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1. Sammanfattning

Varannandagsrakning av jglar mom undersökningsomridet

I likhet med 2004 och 2005 genoinfhrdes 2006 inventeringar av främst sadgass, grâgäss,
kanadagass, sãngsvanar och tranor varannan dag morn Umeälvens rnynningsornrde under fàglarnas
uppehàll under vârtlyttningen. Som mest under en dag räknades 1805 sdgiss pâjordbruksmarken
sydväst om Urneà den 25 april. Sträcktoppen lag sãledes klart senare an âren 2004 och 2005.

Sadgass pd undra rastlokaler lungs norrlandskusten

Förutom vid Umeá genomfiirdes rakningar av sadgass pa rastlokaler vid Bránsjön (Vännäs) och vid
Ostträsket (Skeiiefteâ) i Västerbotten samt vid AivikfErsnäs (S. om LuIe) och vid Persofjarden (N.
om Luleà) I Norrbotten. Sädgass började anlända till BrânsjOn kring 1 8 april och till Osttrasket
kring 22 april. Till norrbottenslokalerna kom sadgassen I slutet av april och det största antalet

• sadgass noterades vid Aivik!Ersnãs den 3 maj med totalt 1007 individer. Toppen I antalet sadgass
kring Luleâ lag 2006 endast en vecka senare an toppen I antal sadgass vid rastlokalerna vid Umeâ.
Ar 2005 var tidsskilnaclen nästan tvã veckor. I Norrbotten sträckte sadgassen under 2006 fOrbi
under ungeflir samma tidsperiod som 2004 och 2005.

Var uppeh&ler sig sadgassen under dagtid?

Under 2006 förekom sadgassen mera utspridda an under 2005 dâ tillgângen till föda (öskördade falt
och spillsäd) pa Skäret var mycket stor och flodvattenpolar saknades nästan helt mom

undersokningsomrádet. Ansamlingar av mer an ett hundra sadgass sags 2006 fran den s k Obsladan
i norr till Stöcke strandangar i soder. Foderrika flilt i anslutning till flodvattenpolar samlade sarskilt
rnãnga fãglar. Vattensamlingarna nyttjas regelbundet även under dagtid av sadgass sorn drickar,
hadar och vilar.

Faltvalsana!ys

En detaljerad kartlaggning av fàglarnas val av fiilt gjordes vid nio tiliftillen under perioden 4 april -

12 rnaj. Tillstàndet pa omradets na mare sju hundra flilt bade dokumenterats under sonmiaren och
hosten 2005 med avseende pa groda och markhehandling.

Foderrika flt med otröskad sad eller stuhbàkrar valdes I stor utstrackning. OtrOskade flit sorn bade
• behandlats med betesputs hittades senare ar oskördade flit med clelvis stáende sad. Falt med vail

nyttjades I storre utstrackning under 2006 in under 2005. I)etta herodde till stor del pa att
flodvattenpOlar som iZlretradesvis linus p dessa 11111 används Sorn viloplatser fo Fàglama under
dagtid. Andra [ormer av akermark (inklusive markbehandiade ãkrar) eller betesmark anvinds i
ringa omfaitning av sidgissen och de ovriga arterna,

Uppehullsplatsei under na/ten

Den sena vàren gjorde aft det fanns tlodvattenpolar pa flera platser under sadgassens rastperiod.
Dessa polar användes periodvis sorn nattplats av hetydande rnangder sadgass och andra större arter.
Genorn restaureringen av Stöcke strandangar hörjade sadgassen att använda Sundshálet Som

nattplats. Vasterta den är dock den natiplats som anvündes mest.

LSpI/lnmng.skvanhi/lermng

Systernatiserad rakning av spillning skedde pa Skäret kort efler rastsisongens slut. Resultatet
bekräftar att Ca filgIar nyttjade Skaret 2006 jamfhrt med âr 2005. l)en spilining sorn Canns styrker
tesen att fàgiarnas val av uppehâl lsplats styrs av lilrekomsten av en kornhination av lZlda och
flödvatten.
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Vad aterJg1aina pâfdlten

En studie av gässens och svanars nyttjande av födan pa fälten bade fOrberetts genorn utsattning av
uteslutningsburar. Den oväntade flirdelningen av fãglarna i landskapet ledde dock till aft nästan inga
gass eller svanar vistades pa burfälten.

Storningsstudier

Ingen studie av fàglarnas reaktioner pa storningar var planerad. Under arbetets gang bar vi dock
kunnat se och dokumentera mànga potentiella starningssituationer. Erf’arenheterna fran 2006
hekräftar tidiga árs resultat. Fâglar sorn utnyttjar vãrdeftilla tillgànger i fräga om flida, vattenpolar,
m.m. är i stor utstrackning toleranta mot störning.

Sadgassens reaktion pci tcgpassager

En studie av sadgassens reaktion pa tàgpassager pa sträckan mellan Urneã och Vännäs var
frberedd men mycket fa gass rastade pa ifilten langs dennajarnvag och endast tinder korta
perioder. Studien kunde därför aldrig genornfZ5ras.

Fcngst av gdss

ingen fângst av sadgäss genornffirdes vãren 2006. Den baftiga reaktionen fran lokala ornitologer
med anledning av 2005 firs fàngst pa Skäret gjorde att vi valde aft endast heakta fãngstplatser där
storningen skulle bli mycket begransad. Dessutom var säsongen komprirnerad och sadgassen
mycket utspridda och rorliga i landskapet.

Hackfâgelinventeringar

Fàgelinventeringar enligt den s k revirkarteringsmetoden genomfhrdes mom tre ornràden langs den
planerade bansträckningen vid Umeã, dels pa Stor Sandskär och dels ‘id Skatan/Strand pa samma
sätt som 2004 och 2005. Aven morn de planerade kornpensationsornrâdena Tavlefiärden, och
Angsbacka genomffirdes áterigen revirkarteringar. Nyti ffir i ár var att inventeringar aven
genornfordes inoni kompensationsomradet Visternabben.
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2. Inledning

Under 2006 genomfZ5rdes pa uppdrag av Banverket ett rad fâgelstudier med anledning av
Botniabanans planerade strackning over Unieälvens mynningsomràde och anslutande
jordbrukslandskap. Studierna genomfordes i stora drag efter samma mOnster som under 2004 och
2005 och bOr ses sorn en frlangning av verksarnheten dessa âr. Syftet med studierna har varit att
dokurnentera förekomst av fâglar morn det ornráde soin direkt eller indirekt kan komma att
pãverkas av Botniabanans planerade strackning och av den trafik sorn kommer aft bedrivas där.
Specielit sädgásens situation sorn rastande fge1 tinder vàrflyttningen har beaktats. DärutOver har
den häckande fâgelfaunan dokumenterats morn omràden som avsätts som frarntida kompensation
for de ingrepp i olika hackningsbiotoper sorn jarnvagsbanans strackning orsakar.

Denna rapport fOr verksarnhetsâret 2006 är sarnrnanställd av Kjell SjOberg och Adriaan “Adjan” de
Jong vid Inst. f Vilt, Fisk och MiIjO vid SLU i Urneã. En studie over fOrekornst av sadgass pa olika

• lokaler vid Skellefteà och i Norrbottens kustlanda genomfOrdes for Banverkets rakning under
ledning av LeifNilsson, Zoologiska institutionen vid Lunds Universitet. En oversiktlig redovisning
av resultaten fran denna studie ingàr i denna rapport sorn komplettering till resultaten fran
Urneãtrakten.

• De olika deistudierna morn undersOkningen redovisas i denna rapport var fOr sig. I likhet med
resultaten fran 2004 och 2005 bOr utfallet av verksamheten 2006 betraktas som prelirninara, dels
dOrfOr att flera ingàr i studier sorn fOljts upp under 2007 och aft resultaten sâledes kommer aft
kompletteras, dels dOrfOr aft de Onnu ej redovisats och granskats i vetenskapliga publikationer. De
presenterade resultaten utgOr sàledes inte i defta stadium vetenskapliga redovisningar, utan bOr ses
sorn delar av en alimOn redovisning av verksarnheten med inriktning mot fágel under
verksarnhetsOret 2006. FOr jOmfbrelse och Overblick redovisas i denna rapport Oven relevanta
resultat fran verksarnhetsâret 2004 och 2005.

Liksorn tidigare àr, med start 2000, genomfOrdes även 2006 en studie Over jordbrukslandskapets
hOckfgelfàgelfauna mom jordbruksbiotoper sorn korn iner att berOras av jOrnvOgen longs strOckan
Nyland-Umeã, sarnt eft antal referensomrâden till dessa. Denna studie bar redovisats separat.

Samtliga fotografier Or tagna av Kjell SjOberg.

Dejinitioner

Med Umeülvens mynningsomrädet avses komplexet av vOtmarker, skog och jordhruksrnark sorn
finns kring Urneälvens nedre lopp sOder om UmeO. Begreppet Umeälvens delta och sltter
anvOnds soni synonym till UmeOlvens mynningsomrOdet.

. Med begreppet Umeälvens delta avses timeOlvens mynningsomrOdes vOirnarker, alitsO ej
jordbruksmarken i det angrOnsande s lOttlandskapet.

Med undersökningsomrädet avses normalt den del av jordbruksslOtten sOder om UmeOlven sorn
frarngOr av Fmg. 1A. I redovisningen av varannadagsrakningarna Or Oven tOglar som rastade i
VOsterfjOrden och OsterfjOrden under dagtid inrOknade.

Med varannandagsinventering avses de inventeringar sorn systemal iskt genom lbrdes varannan
dag under gOssens flyttn ingsperiod,

En observationspunkt avser den plats frOn vilken en observatOr riiknar tOglar. L3egreppet station
anvOnds synonyrnt med ohservationspunkt. JOmfbrt med 2004 (Figur 113) har antalet
ohservationspunkter utOkats frOn 13 till 27 tinder 2005. YttOckningen bar Oven kompletterats genom
20 vägstrOckor. Samma upplOgg sorn 2005 hehOlls 2006 (Figur IA). Eventuella tOglar synliga frOn
dessa vOgstrOckor rOknades p0 samma sOtt soul frOn en ohservationspunkt.
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3. Varannandagsräkning av ifiglar mom undersökningsomrádet

5Ie:

Att ffilja antalsutvecklingen av frärnst vàrrastande gäss (sädgás, gràgs och kanadagàs), sàngsvanar
och tranor under 2006. Bland gässen bar speciellt sädgâsen beaktats. Aven fordelningen av fâglarna
i landskapet dokurnenteras i denna studie.

Metodik:

Observationer av faglarnas antalsrnassiga fôrdelning mom undersokningsornrâdet utfiirdes varannan
dag fran slutet av mars till dess sträcket av de aktuella fágelgrupperna upphor i början av rnaj.
Fordelningen av ffiglarnas uppehalls- ocb viloplatser under olika tid pa dygnet studerades i relation
till jordbruksarealens växtfbljd och snöns avsrnaltning.

Konkret innebär detta spaning med tubkikare med 20 till 60 gângers ffirstoring fran tjugosju fasta
observationspunkter saint kompletterande spaning längs tjugo vagstrackor (Fig. IA). Studien
pâborjades 2004. Under 2005 vidgades observationsomrâdet i forhàllande till 2004 àrs studie, vars

•
ornfattning framgàr av Fig. lB. Undersokningsomrãdets omfattning 2006 var identiskt med 2005.
De delar som tillkommit ligger mera perifert i relation till de centrala delar där gässen normalt
uppeháller sig. Under mindre regelbundna besök i dessa omrâden under 2004 sags inga större antal
gass mom det omráde sorn tillkornmit, men genom denna utvidgning tacker inventeringen alla delar
av jordbrukslandskapet söder orn Umeälven fran Röbäcksslätten i norr till Stöcke i söder. Alla gass,
svanar, tranor, änder och vadare räknas. Ovriga fãglar noteras oversiktligt. Det är de faktiska
siffrorna over observerade fâglar sorn redovisas. Om delar av en flock är skymd t ex bakom en lada
pa ett flilt gOrs inget fOrsOk att bedOma antalet skymda fàglar, utan det är alltsâ de direkt
observerbara fàglarna sorn riknats.

Systematiska inventeringarna av gäss, svanar, tranor och änder inleddes àr 2006 den 31 mars och
genomfôrdes konsekvent varannan dag frarn till den 6 maj 2006.

Inventeringarna genomfhrdes med start under fOrmiddagen och pâgick till dess programmet var
genornfOrt, d v s alla delytor var inventerade, vilket under perioder med mycket fâglar normalt inte
var kiart fOrrän under sen efiermiddag.

Res u/tat:

JäinR5rt med fbrhillandet 2005 var viren 2006 mycket sen, och mycket snO finns kvar mom
ornradet làngt fram i april mànad. Till skillnad fran 2005, d det praktiskt taget saknades
flOdvattensamlingar av betydelse under den tid gassen befann sig mom undersokningsomrâdet,
uppstod betydande flOdvattensamlingar vàren 2006, när all snö hOrjade smälta i snahb takt.

