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Sammanfattning  

Vi har bedömt fågelvärdena i Norra Hälsinglands skärgårds IBA-område (Important Bird and Biodiversity 

Area) genom att: analysera och uppskatta populationsstorlekarna för kustfåglar (del 1); lägga till 

uppdaterad kunskap om ekologi, förekomst, trender, hot och möjliga åtgärder för de relevanta arterna 

(del 2), och genomföra en övervintringsinventering och studera IBA-områdets relevans för 

övervintrande fåglar (del 3). 

Vi använde inventeringsdata från Artportalen och data för häckande kustfåglar i Bottniska viken 2010-

2020 för att undersöka den nuvarande betydelsen av Norra Hälsinglands IBA-område för bevarandet av 

sjöfåglar. Med tanke på bristen på övervintringsfågeldata i IBA-området gjorde vi en vinterinventering 

2022 för att få en uppfattning om dess betydelse för övervintring av fåglar. Genom att följa kriterier 

baserade på Naturvårdsverkets riktlinjer och BirdLife Internationals kriterium om att föreslå att skydda 

ett område om det har mer än 1 % av storleken på den svenska populationen, hittade vi åtta 

sjöfågelarter som är relevanta under häckningsperioden för de senaste åren i Norra Hälsinglands 

skärgårds IBA-område: svärta, roskarl, silltrut, skräntärna, silvertärna, kustlabb, tordmule och 

tobisgrissla. Dessa arter är relevanta eftersom de förekommer med relativt höga häckningstal i IBA-

området, de har olika hotnivåer och de flesta är rödlistade och har en nedåtgående trend på nationell 

och internationell nivå.  

IBA-området uppfyller de aktuella arternas ekologiska krav i hela området under häckningsperioden, 

eftersom populationerna av dessa arter tillsammans kan använda i stort sett alla livsmiljöer i IBA-

området på olika nivåer beroende på deras ekologi. Vår- och höstflyttningsperioder är viktiga i IBA-

området för dessa populationer då deras häckande fåglar använder IBA-området under sina 

förflyttningar när de kommer till och lämnar sina häckningsplatser.  

När det gäller IBA-områdets betydelse för övervintring av fåglar har vi inte tillräckligt med underlag för 

att göra en robust bedömning. Vår inventering 2022 visar dock att IBA-området, jämfört med hela det 

svenska territoriet, möjligtvis inte är ett viktigt övervintringsområde. Vi anser ändå att det är värt att 

jämföra med andra svenska havsområden för att skydda de mest lämpliga övervintringsplatserna med 

hänsyn till att övervintringsskydd på nordliga breddgrader kan bli mer nödvändiga i framtiden på grund 

av klimatförändringarna. 

Vi anser att IBA-området, inklusive öarna, bör skyddas året runt eftersom häckningsmiljöerna bör vara 

välbevarade och underhållna för att häckande arter ska kunna komma tillbaka till häckningsplatserna 
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och framgångsrikt kunna häcka. Dessutom bör området skyddas under vår- och höstflyttningen för att 

skydda de aktuella häckande populationerna även under flyttning. Skyddet under vintertid skulle även 

gynna åretruntarter som den rödlistade havsörnen. Skyddsnivån och åtgärderna bör bero på vilken typ 

av hot och när hoten finns. Exempelvis kan en begränsning av exploatering av vindkraft kunna gälla året 

runt för att bevara miljöerna och tillgången på föda samt kompletteras med ett stärkt skydd i form av 

exempelvis tillträdesförbud och kontrollatgärder mot rovdjur under häcknings- och flyttningsperioderna 

för att undvika störningar och predation. 

Sammanfattningsvis bedömer vi att hela IBA-området är värt att skydda och vi föreslår därmed det som 

ett SPA-område (Special Protection Area) förutom en mindre fastighet som finns i Vitörarna (Bilaga 1). Vi 

bedömer att vårt förslag även bör omfatta hela naturreservaten som finns i och kring Gran och 

Vitörarna, därför utökar vi avgränsningen i norra delen av IBA-området (Bilaga 1). Detta för att fågellivet 

som har olika hot och populationstrender bevaras och ges möjlighet till att öka deras populationer i 

framtiden. Föreslaget SPA-område omfattar totalt cirka 8980 hektar. Utpekandet av området som SPA-

område kan komma att innebära en bevarandeplan med åtgärder för att upprätthålla ett skydd för de 

utpekade fågelarterna i området.  
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1. Sjöfågelarter i Norra Hälsinglands skärgårds IBA-område fram till 2021 

 

Den här studien undersöker ett antal sjöfågelarter i följande geografiska områden, utan implikationer 

för artens biogeografiska populationer, och enligt observationer från Artportalen1, Häckande kustfåglar i 

Bottniska viken 2010-20202 (KBV) och Kustfåglar i Gävleborg 20073: 

- Gran  

- Vitörarna med delområdena Norrskär och Sörskär 

- Jättholmarna med huvuddelområdena Västerön, Österön, Jättbågan, Styggharet och Klubben 

- Storhällan och Lillhällan som ett område 

- Korvgrundskär med delområdena Korvgrund, Skottstenarna och Remmarharet   

- Hela Norra Hälsinglands skärgårds IBA-området 

Arter som förekommer i de olika geografiska områdena följer nedan för varje område med 

kommentarer om relevans angående förhållandet till 1% av Sveriges populationsstorlek av häckande par 

(SPS) 2013-2020 (Kriterium 1 vid IBA för häckningsområden: Områden med mer än 1% av häckande par 

inom den biogeografiska populationen), men i vissa fall också med flyttnings- och övervintringsrelevans. 

För de relativt relevanta (med ca. eller >1% av den SPS) och vanliga arterna visas siffror för häckande 

par, deras procent jämfört med den 1% av den SPS av häckande par samt hotnivå enligt rödlista. 

Markerad med fet stil är de arterna som har ca. eller >1% av SPS – som i tabeller – men också andra 

vanliga arter (med högsta siffror de senaste åren). Populationsstorlekarna som visas är medelvärdet av 

perioden 2013-2018 (med standardavvikelsen, SD) och en årlig uppskattning efter 2018. Beräkningen av 

populationsstorleksprocenterna görs med de svenska populationsstorlekarna 2013-2018 enligt Artikel 

12 rapport i fågeldirektivet för perioden 2013-20184, och med de undersökningarna som genomfördes 

vid BirdLife Sverige 2019 och 2020 (Sveriges fåglar 20205 och Sveriges fåglar 20216) som för flera 

relevanta arter visar en minskning (t. ex. silltrut, tordmule och tobisgrissla). För östersjötrut, en underart 

av silltrut i Östersjön (Larus fuscus fuscus), används den av BirdLife svenska uppskattningen från Afrika 

tur och retur7. 

För de arterna som har låga observationer, visar vi bara omfång. Det vill säga det lägre och högre antal 

av individer som förekommer under en officiell undersökning eller en räkning (när det inte finns någon 

officiell undersökning) under den perioden som det finns dokumentation för. Omfattningsperioden är i 

allmänhet från nittiotalet men för flera arter med början 1975. 
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Beräkning av häckande par gjordes i allmänhet med det maximala antalet häckningsindivider per 

häckningssäsong och geografiskt delområde (för att inte dubbelräkna häckningsindivider), dividerat med 

2 för att få parnumren. Därför beräknades häckande par per geografiskt område genom att summera 

det maximala antalet per delområde inom motsvarande område. För hela Norra Hälsinglands skärgårds 

IBA-område är räkningarna resultatet av att summera dessa siffror per område och år.  

