15.8 7         

Sandlöpare 26.5 27.5 2   18.7 14.8 2         

Småsnäppa         14.7 14.8 2         

Mosnäppa 10.5 23.5 8   9.7 15.8 3         

Spovsnäppa         8.7 7.8 2         

Skärsnäppa 30.3 27.5 350           29.9 23.10 45 

Kärrsnäppa 10.5 30.5 29   7.7 15.8 40   27.9 6.10 9 

Myrsnäppa 22.5 22.5 1                 

Brushane 24.4 14.6 2   7.7 15.8 8   28.9 29.9 1 

Dvärgbeckasin 2.4 16.5 1           28.9 21.10 1 

Enkelbeckasin 30.3 16.5 18   7.7 15.8 14   27.9 23.10 11 

Morkulla 31.3 2.6 4   5.8 10.8 1   3.10 20.10 4 

Myrspov 22.4 5.6 35   3.8 15.8 6         

Småspov 25.4 11.6 9   3.8 15.8 2         

Storspov 5.4 5.6 485   7.7 15.8 14   3.10 3.10 1 

Svartsnäppa 6.5 14.6 13   7.7 15.8 5         

Rödbena 18.4 14.6 10   7.7 15.8 19         

Gluttsnäppa 20.4 14.6 9   7.7 15.8 21   28.9 2.10 1 

Skogssnäppa 30.3 14.6 6   8.7 15.8 6         

Grönbena 23.4 5.6 11   7.7 15.8 25         

Drillsnäppa 24.4 10.6 4   7.7 15.8 3         

Roskarl 22.4 14.6 12   8.7 15.8 15         

Bredstjärtad labb                 29.9 30.9 1 

Kustlabb 29.3 14.6 12   8.7 15.8 13   5.10 6.10 1 

Dvärgmås 11.5 12.5 3           29.9 12.10 59 



Skrattmås 28.3 14.6 111   8.7 15.8 100   27.9 26.12 230 

Fiskmås 13.1 14.6 250   3.8 15.8 668   27.9 26.12 3000 

Silltrut 3.4 14.6 21   7.7 15.8 62   27.9 12.1 2 

Gråtrut 13.1 14.6 40   8.7 15.8 30   27.9 23.10 21 

Havstrut 28.3 14.6 15   10.7 15.8 12   2.10 23.10 1 

Skräntärna 14.4 2.6 2   4.8 14.8 2         

Kentsk tärna 20.5 20.5 1                 

Fisktärna 21.4 13.6 6   7.7 15.8 25         

Silvertärna 25.4 14.6 350   7.7 15.8 129         

Sillgrissla 2.4 14.6 10   9.8 11.8 1         

Tordmule 30.3 14.6 150   9.7 15.8 145   28.9 22.10 7 

Tobisgrissla 28.3 14.6 100   9.7 15.8 90   28.9 23.10 70 

Skogsduva 30.3 7.6 3   9.7 10.7 1   27.9 22.10 10 

Ringduva 28.3 14.6 500   7.7 10.8 44   27.9 23.10 14850 

Turkduva 12.6 12.6 1                 

Turturduva 30.5 30.5 1                 

Gök 10.5 11.6 3   9.7 15.8 5         

Hornuggla 21.4 25.5 1           6.10 26.12 2 

Jorduggla 31.3 27.5 3           27.9 22.10 2 

Hökuggla                 8.10 8.10 1 

Nattskärra 18.5 7.6 2   5.8 10.8 1         

Tornseglare 12.5 14.6 41   7.7 15.8 224         

Biätare 8.6 8.6 1                 

Härfågel 24.4 26.4 1                 

Göktyta 24.4 27.5 4                 

Större hackspett 30.3 17.5 2   3.8 4.8 1         

Trädlärka 2.4 25.4 1           30.9 14.10 4 

Sånglärka 28.3 6.6 10   5.8 5.8 1   28.9 23.10 51 

Berglärka                 17.10 17.10 1 

Backsvala 23.4 14.6 2   7.7 9.8 3         

Ladusvala 20.4 14.6 31   9.7 15.8 25   10.10 13.10 1 

Hussvala 18.4 14.6 50   7.7 15.8 40         

Sibirisk piplärka                 29.9 29.9 1 

Större piplärka                 29.9 29.9 1 

Trädpiplärka 17.4 8.6 15   11.7 15.8 7   28.9 19.10 2 

Ängspiplärka 30.3 1.6 48   10.7 15.8 3   27.9 23.10 208 

Rödstrupig piplärka 20.5 25.5 1                 

Skärpiplärka 28.3 10.6 5   23.7 15.8 3   27.9 7.10 2 

Gulärla 25.4 7.6 85   9.7 15.8 20   2.10 2.10 1 

Sädesärla 29.3 14.6 15   8.7 15.8 15   27.9 11.10 22 

Sädesärla yarelli 31.5 31.5 1                 

Sidensvans 7.4 26.4 5           7.10 26.12 25 

Gärdsmyg 28.3 19.5 20           27.9 26.12 38 

Järnsparv 28.3 24.5 36   18.7 18.7 1   27.9 26.12 18 

Rödhake 28.3 5.6 600   8.7 15.8 3   27.9 23.10 81 

Näktergal 10.5 14.6 10   16.7 14.8 3         



Blåhake 11.5 5.6 20                 

Svart rödstjärt 3.4 4.6 6   8.7 8.7 1   23.10 23.10 1 

Rödstjärt 23.4 12.6 114           28.9 29.9 2 

Buskskvätta 24.4 8.6 24   3.8 15.8 8         

Svarthakad buskskvätta 2.4 2.4 1                 