Den fOrsta inventeringen mom studieomrâdet 2006 genomfirdes den 25 mars. Di var det hlidvider
och snOfri fiäckar fanns pa fáiten. Inga várfáglar observerades. Senare fill mera snO, och dà de
systematiska varannandagsinventeringarna av fàglar inleddes den 3 1 mars var hela omradet tackt
med snO. lnga varfglar noterades vid delta tiliflulle, inte ens sánglirka, stare eller tofsvipa
(Bud 1—1 1).

Först den 8 april noterades de Rrsta kanadagassen och sangsvanarna. den 12 april de Rirsta
grâgissen och inte fOrrän den 16 april sags de R5rsta sadgassen under de ordinarie
varannandagsinventeringarna. Dc lbrsta tranorna noterades den 10 april. Jäniför dà med 2005, d de
f’orsta sadgiissen och tranorna noterades den 4 april (Fig. 3A & B, Tab. I & 2).
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Antalet sadgass ökade sedan successivt under april rnànad, for att nà en topp i vàra registreringar
den 25 april, med totalt 1805 sadgass morn inventeringsornrádet. Antalet rninskade därefter, och i
början av maj sjönk antalet Thglar raskt. Den sista dagen for varannandagsnoteringarna, den 6 rnaj,
noterades 2 sadgass mom ornrádet (Fig. 2A, Tab. 1).

Det tidsmassiga forloppet for sadgsens ankornst, vistelse och avfhrd frm UmeiIvens delta och
slätter sammanfaller tarnligen väl under 2004 och 2005, liksom topparna i sadgässens antal (Fig. 2
A-C). Aven grâgsens och kanadagãsens flyttningsffirlopp morn ornràdet sammanfaller väl bâda
ren, men bade antalet grágäss och kanadagass var mindre 2005 jämfhrt med 2004. Under den sena
vàren 2006 anlände alla gässen senare an de fOregaende aren. F’orloppet var ocksâ mer koncentrerat,
och vilket sannolikt ir t5rkIaringen till att det hogsta antalet fàglar observerade under toppen av
flyttningen fhrbi Urnedeltats jordbrukslandskap var hogre bade fOr sadgãs, grâgãs och kanadagás.

Huvuddelen av antalet sàngsvanar var 2004 koncentrerad till en kort säsong mellan den 11 och 25
• april, med en topp i antal den 1 7:e. Under 2005 var rnotsvarande sasong nâgot mer utdragen och

inffihl nãgra dagar tidigare med en topp den 14:e april. Under 2005 var ocksà toppnoteringen av
antalet sàngsvanar, 1103 fàglar, betydligt hogre an under 2004 (672 stycken). Under 2006 var
mönstret for svanarna samma sorn fOr gässen, d v s med en sen och koncentrerad. Dessutorn var
antalet sángsvanar inräknade under en och samma dag rekordartat med 1707 individer den 25 april.

Under 2004 flyttade tranorna fOrbi inventeringsornrãdet sarntidigt som sângsvanarna (Fig. 3C, Tab.
2). Under 2005 var bilden en annan (Fig. 3B, Tab. 2). Mycket fá tranor stannade i slattlandskapet
denna snofattiga aprilmãnad jämfhrt med 2004 och antalet var rnycket mindre. Uppenbarligen gay
snöförhãllandena tranorna rnOjlighet att snabbt ta sig mer eller mindre direkt till sina
hackningslokaler. Ar 2006 visade tranorna samma flyttningsmonster sorn de andra stora figlarna —

d v s sent och koncentrerat (Fig. 3A, Tab. 2). Dessutorn var antalet detta âr àter ungeflir lika sorn
under 2004.

UtOver gass, svanar och tranor kan konstateras att ocksà ett stort antal ander nyttjarjordbruksslatten
sorn födosöksornràden under vârflyttningen. Det güller främst grasand, kricka och hläsand. Anderna
räknades alltsá, men de olika arternas antal och fhrdelning i landskapet är hetydligt svárare att
dokurnentera an for gäss, sOngsvanar och tranor. Dessa siffror ai sàledes vasentligt mindre exakta an
siffrorna for de sto e arterna. Ett viktigt skäl ai bI a att de i bog utstrOckning är nattaktiva.
FOrekomst av änder ar ej redovisade i denna rapport, ej belier vadare, men även deras förekomst
noterades. Dock kan konstateras alt de stora flockar av 1’rämst brushane och ljungpipare sorn vaije
var passerar undersokningsornradet pa vag till sina hackningslokaler anlünder fOrst nir huvuddelen
av gäss, svanar och tranor bar flyttat vidare och de systematiska observalionerna bade upphOrt fOr
sasongen.
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[‘1g. IA. 1Indersokningsoiiiridets oni/atining och ()hservatlonsplafsel’/7aS/nrde!ning over oinrOdei
v/cl inventering av rastande fOg/ar vOren 2006.

OBS.’ De dc/ar av i”dster/jdrden ac/i Osterfidrde,i soni kan spanas uv/r0n BeigO/0ge1torn
(Ost/igastc h/0 prickeii p0 kartan) Or fate inarkerade pO dennu karici.
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Tabeli 1. Del lotala antalet sadgass, grügdss och kanadagass inräknade under inventeringar
ulfo da varannan dag under vcrarna 2004, 2005 och 2006.

Sädgás Grágás Kanadagás
2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006

Mars 31 0 0 0 0 0 0 0
April 1 0

2 0 0 0 4 0 16 0
3 4 2 45
4 8 3 0 0 0 80 0
5 14 2 113 -_____

6 7 9 0 2 0 234 0
7 10 4 127
8 27 30 0 13 0 145 38
9 45 22 127

10 25 0 31 0 282 18
11 371 154 337
12 70 0 33 13 42 110
13 255 0 101 344
14 239 0 32 7 195 17
15 496 92 322
16 439 26 31 49 71 299
17 1136 108 227
18 122 67 9 68 35 113
19 1419 275 132
20 1176 255 36 305 50 470
21 1132 78 71
22 1108 414 16 251 24 605
23 1160 63 37
24 989 1552 0 313 4 259
25 751 1805 23 303 10 264
26 790 1628 5 286 8 72
27 324 8 5
28 900 1561 18 151 2 55
29 159 4 2
30 242 524 6 19 2 33

IMai 1 0 3 0
2 2 363 6 14 3 6
3 0 0 0
4 25 109 24 17 6 7
5 0 0 0
6 13 2 9 5 7 0
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Tabell 2. Del totala antaletsc9ingsvanar och tranor inrdknade under inventeringar utforda varannan
dag under virarna 2004, 2005 och 2006.

Sánsvan Trana
2004 2005 2006 2004 2005 2006

Mars 31 6 0 0 0
April I

2 36 0 0 0
3 2 0
4 157 0 1 0
5 2 0
6 209 0 4 0
7 44 1
8 449 14 18 0
9 8 0

10 627 15 5 13
11 199 279
12 452 188 4 11
13 410 284
14 1103 103 26 17
15 607 392
16 563 355 15 109
17 672 423
18 541 606 20 189
19 532 258
20 476 1218 60 302
21 446 120

358 1351 2 377
23 260 263
24 57 1238 0 375
25 259 1707 12 237
26 11 920 9 99
27 22 2
28 4 952 7 70
29 8 8
30 130 329

IMaj 1 13 7
18

2 0 85 12 28

I

3 2 29
4 146 50 55 4

—- 0 10
6 85 83 24 8
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•I

Bud 1. Genom Banverkets forsorg hade sad lärnnats otrOskad pa ett fält pa RObäcksslätten, nära vag E4.
Detta flilt hittade de tidigast anlända faglarna, trots att snön i stort sett täckte all mark. Pa bilden
syns sangsvanar, kanadagass och krakor, med trafiken pa E4:an i bakgrunden. Den 12 april 2006.

Bud 2. Vid den s k svinfarrnen, den 13 april 2006. HOr fann tie tidigt anlända fhglarna, sorn har sftngsvanar,
tranor och ringduvor, en hog med dumpat rnogelskadat korn som nyttjades som fOda.

A

• r

.1 ; 4’ 4_
•. ‘.
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Bud 4. Mycket sno lg fortfarande kvar i landskapet den 20 april, men cii snahb snosmaltuing skapade
detta âr flodvattensamlingar som drog till sig fâglar for lOdosOk och vila. Denna vattensamling lag
nedanRir dcii s k svinluirmcn vid I)egernäs.

I..
- -- .

:— .ra

Bud 3. Annu 20 april bade snön inte srnält bort den sena vàren 2006.

-‘--
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Bud 6. Utsikt fran den s k sviniarmen den 24 april 2006. Redan tvi dagar senare, jämiZ’wt med tidigare bud,
hade hetydligt stone arealer av jordbrukslandskapet tinat 1mm tack vare den snabba
Sl1OS111l Itningen.

:

.

/

Bild 5. Utsikt fran den s k svinfarmen 22 april 2006. Fortfarande var thiten till stora delar täckta av snO.

-
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Bud 7. Degemas Ostra (Figur 1B) den 11 april 2005. Motiv fran samma omràde sorn tidigare bild, men

fran 2005, da det tunna snötäcket redan hade smält hort den 11 april, och smaltvattensarnlingar, i
den man de bildades, torkade Ut tidigt pa sisongen.

Bild 8. Skiret den 22 april 2006. Annu den 22 april 2006 var Skiret till största delen tickt med snö. Jimffir

siluationen 2005, I3ild I 0.

-—t L .
4

- -. ...— —
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Bud 10. Skäret den 14 april 2005. Under den tidiga viren 2005 hlev fülten tidigt fria fran sno. men
svimvattensamlingar hildades endast i obetydlig omlhttning.

—

——
.-.-. —. -.

—a

Bud 9. 24 april 2006. Aven vid Skäret gick snosmältningen mycket snabbt det sena àret 2006.



20

Bud 11. Stora srnaltvattensarnlingar bildades denna sena vir när snosrnaltningen tog fart, sorn bar vid den
s k Obs-ladan vid Röbäcksslätten. Den 23 april 2006.
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4. Förekomst av sädgiss pa andra rastlokaler iängs Norrlandskusten

Syftet med detta delprojekt är att fà ett kvantitativt rnâtt pa bur mànga sadgass sorn sarntidigt vistas
vid andra rastplatser an vid Urneà. Det är viktigt att kunna dokumentera den ungefarliga andelen
sadgass sorn har Urneãlvens rnynningsomràde som rastplats pa vag till sina hackningsplatser.

Avsikten med inventeringarna är ocksá att tiligodose behovet av bakgrundsmaterial mot vilket ev.
fdrandringar i sadgassens upptradande i Ume-ornrâdet kan utvärderas.

LLforande:

I samband med kontroliprogrammet fOr Botniabanan inventerades de viktigaste rastlokalerna for
sadgãs i Västerbotten och Norrbotten. Utöver Urneälvens delta och slätter handlar det om Brinsjön,

• ca tre mu uppstroms langs Urneälven, Ostträsket norr om Skellefteã, samt Ersnäs/Alviksomrãdet
och Persofjarden i Norrbottens kustland (Fig. 4). Rakningarna skedde inte lika regelbundet som vid
Umeâ men den viktigaste rastperioden har beskrivits tillfredsställande bade 2004, 2005 och 2006.

Fránsett Umeälvens delta och slätter samt Bránsjöoinrâdet utfbrs observationer av främst gäss av
lokala ornitologer verksamrna vid respektive rastplats.

Vi bar även granskat rapporter av sädgãs i Medelpad och Angermanland 2004, 2005 och 2006
inlagda i rapporteringssystemet Svalan.

Brânsjön

delta

Persöfjärden

Alvik - Ersna

.

Figni 4. 1)e’ sIu(IeIade rast/okulernas lage kings norra norrlanckkusten.
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Resultat:

IVledelpad och Angermanland

1 Medelpad är sadgàsen sâ pass ovanligt fôrekommande aft den är en sâ kallad rapportart. Detta
innebär aft alla observationer av arten skall skickas in till den regionala ornitologiska forening fOr
bedornning. I Svalan finns endast srnã rnangder vrrastande sädgass (upp till ett tjugotal)
rapporterade ffir 2004, 2005 och 2006.

Fran Angermanland finns inga rapporter om tier an 73 vãrrastande sadgiss 2004, 2005 och 2006
med undantag fr ornràdet just söder om Nordmaling där upp till 375 noterats samtidigt (Leduàns
mynning 21 april 2005).