Beståndsstorlekarna har en grad av osäkerhet som för flera av dessa sjöfågelarter kan göra att 

populationsstorleken underskattas. Endast i Gran görs årliga inventeringar de senaste åren, och andra 

relevanta områden som Vitörarna visar delvis bristfälliga inventeringsdata. Relevanta områden som 

Vitörarna och delområdet Jättbågan ingår inte i det standardiserade programmet Häckande kustfåglar i 

Bottniska viken. I sådana fall används bara Artportalens data. 

Sammanfattningsvis saknar de inventeringsdata som vi använder i många fall robusthet när det gäller 

brist på standardiserade inventeringar över tid och rum och detta tillsammans med den metod vi 

använder här kan ge en uppskattning av populationer som kan ligga under de reella siffrorna. Vi 

bedömer därför i allmänhet att siffrorna kan vara större än vad vi visar här. 

 

1.1 Gran  

Gran är den nordligaste ön i IBA-området Norra Hälsinglands skärgård. Tillsammans med Vitörarna, 

Jättholmarna och andra områden ligger Gran inom ett större område av riksintresse för naturvård. Gran 

är ett område av gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet då den är pSCI från 1998, SCI från 2005 

och SAC från 2011, och den har inte samband med annat Natura 2000-område. Gran och havet runt ön 

är ett naturreservat sedan 1988. Norra delen av Gran är även ett fågelskyddsområde med 

tillträdesförbud från 15/04 – 31/07 varje år. 

Gran är känt för det rika och intressanta fågellivet. Gran är en av de viktigaste öarna i Norra Hälsinglands 

skärgårds IBA-område när det gäller kustfåglar. De mycket stora kolonierna av silltrut (östersjötrut, Larus 

fuscus fuscus; 700 par; rödlistad som sårbar, VU), silvertärna (400 par), tobisgrissla (840 par; nära hotad, 

NT) och tordmule (340 par) under de senaste åren är utmärkande. Flera andra rödlistade sjöfågelarter 

som svärta (VU), ejder (starkt hotad, EN), kustlabb (NT) och vadare som roskarl (EN) häckar också på ön 

med relevanta siffror. En del kustfågelarter använder området även under flyttningen. 
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Arter som förekommer i Gran följer nedanför. Markerad med fet stil är de arterna som har ca. eller >1% 

av den SPS, men också andra vanliga arter (med det högsta siffror de senaste åren).  

- Sångsvan, knölsvan, vitkindad gås och grågås med låga siffror. 

- Gravand är mycket ovanlig med 1 förbiflygande exemplar. 

- Bläsand är vanlig under höstflyttningen med relativt låga siffror (omfång: 1-200). Den fanns i 

stort antal under flyttningen 2004 med 200 individer, men det fanns inte så många räkningar 

närvarande.  

- Stjärtand finns bara under höstflyttningen med mycket låga siffror. 

- Kricka finns under häckning och den är vanligare under flyttning, fortfarande med låga antal 

(omfång: 1-32). 

- Skedand visar låga siffror av flyttande och rastande individer (omfång 1-3). 

- Vigg är vanlig under häckning med relativt låga siffror; som flyttande art är det svårt att bedöma, 

men det finns (omfång: 1-82). 

- Bergand är en sällan häckande art tidigare år, det fanns ett häckande par 2004. 

- Ejder är en vanlig häckande art med lägre siffror närvarande, den stannar runt ön före och efter 

häckningsperioden. Den visas ca. den 0.1% (36 par) 2021 (omfång: 1-200; 1% av den SPS = 590 

par 2013-2018; rödlistad som EN). 

- Svärta häckar regelbundet och visar relativt höga siffror med ca. den 0.4% (medelvärde = 25.7 

par; SD = 13.6) 2013-2018, 0.3% (24.5 par) 2019, 0.6% (44.5 par) 2020, 0.6% (41 par) 2021 och 

liknande siffror tidigare år (omfång: 1-100). Den förekommer med >1% om alla öar grupperas 

(1% av den SPS = 71 par 2013-2018). Svärta är rödlistad som sårbar (VU) därför är antalet par 

som häckar på Gran relevant. Detta talar för att Gran måste skyddas för att svärta ska trivas, 

även om det finns <1% av den svenska häckningspopulationen. 

- Sjöorre är vanligen observerad under vår- och höstflyttningen med varierande antal (omfång: 1-

70). Bara passage.  

- Alfågel presenterar lågt antal observationer under flyttning (omfång: 1-25). Bara passage.  

- Knipa presenterar låga siffror under häckning och kanske lite mer under flyttning (omfång: 1-

15). 

- Småskrake är vanlig under häckning med relativt låga siffror och den visade den 0.2% (41 par) 

2021 (1% av den SPS = 210 par 2013-2018). Den finns under höstflyttningen också men inte 

höga siffror heller (omfång: 1-134).  
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- Storskrake är vanlig under häckning med relativt låga siffror, med ca. den 0.1% (30 par) 2013-

2021 (1% av den SPS = 340 par 2013-2018). Den finns under höstflyttningen med varierande 

siffror (upp till 200 individer 2014; omfång: 1-200).   

- Gråhakedopping och skäggdopping är ovanliga flyttande arter. 

- Större strandpipare är en ovanligt flyttande art och kanske den visar mindre tal under häckning. 

- Roskarl häckar regelbundet på ön med 1-15 individer 1980-2021. Den visar relativt höga siffror 

med den 0.4% (medelvärde = 3.8 par; SD = 1.7) 2013-2018, 0.3% (3 par) 2019, 0.4% (3.5 par) 

2020 och 0.7% (6 par) 2021 och den förekommer med >1% om öarna grupperas (1% av den SPS 

= 9 par 2013-2020). Roskarl är rödlistad som starkt hotad (EN) därför är antalet par som häckar 

på Gran relevant. Därför kan Gran vara relevanta att skyddas på grund av denna art också. 

- Kärrsnappa och skärsnäppa observationer är låga under vår- och höstflyttningen (omfång 1-20). 

- Rödbena är en vanlig art som häcka i ön med låga siffror (omfång: 1-12). 

- Smalnäbbad simsnäppa presenterar låga siffror under flyttning (omfång: 1-28). 

- Skrattmås är en vanlig häckande och flyttande art med relativt låga siffror, med den 0.3% (330 

par) 2021 (omfång: 1-66; 1% av den SPS = 980 par 2013-2018; NT).  

- Dvärgmås är en ovanlig flyttande art i området, men kanske det fanns 1 par i Gran 2012. 

- Fiskmås är en vanlig häckande och flyttande art med relativt låga siffror, med den 0.2% (212.5 

par) 2021 (omfång: 15-59; 1% av den SPS = 1000 par 2013-2018; NT). 

- Gråtrut är en vanlig häckande och flyttande art med relativt låga siffror och ca. den 0.2% (100 

par) 2020 (omfång: 1-200; 1% av den SPS = 610 2013-2018; VU). 

- Havstrut är en vanlig häckande och flyttande art med relativt låga siffror (omfång: 1-20; 1% av 

den SPS = 80 par 2013-2018; VU). 

- Silltrut (Larus fuscus fuscus) vanlig häckande och flyttande art som visar relativt höga siffror 

med 9.5% (medelvärde = 553.5 par; SD = 196.0) 2013-2018, 12.4% (560 par) 2019, 12.8% (575 

par) 2020 och 15.6% (700 par) 2021 (omfång: 1-1548; 1% av den SPS = 58 par 2013-2018 och 45 

par 2019; VU). Landets största koloni finns i Gran. SPA-grundande art. 

- Skräntärna är ovanlig, det finns bara 4 observationer av 1-2 individer 2006-2016 under 

häckningsperiod. 