Stenskvätta 4.4 11.6 20   7.7 15.8 12   28.9 29.9 1 

Ringtrast 4.4 25.5 1           6.10 13.10 1 

Koltrast 28.3 14.6 20   8.7 11.7 1   27.9 26.12 48 

Björktrast 30.3 2.6 14   10.7 11.8 2   28.9 26.12 100 

Taltrast 30.3 6.6 120   8.7 10.7 3   28.9 23.10 72 

Rödvingetrast 30.4 24.5 150           28.9 23.10 84 

Dubbeltrast 30.3 23.5 72           28.9 22.10 24 

Gräshoppsångare 7.5 20.5 1                 

Flodsångare         9.7 9.7 1         

Sävsångare 6.5 14.6 4   16.7 16.7 1         

Busksångare 17.5 12.6 1   15.7 15.7 1         

Kärrsångare 26.5 14.6 8   7.7 11.7 3         

Rörsångare 18.5 14.6 7   7.7 9.8 2   29.9 29.9 2 

Härmsångare 13.5 11.6 42   8.7 13.8 2         

Stäppsångare 5.6 5.6 1                 

Eksångare 14.6 14.6 1                 

Höksångare 9.6 10.6 1           20.10 20.10 1 

Rödstrupig sångare 29.5 29.5 1                 

Ärtsångare 23.4 14.6 288   10.7 15.8 25   30.9 20.10 1 

Törnsångare 10.5 14.6 44   8.7 15.8 15         

Trädgårdssångare 10.5 8.6 38   10.7 12.8 3         

Svarthätta 23.4 14.6 28   7.7 5.8 2   28.9 21.10 2 

Lundsångare 15.5 14.6 4   22.7 15.8 1         

Kungsfågelsångare 19.5 19.5 1           28.9 20.10 1 

Taigasångare                 28.9 20.10 2 

Brunsångare                 20.10 21.10 1 

Grönsångare 24.4 4.6 6   8.7 15.8 4         

Gransångare 3.4 14.6 60   7.7 15.8 4   28.9 23.10 21 

Lövsångare 23.4 11.6 194   7.7 15.8 20         

Kungsfågel 28.3 24.5 250   7.7 7.7 1   28.9 23.10 226 

Brandkronad kungsfågel 18.4 18.4 1                 

Grå flugsnappare 12.5 10.6 115   9.7 15.8 12   30.9 11.10 1 

Mindre flugsnappare 10.5 3.6 11           27.9 6.10 2 

Halsbandsflugsnappare 10.5 26.5 1                 

Svartvit flugsnappare 24.4 8.6 32   10.7 15.8 15   20.10 20.10 1 

Pungmes 4.4 5.4 1                 

Stjärtmes                 28.9 9.10 9 

Svartmes 30.3 6.5 2           7.10 16.10 2 

Blåmes 28.3 19.4 12           4.10 23.10 57 

Talgoxe 13.1 14.6 12   7.7 11.7 1   28.9 26.12 253 

Trädkrypare 2.4 20.4 4           28.9 23.10 24 



Törnskata 11.5 14.6 17   6.7 15.8 6         

Varfågel 2.4 5.4 1           28.9 23.10 2 

Nötskrika                 8.10 8.10 1 

Kaja 30.3 6.6 285           3.10 23.10 1258 

Råka 30.3 11.6 2                 

Kråka 13.1 14.6 275   11.7 15.8 25   27.9 26.12 280 

Korp 13.1 14.6 3   7.7 15.8 3   28.9 23.10 3 

Stare 13.1 14.6 53   7.7 13.8 90   28.9 23.10 84 

Sommargylling 5.6 5.6 1                 

Pilfink 21.4 21.4 1   10.7 15.8 2   5.10 23.10 8 

Bofink 30.3 14.6 513           27.9 23.10 1129 

Bergfink 30.3 3.6 127   15.8 15.8 2   27.9 23.10 2336 

Gulhämpling 6.5 6.5 1                 

Grönfink 13.1 1.6 10           28.9 26.12 24 

Steglits 30.3 27.5 5           29.9 23.10 21 

Grönsiska 13.1 14.6 865   7.7 11.7 13   27.9 26.12 3161 

Hämpling 30.3 13.6 4   11.7 4.8 1   30.9 23.10 14 

Vinterhämpling 31.3 21.4 9                 

Gråsiska 30.3 5.6 26   14.7 3.8 1   29.9 23.10 75 

Snösiska 5.4 5.4 1                 

Bändelkorsnäbb         17.7 4.8 3   5.10 5.10 1 

Mindre korsnäbb 19.4 3.6 7   7.7 11.7 10   4.10 9.10 4 

Större korsnäbb                 23.10 23.10 3 

Rosenfink 13.5 10.6 10   7.7 15.8 6         

Domherre 30.3 26.4 17           4.10 23.10 155 

Stenknäck 31.3 7.6 1           14.10 14.10 3 

Lappsparv 4.4 26.4 1                 

Snösparv 30.3 3.4 1           1.10 23.10 29 

Gulsparv 30.3 29.5 4   5.8 5.8 1   29.9 23.10 21 

Ortolansparv 25.4 7.6 1                 

Sävsparv 28.3 10.6 15           28.9 23.10 18 

Kornsparv 17.5 3.6 1                 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stäppsångare på Lågskär. (foto Touko Torppa) 