Bransjön, Vännäs kommun

Inventeringarna vid BransjOn 2006 utfOrdes vid totalt 10 tillfilllen, med inledning den 1 8 april och
aviutning den 5 rnaj. Detta ãr var mOnstret for sadgassens vistelse vid BrAnsjOn samma sorn fOr

Umeàornrãdet, dv s sent ankommande fàglar och koncentrerade till en kort period järnför med 2004
och 2005. Hogsta antalet fâglar noterade under en dag (606 stycken) var i paritet med 2004, men
nàgot lagre an 2005 (Fig. 5, Tab. 3-5).

1000 -

l2OO4
D2005

800H •2006

600

400

200

ilL
.e - N c L) c © - N I c) LO C-. CO O 0 - N c U) U) -. Co 0)0 - N c) ‘1) U) C-. COO) e
‘- ‘ ‘ ‘ N (N N N N N N N N N c) - - - - N

April Maj

ligur 5. Sddgdssensforde/ning over SOs ongeina 2004, 2005 och 2006 vid Brdnsjon, VOnnOs koinmun.
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Ostträsket, Skellefteá kommun

Inventeringar genomRrdes 2006 vid Ostträsket I Skellefteâ kommun. Detta är en av de valkända,
traditionella rastlokalerna for sträckande sädgass pa vâren norr om Umeälven. Inventeringarna
startade den 18 april och avslutades den 11 rnaj. Mönstret var detsamma sorn fOr de sydligare
omrâdena, d v s sent ankommande fãglar och en koncentrerad period. Hogsta antalet under en dag
(326 stycken) var ungef’är lika med 2005 men betydligt lagre an under 2004 (Fig. 6, Tab. 3-5).

0

1200 -

1000

800

600

400 -

200

2O04
D2005
•2006

[1 I
I4cD I.. CO 0)0 - (‘4 () CD CD 1-. 000)0 - (‘4 U) CD [. 000)0 -C’4 C) U) CD 1000)0

t- C’14 (‘4 4 (‘4 (‘4 (‘4 C’C’4 (‘4Cc - - - - - ,- - - - - .4

April Maj

Figur 6. Sadgassensfordelning over sasongerna 200-!, 2005 och 2006 vid Osttrdsket, SkelIeJieâ kommun.
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Ersnis — Alvik

Ersnäs-ornràdet inventerades vid 1 8 tilIffihlen under vãren 2006. De fdrsta sadgassen (6 individer)
sags den 22 april. Toppnoteringen inträffade 3 rnaj, 1 007 stycken (Fig. 7, Tab. 3-5). Sasongsrnassigt
infOll sadgassens vistelse vid denna lokal i Norrbottens kustland ungefär lika med àren 2004 och
2005, alltsà ej pátagligt senare an vid de sydligare lokalerna.

2500 -

U 2004
D2005

2000 - U 2006

1500 -

1000 -

U J
e - c.1 c) LK) Co r-. Co C) 0 - c’l c Co CO 0)0 - (‘.1 c) Co Co I-. Co IC) 0 co r- Coo) o
•i_ 44IC%1 ‘1 (‘1 C%1 44 C’1HC) - - - - -- - c’.I

April Maj

Figur 7. Sddgdssensfordelning over sasongerna 200-I, 2005 och 2006 vidAlvik/Ersnds / Norrbotten.
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PersOfjarden

Persofjarden, den andra sadgáslokalen av betydelse i närheten av Luleà, inventerades vid nb
tillfällen mellan 21 april och 11 rnaj 2006. Som mest noterades 233 exemplar vilket skedde redan
30 april. Ej heller här skiljer sig det tidsmassiga fhrloppet for sädgissens vistelse pâtagligt fran de
sydligare lokalerna, och antalsmassigt ligger antalet mellan 2004 och 2005 (Fig. 8, Tab. 3-5).
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Figur 8. Sadgassensfordelning over svongerna 200-!, 2005 och 2006 vidRerso/ja den I Norrbotten.
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Tahell 3. Sadgusensforekornsf morn fern rastornráden lungs norra norrlandskusten 2006

2006 Umedeltat Brânsjön Ostträsket Alvik/Ersnäs Persöfjärden
Mars 31 0
April

9 36
0

23 196 93
24 1552 251 199
25 1805 204 338 0
26 1628 282 441
27 262 612
28 1561 326 822 65
29 606 83630r 524 198 264

Maj 1 60 240 937

3 98 261 1007
4 109 631

J 11 70 152
6 2 284
7 0 33 223 100
8
9 33 220

W 13
11 0 14 5
12 0
13
14
15

2 363 680 230
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Tabell 4. Sadgsens forekornst mom fein rastomrcden langs norra norrlandskusten 2005

2005 Umedeltat Brãnsjön Ostträsket AlviklErsnäs Persöfjärden
Mars 31 0
April

2 0
3
4 3
-___ 0

6 9
7
8 30
9

10 25
fl 60
12 70
13 131
14 239
15
16 386 527
17
18 122 723 234 76
19
20 1176 85 156
21 639
22 1108 381 43 154
23
24 989 222 120 550 233
25 1102
26 790 252 640 186
27 804 1145
28 900 444 88
29 200 1347
30 242 239 252 106

Maj I
2 2 123 1300
3 115
4 25 84 2127
5 215
6 13 15 29 1486
7 109
8 69 321
9 171

10 7 192
11

3
13
14
15
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Tube/I 5. Sac/gâsensforekomst inomjèm rustomràden Iangs norra norrlandskusten 200-I.

Umedeltat Brãnsjön

2 20

Ostträsket Alvik/Ersnas Persöfjärden

1210 172

2004
Mars
April

2
3 4
4 8
5 14

—- 7
7 10

L 27

9 45
10
11 371
12 290
13 255
14
15 496 60
16 50 38
17 1136 130
18 1546 440 110 27
19 1419 150

—--- 375
21 1132 500
22 150
23 1160 490 172
24 1307
25 751 590 690 181
26 797 170 190
27 324 210 1020 398 191
28 566 300
29 159 635 848 538
30 126 62

Maj 1 15 135 1230

3
1135 13

5
—- 4 696 337

7
8

—__ 8 9
10
11

i______ 3
13
14
15
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Jämförelse mellan rastlokalerna

For aft mojliggora mera strikta jamffirelser mellan de olika rastplatser som sadgassen nyttjar under
várflyttningen mot sina hackningsplatser, men där inventeringsintervallen inte är lika pa de olika
lokalerna, kan begreppet gàsdagar användas. Antalet gasdagar är summan av antalet gäss per dag
under rastperioden. Eli hundra fâglar som finns pa en lokal en dag räknas som 100 sadgàsdagar.
Tusen sadgäss som finns pa en lokal en dag blir dà 1000 sadgasdagar. Sättet att beräkna antalet
gàsdagar for perioder där inte fâglarna bar räknats vane dag framgàr av Fig. 9. Antalet fâglar sorn
fZirväntades finnas pa platsen en dag dà de inte räknades kalkyleras som rnedelvärdet av fiiregâende
clags summa och efterfiuljande dags antalet fãglar.

Efter framräkning av antalet sadgasdagar i enlighet med Fig. 9, kan en nàgorlunda realistisk
järnfOrelse goras mellan de olika sadgásrastlokalerna langs Norrlandskusten (Fig. 10). Flelt
jäniflirbara kan dock siffrorna ej bli, eftersorn alla lokaler inte inventerats lika noggrant i början och
slutet av flyttningssasongerna sorn vid Umeâ, och antalet dagar där antalet sadgass beräknats
varierar ocksá fran lokal till lokal. Men eftersom antalet sadgäss raknats under den period da det
finns som mest rastande faglar, finns den stora massan av fâglar med i berakningen, och därmed bör
ändâ antalet sadgâsdagar p de olika lokalerna kunnajärnfbras pa relativt säker grund. Sâledes kan
konstateras aft antalet gàsdagar vid Umeàs delta och slätter var tarnligen lika mellan âren 2004,
2005 och 2006, medan antalet sadgàsdagar vid de andra lokalerna varierat betydligt mera mellan
áren (Fig. 10), men det bör understrykas att inventeningsinsatserna ocksà varierat nàgot mellan áren.
Man kan dock konstatera aft rastlokalen Alvik i Norrhottens kustland söder om Luleà nyttjandes av
sadgass i nastan lika stor ornfaftning som Urneãomràdet 2004, och under 2005 var nyttjandet rentav
större an av Umeaornradet. Toppnoteringariia i antalet sadgass i Alvik inffihl nästan tvâ veckor
senare an i Umedeltat 2005. Under 2006 var hela fiyftningsforloppet mera koncentrerat och
differensen mellan Alvik och Umeâ i toppnotering under sasongen var mindre (Fig. 11 & 12).

Vad ãr gàsdagar?

100

Dagi: 8ogass
80

Dag 2: (80+100)/2 = 90 gäss

Dag 3: 100 gass

Antalet gásdagar dag 1-3.

80 + 90 + 100 = 270 gàsdagar

dagi dag2 dag3

Figur 9. Sdttet alt berdkna an/a/ct gasdagar / ohservauonsserie, du,, in/c antaIetfig1ai di

,‘dknade al/a dagar.
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Umeà Bránsjön Skellefteá Alvik Persöfjärden

Figur 10. Antalel sddgâsdagar vid de viktigasle rastplatserna for sadgass lOngs norrlandskusten áren
2004-2006. Notera dock att inventeringsinsatserna ar civ varierande omfattning for de olika
lokalerna och mel/an de olika àren, utom for Umeâ.
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•Urnedelta 2005
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F/guru. Antaletsddgdss vid Umeàdeltat och rasip/atsen Alvik soder om Lule / Noi7bottens kustland 2005,
presenterat soni flytande mede/tal per femdagarsperiod. No/era tids,thrskjutningen mel/an Umeà

och A/v/k / hogsta antal sadgdss.

1600’’ • Umedelta: 2006
• Alvik
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F igur /2. Ania/et sadgdcs vid 11mede/tai och rasp/alsen A/v/k sOder om Lule’ / Norrhoitens kusrland 2006,
presenterat soni fivicinde met/c/ta? pei• /erndagarsperiod. Notera tid/oiskjuiningen me//an (Imea
och A/v/k i hogsia anta/et sadgdss, voni den sena varen 2006 var kor,’are ün 2005. lIe/a

tids-seheinat jir fg/ainas flvttning var komprimeral delta tir. Samiidigt var unto/el sudgass sorn
rastude vidA/vik vasent/igi mint/re 2006 /dmfl5ri med 2005.
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5. Fáglarnas vat av uppehállsplatser under dagtid

Sy/ie:

Syftet med detta delmoment a••i att dokumentera var mom undersokningsomràdet fiärnst sadgäss,
men även ovriga gss, sàngsvan och trana uppehàller sig tinder dagtid.

Metodik:

Genom de inventeringar sorn redovisas under punkt 3 ovan, d v s inventering av vãrflyttande fàglar
morn undersokningsornràdet, erhàlls även information om ffiglarnas val av uppehàllsomrâden.

Resultat:

När det galler ffirdelningen av sadgass mom undersokningsomrâdet kan konstateras aft omrádet vid
Röbäcksslitten norr orn vag E4 (ytan som tacks fran observationspunkt Röbacksslätten i Fig. 1 B),
med frärnst fiirekomst av vail, inte var ett lika viktigt fZdosOksomrade tidigt tinder den snofattiga
sasongen 2005 som det var 2004. Situationen 2006 var annorlunda jämffirt med 2004, och an mer
fZir 2005. Genorn den sena vâren med mycket snö kvar, fanns stora svarnvattensamlingar spridda i

O jordbrukslandskapet när sadgassen anlande. Detta gay fdrutsattningar ffir sadgässen och de andra
stora fâglarna att mera jämt flirdela sift ffidosök och vilande i landskapet detta âr (Fig. 13 & 14,
Tab. 6).

Skäret var eft viktigt tillhil1 fhr sadgassen under hela säsongen 2004, och detta accentuerades an
mera den torra vãren 2005. Tre huvudfaktorer bidrog sannolikt till defta. For det fOrsta är
äkermarken bar tamligen sank, vilket betyder att det behaller flOdvatten och fukt i marken under
stOrre delen av säsongen. FOrekomst av vatten fOrefaller vara en viktig faktor fOr gissen. For det
andra fanns bar hogvardig föda aft söka pa deras favoritbiotoper under vâren, namligen stubbákrar
efter skordat korn och havre, där det finns spilisad och eventuell liggsad som skOrdemaskinerna inte
kommit at. Den tredje faktorn till Skärets fOrdel är att detta omràde ligger i utkanten av det
sammanhangande jordbruksornrãdet som Degernässiatten utgor. Det betyder att det inte finns nâgra
genornfartsvagar och aft stOrningar genorn fritidsrelaterade aktiviteter i form av prornenerande
människor, ryttare, travekipage, failskarrnshoppare och fágelskàdare var relativt begransat. Till
defta kornrner att Skiret ligger nära nattplatsen I Västerijärden. Under ár 2006 fanns det
fiodvattensamlingar även i den norra delen av jordbruksslätten, samt falt med rikiig ti11gng pa fbda
genorn aft delar av flult lämnats oskördade genorn Ranverkets tZirsorg, vilket starkt hidrog till att
gass och svanar i stort antal vistades i denna del av jordbrukslandskapet 2006 (Fig. 13, l3ild 12).
Detta hidrog även till aft fagiarnas intresse fOr Ska et var mycket mindre an under 2004 och 2005,
vilket frarngàr av del antal sadgasdagar sorn gassen bel’ann sig pa de oiika lokalerna.