- Fisktärna är vanlig under häckning men den var vanligare tidigare år, och kanske har den också 

relevans under flyttning. Den visar ca. den 0.1% (medelvärde = 19.3 par; SD = 39.5) 2013-2018 

(omfång: 1-200; 1% av den SPS = 250 par 2013-2018).  
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- Silvertärna är vanligare häckande än fisktärna med högre antal genom åren. Den visar relativt 

höga siffror med den 0.5% (medelvärde = 197.5 par; SD = 77.3) 2013-2018, 0.6% (235 par) 2019, 

1% (395 par) 2020 och 0.6% (255 par) 2021 (1% av den SPS = 410 par 2013-2018). SPA-

grundande art speciellt om vi grupperar öar (omfång: 2-790). 

- Kustlabb häckar och flyttar med relativt höga siffror, ca. den 0.4% (2 par) 2011-2021 men 0.2% 

(1 par) 2020 (omfång: 1-5; 1% av den SPS = 5.6 par 2013-2020; NT). SPA-grundande art om alla 

öar grupperas då den når >1% av SPS. 

- Sillgrissla är vanligare som häckande art än tidigare år med 25 par 2020 (omfång: 1-50, 1995-

2021; 1% av den SPS = 520 par 2013-2018 och 260 par 2019-2020). 

- Tordmule är vanlig som häckande art med relativt höga siffror, ca. den 0.4% (medelvärde = 

280.0 par; SD = 41.8) 2013-2018, 0.7% (255 par) 2019, 0.9% (305 par) 2020 och 1% (340 par) 

2021 (omfång: 1-730; 1% av den SPS = 700 par 2013-2018 och 350 par 2019-2020). Gran har en 

av länets största kolonier av tordmular och är en SPA-grundande art.  

- Tobisgrissla är vanlig som häckande art, med relativt höga siffror i Gran där den är en SPA-

grundande art. Den visar den 3.6% (medelvärde = 792.7 par; SD = 65.6) 2013-2018, 6.9% (760 

par) 2019, 6.7% (735 par) 2020 och 7.6% (840 par) 2021 (omfång: 1-1740; 1% av den SPS = 220 

par 2013-2018 och 110 par 2019-2020; NT).  

- Smålom och storlom är ovanlig som förbiflygande eller flyttande arter med låga (offentliga) 

siffror (omfång: 1-5). 

- Storskarv observationer visar som den är en ovanlig art med relativt låga antal under flyttning 

(omfång: 1-60). 

- Havsörn visar åtminstone den 0.1% (1 par) 2019 och relativt låga offentliga observationer som 

födosöker eller förbiflygande individer (maximal siffror 4 födosökande individer 2020; 6 

födosökande individer 2014; omfång: 1-6; 1% av den SPS = 9 par 2013-2018; NT). Häckande par 

behöver tidigare tillträdesförbud då de börjar bobygge från mitten av februari3. 

- Skärpiplärka visar låga siffror under häcknings och flyttningsperiod med främst rastande 

individer (omfång: 1-4). 

Arter som saknas i Gran: 

- Det finns inga offentliga räkningar av snatterand, tretåig mås, svarthakedopping, mindre 

strandpipare och fiskgjuse. 

 



10 
 

Tabell 1. Populationsstorlekar av de sjöfågelarterna som förekommer i Gran med ca. eller >1% av de 

svenska populationsstorlekarna av häckande par, med häckande par siffror och deras procent i 

förhållande till de svenska populationsstorlekarna. Medelvärdet och standardavvikelsen (SD) visas för 

perioden 2013-2018 och en årlig uppskattning efter 2018. Populationsstorleksprocenterna görs med de 

svenska populationsstorlekarna 2013-2018 enligt Artikel 12 rapport av fågeldirektivet för 2013-20184 

och med de undersökningarna som genomfördes på BirdLife Sverige 2019 och 20205,6 för 2019-2021. För 

silltrut används den svenska uppskattningen från Afrika tur och retur7 vid BirdLife. 

  Populationsstorlek (häckande par) i Gran 
Procent av svenska 
populationsstorlek 

Artnamn 
2013-2018 

(medelvärde ± SD)  
2019 2020 2021 

2013-
2018 

2019 2020 2021 

Svärta 25.7 ± 13.6 24.5 44.5 41.0 0.4 0.3 0.6 0.6 

Roskarl 3.8 ± 1.7 3.0 3.5 6.0 0.4 0.3 0.4 0.7 

Silltrut 553.5 ± 196.0 560.0 575.0 700.0 9.5 12.4 12.8 15.6 

Silvertärna 197.5 ± 77.3 235.0 395.0 255.0 0.5 0.6 1.0 0.6 

Kustlabb* 2.1 ± 1.0 2.0 1.0 2.0 0.4 0.4 0.2 0.4 

Tordmule 280.0 ± 41.8 255.0 305.0 340.0 0.4 0.7 0.9 1.0 

Tobisgrissla 792.7 ± 65.6 760.0 735.0 840.0 3.6 6.9 6.7 7.6 

*Kustlabb förekommer med ca. eller >1% beroende på ö-gruppering 

 

1.2 Vitörarna 

Vitörarna utgörs av två större öar, Norrskär och Sörskär, samt några mindre skär. Tillsammans med 

Gran, Jättholmarna och andra områden ligger Vitörarna inom ett större område av riksintressen för 

naturvård. Vitörarna är ett område av gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet då den är pSCI från 

1998, SCI från 2005 och SAC från 2011. Vitörarna och havet runt är också Naturreservat från 1978 och 

har två fågelskyddsområden från 2017 med tillträdesförbud från 01/04 – 31/07 varje år. 

Fågelskyddsområdena är hela Sörskär och havet runt, och ett litet område i norra delen av Norrskär. 

Området har ett rikt kustfågelliv och är en viktig fågellokal för de rödlistade arterna ejder (EN), svärta 

(VU), roskarl (EN), silltrut (VU), tobisgrissla (NT) och kustlabb (NT). Roskarl (EN) häckar med mycket 

relevanta siffror. Det finns viktiga kolonier av silvertärna och tobisgrissla med varierande siffror genom 

åren. Andra arter som indikerar ett rikt kustfågelliv i Vitörarna är småskrake, skrattmås (NT), fiskmås 
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(NT), gråtrut (VU), havstrut (VU) och fisktärna. En del kustfågelarter använder området även under 

flyttningen. 

Arter som förekommer i Vitörarna följer nedanför enligt observationer som finns i Artportalen och 

Kustfåglar 2007 (det finns inte undersökning vid KBV för Vitörarna). Markerad med fet stil är de arterna 

som har ca. eller >1% av SPS beroende på ö-gruppering, men också andra vanliga arter (med det högsta 

siffror de senaste åren). Inventeringsunderlaget i Vitörarna är delvis bristfälligt under senare år då inga 

riktade inventeringar gjorts där. Därför är ofta värdena högre än vad som visas här. 

- Sångsvan, knölsvan, vitkindad gås och grågås med låga siffror. 

- Bläsand har låga observationer och observeras främst under höstflyttningen (omfång: 13-85). 

- Snatterand har en observation av 1 individ under häckningsperiod 2001 

- Stjärtand observeras bara under höstflyttningen med låga siffror (omfång: 1-6). 

- Kricka har mycket låga antal med 2 individer under häckningsperioden 2019.  

- Vigg är vanlig under häckningsperiod med relativt låga siffror; som flyttande art är det svårt att 

bedöma, men det finns (omfång: 1-30). 

- Ejder är en vanlig häckande art men den var vanligare tidigare år med ca. den 0.2% (70 par) 

2007 och 0.03% (17.5 par) 2015 (omfång: 3-140; 1% av den SPS = 590 par 2013-2018; EN). Den 

stannar runt Vitörarna efter häckningsperiod (oktober). 

