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I början av 1980-talet fanns det gott om
storspovar, sånglärkor, svalor och andra
arter kopplade till det öppna
landskapet på Holmön. Idag ser det
annorlunda ut. Med endast ett, eller
kanske två par, är storspoven så gott
somutrotadpåHolmön.De flestaandra

arter kopplade till det öppna
odlingslandskapetgår snart sammaöde
till mötes. Sånglärkorna har för länge
sedan tystnat på Holmön. Det finns
ytterst fåplatser inne i självabyn somkan
erbjuda attraktiva rast- och
häckningsområden. Det blev tydligt när
en åker som legat i träda plöjdes
under våren. I ett slag skapades en
dramatisk kontrast i landskapet och
fåglar av allehanda slag flockades
pådeöppnaytornaochkringde små
vattensamlingar sombildadesmellan
plogfårorna. I Holmö by fanns under
några korta veckor vipor, pipare och
nordsträckande småfåglar i mängd.
Detta visar dels hur små åtgärder
dramatiskt kan förändra djurlivet i
byn, men det är också ett sorgligt
exempel på att en plöjd åker under
en kort tid är Holmöns i särklass bästa
fågellokal.

För att möta detta och med enkla
medel öka den biologiska
mångfalden på Holmön vill vi skapa
en våtmark, Holmöns sjöängar, som
under den snöfria perioden kan
attrahera både häckande och
rastande fåglar. Holmöns sjöängar
innebärettmervärdegenomattman
lättillgängligt skall kunna vandra runt
och bekanta sig med Holmöns djur
och växtliv. Detta kan underlättas
ytterligare med anlagda spänger,
anpassade för funktionsnedsatta, ett

Holmöns sjöängar - En fågelsjö i Holmö by

Björn Olsen och Sven Nordblad

Under de senaste decennierna har Holmön, och särskilt områdena i Holmö
by, tappat biologisk mångfald till följd av igenväxning. Detta driver ut
slättlandets varierade fågel, växt och fjärilsrikedomoch lämnar kvar några
få arter som kan leva i ett igenväxande landskap. Även de omgivande
öarna tappar snabbt häckande fåglar. Anledningen är sannolikt
beroendeavhögminkpredation.Mendet faktumatt Holmönhar närmare
hundra par häckande tranor kan även det bidra till minskningen av
skärgårdsfåglar.

Karta över Holmö by. Den röda pricken markerar
läget för den planerade våtmarken.
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lägre fågeltorn samt ett mindre
besökscentrum. Det finns flera
ornitologer på Holmön som kan bidra
med fågelvandringar och guidningar
av våtmarken och dess djurliv.

Efter att under några år letat lämpliga
lokaler valde vi att försöka etablera
våtmarkenpåSöråkern (se karta). Detta
är ett cirka fem hektar centralt beläget
sankt åkerområde som är under aktiv
igenväxning. Därför skapades
sommaren 2016 den ideella föreningen
”Holmöns Sjöängar”. Till ordförande
valdes Olle Nygren, namnkunnig för de
som åker ut till Stora Fjäderäggs
fågelstation. Även Gustaf Egnell,
ornitolog boende på Holmön, ingår i
styrelsen.

I föreningen Holmöns sjöängar har vi
lyssnat på oron för att skapa en fågelsjö.
Vi anser dock att vi har hållbara argu-
ment för att det är någonting positivt för
alla, både fåglar, folk och fä. Vi fick un-
der 2016 sextiotusen kronor som projek-

teringsbidrag från Våtmarksfonden.
Övrig finansiering, inklusive arrenden,
iordningställande, betesdjur och daglig
skötsel av Holmöns sjöängar kan
möjliggöras av medlemsavgifter, stöd
från Länsstyrelsen och ytterligare bidrag
från Våtmarksfonden. Uppstår komp-
likationer som är oacceptabla för de
boende kan vi med enkla medel åters-
tälla marken i ursprungligt skick.

Effekter av en fågelsjö
En anlagd fågelsjö innebär naturligtvis
en förändring av landskapet. Genom
att redogöra för såväl tänkbara
negativaochpositivaeffekter hoppasvi
kunna visa vår vision med Holmöns
sjöängar. Här följer några av de frågor
som kommit upp under planeringen av
projektet.