Aven sangsvanens fOrdeiningsmOnster i landskapet 2006 avvek fran 2004 och 2005 genom att ett
stort antai fãglar var koncentrerade till av Banverket hekostat oskordade rait vid den s k Koporten
och vid Degernas Ostra.
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Figur 13. Sddgdssens/bdL’lning mom undersmikningsomrcdldet v?mren 2006.
1)atuni: rod 1 frthm vdnster: 16 april, 20 april och 22 april,
rod 2frâ,1 vd,ister: 25 april, 28 api’i! och 4 mnaj.
Vid besöken 4 och /0 april samt 12 mnqjfammns inga sadgass 010/n

iindersokningsonimdef.
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Figzir i-I. Sadgassensfordelning mom undersokningsonirc9idetwfren 2005.
I)atunm: md I fran vdn,stem: 8 april, 14 april och 16 april,
mad 2frn vdnster: 22 april och 30 april.
I7id besöket 6 niqjfanns inga sadgass kvar mom undersokningsomnthdet.
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Taheli 6. Sadgc2isensfiirekoinst mom undersokningsomrdets olika delomràden over
vrsasongen 2006, 2005 och 200-I.

6A. 2006

Datum Röback Koporten T- Degernis Degernäs Skäret Fjärdariia Stöcke Stöcke
korset V. 0. str.

4 april 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6april 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8apr11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10apr11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12apr11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 april 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I6april 4 22 0 0 0 0 0 0 0
18apr11 0 9 0 11 24 23 0 0 0
20apr11 21 123 7 0 84 20 0 0 0
22apr11 20 251 9 0 72 62 0 0 0
24april 28 171 268 488 183 390 0 24 0
25 april 2 56 757 240 308 442 0 0 0
26april 0 131 282 540 302 314 11 48 0
28apr11 0 95 380 202 503 275 104 2 0
30apr11 0 20 22 240 164 64 6 0 8

2rnaj 0 0 5 0 16 0 0 176 154
4rnaj 0 0 0 0 0 0 101 4 4
6rnaj 0 0 0 0 2 0 0 0 0

12rna 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa 75 878 1730 1721 1658 1590 222 254 166
Andel (%) 0,9 10,6 20,9 20,7 20,0 19,2 2,7 3,1 2,0
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6B. 2005

Datum Röback Koporten T- Degernis Degernis Skiret Fjirdarna Stöcke Stöcke
korset V. 0. str.

2 april 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4april 0 0 0 0 3 0 0 0 0
6april 1 0 0 0 0 8 0 0 0
8 april 0 0 0 0 0 30 0 0 0

10apr11 10 0 2 0 9 4 0 0 0
14apr11 5 22 8 4 0 200 0 0 0
16apr11 0 0 0 0 0 366 73 0 0
l8april 10 0 0 0 0 43 69 0 0
20april 0 0 0 0 172 1000 0 4 0
22april 0 2 0 4 233 19 850 0 0
24april 0 0 0 0 0 377 612 0 0
26 april 0 0 0 0 0 54 736 0 0
28 april 0 0 0 0 0 260 640 0 0
30april 0 0 0 0 0 237 5 0 0

2maj 0 0 0 0 0 2 0 0 0
4maj 0 0 0 0 0 25 0 0 0

6rnaj 0 0 0 0 0 0 13 0 0
Summa 26 24 10 8 417 2625 2998 4 0
Andel(%) 0,4 0,4 0,2 0,1 6,8 42,9 49,1 0,1 0

6C. 2004

Datum Röback Koporteii T- Degeriiäs Degernäs Skiret Fjärdariia Stöcke Stöcke
korset V. 0. str.

7april 10 0 0 0 0 0 - - 0
11 april 53 102 104 0 0 112 - 0 0
13 april 65 4 23 0 41 122 - 0 0
15 april 94 12 115 0 35 224 - 16 0
l7april 52 41 414 58 279 213 - 79 0
i9april 14 35 592 0 375 338 - 65 0
21 april 110 6 256 23 226 101 - 410 0
23 april 0 79 287 3 192 105 - 494 0
25 april 0 12 258 0 70 322 - 89 0
27 april 0 0 5 0 36 277 - 6 0
29april 0 0 0 0 0 140 - 19 0

lrnaj 0 0 0 0 0 0 - 0 0
3 rnaj 0 0 0 0 0 0 - 0 0
5maj 0 0 0 0 0 0 - 0 0

Summa 398 291 2054 84 1254 1954 - 1178 0
AndeI(Yo) 5,5 4,0 28,5 1,2 17,4 27,1 - 16,3 0

Vid 2004 irs riikningar dokurnenterades inte fglarna pa stcrtjiirden och Västerlirden
systematiski. 1)etta ar var dock antalet laglar pa fjiirdarna mycket hegränsat, specielit for sidgasen.
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Bud 12. En kombination av ett hilt med oskördat korn (bekostat av Banverket) och svmvattensamlingar
skapade en mycket attraktiv fOdosOks- och ovemattningsplats for gäss och svanar vren 2006 i den
norra delen av slEiltlandskapet sOder oin väg E4, nira den s k Obs-ladan. Av bilden frarngàr tydligt
de olika arternas tolerans mot stOrning av människa. Sngsvanarna i fOrgrunden ir inest toleranta,
tilisammans med kanadagass, medan sadgssen hailer sig i den bortre kanten av fltet ncr mot
vattensamlingen. Den 23 april 2006.

i3ild 13. Dc vi-rastande fäglarna liar en mycket god fOrmiga all finna och nyltja iödoresurserna i

jordhrukslandskape(. Fit kultiverat fhlt med uskOrdat korn norr om [)egernas by hlev cit mycket
attraktivi iZidosöksomride iör singsvanar och sdgiss Wiren 2006. Den 24 april 2006.
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6. Fültvalsanalys
Under àren 2005 och 2006 genomfôrcles en fäitvalsstudie inkluderande gässens, sàngsvanarnas och
tranornas val av fodosökspiatser och uppehãl isplatser. Sorn forberedelse inventerades under
somrarna och höstarna 2004 och 2005 aila äkrar mom stud ieomrâdet. I och med att nyttjandet av all
äkermark inventerades innan snön fallit, visste vi under kommande var vilken groda som funnits pa
de âkrar sorn nyttjades av fag lar under vâren och vilken behandling den genomgâlt. Vi visste
sãledes om därfanns oskördad sad, skördad sad, vail etc., och oni fhlten var plojda, stubbrutna elier
behand lade pa annat satt (Fig. 15).

Att dokumentera de olika fágelarternas val av ffilt for ffidosök under den tid de rastar mom
undersOkningsomrádet.

Metodik:

Med jämna mellanruni dokumenterades sâledes vàren 2005 och 2006 pa vilka tàlt fàglarna uppeholl
sig. Ar 2006 omfattade studien 1648 hektar (690 flult). Observationerna av fàgiarnas val av rait
gjordes 9 gãnger mellan 4 april och 12 rnaj.

Analysen bestãr av att fâglar raknades pa de olika f1t som fanns mom de delytor där fägiarnas antal
registrerats under flyttningsasongen genom varannandagsinventeringarna. Da med far man en bild
av deras preferens fOr fZidosOk pa mit med olika hehandling och med olika grodor foregaende hOst.
Antalet mIt i de olika kategorierna (vail, stubhâker, oskördad sad, träda och piOjd âker) räknades,
iiksom antalet flockar av sadgas och antalet individer i varje flock. Med detta som titgingspunkt
beräknades i vilken frekvens de olika flilten nyttjades av sadgásflockar. Detta ger ett mâtt pa vilken
fhltvalspreferens sadgàsen har mom undersokningsomradet, även orn inte aiia kategorier av ffilt är
inkluderad (rOrfien, sorn odlas som energigrOda, ingar t ex ej) och att olika kategorier av
ffiitbearbetning, t cx rotorkultivering av stubbàkrar och vail, samt trada, ibiand kunde vara svàra afl
skilja at. En annan inskrankning av analysen är ocksà att arealen av de olika mltkategoiieiiia inte
har tagits hansyn till i denna analys.

Res ultat:

Vàren 2006 var andelen av sädgassen som vistade pa osko dade fält markant hogre an man kunde
ft5rvänta sig orn fglarna slumpvist valde thlt (Fig. 16). Aven ett ffilt där spillsad hade Iagts ut
(kategori “uttbdring”) drog till sig en hetydande andel (5,9%) av sadgassen. Bland oskOrdade flult
fanns thlt med korn och med havre. Pa vissa thlt hade skOrden lamnats orörd men den hade slagits
ncr med betesputs pa andra (Fig. 15, Bild 13). Sädgässen undvek huilt soni bade plojts eller
stuhhrutits. Fält i kategorierna träda, bete, hasthage, ro lien och hampa underutnyttjades. FOr fuilt
med vail och stuhh (efter sad) lag andelen sadgass mycket nära arealandelen. Detta skulle kunna
tolkas soni sa att dessa thlt varken valdes eller undveks. Bakom denna till synes sltirnpmassighet
dOljer sig dock en tydlig fhrklaring (Se nedan).

Sadgassens nyttjande av de loderrika thlten Over sasongen framgar av Fig. 1 7. 1)irekt efter
ankornsten hOrjar de ofta nied att utnyttja t’älten kring E4-an, där snOn srnälter tidigast lr att senare
ellerhand dra sig sOderut mol Skaret. I)enna trend är tydlig till och med invenicringen den 25 april
(Fig. 1 7) och 101 jer cit mOnster sum ar kant frf lidigare ars observationer. Den 28 april 2006 fanns
dock stora mangder siudgass vaster och nordOst om L)egernas. Dessa laglar Ianns pa fuilt med korn
sum inte bade skOrdais utan slagits iiei med betesputs. P dessa thlt lag maten direkt pa marken i
motsats till oskordade fuilt där en stor del av maten Iuinns i ax sum stod ovanlor marken och där10r
blir tillgangliga tidigare.



Sadgassens tillbringar siledes inte dagarna i Urnedeltats jordbrukslandskapat pa slurnprnassigt valda
platser. Vissa omräden är mera attraktiva an andra. Vilka dessa omriden är varierar over sasongen
och i viss iniii mellan ren. Förekornst av flödvatten bar visat sig pâverka fOrekornst och fordelning
av större, rastande fãglar, t ex sadgass, morn jordbrukslandskapet i anslutning till Urneälvens
deltaornrâde under virflyttningen. Dels söker sig fâglarna garna till vatten under dagen fOr att
dricka och vila, dels har det visat sig att eft betydande antal fàglar, inklusive sadgass, även
övernattar i sâdana flOdvattensarnlingar (Se nedan). Det betyder att de inte behöver flyga till isen
eller vakarna i Urneälvens deltaomrde. där annars flertalet Overnattar under âr med lite eller inga
flOdvattensarn I ingar.

Váren 2006

Figur 15. Liksom under 2005, genomfordes 2006 en analvs av sadgdssens och Ovriga slo e
/iig/ars va/ avfaitjàrfodosok och v//a under den period de rastar i
undersokningsomrâdet. Soin under/ag /ôr anatysen genonfordes en inventering rn
grodor och niarkhehandling pc de oil/ca Okrarna innanfglarna an/Oat.
1ekei’tfà klaring: Gron = grashevuxet. (in! = siubhker. Rod oskOrdadstrOsOd. Lila
= oskordcicL’ trOsOd hearhetat med hetesputs. Swirl = rnarkhehandlat p/öjt. harvat el/er

siubhrutet). Ljushla = ovrigt.
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Pig. 1 7. Sadgassensfdltval under rastperioden mom Umeádeltatsjordbrukslandskap vren 2006.
Under sex per/ode,’ mel/an 16 april till 4 ma] rdknades antalet sddgdss mom respektive typ avfalt
mom studieomrâdet. De oskordadefalten ha,’ hog prioritet, liksom stubb,krar, som nyU/as ailt mer
frekvent eftei’hand soni sasongenframskrider. Det hoga nytandet av va//ar kan de/visjôrk/ai’as
ai’ ott det denna sena och vatten,’ika v&rfannsflodvatten pa nunga av vallarna, vilket g/orde deni
att,’akiiva soin viloplatser ac/i Overnattningsplatser.
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Vad styr sadgassens val av vistelseori’ under dagtid?

a. Tillgangligfoda (sad)

I Fig. 17 visas antalet saclgass p fält med olika rnarkanvindning vid olika tillfällen under april och
maj 2006. De bEt staplarna i främre raderna visar sadgssens preferens ffir oskördade fiilt. Antalet
sadgass pa oskördade fiilt kulminerade den 25 april d ven fuilt med krossad strâsäd hade
“upptackts” av gässen (Bud 13). Den 28 april fanns betydligt tier sadgass pa dessa thlt med krossad
strâsäd an pa fhlt med oskördad stràsäd. Det fanns 13.7 hektar krossad stràsäd medan det fanns 4,8
hektar med oskördad stràsäd.