- Svärta är en häckande och flyttande art (främst under höstflyttningen) med relativt låga sifror i 

Vitörarna. Det fanns ca. den 0.2% med 13 par 2019, 15 par 2015 och varierande siffror tidigare 

år (omfång: 1-30; 1% av den SPS = 71 par 2013-2018). Svärta är rödlistade som sårbara (VU) 

därför kan antalet par som häckar i Vitörarna vara relevant, och den är SPA-grundande 

beroende på ö-gruppering. 

- Sjöorre är vanligen observerad under vår- och höstflyttningen med varierande antal (omfång: 

30-40 individer).  

- Alfågel presenterar lågt antal observationer under flyttning (omfång: 1-6). 

- Knipa presenterar låga siffror under häckning och kanske lite mer under flyttning (omfång: 7-

40).  

- Småskrake hade högre siffror under häckning och flyttningen tidigare år (omfång: 2-180). 

- Storskrake hade högre siffror under häckning och flyttningen tidigare år (omfång: 3-20). 

- Gråhakedopping, skäggdopping och svarthakedopping är ovanliga flyttande arter. 

- Mindre strandpipare är ovanligt som häckande och flyttande art med en osäker observation. 
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- Roskarl häckar på ön med relativt höga siffror. Den fanns den 0.7% (6 par) 2021 och 1% (9 par) 

2007 (omfång: 1-18; 1% av den SPS = 9 par 2013-2020). Tillsammans med Gran roskarl 

förekommer med >1% av den SPS och den är rödlistad som starkt hotad (EN). Därför kan 

Vitörarna vara relevant att skyddas som SPA-område på grund av roskarl. 

- Kärrsnäppa observationer är låga under vår- och höstflyttningen. 

- Rödbena är en vanlig art som häckar på ön med låga siffror (omfång: 1-10). 

- Skrattmås häckar regelbundet på Vitörarna med den 0.3% (250 par) 2019 (omfång: 1-780; 1% av 

den SPS = 980 par 2013-2018; NT). 

- Dvärgmås är en ovanlig art som kan ses under flyttning. 

- Fiskmås är en vanlig häckande och flyttande art med den 0.1% (60 par) 2019 (omfång: 5-600; 1% 

av den SPS = 1000 par 2013-2018; NT)  

- Gråtrut är en vanlig häckande och flyttande art med låga siffror (omfång: 1-32). 

- Havstrut är en vanlig häckande och flyttande art med relativt låga siffror (omfång: 2-8). 

- Silltrut är en vanlig häckande och flyttande art med relativt låga siffror närvarande med ca. den 

0.8% (50 par) 2005, men mindre siffror senare (0.1%, 3-6 par 2013-2021). Den är sårbar (VU) och 

SPA-grundande om vi grupperar öar (omfång: 2-100; 1% av den SPS = 58 par 2013-2018 och 45 

par 2019). 

- Fisktärna är vanlig under häckning och flyttning med den 0.3% (70-90 par) 2015 och 2018 

(omfång: 3-180; 1% av den SPS = 250 par 2013-2018). 

- Silvertärna är vanligare än fisktärna med ca. den 0.4% (150 par) 2015 och 0.3% (135 par) 2018 

(omfång: 2-300; 1% av den SPS = 410 par 2013-2018). SPA-grundande beroende på ö-

gruppering. 

- Kustlabb är en ovanlig häckande och flyttande art med ca. den 0.2% (1 par) 2015-2021 och 

tidigare år (1% av den SPS = 5.6 par 2013-2020). Nära hotad (NT) och SPA-grundande beroende 

på ö-gruppering. 

- Sillgrissla har ingen observation i Vitörarna men den är vanlig och ökar som häckande art på de 

andra öar.  

- Tordmule ökar som häckande art i Norra Hälsinglands IBA-området men det finns 1-5 individer 

som omfång i Vitörarna. SPA-grundande art om öar grupperas (1% av den SPS = 700 par 2013-

2018 och 350, par 2019-2020). 
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- Tobisgrissla var vanligare som häckande art i Vitörarna tidigare år med ca. den 0.2% 

(medelvärde = 51.3; SD = 19.0) 2013-2018 och 0.1% (6.5 par) 2021 (omfång: 1-100; 1% av den 

SPS = 220 par 2013-2018 och 110 par 2019-2020; NT). SPA-grundande art om öar grupperas. 

- Smålom och storlom är ovanliga som förbiflygande eller flyttande arter med låga (offentliga) 

siffror (omfång: 1-2). 

- Storskarv visar relativt låga antal under flyttning (omfång: 1-33). 

- Havsörn har låga offentliga observationer som är förbiflygande (omfång: 1-4; 1% av den SPS = 9 

par 2013-2018). Observerad också på vintern (december). 

- Skärpiplärka visar lågt antal av observationer under häckningsperiod (ej siffror, 1927 och 1991). 

Arter som saknas i Vitörarna: 

- Det finns inga offentliga observationer av gravand, skedand, bergand, större strandpipare, 

skärsnäppa, smalnäbbad simsnäppa, tretåig mås, skräntärna, sillgrissla och fiskgjuse trots att det 

finns i andra öar inom Norra Hälsinglands IBA-område (fast dessa arter är mer eller mindre 

sällsynta). 

 

Tabell 2. Populationsstorlekar av de sjöfågelarterna som förekommer i Vitörarna med ca. eller >1% av 

de svenska populationsstorlekarna av häckande par beroende på ö-gruppering, med häckande par 

siffror och deras procent i förhållande till de svenska populationsstorlekarna. Medelvärdet med 

standardavvikelsen (SD) visas för perioden 2013-2018 och en årlig uppskattning efter 2018. 

Populationsstorleksprocenterna görs med de svenska populationsstorlekarna 2013-2018 enligt Artikel 

12 rapport av fågeldirektivet för 2013-20184 och med de undersökningarna som genomfördes på 

BirdLife Sverige 2019 och 20205,6 för 2019-2021. För silltrut används den svenska uppskattningen från 

Afrika tur och retur7 vid BirdLife. 

  
Populationsstorlek (häckande par) i 

Vitörarna 
Procent av svenska 
populationsstorlek 

Artnamn 
2013-2018 

(medelvärde ± SD)  
2019 2020 2021 2013-2018 2019 2020 2021 

Svärta 7 ± 7.4 13.0 NA NA 0.1 0.2 NA NA 

Roskarl 3.8 ± 1.6 4.0 3.5 6.0 0.4 0.4 0.4 0.7 

Silltrut 6.0 ± 1.7 5.0 NA 3.0 0.1 0.1 NA 0.1 

Silvertärna 142.5 ± 10.6 1.0 NA NA 0.3 0.00 NA NA 

Kustlabb 1.3 ± 0.5 1.0 0.5 1.0 0.2 0.2 0.1 0.2 
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Tobisgrissla 51.3 ± 19.0 1.0 NA 6.5 0.2 0.01 NA 0.1 

*NA: ej tillgängligt 

 

1.3 Jättholmarna     

Jättholmarna utgörs av flera öar, de två större öarna Västerön och Österön, och några mindre öar och 

skär som Jättbågan, Klubben och Styggharet vilka är mycket aktuella för sjöfåglar. Tillsammans med 

Gran, Vitörarna och andra områden ligger Jättholmarna inom ett större område av riksintressen för 

naturvård.  

Många sjöfågelarter häckar i Jättholmarna speciellt på Jättbågan, som silltrut, med 100 par 2021 och 

högre siffror tidigare år. Det finns häckande silvertärna och fisktärna, och det är känt att hundratal 

silvertärnor också använder Jättholmarna som rastplats. Det finns tordmule och tobisgrissla (NT) 

kolonier som vanligtvis häckar på Jättbågan. Andra rödlistade arter som finns i Jättholmarna är ejder 

(EN), svärta (VU), roskarl (EN), skrattmås (NT), fiskmås (NT), skräntärna (NT) och kustlabb (NT). En del 

kustfågelarter använder området även under flyttningen. 