Renoveringen av fyrvaktarhuset del 5 

 

Även denna vår fortsatte vi med upprustningen av fyrvaktarhuset. På årets agenda stod ny 

brädfodring på östra långsidan och sydöstra hörnet. Elis, Arne och Jonas skulle även stärka 

upp vindfångens stommar och lägga ny brädfodring på dem. De var så snabba detta år så vi 

hann genomföra en bonus del. Vi bytte ut hela södra gaveln på uthuset. Byggarna rev det 

gamla och byggde upp en ny stomme och gjorde början av brädfodringen. Kostnaden för detta 

års renovering blev: 22053,80€ fördelat på transporter 2450, material 4417,50 och 

löner/arvoden för timmermännen 15186,30. 

 

 
Elis och Jonas i aktion. Före och efter. (foto Lågskärs fågelstation) 

 
 



 
Nya brädfodringen är på plats (foto Johan Ekholm) 

 

 
Demolering av utedassens väggar och vedlidrets gavel. (foto Johan Ekholm) 

 



 

 
Tömning av utedassen. Medan Elis och Jonas bygger upp den nya stommen för väggen. (foto Johan Ekholm) 

 

 

Talkon som utförts på Lågskär under 2019. 

 

I mitten av april var det dags 

igen för oss från styrelsen att 

åka ut över dagen till 

Lågskär. Vi byggde en 

disksstation ute på gården 

med den bästa utsikten över 

Lågskär, satt upp nya 

infoskyltar för besökare på 

Lågskär. En skylt på fyren, 

två skyltar på varje sida av 

norra stenpiren och en skylt i 

fiskköparhamnen. Dessutom 

tog vi mått på hur mycket 

nytt panelvirke vi behövde 

beställa till vårens 

renovering.  

 

Åke och Pejk skruvar ihop och sätter upp de nya infoskyltarna (foto Johan Ekholm) 
 



På föreningens långhelg ute på Lågskär utförde deltagarna en hel del talkoarbeten. Vi målade 

huset. Byggde väggen till uthuset klart. Grundmålade den och tömde innehållet i utedasset. Vi 

städade upp gårdsplanen. Bar in stockarna och panelen i lidren för skydd inför nästa år. Vi 

målade även dörren till fyren.  

 

 

Diskbänken är klar. (foto Johan Ekholm)  Kaj målar fyrdörren. (Foto Jonas Grönlund) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke och Per Anton bygger upp nya väggen. (foto Jonas Grönlund) 



 
 

Städning av gårdsplanen och målning av de nya panelerna på östra långsidan. (foto Jonas Grönlund)  

 

 
Målningstalko av södra vindfånget. (foto Jonas Grönlund) 

 

 



 
Tage och Henry städar bort de gamla stockarna (foto Jonas Grönlund) 

 

Vi förnyade även träbroarna/ spångarna från Fiskköparhamnen upp till Södra alskogen. 

  
Nya bron vid Södra alskogen (foto Johan Ekholm) 

 

 



Signilskär 2019 

Antti Tanskanen och Jörgen Eriksson 

Bemanningen 

Vinter 

Efter stormen Alfrida vid årsskiftet besökte Jörgen Eriksson, Antti Tanskanen samt Rauno 

Yrjölä Signilskär 16.1. och gjorde nödvändiga takreparationer. Tre havsörnar samt 40 knipor 

observerades men syftet var nog att granska skador.  

Vår – Sommar 

Det var ingen bemanning under våren. Den 6.6. besöktes stationen kort av Jörgen Eriksson 

och Torsten Stjernberg i samband med den årliga havsörnskontrollen i den västra skärgården. 

Den 14.6. kom Jörgen Eriksson samt Antti Tanskanen till stationen, då bland annat en 

undersökning gjordes av köksspisen Antti Tanskanen stannade till 17.6. Antti Halkka med 

familjen kom 20.6. och stannade tills 28.6. Antti Tanskanen och Johanna Oja var på plats 3.-

9.7.Transport av byggmaterial med hjälp av yngre krafter gjordes den 25. - 26.7. JE med hjälp 

av Johan Eriksson och Mika Kontio skötte saken, samtidigt utfördes visst underhållsarbete. 

Antti Tanskanen och Jörgen Eriksson påbörjade reparationen av verandataket 8.-12.8. Arbetet 

fick på grund av det ostadiga vädret lämnas på hälften.   