FOrekornsten av sadgass pa ralt med stuhb efter strásäd hade ökat kraftigt den 28 april efter att ha
legat pa en lag nivã fran den 20 april (Fig. 17). Den spillsäd sorn finns kvar pa skOrdade ffilt jigger
direkt pa marken och blir saledes tillganglig ännu nâgot senare an säden sorn finns i den krossade
grOnmassan som finns pa oskördade ftilt sorn betesputsats. Aven om mangden ffida per hektar pa
stubhàkrar är mindre an pa oskOrdade ffilt uppvägs detta till viss del genom att arealen stubbàker är
betydligt större (18 % av den totala arealen).

b. Smaltvattenpolar

Den 25 april (gula staplar i Fig. 17) har det skett en kraftig okning av antalet sadgass som vistas pa
fiilt med vail. En närmare analys visar dock att inte alla gass ffidosOker utan star i eller i direkt
anslutning till pOlar med flOdvatten (Bud 11) sorn finns pa flit med vail. Denna effekt kvarstàr den
28 april. Dessa pOlar används av sadgassen fOr all dricka, bada och vila. Av Fig. 1 8 framgâr att
flertalet foderrika flit sorn utnyttjas av sadgass iigger i närheten av en eller fier flOdvattenpOlar eller
vattenfyllda diken. Fältet vOster orn Degernas utgor ett undantag (pOlen söder orn vägen fanns under
mycket kort tid och anvandes inte av gassen). Della flIt nyttjades dock sà sent pa säsongeu all det
fanns srnOltvatten lite här och var i markerna.

Saminanfattningsvis: I bOijan av sisongen 2006 flog sadgassen till delar av Umedeltat sorn lag làngt
bout fran Västerfjarden, som tidigare ansetts som sädgässens enda sovplats. Under en period
thredrogs Skäret, belaget na mast Vasterfiarden. men gässen valde senare àterigen flit pa langre
avstánd fran VästertjOrden. Na det farms lampliga polar med srnältvatten ijordbrukslandskapet
Overnattade en del av sadgassen där. Faglarna anvander ocksa flOdvattenpOlarna for att dricka, bada
eller vila vid ett eller flera tiiliiillen under dagen.
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Bud 14. Utsikt over jordbruksslätten sOder orn vag E4 den sena váren 2006. 1 centrum av bilden syns
flodvattensarnlingar orsakade av den snabba snosmaltningen. I fOrgrunden ett flult med genom
Banverkets forsorg oskördat kom. Detta flit hittade fàglarna direkt nOr de anlOnde och samiade ett
stort antal sàngsvanar, siidgass, kanadagass och grOgOss. Se Oven bud 12. Kombinationen flit med
oskOrdad sOd i nOrheten till flodvattensamlingar liar visat sig vara mycket attraktiva fOr dessa fIgiar.
Den 19 april 2006.

.
...:
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7. Sädgüssens uppehállsplatser under natten

Syfie:

I syfte att fà en kornpletterande bud av hur ttglarna nyttjar jordbrukslandskapet under dagtid,
behövs en bud av fäglarnas uppehállsplatser under flatten.

Metodik:

Observationer av overnattningsplatser erhölls i samband med övriga studier av fàglarnas fordelning
i jordbrukslandskapet, genom observationer av fãglarnas flygrorelser mom undersokningsomrãdet,
och genom kontroll av fOrekomsten av fáglar i flodvattensamlingar mom ornràdet nattetid.

Resultat:

• En faktor av betydelse fir de fagiar som nyttjar det relativt storningspâverkade jordbruksomràdet
kring Umei torde vara deras mOjiighet att övernatta ostOrda pa havsfjärdarnas is, heist i närheten av
födosOksornrâdena. Denna mOjlighet utnyttjar huvuddelen av sadgãspopulationen. Flertalet
observerade sädgass Overnattar pA Vasterfjarden (Bud 19).

. Under den torra vArsasongen 2005 med avsak av vattensamlingar, kunde till skilinad ifAn 2004 ej
konstateras nAgon Overnattn ing av sadgass ij ordbrukslandskapet.

Under Ar 2006, med riklig fOrekomst av flOdvattensamlingar i jordbrukslandskapet, studerades
speciellt sadgissens nyttjande av dessa tillffihliga vattensamlingar som overnattningsplatser och hur

detta styrde fi5rdeiningen av sadgissens val av uppehllsplats mom jordbrukslandskapet. Sadgassen
uppeholl sig della Ar i en belt annan omfattning i de norra delarna av slattlandskapet jämffirt med
det torra Aret 2005. Som nämnts spelade Skäret en hetydligt mindre roll fr fAglarna Ar 2006 (Tab.
6). De uppvisade ocksA ett helt annat mOnster när det galler vai av overnattningsplatser. De
svampolar sorn fanns spridda i slattlandskapet detta Ar nyttjades namiigen i hog iitstrackning sorn
overnattningsplatser av sadgässen och de andra gásarterna, liksorn delvis av sAngsvanar och tranor.
I ett stOrre svämvattenornrAde i anslutning till den s.k. Obs-ladan, Overnattade t ex den 26 april 2006
mer an 1100 gass, förutorn kanadagiss (Bud 15 och 16). Antalet svanar och tranor räknades ej.
Under morgonen den 27 april noterades 746 sadgass, 155 grAgass, 4 spetsbergsgass och 1 blasgAs
flyga ut fran denna vattensamling, sAledes iota It 906 gäss. kanadagass oraknade.

Existensen av dessa Overnattningsstallen pAverkade hog grad fOrdelningen av fAglarna i
landskapet, eftersorn de efter nattvilan till stor del sOkte sig till na aliggande Akrar for fOdosOk. En
del fAglar, t cx sAngsvanar, fZiredrog lull och med att prornenera frAn Overnattningsplatsen i
tlOdvaitenpOlen till naraliggande Aker med oskOrdad spannmAl. l.ikasA sökte sig ett stort antal faglar
under kvallen tillhaka till naraliggande tlOdvattenpolar när de avslutade sitt fidointag fOr dagen.
SvarnpOlen vid den s k Obs-ladan var inte den enda tillfalliga vattensainlingen soni nyttjades soin
overnattningsplats av sädgäss, grAgAs, kanadagAs, sAngsvan och trana vAren 2006. loom totalt minst
fern flOdvattensamlingar konstaterades Overnattande sadgisflockar (bild 1 7 och 1 8).

I syfte all ytterligare dokurnentera llOdvattensamlingarnas hetydelse for südgassens
fordelningsmonster i landskapet specialstuderades de sidlgass sorn fodosOkte pA tiltet med oskOrdad
men krossad sAd som fanns I anslutning till I)egernas by (Bud 13) med avseende pA vilka
Overnattningsplatser de valde när de flog darufrAn pA kvEillen. i)essutom noterades deras
llygriktning, d v s varifrAn de kom när de morgonen därefter Aterkom till delta Ililt for fOdosOk.
Efter avslutat fodosOk flog flertalet fAglar norrut i landskapet i riktning mot den svamvattenpOl som
finns I nArheten av den s k Obs—ladan. PA morgonen koni flertalet sadgass intlygande frAn samma
hAil (Fig. 1 9).

VArens forekomst av llOdvalten och flOdvattenpOlar samt forekomst av oskOrdade full med korn och
havre styr saledes i hog grad fordelningen av lilgIar i jordhrukslandskapet och deras n ttjande av
landskapet i samhand med fodosOk och nattvi Ia. Under de tre Ar som fAglarna studerats mera i detalj
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morn ramen fZ5r Botniabanans basprograrn, liar fàglarna ffirdelning i Urnedeltats jordbrukslandskap
varierat betydligt. Första âret, 2004, var ett âr med relativt riklig fOrekornst av flödvatten pa âkrarna.
Andra ãret var det lite snö och snosrnaltningen gay inte upphov till nàgot mera omfattande
flödvatten. Det tredje ãret därernot, 2006, var förekornsten av flödvatten och flodvattenpolar i
ord bruksrnarken betydande.

Under extremâret 2005 med lite vatten i markerna under rastperioden, var förekornsten av fãglar
koncentrerade till de södra delarna av slattlandskapet. Nattvilan var koncentrerad till Vasterfjarden.
Denna koncentration av fáglar styrdes av aft de södra delarna är de som hehãller fukten langst.
Därrned var de flilt soni kallas Skäret det omrade där huvuddelen av fâglarna sökte ffida. Under ãr
2004 därernot med vakar i Osterärden och förekornst av svärnvatten i jordbrukslandskapet
övernattade sadgass i viss omfattning i Osterfjärden och även i viss ornfattning i svamvattenpolarna
i jordbrukslandskapet.

Under ar 2006, med sen var och koncentrerad snosrnaltning sorn skapade flera flödvattenornraden
av varierande storlek i jordbrukslandskapet, övernattade cit stort antal sädgäss tillsammans med
andra gásarter, sângsvanar och tranor i dessa flodvattenpolar. De fanns alltsá flirdelade over hela
jordbrukslandskapet och sökte ffida i hogre grad i de norra delarna av landskapet jämfOrt med det
torra âret 2005.

Med denna generella kunskap sorn bas öppnas mojligheter att genorn riktade âtgarder i form av aft
lamna oskördade ifilt och aft skapa tillfälliga vattensamlingar under varflyttningstiden styra
sidgassens och andra fãglars fZ5rekornst och flirdelning i landskapet genorn aft ffirse dern med
attraktiva fOdosöksornrâden och alternativa overnattningsplatser. Eli àskàdl igt exempel pa
sarnbandet mellan vattenhis fbr vila och ifilt fOr födosök framgãr av Bild 20 och 21. Mellan viken
Sundshalet och anslutande falt fanns en träd- och buskridã sorn genorn Banverkets fOrsorg
avverkades. Därmed oppnades landskapet rnellan viken och fhlten. Detta pâverkade uppenbarligen
sadgassens vanor. De bOrjade namligen övernatta i Sundshàlet (Bud 20), nâgot som inte observerats
tidigare. Dessutom höijade sadgassen nyttja det anslutande ffiltet for fOdosOk (Bud 21), nãgot som
heller inte noterats tidigare, trots att delia fàlt ingick i de systematiska varannaridagsstudierna. HOr
uppstod sàledes genorn en aktiv skotselàtgärd en fOr sadgassen attraktiv kombination av nattplats
och R5dosoksplats, som samma ar sorn àtgarden genomfOrdes borjade nyftjas av sadgOss.
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I/gui I 9. Sddgussensflvgiore/ser inonijordbruks/undckape! coder om vug F-I den 26/27 april 2006.
Sadgassen liar regelbundna ‘anor or/i sOker sig under kvOllen u/I Overnatifliflgs/)/UtSei. under
kvO//en den 26 apr//flog 553 sadgass in mol den i’aliensam/ing soin In/dais / ans/ulning ti/I den
.c k Ohs-/ac/an sOder orn vag E4. Sddgdssens huvudsakliga/h’grOrelser inoni slOttoniradet
framgar av de inlagda p1/ama. Pci inorgonen den 27 april flog 746 scidgdss ut/ran den siOicia
/lodvatiensain/ingen. Ski//naden mel/an inflvgande och ui/ftgande//g/ar hestür / alt cit antal
fag/ar/anns pc plais / vaitensam/ingeil redan innan rdkningen civ inflvgandefüg/ar pahoijades.
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Bud 16. Annat parti av sarnma flodvallensamling som pi bikl 15, men tvâ dagar senare. Fg1ar sover och
vilar i vattensamlingen, men iiven p anslutande marker. I. Jnder morgontimmarna den 27 april flog
(let ut totalt 746 sidgiss, 155 grigiss, 4 spetshergsgiss och I h1asgis frtn denna vattensamling.
FOrekornsten av kanadagiss dokunienterades jute i detta sammanhLmg. 1)en 26 april 2006, kI. 04.55.