Arter som förekommer i Jättholmarna följer nedanför. Markerad med fet stil är de arterna som har ca. 

eller >1% av SPS beroende på ö-gruppering, men också andra vanliga arter (med det högsta siffror de 

senaste åren). 

- Sångsvan, knölsvan, vitkindad gås och grågås med låga siffror. 

- Bläsand presenterar låga siffror under flyttning (omfång: 1-28). 

- Stjärtand finns med låga siffror under höstflyttningen (omfång: 1-26). 

- Kricka finns med relativt låga häckande och flyttande siffror (omfång: 1-80).   

- Skedand visar låga siffror av häckande och rastande individer under häckningsperiod (omfång 1-

2). 

- Vigg är vanlig under häckning och flyttning med låga siffror (omfång: 1-28). 

- Bergand är en sällsynt art som observerats tidigare år (1 ind. 2005). 

- Ejder är en vanlig häckande art med varierande och relativt låga siffror, ca. den 0.3% (162 par) 

2021 (omfång: 1-250; 1% av den SPS = 590 par 2013-2018; rödlistad som EN). Den stannar runt 

ön före och efter häckningsperioden. 

- Svärta häckar regelbundet i Jättholmarna med relativt höga siffror, ca. den 0.1% (medelvärde = 

10. 2 par; SD = 10.5) 2013-2018, men 0.3% (24 par) 2016 och 0.7% (47 par) 2021 (i Jättbågan, 
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Hatten och Styggharet), och varierande siffror tidigare år också under höstflyttning (omfång: 1-

54; 1% av den SPS = 71 par 2013-2018). Svärta är rödlistad som sårbara (VU) därför kan antalet 

par som häckar i Jättholmarna vara relevant. Den är en SPA-grundande art om grupperas med 

andra öar som Vitörarna och Gran. 

- Sjöorre är vanligen observerad under vår- och höstflyttningen med varierande antal (omfång 2-

150).  

- Alfågel presenterar lågt antal observationer under vår- och höstflyttning (omfång: 1-4).  

- Knipa presenterar relativt låga siffror under häckning och flyttning (omfång: 1-100). 

- Småskrake är en vanlig häckande och flyttande art med relativt låga siffror och ca. den 0.2% (34 

par) 2016 (omfång: 1-68; 1% av den SPS = 210 par 2013-2018). 

- Storskrake är en vanlig häckande och flyttande art med med relativt låga siffror och ca. den 

0.3% (67-86 par) 2016 och 2020 (omfång: 1-172; 1% av den SPS = 340 par 2013-2018 

- Gråhakedopping och skäggdopping presenterar låga siffror under flyttning. 

- Svarthakedopping har låga siffror som häckande och flyttande art.  

- Större och mindre strandpipare har låga siffror med häckande och flyttande individer.  

- Roskarl häckar regelbundet på ön med låga siffror, ca. den 0.1-0.2% (1-2 par) 2013-2021 

(omfång 1-4; 1% av den SPS = 9 par 2013-2020). Roskarl är rödlistad som EN och tillsammans 

med Vitörarna och Gran det finns >1% av den svenska häckande populationen. Därför kan 

Jättholmarna vara relevanta att skyddas på grund av denna art. Det är svårt att uppskatta hur 

många par det finns för närvarande men de fanns ca. 2-4 häckande individer 2020 på olika 

platser i området (troligen på Jättbågan och Klacken). 

- Kärrsnäppa presenterar låga antal under vår- och höstflyttningen (omfång 1-34). 

- Rödbena presenterar låga siffror av häckande individer och kanske flyttande också (omfång: 1-5) 

- Smalnäbbad simsnäppa är ovanligt förekommande under flyttning (omfång: 1 ex. 2006). 

- Tretåig mås har bara 1 ex. som observerats i Jättbågan 2019. 

- Skrattmås häckar och flyttar med låga siffror (1-32). 

- Dvärgmås är en ovanlig flyttande art.  

- Fiskmås är en vanlig häckande och flyttande art med relativt låga siffror (omfång: 1-45). 

- Gråtrut är en vanlig häckande och flyttande art med relativt låga siffror (omfång: 1-20). 

- Havstrut är en vanlig häckande och flyttande art med relativt låga siffror (omfång: 1-10). 

- Silltrut är vanlig som häckande och flyttande art med relativt höga siffror, med ca. den 2.4% 

(medelvärde = 138.4 par; SD = 20.0) 2013-2018, 3.3% (150 par) 2019 och 2.5% (110.5 par) 2021 
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(1% av den SPS = 58 par 2013-2018 och 45 par 2019; VU) och liknande siffror tidigare år i 

Jättbågan (omfång: 1-570). SPA-grundande art och rödlistad som sårbar. 

- Skräntärna är ovanlig som häckande och flyttande art, men den förekommer med ca. den 0.3% 

(medelvärde = 1.5 par; SD = 0.5) 2013-2018, 0.4% (2 par) 2019 och 0.3% (2 par) 2020-2021 

(omfång: 1-4; 1% av den SPS = 5.8 par 2013-2018, 5.1 par 2019 och 6.3 par 2020). Det finns 1 par 

under många år med en känd häckningsplats som ibland lyckas få ungar i Jättbågan, till exempel 

1 par med 1 unge 2019 och 2021. Skräntärna är rödlistad som NT och ses sällan annars i 

området. Därför kan det vara aktuellt att skydda området som SPA för dem.  

Fisktärna är vanlig under häckning och flyttning med relativt låga siffror, med ca. den 0.1% 

(medelvärde = 25.2 par; SD = 35.0) 2013-2018 och 0.1% (14 par) 2021 (omfång: 1-100; 1% av 

den SPS = 250 par 2013-2018). 

- Silvertärna är vanlig under häckning och flyttning med ca. 0.1% (medelvärde = 55.3; SD = 63.4) 

2013-2018 (omfång: 1-250; 1% av den SPS = 410 par 2013-2018). SPA-grundande art öar 

grupperas. 

- Kustlabb häckar regelbundet och flyttar med minst 1 par flera år. Den visar ca. den 0.3% 

(medelvärde = 1.4 par; SD = 0.8) 2013-2018 och 0.4% (2 par) 2020-2021 (omfång: 1-5; 1% av den 

SPS = 5.6 par 2013-2020). SPA-grundande art om vi grupperar öar och rödlistad som NT. 

- Sillgrissla har låga observationer i området (omfång: 1-5). 

- Tordmule är vanlig som häckande art namligen i Jättbågan med ca. den 0.1% (medelvärde = 

72.9 par; SD = 49.2) 2013-2018, 0.2% (62-81.5 par) 2019-2021, (omfång: 1-190; 1% av den SPS = 

700 par 2013-2018 och 350 par 2019-2020). SPA-grundande art beroende på ö-gruppering. 

- Tobisgrissla har relativt låga siffror, med ca. den 0.1% (5-10 par) i Jättbågan 2006-2021 (omfång: 

1-31; 1% av den SPS = 210 par 2013-2018 och 110 par 2019-2020; NT). SPA-grundande art 

beroende på ö-gruppering. 

- Smålom och storlom är ovanlig som förbiflygande och flyttande arter med låga (offentliga) 

siffror. 

- Storskarv visar relativt låga antal under flyttning (omfång: 1-25). 

- Fiskgjuse har låga offentliga observationer bara i Jättholmarna med 2 ex. förbiflygande under 

häcknings- och flyttningsperiod i 2016 och 2020.  

