
Vadsjön-projektet idag!

2012 Ansökan om prioriterat objekt – ok

2013 Ansökan om ekonomiskt stöd till LSTmed            hjälp av projektplan – ok

2013 Beslut om ekonomiskt stöd – ok

2014 Kompletterande ansökan om medel från      Svensk 
Våtmarksfond - pågår





Nu börjar restaureringen och vad börjar vi 
med?

Pump under restaurering (jan 2014)

Igenväxta vallar rensade från vide mm (jan 2014)

Kontakter med entreprenörer för vegetationsbekämpning (feb-mars 2014)

Häcknings-öar för skrattmås bör konstrueras snarast möjligt



Pumpen lyfts ut från 
pumphuset



   Pumpen som klarar 
12 kubikmeter vatten 
per minut



Kraftförsörjningen måste också ses över



Klipp-maskinen som tog bort igenväxningen 
väger 20 ton 



Avfallet blir till flis på egen gård



 Till höger om vägen togs all igenväxning bort och 
till vänster sparades videt för busk-fåglar mm



I mitten på februari var maxgränsen nådd vid 
östra utloppet



Längst ner i bilden är fördämningen i östra 
utloppet gräns för översvämning



1. Vadsjön (superlokal, sjöytan)
2. Torp-fälten
3. Torp-maden
4. Lindshammar-maden
5. Eldhagen-maden
6. Lindshammaren
7. fälten väst parkeringen
8. Hopen-maden
9. Torn-maden
10. Ekbacken tornet
11.Vadsjön, östra sidan
12. Rävkulle-maden (södra stranden)
13. Vevelsta, fältet norr om
14. Vevelsta, fälten väster om
15. Husbyfälten, NV kyrkan
16. Vevelsta, fälten söder om
17. Johanneberg, fälten söder om



Några intressanta arter vid Vadsjön 2013
Årta : 41 fynd mellan 24/4-10/7 
 

Sothöna: 24 fynd mellan 24/4-17/6 oftast < 10ex 

Max 20 ex Vid 3 tillfällen rapp. Eftersökt ej återfunnen 

 

Skäggdopping: 27 fynd   17/4-2/6 härefter 
rapp.eftersökt ej återfunnen vid 3 tillfällen. 3 par totalt 

 

Bläsand: 53 fynd  27/4- 9/5 ca 30 ex 

härefter till 3/10 (max 12 ex.) 

 

Havsörn: 95 fynd  3/2-4/11 

19/4 10 2K+ under april rapporter under 18 dgr 

Under Aug. under 19 dgr. 



Några intressanta arter vid Vadsjön 2013





Tor 22:a augusti 2013 07:45-11:00 

 

 

 

Vadsjön, Srm 

 

Temperatur:    +17 C° 
 

Vind:    NV, måttlig vind (4-7 m/s) 
Molnighet:    Halvklart (3-5/8)   Sikt:    Mycket god (>20 km) 
Nederbörd:    -   

 

 

 

 

Bedömning av grågäss vid Vadsjön,södermanland 
 
Började från vägen vid rävkullen 07:45-08:45. Vid start 07:45 låg endast ca 10 tal gäss i 
Vadsjön 
Under 1 tim. flög det in ca 250 från Öster och ca 300 från Väster. De från Väster på en gång 
kl 08:45. 
Längre flygtid från fält där de födosökt ? 
Kl.09:00 kom 1 havsörn 4K+ och fick flertalet gäss på vingarna. Havsörnen gick ner på 
rävmaden och satt där till kl 10:30 och gässen höll till i klarvattnet på östra sidan. Kl.10:30 
lyfte örnen och fick återigen gässen på vingarna men de gick snart ner igen mitt i sjön då 
sluträkning av gässen gjordes med en bedömning av totalt antal 
tot. ca 900 grågäss + 20 kanadagås. 
Ett försök att få överblick från Hopen gjordes 09:00-09:30. 
Svåröverskådligt utom klarvattenytorna som sågs bra. I övrigt hänvisas till artrapporterna 
 
skrivet av Lennart Eriksson 
 

 

 

Skrivet: 2013-08-22 18:19:00 Observationer  

 

 



Observationer vid Vadsjön 2014

 Fortsätt att besöka och rapportera från Vadsjön

 Använd dellokalerna som finns över Vadsjön

 Negativa rapporter viktiga

 Dokumentera gärna restaureringsfaserna vid Vadsjön     
med hjälp av bilder 

 Använd gärna dagblad för att beskriva dina upplevelser

 Tag kontakt med Vadsögruppen om du har ideér som kan 
gynna fågellivet i den restaurerade våtmarken

 Sprid detta projekt till övriga i din lokalförening

      TACK ALLA FÖR ERA INSATSER VID VADSJÖN 2013 
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