Bud 15. Under 2006 Overnattade sângsvanar, gäss och i viss man även tranor i flodvattensamlingar pa

jordbrukssliitten. Bilden visar uppbrottsstrnning pa morgonen fran en vattensamling vid den s k
Obs-ladan sOder om viig E4. Fran denna Overnattningsplats flyger nu gitssen Ut ffir fOdosOk pa olika
thit mom jordbrukslandskapet. Den 24 april kl. 04.38.
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Bud 17. 1 anslutning till Degernäsbacken, nära Degernas by, fanns denna overnattningsplats ffir sngsvan
och sadgäss. Den 27 april 2006, kI. 04.50.

Bud 18. Annu en overnaltningsplats fanns vid Ililten vid Skirherget, nära den s k svinfarmcn. E)eii 25 april
2006 kI. 04.20.
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Bud 20. Genorn Banverkets forsorg togs en tridrid bort niellan viken Sundshilet och anslutande
jordbruksmark. Detta gjorde att sadgass. sum inte tidigare bade observerais nattetid i Sundshi1et,
horjade nyttja denna sorn overnattningsplats. Pi bilden syns sovande sidgass. och sidgiss i
uppbrottsstiimning inför deras R’dosök p ansi Litande jordbruksmark. Den 2 maj 2006. ki. 04. I 8.

Bud 19. Ett stort antal sidgbss, men även sángsvanar och i viss min tranor, Overnattar regelbundet pa
Västerfrdens is. Hrifran flyger de tinder morgontimmama ut i det omgivande
jordbrukslandskapet fOr att sOka fOda. Den 28 april 2006, kI 04.15.
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Bud 21. Sdgass, och enstaka grtgäs, sorn Overnattat i den naraliggande viken Sundshlet, har under
morgonen flugit Ut till den närmast liggande ikern ffir ffidosök. Direkt vid ankornsten kigger sig eli

del fglar att vila, medan andra direkt börjar äta. Den 2 maj 2006, kI. 05.00
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8. Spiilningskvantifiering

UtOver direktobservationerna av rastande fãglars uppehálls- och ffidosöksomrâden kan man ffi ett
kompletterande rnãtt pa var mom studieornrádet fàglarna vistas genorn att pa ett systematiskt sätt
kvantifiera deras kvarlämnade spuming i olika biotoper. Genorn snabb ornsättning lämnar de
spuming med korta mellanrurn. Darigenorn kan man fa en tamligen detaijerad information orn
variationen i gassens utnyttjande av olika fält och delar av enskilda fält. Man kan pa sã vis ocksà fa
en uppfattning orn huruvida gässen nyttjar biotoper t cx tidig pa morgnarna, när de ej är störda av
rnansklig aktivitet, pa ett annorlunda sätt an vad som frarngàr av de rutinmassiga rEikningarna av
faglar. Denna studie med kvantifiering av spuming bar koncentrerats till fliltet Skaret, där
Botniabanans planerade strackning passerar.

Syfte:

Syftet med detta delmornent är att särskilt kunna kvantifiera gässens närvaro i delar av
jordbrukslandskapet av särskilt intresse, och därmed även kunna värdera deras betydelse ftr

fliglarna tinder deras uppehall i Umeâtraktensjordbrukslandskap tinder várflyttningen.

Metodik:

Fern linjer utmed vilka inventeringarna genornfOrdes placerades Over Skäret pa sa sätt att de täckte

store delen av de fält som betecknas Skäret (Fig. 20 & 21). Var tionde meter lades fern
kvadratrneterytor Ut 90 graders vinkel fran linjen. Kvadratmeterytorna lades kant i kant. morn
varje kvadratarneteryta räknades alla spillningshOgar sorn bedömdes vara fran gäss. Ett rnedelvärde
fi5r de fern kvadratrneterytorna beräknades. Inventeringarna utfördes kort efter rastsasongens slut.

Resultat:

Av Fig. 20 och 21 framgàr att det finns en hetydande skilinad i nyttjandet av Skäret mellan ãren
2005 och 2006. Under den torra vâren 2005, da ett stort antal sadgass nyttjade denna jordhruksmark
fhr födosök, fanns en betydande variation i antalet spillningshOgar per kvadratmeter morn Skäret. I
stora drag nyttjades dock uppenbarligen alla de delar av ffiltet sorn täcktes av inventeringen.
Variationen i antalet spillningshOgar langs inventeringslinjerna speglar främst variationen i
fuktighet pa fältet. Gässen sOker sig främst till de fuktiga delarna fhr fOdosök och lämnar därrned
ocksa mest spuming pa dessa platser. Ornradet vaster orn vagen som sträcker sig tvärs over fältet i

• mitten av figuren (den Ijusa nord-syd gaende linjen) var oskOrdat, men aven Oster om vagen thnns
mycket foder i form av spill- och liggsad. Vid spillningskvantifieringen kan ej spuming fran
sadgass ski! jas fran Ovriga gäss sorn ocksa nyttjar lokalen, men sadgasen är den belt dorninerande
gásarten morn den undersökta ytan (Se nedan).

• Under 2006 nyttjades Skaret i vasentligt mindre antal sadgass an under 2005. Faglarna var betydligt
mer utspridda over jordbrukslandskapet an under 2005. Denna bud aterspeglas även i resultatet fran
spillningsinventeringen fhr 2006. Antalet spillningshogar är vasentligt mindre 2006 an 2005 (Figur
20 och 21). Under 2006 fanns hetydligt mindre fOda att tillgâ pa Skäret, d huvuddelen av ytan bade
kunnat skördas foregaende host, till skilinad fran 2005, dà hetydande arealer otröskad sid hade
lamnats kvar pa fiiltet. Det fanns dock även 2006 ett parti otrOskad sad i anslutning till den
hrukningsvig sorn passerar Over Skiret, och del Fairns iven mindre partier spridda Over fiiltet dar
skOrdetrOskan bade Iärnnat iläckar med sad.

Resultaten a’ spillningskvantitieringarna mellan de tvã area kan jamR’ras med antalet laglar
noterade pa Skäret i samband med varannandagsinventeringarna. (Jnder 2006 registrerades totalt
1 590 sädgiss, 47 grãgiss och 82 kanadagass mom inventeringsornrãdei Ska ci, medan 2005 antalen
var 2625 sadgass, 1 20 gragass och 20 1 kanadagass.
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F/gui 20. FIj.’gbild Over SkOret med resultatetfràn spiliningsinventeringen 2006 inlagt. Provpunkterna
ligger med I/o meters mellanrum lungs linjerna. Prickarnas storlek (yta) star / proportion till

antalet spillningshogar per kvadrainieter. Minsta prickstorlek markerar provpunkier utan
spillningshogar.
OBS.’ Linjernas start- och slutpunkt pa bilden Or bestdnida av GPS-koordinater tagna iflilt.

Koordinaternas osOkerhet bar let! till at! vissa linjer ser Ut alt ha provpunkter utanforfallen och
ott linjerna inte loper parallelit. I verkl/gheten lag al/ti provpunkter inoni fallen och linjerna lag

mera parallella iforhâ/lande till varandra On b//den ger sken av.

f igui’ 21. 1 i’gbild over SkOret med resultate! fran spil/ningsinventeringen 2005 in/ag!.
Bilden fliO!cVaur Fig. 20 fur 2006.
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9. Vad üter fáglarna pa falten?

Syfle:

For att mera exakt fastställa vad fãglarna äter mom de olika delarna av Umedeltats
jordbrukslandskap under sin vártlyttning bar experirnentell uteslutning av kvadratmeterytor pa
jordbruksniark utffirts pa flit med olika grodor.

Metodik:

Under hösten varen 2005, innan gässens och sãngsvanarnas ankornst, sattes 1 0 uteslutningsburar ut
pt flit med vailodling pa RObicksslatten nära väg E4. Burarna bestod av s k kycklingnat och var 1
x 1 meter i yta och 60 cm hoga. Burar stod saledes pi plats när fáglarna kom och snön efterhand
smälte undan. Provtagning skall ske efter det varflyttningen är avslutad, men innan vãrbruket
startat. mom vane yta räknas antalet spirande, obetade skott, respektive kvarvarande sädeskorn,
beroende pa typ av flit. Kvarvarande sädeskorn vägs ãven i form av torrvikt. P bestämt avstànd
fran vaije uteslutn ingsbur räknas motsvarande parametrar mom en kvadratmeteryta exponerad
mark, d v s mark soin varit tillganglig fIr ffidosOkande figlar. ParvisajämfOrelser kan da gOras
mellan uteslutna respektive icke uteslutna ytor och därrned erhàlls en kvantifiering av vad och hur
mycket fâglarna bar ätit.

Resuitat:

Det flit med vallodling som utvaldes fOr placering av utesiutningsburar visade sig endast i mycket
begransad omfattning nyttjas av sadgass eller sàngsvanar fOr fldosök. Darmed fIll detta delmoment
bort i var verksamhet fIr àr 2006.

10. Storning

Nâgon konsekvent studie Over sadgassen storning genom flyg, vagtratik, hästar, hundar, människor,
etc. genomfOrdes ej 2006. Sadgassens reaktioner pa rninniskans närvaro gays emellertid tiliflIle alt
studera i anslutning till det av Botniabanan finansierade flit med kvarläninat korn som fanns i
anslutning till en större vattensamling vid den s k Obs-ladan söder om väg E4 (Bud 22 och 23). Till
detta flIt sOkte sig ett stort antal faglar fOr fZ5dosOk, och det hlev ocksa ell populart utflyktsmál fOr
fãgelskádande människor. Om in1nniskor nãrmade sig flltet med Câglar iangs de biukningsvagar
som leder frarn mot flitet, och ailtsà itfle gâr rakt mot fâglarna, kan de tolerera människan pa ett
relativt kort avstând innan de flyger. Det finns dock stora variationer mellan de olika fagelarterna i
detta avseende. Sângsvanen är rner tolerant an gassen, vilket tydligt framgar av bud 12. Bland
gassen är kanadagassen och grâgassen mera toleranta an sadgasen, som är (let inest skygga bland de
ailmant flirekommande gasarterna. Sorn framgar av bud 23 nedan kan dock även sadgissen tolerera
människans na varo upp till ett avstãnd av cirka 100 meter om närmandet sker fZ5rsiktigt.
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Bud 22. Ett full med oskordat korn, bekostat av Banverket, belaget p slätten soder om väg E4, tilldrog sig
under viren 2006 stort intresse inte bara bland tödosOkande svanar, gEiss ocli tranor, utan även bland

fge1sktdande människor Bilden är tagen frin väg E4. Avstàndet mellan den skdande familien
forgrunden och Ililtet med fuglar i bakgrunden är ca 175 meter. Den 19 april 2006.
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Bild 23. ldoskande sidgiss visar sig tolerera alt man kommer s nra sam cirka 100 meter innan de drar
sig undan. P hilden sdir de lugelskidande niinniskorna vid den s k ()hs—ladan, diir grinsen Rr
shittlandskapets 1ugelskyddsomrde hürjar. Avstindet till tuglarna pñ fuiltet med sngsvanar,
kanadagass och sidg.iss ir ca 100 meter. I)cn 22 april 2006.
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11. Sädgissens reaktion pa tigpassager

5fle:

Att direkt via observationer kvantifiera hur sadgüss pa olika avstànd fran järnvägen mellari Umeã

och Vännäs reagerade vid passage av tag och aft indirekt, via spillningsanalys, kvantifera hur naia

järnvägen de söker R5da.

Resultat:

Denna studie, som genornfordes 2004, kunde ej upprepas varken 2005 eller 2006 av det skälet att

sadgassen dessa ár jute bade vanan att sOka sig till norra sidan orn Umeälven fbr födosök.

12. Fángst av sidgäss

Försöket att ffinga sadgass pa rastplatsen under varen i syfie aft märka faglarna individuelit med

haisringar inleddes 2004 och upprepades 2005. Den effektivaste fngstplatsen for sadgass detta ar

var Skäret, dit figlarna huvudsakligen sökte sig fOr ffidosök. Som fangstredskap användes eft s k

• kanonnat, d v s ett stort nat som skjuts Ut over de gass sorn fbrhoppningsvis samlas fOr fbdosök i

anslutning till det i forvag utplacerade nätet. De fâglar sorn fãngas fbrses med individuella
halsringar med eft lOpnummer sorn kan avläsas pa avstând med hjalp av kikare. Därmed far man en

betydligt stOrre mojlighet aft foIja omsattningen bland fáglarna mom det studerade ornrâdet.
Samtidigt kan man fOlja individuella faglars rörelsemönster inoni deltat och pa furageringsplatserna.
Fãglarna kan sedan fiuljas när de flyttar vidare fran Umeälvens delta och slätter. Därmed finns även

mOjlighet aft säkert fastställa var de f’âglar som rastar vid Umeälvens nedre Iopp har sina
hackningsornràden, d v s är det frãga om den svenska populationen eller flyttar de vidare Osterut?
Följande host och komniande àr bar man dessutom mojlighet att ffilja sadgassens flyttning till och
fran hackningsomràdena och se var deras viktigaste rastplatser finns.