Höst 

22.-25.8 Besökte Holmen Harri Hölttä, Erkki Nenonen, Matti Nieminen, Heikki Vasamies 

samt Tapani Veistola.  Den 27.- 28.8 besöktes stationen för smärre underhållsarbeten av 

Jörgen E. Ytterligare ett besök gjordes den 26.9, då mest med tanke på möjligheterna att 

bevittna rovfågelflyttning. Denna var 

dock svag, några tiotal sparvhökar i 

stort sett. Familjen Partanen besökte 

Signilskär 28.-29.9. Ari Lehtinen 

kom 29.9 och Matti Häppölä 

stannade 13.-19.10 och 20.10 var 

ÅFF:s utflykt till holmen.  Ari 

Lehtinen stannade ända till 31.10. då 

stationen stängdes för säsongen. 

 

Takprydnader på fågelstation: En havsörn på 

varje skorsten (foto Jörgen Eriksson) 

 

 



 

 

 

 

 

 

Förberedelser för renovering av verandatak 25.- 26.7. Materialtransport och Johan Eriksson målande 

verandapanelen (ovan) (foto Jörgen Eriksson) 

 

 

 

 

 

 

 

Mera material ut den 8.8. Skivorna används för att få takfallen kraftiga nog att kunna spika fast takfilten i, efter 

att ha fyllt undersidan med friskt trä. (foto Jörgen Eriksson) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antti T. Justerar kanten på tak faneren t.v. Det gamla brädtaket under är fortfarande felfritt, förutom i yttre 

kanterna, så det fanns ingen orsak att byta hela underlaget, allra minst mot virke av dagens undermåliga kvalitet. 

(foto Jörgen Eriksson) 



 

 

 

 

 

 

 

Underlagspappen på plats. (T.v.)  Nästa säsong renoveras andra sidan och hela taket får den slutliga takfilten. 

T.h: Skorstensbeklädnaden reparerades och målades också. (foto Jörgen Eriksson) 

 

Vädret  

Sommar 

Våren var torr och torkan fortsatte på 

sommaren. I juni regnade det 26 mm i 

Jomala Jomalby. Lika lite som året 

innan. Mot slutet av sommaren kom 

det mera regn men mindre än normalt. 

(Bild 1). Försommaren var inte 

speciellt varm i skärgården och 

värmeböljan kom först i mitten av 

juli. Augusti var tämligen varm och 

vindarna mestadels svaga.  

 

Höst 

Hösten var våt, vindarna var mestadels 

måttliga. Under september - december 

regnade det 435mm i Jomalby. Hösten 

hade lite ovanliga vindförhållanden för 

sydvästliga vindar var inte dominerande 

(Bild 2). Då hade flyttfåglar mer än 

vanlig medvind och sidovindar vilket kan 

ändra flyghöjden och rutten. 

Temperaturen sjönk under hösten 

tämligen stabilt men var kanske en 

Bild 1 År 2019 regn mängder per månad  

iJomala Jomalby  
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Bild 2 Vindar under hösten var ganska jämt från alla håll 



aning varmare än normalt (Bild 3). 25.-26.10 var disigt på Signilskär, men annars var sikten 

tämligen bra under hösten. 

 

 

 

Fågelobservationer 

Sommaren 

14.– 17. juni observerades lokala fåglar. Den mest intressanta observationen var svartpannad 

törnskata (LANMIN), som hittades 15.6. vid de gamla väderkvarnsruinerna. Fågeln sågs även 

följande dag och senare i juni samt i juli ända till 6.7. Detta är väldigt ovanligt att svartpannad 

törnskata stannar i samma område 

nästan hela sommaren I Finland. 

Som närmast häckar den i södra 

Balticum och övervintrar i södra 

Afrika.   

 

 

 

 

 

 

 

Svartpannad törnskata på Signilskär (foto Jörgen Eriksson) 
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Bild 3 Hösten var blöt, inte alls stormig och tämligen varmt 



I juni gjorde Antti Halkka skärgårdsfågel inventeringar i nord västra skärgården omkring 

midsommar. Tordmulen är en vanlig häckfågel i området, största kolonierna i norr (bild 4).  

Speciellt stor är kolonin på Norra Sälskär, men stora kolonier finns också vid öppet hav på de 

yttersta större holmarna där det finns gömställen under stenblock. Tobisgrisslan gillar också 

springor i berg som boplats och häckar mer spritt i skärgården (bild 5). Arten utnyttjar också 

stenåkrar och är därför inte så beroende av stora stenar. I Signilskärs skärgård använder 

tobisgrisslan sprängda fästningar tex. på Signilskär, Enskär och Töllingarna.  Båda arter har 

haft tämligen stabil stamutveckling. Däremot har labben blivit en allt vanligare syn i 

skärgården och häckar överallt i yttre skärgården (bild 6). Den häckar också i 

mellanskärgården, men områden runt Emskär och Finbo var inte inventerade 2019. Det 

samma gäller också för tobisgrisslan, för tex. på Röda Kon har funnits en tobisgrisslekoloni 

tidigare år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I juli (3.-9.7.) observerades ingen flyttning, bästa 

dagen noterades 12 flyttare av vilka 11 var grågäss.  

Av lokala fåglar var ett tran par nämnvärt, 10 

småspov och bästa dagen 10 labbar. 5.7. hittades en 

turturduva och svartpannad törnskata var på plats. 