- Havsörn visar låga offentliga siffror av individer förbiflygande eller födosökande (omfång: 1-4, 

2014 och 2020). Observerad också på vintern (3 individer i januari). 
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- Skärpiplärka visar låga siffror av häckande och rastande individer under vår och höst (omfång: 1-

5). 

Arter som saknas i Jättholmarna: 

- Det finns inte observationer av gravand, snatterand och skärsnäppa då de är ovanlig i Norra 

Hälsinglands IBA område. 

 

Tabell 3. Populationsstorlekar av de sjöfågelarterna som förekommer i Jättholmarna med ca. eller >1% 

av de svenska populationsstorlekarna av häckande par beroende på ö-gruppering, med häckande par 

siffror och deras procent i förhållande till de svenska populationsstorlekarna. Ett medelvärde med SD 

visas för perioden 2013-2018 och en årlig uppskattning efter 2018. Populationsstorleksprocenterna görs 

med de svenska populationsstorlekarna 2013-2018 enligt Artikel 12 rapport av fågeldirektivet för 2013-

20184 och med de undersökningarna som genomfördes på BirdLife Sverige 2019 och 20205,6 för 2019-

2021. För silltrut används den svenska uppskattningen från Afrika tur och retur7 vid BirdLife. 

  
Populationsstorlek (häckande par) i 

Jättholmarna 
Procent av svenska populationsstorlek 

Artnamn 
2013-2018 

(medelvärde ± SD)  
2019 2020 2021 

2013-
2018 

2019 2020 2021 

Svärta 10.2 ± 10.5 2.0 15.0 47.0 0.1 0.03 0.2 0.7 

Roskarl 1.3 ± 1.2 1.0 2.0 0.5 0.1 0.1 0.2 0.1 

Silltrut 138.4 ± 20.0 150 NA 110.5 2.4 3.3 NA 2.5 

Skräntärna* 1.5 ± 0.5 2.0 2.0 2.0 0.3 0.4 0.3 0.3 

Silvertärna 55.3 ± 63.4 7.5 NA 1.0 0.1 0.02 NA 0.00 

Kustlabb 1.4 ± 0.8 NA 2.0 2.0 0.3 NA 0.4 0.4 

Tordmule 60.4 ± 36.6 81.5 62.0 65.0 0.1 0.2 0.2 0.2 

Tobisgrissla 5.5 ± 4.8 8.5 NA 7.0 0.03 0.1 NA 0.1 

*endast ett par med identifierat häckningsplats; NA: ej tillgängligt 

 

1.4 Storhällan och Lillhällan  

Storhällan och Lillhällan är två små öar som finns 2.5 km från söder av Jättbågan (Jättholmarna). Många 

kustfågelarter använder området – trots deras ringa storlek – under häckning och flyttning som de 

rödlistade arterna ejder (EN), svärta (VU), roskarl (EN) och silltrut (VU). Silvertärna, tordmule och 
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tobisgrissla (NT) häckar också i området och använder det under flyttningen. Arter som fiskmås och 

storskarv förekommer under vintern. Området kan vara mer aktuellt för sjöfåglar i anslutning till 

Jättholmarna på grund av deras storlek och närhet till Jättholmarna. 

Arter som förekommer i Storhällan och Lillhällan följer nedanför. Markerad med fet stil är de arterna 

som har ca. eller >1% av SPS beroende på ö-gruppering, men också andra vanliga arter (med det högsta 

siffror de senaste åren). 

- Vitkindad gås finns med låga siffror. 

- Ejder är vanlig med häckande par och varierande siffror, men de är relativt låga med ca. den 

0.1% (44.5 par) 2015 och 0.02% (15 par) 2019 (omfång: 1-89; 1% av den SPS = 590 par 2013-

2018; rödlistad som EN). 

- Svärta förekommer som häckande art och visar relativt låga siffror med ca. den 0.1% (6 par) 

bara 2011 (omfång: 1-12; 1% av den SPS = 71 par 2013-2018; VU). Den kan vara en SPA-

grundande art beroende på ö-gruppering. 

- Knipa finns med låga siffror (omfång: 5 ex.). 

- Storskrake finns under häckning med relativt låga siffror (omfång: 20-50 bara i 2019). 

- Roskarl finns under häckning med ca. den 0.1% (0.5 par) 2018-2019 och tidigare år (omfång: 1 

under 3 år; 1% av den SPS = 9 par 2013-20120). Roskarl är rödlistad som EN och tillsammans 

med andra öar den förekommer med >1% av svenska häckande population. Den är SPA-

grundande beroende på ö-gruppering. 

- Kärrsnäppa presenterar låga antal under vår- och höstflyttningen (omfång 1-40). 

- Skärsnäppa har bara 1 observation av 1 individ under höstflyttningen. 

- Rödbena finns med låga siffror.  

- Smalnäbbad simsnäppa finns med låga siffror.  

- Fiskmås finns med låga siffror under häckning och övervintring (omfång: 7-17). 

- Gråtrut är en vanlig häckande och flyttande art med relativt låga siffror, ca. den 0.1% (49-80 par) 

2006, 2011, 2015 och 2019 (omfång: 61-160; 1% = 610 par; VU) 

- Havstrut häckar med relativt låga siffror (omfång: 1-6). 

- Silltrut häckar vanligen men med lägre siffror än på andra öar med ca. den 0.1% (5.5 par) 2019 

(omfång: 1-11; 1% av den SPS = 58 par 2013-2018 och 45 par 2019; VU). SPA-grundande art om 

öar grupperas. 
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- Skräntärna är ovanligt i området med bara 3 ex. observerat, 1 under 2011 och 2 under 2021. Av 

dessa kunde en observerad ungdom komma från Jättbågan 2021 men det är osäkert.  

- Silvertärna har en observation av en häckande par 2019, som kan komma från Jättholmarna 

eftersom silvertärna sällan häckar på Storhällan och Lillhällan (öarna inventeras årligen), dock 

paret observerades i lämplig häckningsbiotop under häckningstid.. SPA-grundande art om vi 

grupperar öar (1% av den SPS = 410 par 2013-2018). 

- Sillgrissla har låga observationer (omfång: 1-4). 

- Tordmule häckar vanligen med relativt låga siffror med ca. den 0.1% (30-35 par) 2019-2021 

(omfång: 10-100; 1% av den SPS = 700 par 2013-2018 och 350 par 2019-2020). SPA-grundande 

art om öar grupperas.  

- Tobisgrissla häckar med relativt låga siffror med ca. den 0.1% (14-15 par) 2015 och 2019 

(omfång: 1-30; 1% av den SPS = 220 par 2013-2018 och 110 par 2019-2020; NT). SPA-grundande 

art om vi grupperar öar.   

- Smålom visar sig vara ovanlig som förbiflygande eller flyttande art, med bara 2 ex. observerat 

(som offentliga observationer). 

- Storskarv förekommer med relativt låga siffror och ca. 0.2% (65 par) 2004 och 0.1% (26.5 par) 

2006 (omfång: 1-130; 1% av den SPS = 400 par 2013-2018). Observerat också på vintern och 

häckning på tidig vår (130 individer i par).  

- Havsörn har bara 1 offentlig observation av 1 förbiflygande individ.   

Arter som saknas i Storhällan och Lillhällan: 

- Det finns inte offentliga observationer av sångsvan, knölsvan, grågås, gravand, bläsand, 

snatterand, stjärtand, skedand, kricka, vigg, bergand, sjöorre, alfågel, småskrake, 

gråhakedopping, skäggdopping, svarthakedopping, större och mindre strandpipare, tretåig mås, 

skrattmås, dvärgmås, fisktärna, kustlabb, storlom, fiskgjuse och skärpiplärka trots att det finns i 

andra öar inom Norra Hälsinglad IBA-området där de förekommer. 