Sytie:

Syftet med fdngst av sadgass fOr applicering av individuella halsmarken av plast är att öka var

generella kunskap om de sadgäss som rastar i anslutning till Botniahanans strickning genorn

Umedeltats jordbrukslandskap. Ar det huvudsakligen den svenska populationen? Hur lunge rastar. de mom omradet? Vart flyger de vidare? Genorn sadan kunskap kommer vi art kunna avgora oin
och p vilket sätt Botniahanans tillkomst kommer att paverka dessa figlar och dirmed kunna

vidtaga kompensationsatgarder i rätt omfattning och utflirande.

litJrande:

Fangst utfOrdes varen 2005 med hjalp av personal fran SLU i Urned, som under 2004 blivit
upplarda i konsten att hantera kanonnät av personal fran KaIO biologiska station i I)anmark, dir
man bar stor erfarenhet av fangst av gäss mcd kanonnat. Tillstând lOr fngst och tiIlstnd frau etisk

nämnd tillhandahOlls via LeifNilsson. sorn mom rarnen fOr projeki vid zoologiska institutionen vid

Liinds universitet arbetar med gilss.
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Kanonnätet bestàr av ett nat sorn via krutladdningar fran 1’ra avskjutningsramper skjuter Lit tyngder
sorn slapar med nätet tit Over ett i frvag bestämt fãngstomràde. Innan nätet utlöses ligger det
hopsamlat i en sträng. Kan man gräva ner det i en grund fOrd jupning i marken a det en fordel,
liksom orn man kan täcka nätet med t ex torkat gras sà att det är sã dolt som mjligt fr de

rnisstanksamrna gassen. Nätet mater 21,2 x 18 meter, men den reella fàngstsektorn ãr begransad till

ca 9 x 20 meter. Normalt fàngar man pa platser som gässen själva väljer all uppsoka, t cx viloplatser
eller fhdosöksomràden. Nätet utlOses pa distans via en kabel.

Tillstànd till ffmgst av sadgass I Västerbotten med hjälp av kanonnät erhOlls via Leif Nilssons
gisprojekt vid Lunds universitet i enlighet med Naturvrdsverkets tillstand (Dnr 412-2456-03 Nf).

Ringrnarkningslicens var utstallt av Naturhistoriska Riksmuseets Ringmarkningscentral (Märkare nr
187:M02). Etiskt tillstànd fur rnarkning med haisringar var utställt av Umeá djurffirsOksetiska

nämnd vid Hovrätten fOr Over Norriand (Dnr A32-04).

Res u/tat.

Ingen fângst av sadgass med hjalp av kanonnät kunde genomforas ar 2006, främst p grund av att vi

frivilligt avstod fiãn all fànga fàglar pa Skäret, vilket bedOmdes sorn alltfhr kansligt med tanke pa

• tidigare ãrs reaktion fran lokala omitologer. Pa Ovriga potentiella omràden korn ej fàngst till stand
pa grund av den korta, koncentrerade period gassen vistades pa rastplatsen detta är. Della gjorde all

ffirberedelsetiden mom de enskilda objekten blev for kort. Förberedelse fOr fàngst gjordes även vid

rastplatsen Alvik i Norrbottens kustland, men även liar vistades fâglarna mom de enskilda flulten
alltför kort tid fZ5r aft fàngst kunde genomforas.
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13. Häckfâgelinventeringar

Sje.

Syftet med inventeringen av de häckande fâglarna är att fâ antalsuppskattningar av det häckande
fàgelbestãndet. For ornrãden sorn fZrväntas bli direkt pãverkade av Botniabanan (kategori A nedan)
utgör antalsuppskattningarna fran tiden fire banbygget underlag for järnffirelser med tillstândet
efter bygget (sã kallad fire-efter studie, BAC). For de planerade kornpensationsornràdena skapas pa
rnotsvarande sOil underlag fir jOmfOrelser fire och efter restaurering (StOcke strandangar) eller fir
overvakning av fãgelfaunans utveckling under planerat skydd och skötsel.

U.forande:

I-IOckfâgelinventeringar bar genomförts mom sex omrâden 2006 med en sarnrnanlagd areal pa
31 hektar (Figur 22, tabell 7 fir arealuppgifler). Av dessa firvOntas tre bli direkt pãverkade av

• banans strackning medan tre utgOr planerade kornpensationsornrâden (nedan).

A. Omráden som direkt blir piverkade av banans stràckning
a. Stor-Sandskär
b. Sand
c. Skatan

B. Planerade kompensationsomràden
a. TavlefjOrden
b. Angsbacka
c. VOderhOllan
d. Stornabbsviken
e. VOsternabben
f. Stöcke strandangar

Tabeli 7. Area/erfar de omrOden dd hackfcgelinventering har genomfrts,

Omride Areal (ha)
TavlefjOrden 17,5
Stor SandskOr 3,6
Angsbacka 2,6
Sand 3,5
Skatan 0,5
VOderhällorna 0,8
Stornabbsviken 0,3
Västernabhen 3,0
StOcke slrandangar 3,4

Tube/i 8. HackfOgelinventeringens oinfafining 2004, 2005 orb 2006.

LOmrade 2004 2005 2006
TavlefjOrden x x
Stor SandskOr x x x
Angsbacka x x x
Sand x (x) x
Skatan x (x) x
Väderhallorna (x)
Stornahhsviken (x)
VOsternabben x
StOcke strandOngar (x) (x)
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Inventeringarna sker genom sà kallad revirkartering och fôljer en standardrnetod (Svensson 1975,

SNV 1978, Bibby et al. 1992, Naturvrdsverket 2003). Varje ornrâde besöks tb gànger med lamplig

spridning over säsongen. Sanitliga observationer ritas in pa f1tkartor sorn senare sätts samman till

artkartor. Artkartorna tolkas till antalet revir (sorn fOrväntas rnotsvara antalet häckande par) enligt

fOrutbestärnda former. Kantrevir har bedOrnts ligga innanfOr eller utanfbr ornrâdet i sin heihet och

delar av revir bar sãledes inte räknats in i antalsuppskattningarna.

I vissa fall bar revirkarteringen inte kunnal genornfbras belt enligt regelboken. Detta bar markerats
med ett kryss morn parentes i tabell 8.

Figur 22. Karia over omraden dOr hackande fig/ar inventerades 2004 och 2005.
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Resultat.

Resultaten fran hackfâgelinventeringarna 2004, 2005 och 2006 frarngár av
tabeller 9-15.

12.A.a Stor-Sandskär

Inventerare: Christer Olsson

Tabeil 9. Resultatet (antalet revir av hackfcgelinventeringarna p Stor Sandskar 2004 - 2006.

Art 2004 2005 2006

Björktrast 2 1
Blames 5 5 5
Bofink 20 22 18
Domherre 2 1
Enkelbeckasin 1 1

Fiskmas 1
Gransângare 2 1
Gràflugsnappare 2
Gräsand 5 2 2
Gränfink 2 2 2
Grönsiska 5
Gulsparv 2 2
Jarnsparv 1 3 1
Jarpe 1
Knipa 1 1

Koltrast 1 2 1
Kraka 2 1
Kungsfagel 6 6 4
Lovsangare 20 24 17
Nöskrika 1
Ringduva 3 5 4

Rbdbena 1 1 1
Rödhake 6 4 4

Rödvingetrast 3 4 3

Silvertärna 2
Skata 1
Smaskrake 1
Storskrake 1 1
Storspov 1 1
Svartmes 4 4 3
Svartvitflugsnappare 4 3 3

Sädesärla 1
Savsparv 7 10 9
Talgoxe 4 8 5

Tafltita 3 1 2
Taltrast 2 4 2
Tradgardssangare 7 5 2
Trädkrypare 3 2 2
Vigg 1
Artsángare 2 1

Antalet arter 34 27 29
Antalet revir 127 131 99
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12.A.b Sand

Inventerare: Roif Sandberg (2004 och 2006) och Christer Olsson (2005)

Tabell 10. Resultatet (antalet i’evir,J av hackfge1inventeringarna p5 Sand 2004 - 2006.

Art 2004 2005 2006

Björktrast 7 3
BImes 3 13 4
Bofink 6 22 18
Buskskvatta 1
Domherre 1
Gransngare 1 3
Grflugsnappare 5
Gräsand 2
Grönfink 1 2
GrOnsiska 2
Gronsngare 1 3
Gulsparv 3 2 4
Jarnsparv 2 4
Jàrpe 1
Koltrast 2 2 3
Krka 0
Kungsfàgel 1 6 3
Lovsángare 8 25 10
Ringduva 4
Rödhake 2 7 6
Rodvingetrast 2 6 5
Skata 2
Svarthãtta 2
Svartmes 3 1
Svartvitflugsnappare 8 2
Sädesärla 1
Sävsparv 1 1 3
Talgoxe 4 10 5
Talltita 1 3
Taltrast 1 2 3
Trädgàrdssngare 3 8 2
Trädkrypare 2
Tradpiplarka 1 2 3
Tornsngare 1

Antaletarter 16 30 21
Antalet revir 40 152 89
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12.A.c Skatan

Inventerare: RolfSandberg (2004 och 2006) och Christer Olsson (2005)

Tabell 11. Resultatet (‘antalet revir,) av hackJigelinventeringarna av omr)det Skatan 200-I - 2006.

Art 2004 2005 2006
Björktrast 1 3
BImes 1 2 2
Bofink 6 2 4

Gr flugsnappare 2
Grönfink 1 2
Grönsngare 2
Gulsparv 1
Koltrast 2 1
KungsfgeI I
Lovsngare 8 4 3

Mindre hackspett 1
Ringduva 1 2
Rädhake 4 1 2
Roclvingetrast 2 2 3
Svartvitflugsnappare 1 1
Talgoxe 3 1 2
TalItta 1
Tradgrdssngare 2 1
Trädkrypare 1
Tradpiplarka 2

Antaletarter 14 15 9
Antalet revir 35 24 22
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12.B.a Tavlefjarden

Inventerare: Christer Olsson

Tabel! 12. Resultatef (antalet revir,) av hdckfcge1inventeringen av Tavle/jarden 2005 och 2006.

Art 2005 2006 Art 2005 2006

Björktrast 10 7 Ringduva 12 9

BImes 9 5 Rôdhake 8 5

Bofink 49 40 Rodvingetrast 18 15

Buskskvätta 1 Skogssnappa 2 1

Domherre 1 1 Storspov 1

Enkelbeckasin 3 5 Stdrre hackspett 2 1

Grà flugsnappare 12 7 Svartmes 2

Gräsand 4 1 Svartvit flugsnappare 1

Gronbena 1 2 Sàngsvan 1 1

Grönfink 2 Sadesärla 1 1

Grônsiska 10 Savsparv 14 14

Gulsparv 4 8 Savsngare 4 3

GuIana 2 Talgoxe 9 7

GOk 1 1 Talltita 4 4

Jarnsparv 3 Taltrast 2 3

Jarpe 2 1 Tofsvipa 1

Knipa 2 1 Trana 1 1

Koltrast 4 1 Tràdgrssngare 7 7

Knicka 3 Tradkrypare 3 1

Krka 2 5 Tradpiplarka 4 7

KungsfgeI 3 2 Törnskata 1

Ladusvala 1 Thrnsngare 1

Lãrkfalk 1 1 Vattenrall I

Lovsngare 37 25 Vigg 6 3

Mindre hackspett 1 1
Morkulla 1 1 Anitalet arter 45 42
Nötkràka 1 Antaler revir 268 206
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12.B.b Angsbacka

Enventerare: Thomas Sundström

Tabell 13. Resultatet (intalet revir) av hackfâge1inventeringarnap Angsbacka 200-I - 2006.

Art 2004 2005 2006
Bergfink 1
Björktrast 1 3 1
BImes 4 7 5
Bofink 18 18 17
Domherre 2 3
Dubbeltrast 1
Enkelbeckasin 7 2 2
Gransàngare 1 2
Gr flugsnappare 10 8 8
Grönfink 1
Grönsiska 8 8 7
Gronsángare 4 5 3
Gulsparv 6 5 3
GuIana 1
Gök I
Goktyta 1
Jarnsparv 1 3 8
Jarpe 4 4 5
Koltrast 2 5 3
Krka 3 2 1
Kungsfágel 4 4 4
Lovsngare 21 20 19
Mindre korsnäbb 1
Morkulla 3 4 4
Nötkrka 1
Ortolansparv 1
Ringduva 6 6 6
Rödhake 10 14
Rödstjärt 1 1
Rodvingetrast 8 10 8
Sidensvans 1
Större hackspett 2 1 1
Svarthätta 3
Svartmes 1
Svartvit flugsnappare 1
Sävsparv 3 2 2
Talgoxe 5 6 6
TaNt[ta 1 1 2
Taltrast 7 7 6
Tradgárdssángare 6 6 6
Tradkrypare 1 2 2
Tradpiplarka 9 10 9
Artsngare 1

Antalet arter 34 30 33
Antafet par 154 164 163
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12.B.f Västernabben

Inventerare: KjelI Sjoberg

Tabeil 14. Resultatet (‘antalet revir) av hackfágelinventeringarna civ Vdsternahhen 2006.