Under besöket förberedes verandarenovering. I 

början av augusti renoverades verandas tak, och 

fågelobservationer gjordes på sidan. 8.8. flyttade 

240 skarvar 9.8. 10 häger.  

 

 

Bild 4 - 5 Tordmule (T.v.) och Tobisgrissla (T.h.) observationer i juni, storleken av cirkelns storlek enligt antal individer 

Bild 6 Labbobservationer i juni   

 



Höst 

Hösten var bemannad i två perioder, 22.-25.8 samt 29.9.-31.10. Första perioden var 

flyttningen inte särskilt livlig, dagsummorna blev under tusen individer. Märkvärdig var 

tornsvalans flyttning 23.8., 250 individer. Samma dag sökte sig också 300 skrattmås mot väst.  

Under hela höstperioden observerades 120 tusen flyttfåglar, cirka 3400 per dag (bild 7). 

Endast under fyra dagar steg dagsumman knappt över tio tusen individer. Flyttningen hade en 

lite livligare period 21.-23.10 då det flyttade mestadels kajor och kråkor men också 

björktrastar. Sista rushen var 30.10 med två tusen gråsiskor och fem tusen björktrastar. 

Stationen stängdes nästa dag, så möjligen fortsatte den livliga flyttningen i november.  

Andfåglar 

Hösten gav 6771 flyttande ejdrar, nästan alla flyttade den 21.10.:  1177 vitkindad gås, 291 

sångsvanar och 315 bläsänder, tillsammans 10 250 andfåglar. Andra andfåglar var fåtaliga 

och sena hösten gjorde att sjöfåglarna stannade länge i insjöarna och vid kusten. Faktisk blev 

det ingen vinter alls åtminstone före mitten av februari 2020 då detta skrevs. 

Rovfåglar  

Rovfågelflyttning var svag, 600 individer varav 386 sparvhökar. 139 ormvråkar och 24 blå 

kärrhökar var andra talrika arter. Tolv pilgrimsfalkar observerades av dem tre den 22.10.  

Över hundra rovfåglar flyttade enbart den 23.10 med sparvhöken i täten. Möjligen ändrade 

vindförhållanden flyttnings rutten från det normala och rovfåglar syntes mindre än normalt. 

Vadare 

214 vadare under hela hösten är väldigt lite. Tranor observerades 41 och ljungpipare 62 samt 

37 kärrsnäppor. Tretton skärsnäppor den 13.10 är en bra iakttagelse för dom syns sällan utom 

i yttre skärgården.  

Måsfåglar och alkor 

Flyttningen var marginell, 302 skrattmåsar 23.8. och 50 24.8. Endast 59 flyttande fiskmåsar 

och en tretåig mås hittades i oktober. Tobisgrissla hade ingen flyttning (12 ind.) och samma 

gäller tordmule.  

 

 

 

Flyttande blå kärrhökhona den 28.8.2019,  

Signilskär (foto Jörgen Eriksson) 
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Duvor 

175 duvor, nästan alla ringduvor. Summan är en av lägsta i mannaminne. Troligen har 

duvorna flugit högt över Ålands hav och inte varit synbara från Signilskär.  

Ugglor och hackspettar 

Himlen var tom och obebodd, en enstaka större hackspett flyttade och en lokal jorduggla 

visade att det finns ugglor kvar. Lokala var en större och tre mindre hackspettar. 

Tättingar 

Hösten 2019 bjöd inga överraskande storflyttare men björktrastar flyttade 15 tusen och 

sidensvansar tre och halv tusen. Intressanta är, att hälften av sidensvansarna samt fem tusen 

björktrastar flyttade under de sista två bemanningsdagarna. Mesar hade en svag höst, drygt 

tusen observerades. Kråkfåglar hade tämligen normalt flyttning, 67 tusen och finkar något 

lugnare med bara 5 tusen individer. Gråsiskor och grönsiskor flyttade båda cirka fem tusen, 

grönsiskor lite före gråsiskor under andra halvan av oktober. Positivt är att grönfinken är lite 

tillbaka, höstens summa översteg tusen individer liksom domherre som är en sen flyttare. 

Kanske en liten överraskning var det stora antalet snösparvar: 419 flyttande, 388 22.10. 

Samma dag flyttade också tre berglärkor, då tömdes fjällen. 

Kråkfåglar flyttar över långa perioder och 15.10 samt 21.-24-10 var livlig flyttning av både 

kaja och kråka. Kajor flyttar en aning tidigare och första halvan av oktober dominerar kajor 

medan andra halvan kråkor.  

Bild 7. Höstflyttning  

 



Trastar flyttade ganska mycket, 15 300 björktrastar samt 20 taltrastar och 150 rödvingetrastar. 

