
Vi	  röjer	  och	  blir	  fadder	  för	  ett	  fågelskär.	  
	  	  
Vänerns	  stränder	  och	  skär	  växer	  igen.	  	  
Det	  finns	  sannolikt	  flera	  orsaker	  för	  att	  så	  sker,	  men	  den	  främsta	  orsaken	  är	  att	  
Vänerns	  vattenstånd	  varierar	  för	  lite.	  Innan	  Vänern	  reglerades	  1937	  förekom	  
regelbundet	  vattenstånd	  	  motsvarande	  den	  nivå	  som	  nåddes	  vid	  
översvämningen	  vinter	  2000-‐2001.	  Vattenstånd	  som	  låg	  en	  halv	  meter	  under	  
sjökortets	  referensyta	  inträffade	  också.	  Från	  70-‐talets	  mitt	  har	  vattenstånds-‐
variationerna	  begränsats	  ytterligare	  på	  grund	  av	  förändrade	  regleringsstrategier	  
och	  överenskommelse	  med	  sjöfartsnäringen.	  Överenskommelsen	  som	  2008	  
träffades	  med	  Vattenfall	  för	  att	  minska	  risken	  för	  översvämningar	  minskar	  
variationerna	  än	  mer.	  	  
	  
Under	  senare	  år	  har	  allt	  flera	  fågelskär	  invaderats	  av	  buskar	  och	  träd	  och	  
övergivits	  av	  sjöfåglarna.	  I	  några	  Vänerskärgårdar	  har	  brist	  på	  lämpliga	  
häckningsskär	  för	  speciellt	  hänsynskrävande	  arter	  som	  fisktärna	  och	  silvertärna	  
uppstått.	  När	  igenväxta	  fågelskär	  slyröjts	  har	  fåglarna	  ofta	  snabbt	  återvänt.	  
Fågelskären	  har	  en	  avgörande	  betydelse	  för	  Vänerns	  fågelfauna	  och	  den	  
biologiska	  mångfalden.	  Ett	  rikt	  fågelliv	  höjer	  också	  ett	  skärgårdsområdes	  
kvaliteter	  som	  rekreations-‐	  och	  upplevelseområde.	  För	  många	  besökare	  är	  
sjöfåglarnas	  närvaro	  en	  positiv	  och	  viktig	  del	  av	  upplevelsen.	  Väl	  fungerande	  
fågelskär	  bidrar	  i	  hög	  grad	  till	  denna	  upplevelse.	  	  
	  
Länsstyrelserna	  i	  Värmland	  och	  Västra	  Götaland	  har	  genom	  EU-‐projektet	  "LIFE	  
VÄNERN"	  fått	  möjlighet	  att	  röja	  de	  viktigaste	  fågelskären.	  Projektet	  har	  en	  
budget	  på	  21	  miljoner	  och	  skall	  pågå	  under	  5	  år.	  Det	  är	  önskvärt	  att	  andra	  
potentiella	  fågelskär	  än	  de	  som	  ingår	  i	  Lifeprojektet	  röjs.	  Länsstyrelserna	  
uppmanar	  därför	  enskillda	  och	  ideella	  organisationer	  att	  bli	  "FADDER	  FÖR	  ETT	  
FÅGELSKÄR"	  
	  
Sällskapet	  för	  Naturskydd/Naturskyddsföreningen	  i	  Kristinehamn	  har	  blivit	  
fadder	  för	  ett	  skär	  vid	  Ramholmen	  (se	  kartor	  och	  foton).	  Skäret	  är	  lättillgängligt	  
och	  kräver	  inte	  alltför	  mycket	  arbete.	  
Visst	  underlättar	  det	  att	  använda	  röjsåg	  men	  det	  går	  nog	  också	  bra	  för	  hand.	  	  
	  
Vi	  kommer	  röja	  vid	  några	  tillfällen	  med	  lämpligt	  väder	  i	  slutet	  av	  augusti	  och	  
början	  av	  september.	  
Är	  du	  intresserad	  kontakta	  då:	  
Bengt	  Brunsell,	  bengt.brunsell@telia.com,	  Mob.	  070	  678	  78	  32	  -‐	  eller	  	  
Björn	  Broqvist,	  bjorn.broqvist@gmail.com,	  Mob.	  070-‐270	  62	  49.	  
	  
Googla	  gärna	  på	  LIFE	  VÄNERN.	  	  	  
	  