Art 2006
BImes 1
Bofink 9
Domherre 1
Jarpe 1
Koltrast 1
Krâka 1
Lovsángare 4
Morkulla 1
Ringduva 1
Rödhake 5
Rädstjãrt 1
Rodvingetrast 3
Svartmes 2
Savsparv 2
Talgoxe 2
Tailtita I
Taltrast 2
Tradgrdssngare 3

Antaletarter 18
Antaletrevir 41
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12.B.g Stöcke strandangar

Inventerare: Kjell Sjoberg

Tabell 15. Resultatet (‘antalet revit) av hdckfcge1inventeringarna av Stöcke strandangar
200-I och 2005. Omi/idet hade avverkats vintern 2005/06 och inventerades
inte vren 2006.

Art 2004 2005
Bergfink 1
BjOrktrast 5 4
BImes 1
Bofink 10 11
Grf]ugsnappare 1 1
Gräsand 1
Grönbena 1
Grönfink 2 1
Gulsparv 1 3
Krka 1
Kungsfágel 1
LOvsàngare 13 15
Ringduva 3 2
Rödhake 3 3
ROdvingetrast 4 2
Storspov 1 1
Svartvit flugsnappare 1 1
Sãvsparv 2 1
Talgoxe 1
Taltrast 2
Trädgàrdssàngare 6
Tradpiplarka 1 1
Artsngare 1

Antaletarter 21 15
Antalet par 61 48

OBS! Friii och med 2006 inventeras detta omrãde enligi s k tZrenklad revirkartering av Adjan de
Jong i anslutning till inventeringen av jordbrukslandskapets hackfâglar.
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14. Tack

Tack till ffiljande personer som pa olika sätt varit involverade i studierna; Eric Andersson, John
Ball, Robin de Jong, Anders Enetjärn, Bengt Lindqvist, Ake Nordstrom, Christer Olsson, Roif
Sandberg, Fredrik Stenbacka och Thomas SundstrOrn. En stort tack ocks till Andreas Martinsson.
markagare vid Degernas (inkluderat SkEiret), sorn med stort tlamod och tillrnotesgiende bar fZ5rsett
oss med information och även l.mnat oskOrdad sad.



Resultat av fâgelinventering i Angsbackaomrädet sydvast om Umeâ
/ : flygplats, maj-juni àr 2006, utförd enligt Revirkarteringsmetoden

(enligt Svensson S. 1975).

Inventerare : -

Sunnova Miljö
Thomas Sundström
Torsgatan 39
904 21 Umeâ
070-2 10 22 30 / 090-779616

Metodik.
Inventeringsomrâdet sydvast om Umeâ flygplats, bestâr i vaster av gamma! igenvaxande âkermark som tacker ca
tvâ tredjedelar av ytan. Igenvaxningen med lOvskog koncentreras till dikena varvid mellanliggande glantor
skapas.
Langs omrádets Ostra del loper en hOjdrygg med i norr relativt oppen äldre skog dominerad av gran. Langre
sOderut langs hOjdryggen finns hyggen och tallplanteringar.
I omrâdets sydvastra del finns ett stOrre kalhygge samt sOder om detta en gammal, tat och skuggig granskog med
rätt mycket dod ved.
Samma inventeringslinjer som är 2004 och 2005 nyttjades aven säsongen 2006. Kompletteringssnitsling mâste
dock genomftras I omrãdet innan inventeringarna kunde starta (100 meter mellan varje inventeringslinje och
snitsel var femtionde meter med en linjebokstav och punktens lage i antal meter fran linjens startpunkt). Detta
Thr att mOjliggora en noggrann jamfbrelse mellan âren 2004, 2005 och fZr afl sakerställa en noggrann inprickning
av de revirhavdande fglarna pa varje besOkskarta.
Varje inventeringsrunda noterades sjungande, revirhävdande, varnande fgIar etc pa en besOkskarta.
När alla 10 inventeringstillflullena var genomfbrda sammanstlilldes all data fran besOkskartorna till artkartor fbr
all kunna berakna antalet revir av respektive art. Metodiken följer Revirkarteringsmetoden (Svensson 1975).
Inventeringarna utfbrdes sä langt mojligt under de tidpunkter pa dygnet när fglarnas sângaktivitet ar som stOrst
d.v.s. framfOrallt under tidiga morgnar och kvallar. Vädret var tamligen optimalt under samtliga
inventeringstillfallen (se tabell I nedan). Stora fläckar av snö fanns ovanligt lange kvar I granskogen pa
hOjdryggen ár 2006.

Tabell 1. Inventeringstidpunkt, startpunkt (i omrâdets sOdra eller norra del) och vader fbr de tio
inventeringsrundorna:

Runda Start- Vind- Vind
nr: Datum: Tid: purikt: Mom: riktning: styrka: Temp: Ovrigt:

1 8/5 5.20-11.00 norr 0 NW 1-3 + 8 Snoflackar kvar I skogen
2 9/5 5.30-9.40 soder 0 - stiltje +6 “

3 9/5 18.15-21.30 norr 0 N 3-5 +11 “

Regn I antágande. All
4 11/5 4.30-8.20 soder 0,5-1 - stiltje + 8 snOborta i skogen flu.
5 17/5 4.00-7.45 norr 0 W 1-2 + 10
6 25/5 19.30-22.40 sOder 1-0,5 S 5 +12 Mulet, sedan halvklart

Mulet, ngn regndroppe
7 30/5 5.05-9.20 norr 1 NE 10-11 +10 fran kI. 9.10. Myggl
8 31/5 18.30-21.45 norr 1 - stiltje + 9 Regnhikt men uppehàll
9 4/6 2.30-5.30 soder 0,5 W 1-5 + 7 Nàgot tilitagande vind

10 12/6 3.45-7.50 norr 0 SW 1-2 + 17 Varmt. Massor av mygg!



Resultat

Nedan redovisas omrádets hackfgelfauna. For detaljer rOrande respektive arts revir se bifogade artkartor
Tabell 2. Antal revir av de olika fge1arterna och kommentarer runt berakningen av antal revir.

. Antal
Art revir: Säkerhet I berakning av antal revir:
Jarpe 5 Stor säkerhet. Tvá kullar funna.
Enkelbeckasin 2 Ganska stor sãkerhet
Morkulla 4 Mkt. svárt att berkna antal revir. Mkt. stor oskerhet!
Ringduva 6 Ganska stor sakerhet.
Gok 1 Viss osãkerhet
Storre hackspett I Ett bo med ungar (se artkartan). Mycket stor säkerhet.
Tradpiplarka 9 Ganska stor sãkerhet

Viss osäkerhet. Tre observationer av ett par mom ett begransat omr.
Sidensvans 1 tyder dock pa hckning.
Jarnsparv 8 Stor säkerhet. Verkar ha ett mycket bra hackningsàr I àr!
Rodhake 14 Ganska stor sakerhet. Verkar ha ett bra àr.
ROdstjàrt 1 Stor sãkerhet
Koltrast 3 Stor säkerhet
Dubbeltrast 0 Stor säkerhet. Verkade dock häcka strax sOder om omradet.

Viss osakerhet. Ett revir säkert! Kan max ha funnits 3 revir, dock ej
BjOrktrast 1-3 troligt.
Taltrast 6 Ganska stor säkerhet
ROdvingetrast 8 Viss osäkerhet men cirka 8 revir verkade finnas.

. Viss osäkerhet. Troligen inget revir. Dock lex sj 30/5 och 4/6 vid
Artsangare 0-1 hygget i omràdets sodra del.
Svarthätta 3 Stor säkerhet
Tradgardssangare 6 Ganska stor sakerhet
GrOnsángare 3 Stor sakerhet
Gransangare 0 Stor säkerhet. Dock 1 revir strax norrom Angsbackaomradet
LOvsàngare 19 Ttt och ganska svárt att berãkna antal revir. Viss osàkerhet.
Kungsfágel 4 Stor säkerhet
Svartvit flugsn. 1 Stor säkerhet
Grá flugsnappare 8-9 Viss osakerhet. Rorliga, tystlãtna. Troligen 9 revir, minimum 8 revir.
Svartmes 0 Stor sãkerhet. Endast 1 sjungande vid ett tillfIle I omr. nordOstra del.
TalItita 2-3 Viss osãkerhet. FOrmodligen 3 revir.
Blames 5 Ganska stor sãkerhet. Ett bo funnet.
Talgoxe 6 Ganska stor säkerhet
Trãdkrypare 2 Stor säkerhet.
NOtkráka 0-1 Viss osãkerhet men troligen I revir. Flera observationer I S delen.
Kràka I Ganska stor sãkerhet

Stor osakerhet. Flygga kullar dock rOrliga Over omr. Troligt att nàgra fâ
Mindre korsnãbb 1-2 par kan ha hàckat I omràdet tidigare pa vâren
Domherre 3 Ganska stor säkerhet.

Stor sakerhet. Häckar dock i nãrheten utanfOr Angsbackaomràdet
GrOnfink 0 varvid Overflygande ex ses regelbundet.

Ganska stor sakerhet. De hanar som sjong sags bara i sam band med
Bergfmnk 0 varflyttningen sa arten hackade knappast.
Bofink 17 Thtt. Viss osakerhet I skattningen.
Gronsiska 7 ROrliga. Ganska stor oskerhet.
Gulsparv 3 Ganska stor sãkerhet
Ortolansparv 0 Stor sàkerhet (endast 3 tillfalliga obsar pa omrad!L_
Videsparv 0 Stor säkerhet ( nágon enst. sjungande samband med várflyttningen).
Savsparv 2 Stor sakerhet



Ovriga observationer pa omridet av icke häckande f?iglar som kan ha häckat i närheten

Tornfalk Observerad en gang 12/5 pa. omrãdet, hackar i nrheten.
Bivra.k I ad Overflygande mot NV den 4/6.
Fasan En hane spelade 8/5 i omrádets centrala del. Häckar nog i närheten.
Jorduggla I exjagade Over hygget i omr S del 11/5 och 4/6. Troligen häckande i närheten.
Storspov Hackar bl.a. pa. âker vaster om omra.det
GrOnbena Vanlig pa. ffirbiflyttning men endast I rastande pa. omra.det. Häckar ev. I nOrheten.
Skogssnappa Häckar troligen I narheten men bara obsad en ga.ng spelande 11/5 inne pa. omràdet.
Skogsduva Endast I observation av 2 overflygande ex. den 4/6.
Treta.ig hacksp. En hane fbdosOkte I omra.dets V del den 11/5.
Notskrika Endast 1 tillfllig besOkare pa. omra.det. Trolig hackfgel sOder om omra.det.
Guiana Vanlig pa. fOrbiflyttning.
Angspiplarka Ses da. och da.. Häckar I narheten.
GOktyta I ex spelade tilifailigt 17/5 vid hygget I omra.dets S del.
Buskskvatta 11/5 sj 2 hanar pa. hygget I S delen och 17/5 en hane samma piats. Häckar aildeles I narheten I

Degernas.
Mindre flugsn. 1 ad bane sOng tillfailigt 30/5 kl. 9.15 i omra.dets nordOstra del i bjOrk i granblandskog. Flog

sedan vasterut.
Harmsa.ngare 1 ex si tillflligt I omrãdets SV del den 4/6.
Rosenfink Häckar strax utanThr omràdet. 31/5 och 4/6 lex s O om omra.det och lex sj 4/6 och 12/6 norrom

omrâdet.
Stenknack Den 9/5 1 ex Overflygande omra.dets nordvbstra del.
Hampling 2 ex Overflygande omra.dets sOdra del den 17/5.
Grãsiska Ovanligt ftalig, endast enstaka ex Overflygande 8-17/5.

Ovriga fágelobservationer (översträckande) bl.a.

Fiskgjuse I ex overflygande mot V den 8)5
Fjällvrâk I sent ex sträckande mot NV 8/5
Sma.spov Bl.a. 11/5 fiera nordstrackande sma.flockar.
Ljungpipare flera flockar sträckande mot N bl.a. 405 ex den 11/5
Brushane fiera flockar strackande mot N I periodens bOrjan.
Svartsnappa flera Overstrackande 11/5.

Observationer av djur

. AIg Endast 1 algko den 31/5
Ra.djur 1 ra.bock den 3 0/5.
Hare Mycket sparsam pa. omra.det detta a.r (ár 2004 däremot vanlig).
Ekorre Aidrig sedd a.r 2006.
Sork Verkar mycket sparsamt med sork pa. omra.det. dock en hel del näbbmOss.