Dubbeltrastar syntes 25 och en ringtrast. Sidensvans flyttade sent, de sista fyra 

bemanningsdagarna bjöd på 3000 av 3600 flyttare. Av piplärkor observerades fem arter, 529 

flyttande samt 246 lokala ängspiplärkor, 4 trädpiplärkor, 13 lokala skärpiplärkor, en 

rödstrupig piplärka och en sibirisk piplärka. Sånglärkor syntes 61 flyttande, 3 berglärkor 

22.10. Tre lokala stenknäckar observerades i slutet av oktober, den sista 28.10 

Insektsätare är få i oktober och alla utom en av 11 flyttande ladusvalor observerades redan i 

slutet av augusti. Lokala var 3 gransångare och en taigasångare. Antal lokala mesar var drygt 

två tusen, hälften blåmesar. Domherrar flyttar sent, total summan cirka 500.  

Antal lokala fåglar varierade mestadels mellan 100 och 1000 individer under hösten. Enda 

dag det översteg 100 var 30.10 då det observerades 100 lokala björktrastar och 800 

sidensvansar. Under hösten det var ingen ringmärkning vilket påverkar det minskande antalet 

observerade lokala småfåglar. Ringmärkaren hittar väldigt effektivt småfåglar som gömmer 

sig med hjälp av fågelnäten. 

Vi tackar alla observatörer, speciellt Antti Halkka för sommarens inventeringar och Ari 

Lehtinen för höstens flyttobservationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Understens fyr i solnedgången (foto Jörgen Eriksson) 

 

 



Resultatet i Kommunkrysset 

 

Årets interna tävling var uppdelad i två moment. Person och kommunlag. Alla som deltog i 

tävlingen hade en personlig lista på vilka arter som hen såg i dennes hemkommun. Men var 

det flera som var bosatta i samma kommun så samarbetade man med att sammanställa sina 

listor för att få slutresultatet. Detta är redovisat i sammanställningen här under. Jomala drog 

det längsta strået detta år, tätt följt av Mariehamn, Lemland och Brändö. Från Jomala deltog 

två personer, i Mariehamn tre personer, i Lemland tre personer och från Brändö en person. 

 