 

Tabell 4. Populationsstorlekar av de sjöfågelarterna som förekommer i Storhällan och Lillhällan med ca. 

eller >1% av de svenska populationsstorlekarna av häckande par beroende på ö-gruppering, med 

häckande par siffror och deras procent i förhållande till de svenska populationsstorlekarna. Medelvärdet 

och standardavvikelsen (SD) visas för perioden 2013-2018 och en årlig uppskattning efter 2018. 
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Populationsstorleksprocenterna görs med de svenska populationsstorlekarna 2013-2018 enligt Artikel 

12 rapport av fågeldirektivet för 2013-20184 och med de undersökningarna som genomfördes på 

BirdLife Sverige 2019 och 20205,6 för 2019-2021. För silltrut används den svenska uppskattningen från 

Afrika tur och retur7 vid BirdLife. 

  
Populationsstorlek (häckande par) i 

Storhällan och Lillhällan 
Procent av svenska populationsstorlek 

Artnamn 
2013-2018 

(medelvärde ± SD)  
2019 2020 2021 2013-2018 2019 2020 2021 

Svärta NA NA NA NA NA NA NA NA 

Roskarl 0.5 (2018) 0.5 NA NA 0.1 0.1 NA NA 

Silltrut 1.0 (2018) 5.5 NA 2 0.02 0.1 NA 0.04 

Tordmule 27.8 ± 14.0 30.0 35.0 30.0 0.04 0.1 0.1 0.1 

Tobisgrissla 8.5 ± 7.8 15.0 NA NA 0.04 0.10 NA NA 

*NA: ej tillgängligt 

 

1.5 Korvgrundskär  

Korvgrundskären är de sydligaste öarna i Norra Hälsinglands IBA-område och utgörs av tre mindre skär, 

Korvgrund, Remmarharet och Skottstenarna. De ligger ca. 8.5 km från söder av Storhällan-Lillhällan och 

ca. 5 km från fastlandet i nordligaste delen av Hudiksvalls kommun.  

Korvgrund, Skottstenarna och Remmarharet är djurskyddsområde från 1999 med benämningen 

Korvgrund m.fl. djurskyddsområde och föreskrifterna reviderades 2009 och 2010. Syftet av 

djurskyddsområdet är att skydda och bevara den värdefulla faunan av häckande och rastande fåglar. 

Korvgrund m.fl. djurskyddsområde består då av två fågelskyddsområden med 100 m runt öarna, det ena 

som omfattar öarna Korvgrund och Skottstenarna och det andra som omfattar Remmarharet. Det gäller 

tillträdesförbud från 01/04 – 31/07 varje år liknande Gran och Vitörarna. 

Korvgrundskären har ett utmärkt kustfågelliv med viktiga häckande kolonier av silltrut (ca. 100 par; VU), 

tordmule (ca. 300 par) och tobisgrissla (ca. 160 par; NT) som observerades vid de senaste räkningarna 

från 2019. Andra arter som regelbundet häckar på skären är ejder (EN), svärta (VU), roskarl (EN), 

silvertärna, fisktärna och även skräntärna (NT) och kustlabb (NT). En del kustfågelarter använder 

området under flyttningen. Det är känt att havsörnar använder området året runt.  
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Arter som förekommer i Korvgrundskären följer nedanför. Markerad med fet stil är de arterna som har 

ca. eller >1% av SPS beroende på ö-gruppering, men också andra vanliga arter (med det högsta siffror de 

senaste åren). 

- Knölsvan, vitkindad gås och grågås med relativt låga siffror.  

- Vigg finns med relativt låga siffror under häckningsperiod (omfång: 1-6). 

- Ejder är en vanlig häckande art med relativt låga siffror som var vanligare tidigare år. 

Observationer visar ca. 0.1% (68 par) 2015 (omfång: 1-136; 1% av den SPS = 590 par 2013-2018; 

EN ).  

- Svärta förekommer under häckning med häckande par och ca. den 0.1% (7 par) 2019 (1% av den 

SPS = 71 par 2013-2018; VU), och förbiflygande flockar (omfång: 2-25). Den kan vara en SPA-

grundande art om vi grupperar med andra öar. 

- Sjöorre är observerad under flyttningen med låga antal (omfång: 1-12). Bara passage.  

- Alfågel har bara 1 observation av 1 exemplar. Bara passage.  

- Knipa visar relativt låga siffror av häckande par (3 par 2007). 

- Småskrake visar relativt låga siffror av häckande par (omfång: 2-6). 

- Storskrake häckar regelbundet men med relativt låga siffror (omfång: 2-150; 1% av den SPS = 

340 par 2013-2018).   

- Större strandpipare har bara 1 observation av mest troligt 1 flyttande individ.  

- Roskarl finns med ca. den 0.1-0.2% (1-2 par) 1997-2019 och mindre tal genom år (omfång: 1-4; 

1% av den SPS = 9 par 2013-2020; EN). SPA-grundande art om öar grupperas.  

- Kärrsnäppa har relativt låga observationer av rastande eller flyttande individer (omfång 1-35). 

- Rödbena visar låga siffror med bara 1 observation av 2 individer. 

- Smalnäbbad simsnäppa visar låga siffror med bara 1 observation av 1 individ. 

- Skrattmås har låga siffror med bara 1 observation av 10 individer. 

- Fiskmås är en vanlig häckande art med relativt låga siffror med ca den 0.1% (57.5-69 par) 2015 

och 2019 (omfång: 1-138; 1% av den SPS = 1000 par 2013-2018; NT).   

- Gråtrut är en vanlig häckande art med ca. den 0.3% (181 par) 2019 men observationer visar 

mindre tal tidigare år (omfång: 1-362; 1% av den SPS = 610 par 2013-2018; VU). 

- Havstrut är en vanlig häckande art med med ca. den 0.2% (12-18 par) 2006, 2011 och 2019 men 

observationer visar mindre tal tidigare år (omfång: 1-32; 1% av den SPS = 80 par 2013-2018; 

VU). 
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- Silltrut häckar vanligen i området med relativt höga siffror, ca. den 1.3% (medelvärde = 74.5 par; 

SD = 16.5) 2013-2018 och 2.1% (95.5 par) 2019 och 1.1% (50 par) 2020 (omfång: 1-191; 1% av 

den SPS = 58 par 2013-2018 och 45 par 2019; VU). SPA-grundande art.  

- Skräntärna häckar regelbundet med ca. den 0.2% (1 par) 1995-2021, men ca. 0.3-0.4% (2 par) 

2011 och 2020 (omfång: 1-4; 1% av den SPS = 5.8 par 2013-2018, 5.1 par 2019 och 6.3 par 

2020). Nära att vara SPA-grundande art om öarna grupperas och den är rödlistad som NT, därför 

det är lämplig att skydda området på grund av den.  

- Fisktärna häckar regelbundet med varierande siffror genom åren, med ca. den 0.1% (22 par) 

2015, 0.6% (150 par) 2016 och 0.02% (5 par) 2019 (omfång: 2-300; 1% av den SPS = 250 par 

2013-2018). Nära att nå ca. 1% av SPS 2016, och SPA-grundande art beroende på ö-gruppering 

och år eftersom fisktärna visar störa variationer av antal mellan åren.  

- Silvertärna häckar regelbundet med varierande och relativt låga siffror genom åren. 

Räkningarna visar ca. den 0.1% (38 par) 2015 och 0.04% (15 par) 2011 och 2019 (omfång: 1-76; 

1% av den SPS = 410 par 2013-2018). SPA-grundande art beroende på ö-gruppering. 