På Holmön har det tidigare rests argu-
ment om att fågelsjöar är konstgjorda
ankdammar ochatt Holmönär så full av
våtmarker att inga nya behövs?
Det är sant att det ständigt avsnörs

Västerbottens landskapsdjur, storspov, häckar endast med 1-2 par på Holmön. Kan den
planerade våtmarken komma att gynna storspovspopulationen? Foto: Erik Andersson
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havsvikar som småningom blir myrar.
Gemensamt för dessa, och i skarp
kontrast mot en anlagd fågelsjö, är att
de är näringsfattiga, innehåller få växt-
ochdjurarter samtatt deärotillgängliga
för dagbesökaren på Holmön. En
näringsrik fågelsjö är en fin miljö för
häckande fågelarter och en attraktiv
uppehållsplats förmängderav rastande
vadarfåglar änder och småfåglar.
Dessutom är en fågelsjö ett utmärkt
utflyktsmål som kan attrahera både
boende och besökare.

Det finns enoro i att en fågelsjömitt i byn
bidrar till en ökad mängd myggor?
Erfarenheter från andra våtmarker visar
att det är ofarliga fjädermyggor som
ökar i antal. Antalet stickmyggor i en
våtmark är i allmänhet få och ökar inte i
samband med etablering av en
våtmark. Erfarenheter kring detta kan
hittas på http://www.dt.se/dalarna/
hedemora/anlagda-vatmarker-ger-
nytt-liv-till-utdikad-landsbygd

Några har framfört åsikter om att en
fågelsjö kräver mycket skötsel?
En stor del av den dagliga skötseln sker
med hjälp av får och kor som betar och
kommer hålla fågelsjön öppen, gödsla
den och samtidigt må bra av näringsrikt
bete. Klövarnas och mularnas kraft är
stor. Med andra ord är en fågelsjö på
Holmön även ett vinnande koncept för
en ökad jordbruksnäring. Dessutom kan
fågelsjön utformas så att den enkelt kan
tömmas och den vegetation som vuxit
upp under sommaren kan slås under
den tidiga hösten. För att sköta detta
kommer, om ekonomin tillåter, det att
behövas en person som på deltid kan
arbeta med den dagliga skötseln av
våtmarken. Detta innebär fler
arbetstillfällen på ön.

Några menar att vi riskerar att bygga
fast oss med en fågelsjö på Holmön?
Som nämnts kan våtmarken tömmas
och marken kan återställas till sitt
ursprungliga skick. En eventuell

torrläggning av våtmarken kommer att
ske utifrån vid den tidpunkten gällande
lagstiftning.

Det har framförts åsikter om att ett
våtmarksprojekt är en kompensations-
åtgärd för vindkraft.
Våtmarksprojektet drivs av en ideell
förening, med full öppenhet och
finansieras endast med hjälp av frivilliga
medel (medlemsavgifter) samt stöd från
Länsstyrelsen Västerbotten, Våtmarks-
fonden, Umeå Kommun och andra
bidragsgivare utan koppling till de
vindkraftsprojekt som tidigare
diskuterats för Holmön.

Myllrande djurliv
I och med Holmöns strategiska läge
kommer Holmöns sjöängar attrahera
bådeandoch vadarfåglar. Det innebär
att sjöängarna under flyttningstider kan
erbjuda fina rastplatser. Även i
sommarstiltjen när de flesta turister är på
ön, kan vi förvänta oss småfåglar i
buskarna, rastande arktiska vadare,
änder med ungar och jagande
lärkfalkar och jordugglor över ängarna.
Det kommer definitivt innebära att den
biologiskamångfaldenpåHolmönökar.
Kanske kommer sånglärkan tillbaka och
storspovarna blir fler.

Vi behöver hjälp, inte minst från
Västerbottens ornitologer. Genom
detta inlägg hoppas vi få många nya
medlemmar i Holmöns sjöängar.
Medlem blir man genom att sätta in
etthundra kronor på Bankgiro:
5129-7828 eller på Bankkonto: 6274-411
887 661. Får vi klartecken från de
inblandade markägarna behöver vi
även hjälp med röjning,
markbearbetning och uppsättande av
stängsel. För att det skall bli en så stor
angelägenhet sommöjligt, inteminst för
läsarna av ”Fåglar i Västerbotten, tar vi
gärna emot konstruktiva förslag för att
Holmöns sjöängar skall bli så attraktivt
som möjligt.