 
  Mariehamn  Jomala  Lemland  Finström  Brändö  Geta  Antal 

/kommun 

Totala arter 

Antal 158 162 155 48 154 107   204 

Art           

Knölsvan x x x x x x 6 x 

Sångsvan x x x x x x 6 x 

Sädgås x x     x x 4 x 

Bläsgås   x         1 x 

Grågås x x x x x x 6 x 

Kanadagås x x x   x x 5 x 

Vitkindad gås x x x   x   4 x 

Prutgås         x   1 x 

Gravand x x         2 x 

Bläsand x x     x   3 x 

Snatterand x x x       3 x 

Kricka x x x   x   4 x 

Gräsand x x x x x x 6 x 

Stjärtand   x         1 x 

Skedand x x x   x   4 x 

Brunand x x x   x   4 x 

Vigg x x x x x x 6 x 

Bergand x x x   x   4 x 

Ejder x x x   x x 5 x 

Alfågel x x x   x   4 x 

Sjöorre   x x   x   3 x 

Svärta x x x   x   4 x 

Knipa x x x   x x 5 x 

Salskrake x x x   x   4 x 

Småskrake x x x   x x 5 x 

Storskrake x x x   x x 5 x 

Orre   x     x   2 x 

Fasan   x x   x x 4 x 

Smålom     x     x 3 x 

Storlom x x x   x x 5 x 

Smådopping x x         2 x 

Skäggdopping x x x   x x 5 x 



Gråhakedopping x   x   x   3 x 

Svarthakedopping x   x   x x 4 x 

Storskarv x x x   x x 5 x 

Rördrom x     x     2 x 

Ägretthäger x x         2 x 

Gråhäger x x x x x x 6 x 

Vit stork           x 1 x 

Bivråk x x       x 3 x 

Havsörn x x x x x x 6 x 

Brun kärrhök         x   1 x 

Blå kärrhök   x x   x   3 x 

Stäpphök   x         1 x 

Duvhök x x x   x x 5 x 

Sparvhök x x x x x x 6 x 

Ormvråk x x x   x x 5 x 

Fjällvråk x x x   x   4 x 

Kungsörn         x   1 x 

Fiskgjuse x x   x x   4 x 

Tornfalk x x     x   3 x 

Aftonfalk   x     x   2 x 

Stenfalk x x     x   3 x 

Lärkfalk x x x   x x 5 x 

Pilgrimsfalk x       x   2 x 

Vattenrall x   x   x   3 x 

Sothöna x x x   x   4 x 

Trana x x x x x x 6 x 

Strandskata x x x   x x 5 x 

Skärfläcka     x       1 x 

Mindre strandpipare x x         2 x 

Större strandpipare x x x   x x 5 x 

Ljungpipare   x       x 2 x 

Kustpipare x       x   2 x 

Tofsvipa x x x x x x 6 x 

Mosnäppa x   x       2 x 

Skärsnäppa   x x       2 x 

Kärrsnäppa     x     x 2 x 

Myrsnäppa     x       1 x 

Brushane   x     x   2 x 

Enkelbeckasin x x x   x   4 x 

Morkulla x x x   x x 5 x 

Myrspov   x x       2 x 

Småspov x x x   x x 5 x 

Storspov x x x   x   4 x 

Svartsnäppa x x         2 x 

Rödbena x x x   x x 5 x 

Gluttsnäppa x x x   x x 5 x 



Skogssnäppa x       x x 3 x 

Grönbena x x x     x 4 x 

Drillsnäppa x x x   x x 5 x 

Roskarl x x x   x x 5 x 

Kustlabb x x x     x 4 x 

Dvärgmås   x x x     3 x 

Skrattmås x x x x x x 6 x 

Fiskmås x x x x x x 6 x 

Silltrut x x x   x   4 x 

Gråtrut x x x x x x 6 x 

Havstrut x x x   x   4 x 

Skräntärna x x x   x x 5 x 

Kentsk tärna x(lrk)           1 x 

Fisktärna x x x   x x 5 x 

Silvertärna x x x   x x 5 x 

Sillgrissla     x       1 x 

Tordmule   x x   x x 4 x 

Tobisgrissla x x x   x x 5 x 

Tamduva x x     x x 4 x 

Skogsduva x x x   x   4 x 

Ringduva x x x x x x 6 x 

Turkduva x   x x     3 x 

Gök x x x   x x 5 x 

Berguv x       x   2 x 

Hökuggla         x   1 x 

Hornuggla         x   1 x 

Jorduggla   x x       2 x 

Nattskärra     x       1 x 

Tornseglare x x x   x x 5 x 

Kungsfiskare     x       1 x 

Göktyta x x x   x   4 x 

Gråspett         x x 2 x 

Spillkråka x x x   x x 5 x 

Större hackspett x x x x x x 6 x 

Vitryggig hackspett         x   1 x 

Mindre hackspett x x x   x x 5 x 

Trädlärka x x     x x 4 x 

Sånglärka x x x   x x 5 x 

Backsvala x x         2 x 

Ladusvala x x x x x x 6 x 

Hussvala x x x   x x 5 x 

Trädpiplärka x x x   x x 5 x 

Ängspiplärka x x x   x x 5 x 

Rödstrupig piplärka x           1 x 

Skärpiplärka     x   x   2 x 

Gulärla x x x   x   4 x 



Sädesärla x x x   x x 5 x 

Sidensvans x x x   x x 5 x 

Strömstare x x         2 x 

Gärdsmyg x x x x x x 6 x 

Järnsparv x x x x x   5 x 

Rödhake x x x x x x 6 x 

Näktergal x x x   x x 5 x 

Blåhake     x   x   2 x 

Svart rödstjärt   x x   x   3 x 

Rödstjärt x x x   x x 5 x 

Buskskvätta x x x   x   4 x 

Stenskvätta x x x   x x 5 x 

Koltrast x x x x x x 6 x 

Björktrast x x x x x x 6 x 

Taltrast x x x x x x 6 x 

Rödvingetrast x x x   x x 5 x 

Dubbeltrast x x x   x x 5 x 

Gräshoppsångare     x       1 x 

Flodsångare     x   x   2 x 

Sävsångare x x x     x 4 x 

Busksångare x           1 x 

Kärrsångare x x x       3 x 

Rörsångare x x x   x x 5 x 

Härmsångare x   x   x x 4 x 

Höksångare   x x   x   3 x 

Ärtsångare x x x   x x 5 x 

Törnsångare x x x   x x 5 x 

Trädgårdssångare x x x x x x 6 x 

Svarthätta x x x   x   4 x 

Lundsångare     x       1 x 

Kungsfågelsångare     x       1 x 

Grönsångare x x x   x x 5 x 

Gransångare x x x x x x 6 x 

Lövsångare x x x x x x 6 x 

Kungsfågel x x x   x x 5 x 

Grå flugsnappare x x x   x x 5 x 

Mindre flugsnappare     x       1 x 

Svartvit flugsnappare x x x x x x 6 x 

Skäggmes   x         1 x 

Stjärtmes x x     x   3 x 

Talltita   x x x x   4 x 

Tofsmes   x x   x   3 x 

Svartmes x x x x x   5 x 

Blåmes x x x x x x 6 x 

Talgoxe x x x x x x 6 x 

Nötväcka x x x x   x 5 x 



Trädkrypare x x x x x x 6 x 

Sommargylling x           1 x 

Törnskata   x x   x x 4 x 

Varfågel x x x   x   4 x 

Nötskrika x x x x x x 6 x 

Skata x x x x x x 6 x 

Nötkråka x x x   x x 5 x 

Kaja x x x x x   5 x 

Råka x x     x   3 x 

Kråka x x x x x x 6 x 

Korp x x x x x   5 x 

Stare x x x   x x 5 x 

Gråsparv x x x   x   4 x 

Pilfink x x x   x x 5 x 

Bofink x x x x x x 6 x 

Bergfink x x x x x x 6 x 

Grönfink x x x x x x 6 x 

Steglits x x   x x   4 x 

Grönsiska x x x x x x 6 x 

Hämpling x x     x   3 x 

Vinterhämpling   x         1 x 

Gråsiska x x x   x x 5 x 

Snösiska x           1 x 

Bändel korsnäbb x           1 x 

Mindre korsnäbb x x x   x x 5 x 

Större korsnäbb x x x       3 x 

Rosenfink x x x   x x 5 x 

Tallbit x   x       2 x 

Domherre x x x x x x 6 x 

Stenknäck x x         2 x 

Snösparv x           1 x 

Gulsparv x x x x x x 6 x 

Ortolansparv     x       1 x 

Sävsparv x x x   x x 5 x 

 

