
Arbetet med Vadsjöprojektet går  vidare

Projektgruppen tillsammans med markägarna håller nu  på  med att upprätta en 
projektplan med kostnadsbudget och finansieringsplan för hela restaurerings-
projektet. I projektplanen tas även en årlig skötselplan upp för att förlänga 
effekten av gjord restaurering så långt det är praktiskt möjligt genom att öka den 
ekologiska funktionaliteten med en årstidsstyrd vattenregim.

Den målbild gruppen har ställt upp är att till Vadsjön få tillbaka ett rikt fågelliv 
med arter som till stor del är anpassade till pionjära vattenmiljöer 

För att kunna motivera och visa på att de åtgärder som vi föreslår och  genomför 
leder till detta är det viktigt att vi dokumenterar fågelfaunan vid Vadsjön både nu 
före kommande  restaurering, under restaureringsfasen och efter densamma.

På så sätt kan vi lära oss mer om hur fåglarna svarar på de åtgärder vi har 
föreslagit och även få ett bra redskap att bedöma olika skötselåtgärder som vi 
tror kommer att förstärka den pionjära vattenmiljö vi strävar efter att 
upprätthålla vid Vadsjön .

Projektgruppen uppmanar därför alla som är intresserade av att Vadsjön 
återskapas till den våtmark och det fågelliv den hade efter de 
restaureringsåtgärder som gjordes på 1990 talet , att besöka området och 
rapportera i ”Svalan”  om  aktuell fågelaktivitet. Förhoppningsvis kommer   
även några trevliga överraskningar att bjudas i fågelväg.  

För att få fågeldata som gruppen sedan kan använda för bedömning av olika 
effekter av åtgärder som vidtagits uppmanar vi även till följande rapportering i 
Svalan;

¤ Ange tidpunkt Start/Slut tid när du besökt området

¤ Uppge sedda antal och även icke sedda för följande häckande nyckelarter 
   Gräsand, Snatterand, trana, brun kärrhök, fiskgjuse, knölsvan,sångsvan,  
   tofsvipa, ängspiplärka ,gulärla  och grågås  

¤ Ange antal och var du ser dessa arter. Vadsjön med kringliggande fält  har delats in i 4 sektioner 
   (NV delen, NÖ delen, SV delen, SÖ delen)  Se karta  över Vadsjön.  

¤ Använd aktivitetsfältet i Svalan och komplettera gärna i kommentarsfältet vad fåglarna har för sig.
   (födosöker de, rastar de, vilar de, upprätthåller de revir , m.m.)

¤ Särskild uppmärksamhet på grågässen och var de är och vad de håller på med. (Anv. kartans   
   sektionsindelningen ) I nedanstående tabell ges förslag på besökstider som följer grågåsens  
   årscykel.Denna rapportering kan ge oss värdefull information om framtida åtgärder för att balansera  
   grågåsens numerär mot övriga våtmarksarter .



Rapportering vid Vadsjön  med särskild uppmärksamhet på grågåsens årscykel 
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9,10,(11)

Efter islossning fram till 
äggläggning / ruvning. Besök 
i gryning / sen skymning för 
att räkna, bedöma antalet 
grågäss. Vårens 
framskridande avgörande. 
Gässens val av 
födosöksområden. 
Intilliggande åkermark eller 
näraliggande betesmark?

12,(13,14)
Äggläggning antas ske. 
Eventuella stridigheter om 
boplatser? Antal tydliga par.

14,15

Besök i gryning / sen 
skymning för att räkna antal 
fåglar i flock. Antas vara ej 
häckande gäss. 
Mellanskillnaden mellan 
totalantalet fåglar veckorna 9 
till(11) och totalantalet 
veckorna 14,15 antas 
motsvara antalet häckande 
fåglar.

(16), 
17,18

Kläckning. Kullarna räknas, 
uppskattas till antalet. 
Kullarnas val av 
födosöksplatser. Antalet icke 
häckande räknas. Besök i 
gryning / skymning för att 
räkna antalet bort- 
tillflygande fåglar.

19 till 23

Som ovan. Veckovisa 
räkningar inför ruggningen. 
Ökar antalet ej häckande 
fåglar? Besökstider anpassas 
efter tidigare, veckorna 16 till 
18, erfrenheter.

(23),24 till 
27

Ruggning. Ungomvårdnad. 
Fåglarnas uppträdande. 

28 till 41 
Gässen flygga. Veckovisa 
antalsuppskattningar. Val av 
födosök.