 

Silvertärna (foto Christer Svedmark) 

 

 

 

 

 



Stadgar 

§1 

Ålands fågelskyddsförening, vars hemort är Mariehamn, har till uppgift att arbeta för utforskandet av 

Ålands fågelfauna samt att verka för skydd av de fågelarter vilka inom landskapet äro fridlysta eller 

eljest i behov av skydd. Föreningen skall även arbeta för att bland allmänheten väcka och underhålla 

intresset för fågelfaunan och för skydd för de miljöer fåglarna äro beroende av. Sina syften 

förverkligar föreningen genom att utöva upplysnings- och publiceringsverksamhet samt genom att 

anordna möten och exkursioner m.m. dylikt. 

 

§2 

Till medlem i föreningen kan antagas varje för föreningens strävanden intresserad fysisk eller juridisk 

person, som av styrelsen godkändes. Till hedersmedlem kan årsmötet, på förslag av styrelsen, utse 

person som på ett framgångsrikt sätt främjat föreningens syften.  Hedersmedlem erlägger ingen 

avgift. Föreningen kan även ha understödjande medlemmar, erlägger en större avgift enligt särskild 

överenskommelse. Medlem erlägger en årlig avgift, som för ett år i gångenfastställs av årsmötet. 

 

§3 

Medlemmar kunna sammansluta sig till lokala föreningar eller sektioner, i överensstämmelse med 

föreningens stadgar och syften. Lokal förening eller sektion äger rätt att fastställa egen årsavgift för 

sina medlemmar samt inneha egna stadgar, vilka godkänts av föreningens årsmöte 

 

§4 

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, som består av ordförande samt fyra medlemmar 

och en ersättare, vilka för ett år i gången utses av årsmötet. För ett år i gången utses av årsmötet 

även två revisorer och en ersättare. 

Styrelsen utser inom sig viceordförande, kassör och sekreterare. Därest någon av de vid årsmötet 

närvarande medlemmar så påyrkar, sker val av styrelse och revisorer med slutna röstsedlar. I 

händelse att rösterna faller lika skall lottning tillgripas då det gäller val, i andra fall är ordförandes 

röst avgörande. 

 

§5 

Styrelsen åligger att handha föreningens angelägenheter samt att ombesörja övriga densamma 

ombetrodda ärenden. Styrelsen är beslutför om tre av dess medlemmar på kallelse av ordförande 

eller vid hinder för denna av viceordföranden, är närvarande vid styrelsemötet. 

 

§6 

Föreningsräkenskaper avslutas per kalenderår och bör överlämnas till revisorerna inom januari 

månad.  

 

§7 

Föreningens namn tecknas av ordförande eller vid förfall för denne av viceordföranden, och kontra 

signeras av sekreteraren eller kassören. 

 

 

 



§8 

Kallelse till föreningens möten sker genom annons i en på orten allmänt utkommande dagstidningar, 

senast fem dagar före mötesdagen. På samma sätt delgives styrelsen övriga tillkännagivanden 

 

§9 

Föreningens årsmöte bör hållas före mars månads utgång och extra möte då styrelsen så anser, eller 

minst tio medlemmar skriftligen därom anhåller hos styrelsen. Vid extra möte må endast de i 

möteskallelsen nämnda frågorna leda till beslut. Vid årsmötet behandlas följande ärenden: 

1. Val av mötesordförande, sekreterare, och två protokolljusterare. 

2. Konstatera huruvida mötet är stadgeenligt sammankallat 

3. Föredrages för godkännande styrelsens verksamhetsberättelse 

4. Föredrages för godkännande och fastställelseföreningens bokslut samt delgives revisorernas 

utlåtande. 

5. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

6. Fastställande av medlemsavgift er för innevarande verksamhetsår 

7. Val av styrelse och revisorer 

8. Frågor som styrelsen framlägges 

9. Frågor som av medlemmar skriftligen, senast två veckor före mötet framställts till styrelsen 

med anhållan om behandling vid årsmötet 

10. Övriga vid mötet väckta frågor  

 

§10 

Föreningen är berättigad att motta donationer och testamenten 

 

§11 

Ändringar av stadgarna eller förslag angående föreningens upplösning skall avgöras av två 

föreningsmöten, varemellan minst 2 veckors tid förflutit. Beträffande ändring av stadgarna och 

föreningens upplösning erfordras vid vartdera mötet minst ¾ röstmajoritet 

 

§12 

I händelse av föreningens upplösning, skall dess tillgångar överlämnas till Ålands landskapsstyrelse 

och användas för främjande av naturskydd inom landskapet Åland. 

 

§13 

I fall som icke förutses i dessa stadgar skall lagen om föreningar gälla 

 

Stadgarna godkända av Justitieministeriet 3.9.1979 

 

Åland fågelskydds förening r.f. grundades 30 mars 1927 och bedriver bland annat ringmärknings och 

observationsverksamhet vid fågelstationerna Lågskär och Signilskär. 