- Kustlabb häckar regelbundet med ca. den 0.2% (1 par) 1995-2021 men 0.4% (2.5 par) 2020 

(omfång: 1-5; 1% av den SPS = 5.6 par 2013-2020; NT). SPA-grundande art om öarna grupperas. 

- Sillgrissla häckar regelbundet med varierande siffror genom åren, men ca. 0.1% (22.5-30 par)  

2015, 2018-2020 (omfång: 1-60; 1% av den SPS = 520 par 2013-2018 och 260 par 2019-2020). 

Korvgrundskären har länets största koloni av sillgrisslor. 

- Tordmule är vanlig som häckande art med relativt höga siffror och ca. den 0.1% (medelvärde = 

87.9 par; SD = 127.9) 2013-2018 men 0.5% (345 par) 2015 och ca. 1% (302.5-310 par) 2019-2020 

(omfång: 1-690; 1% av den SPS = 700 par 2013-2018 och 350 par 2019-2020). Korvgrundskären 

har en av länets största kolonier av tordmular. SPA-grundande art. 

- Tobisgrissla är vanlig som häckande art och visar varierande siffror genom år, med ca. den 0.3% 

(medelvärde = 69.2 par; SD = 66.1) 2013-2018, men 0.8% (180 par) 2015, 1.5% (159.5 par) 2019 

och 0.6% (65 par) 2020 (omfång: 1-319; 1% av den SPS = 220 par 2013-2018 och 110 par 2019-

2020; NT). SPA-grundande art. 

- Storskarv har bara 2 observationer av 50 och 200 individer i Remmarharet under 

häckningsperiod. 

- Havsörn visar relativt låga offentliga observationer av rastande eller flyttande individer under 

vår- och höstflyttningen och under vintern i december (omfång: 1-5).  



23 
 

- Skärpiplärka observationer visar låga siffror av häckande och flyttande individer men fram till 

2004 (omfång: 1-3). 

Arter som saknas i Korvgrundskären: 

- Det finns inte (offentliga) observationer av sångsvan, gravand, bläsand, snatterand, stjärtand, 

skedand, kricka, bergand, knipa, salskrake, gråhakedopping, skäggdopping, svarthakedopping, 

mindre strandpipare, skärsnäppa, tretåig mås, dvärgmås, smålom, storlom och fiskgjuse. 

 

Tabell 5. Populationsstorlekar av de sjöfågelarterna som förekommer i Korvgrundskär med ca. eller >1% 

av de svenska populationsstorlekarna av häckande par beroende på ö-gruppering, med häckande par 

siffror och deras procent i förhållande till de svenska populationsstorlekarna. Medelvärdet med 

standardavvikelsen (SD) visas för perioden 2013-2018 och en årlig uppskattning efter 2018. 

Populationsstorleksprocenterna görs med de svenska populationsstorlekarna 2013-2018 enligt Artikel 

12 rapport av fågeldirektivet för 2013-20184 och med de undersökningarna som genomfördes på 

BirdLife Sverige 2019 och 20205,6 för 2019-2021. För silltrut används den svenska uppskattningen från 

Afrika tur och retur7 vid BirdLife. 

  
Populationsstorlek (häckande par) i 

Korvgrundskär 
Procent av svenska 
populationsstorlek 

Artnamn 
2013-2018 

(medelvärde ± SD)  
2019 2020 2021 

2013-
2018 

2019 2020 2021 

Svärta 2 (2015) 7.0 NA NA 0.03 0.1 NA NA 

Roskarl 1.0 ± 0.5 0.5 NA NA 0.1 0.1 NA NA 

Silltrut 74.5 ± 16.5 95.5 50 NA 1.3 2.1 1.1 NA 

Skräntärna 1.0 ± 0.0 1.0 2.0 1.0 0.2 0.2 0.3 0.2 

Silvertärna 38.0 (2015)  15.0 NA NA 0.1 0.04 NA NA 

Kustlabb 1.0 ± 0.0 NA 2.5 1.0 0.2 NA 0.4 0.2 

Tordmule 87.9 ± 127.9 302.5 310.0 150.0 0.1 0.9 0.9 0.4 

Tobisgrissla 69.2 ± 66.1 159.5 65.0 5.0 0.3 1.5 0.6 0.0 

*NA: ej tillgängligt 
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1.6 Norra Hälsinglands skärgårds IBA-område 

De relativt relevanta (med ca. eller >1% av den SPS) och vanliga sjöfågelarterna som förekommer i hela 

Norra Hälsinglands IBA-området (Gran, Vitörarna, Jättholmarna, Storhällan-Lillhällan och Korvgrundskär) 

följer nedanför med häckande par siffror, deras procent jämfört med den 1% av den svenska 

populationsstorleken av häckande par (SPS) 2013-2019 och rödlista kategori. Markerad med fet stil är de 

arterna som har ca. eller >1% av SPS men också andra vanliga arter (med det högsta siffror de senaste 

åren).  

Populationsstorlekarna i Norra Hälsinglands IBA-området som visas är generellt medelvärdet av 

perioden 2013-2018 med standardavvikelsen (SD) och en årlig räkning för 2019-2021. När den svenska 

populationsstorleken inte förändras mellan perioder och procenttalen i Norra Hälsinglands IBA-område 

är likartade, kan perioder överlappa varandra i någon mån i texten nedan. Tabell 6 visar alla siffrorna på 

de relativt relevanta (med ca. eller >1% av SPS) och vanliga sjöfågelarterna för perioden 2013-2021 (med 

medelvärdet och SD för perioden 2013-2018 och med en årlig räkning efter det).  

- Ejder är en vanlig häckande och flyttande art som stannar runt öarna före och efter 

häckningsperioden. Räkningar visar ca. den 0.1% (medelvärde = 36.8 par; SD = 26.2) 2013-2020 

och 0.3% (198.0 par) 2021 (1% av den SPS = 590 par 2013-2018; EN). 

- Svärta är en vanlig häckande och flyttande art som stannar runt öarna före och efter 

häckningsperioden. Rakningar visar ca. den 0.4% (medelvärde = 30.9 par; SD = 10.7) 2013-2019, 

0.6% (45.5 par) 2020 och 1.2% (88.0 par) 2021 (1% av den SPS = 71 par 2013-2018; VU). 

- Småskrake är en vanlig häckande och flyttande art som stannar runt öarna före och efter 

häckningsperioden. Rakningar visar ca. den 0.2% (medelvärde = 32.5 par; SD = 10.2) 2013-2018, 

0.1% (22 par) 2019, 0.2% (36 par) 2020 och 0.2% (48.5 par) 2021 (1% av den SPS = 210 par 2013-

2018).              

- Storskrake är en vanlig häckande och flyttande art som stannar runt öarna före och efter 

häckningsperioden. Rakningar visar ca. den 0.1% (medelvärde = 39.2 par; SD = 28.6) 2013-2021 

men 0.2% (74.5 par) bara i 2019 (1% av den SPS = 340 par 2013-2018).  

- Roskarl häckar regelbundet i området med den 1% (medelvärde = 8.8 par; SD = 1.3) 2013-2020 

och 1.4% (12.5 par) 2021 (1% av den SPS = 9 par 2013-2020; EN). 
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- Skrattmås är en vanlig häckande och flyttande art med ca. den 0.1% (medelvärde = 63.1 par; SD 

= 71.1) 2013-2018, 0.3% (325 par) 2019, 0.1% (125.5 par) 2020, 0.3% (331.5 par) 2021 (1% av 

den SPS = 980 par 2013-2018; NT). Osäkert uppskattning? 

- Fiskmås är en vanlig häckande och flyttande art med ca. den 0.3% (medelvärde = 272.5 par; SD = 

35.6) 2013-2018, 0.3% (267 par) 2019, 0.2% (215 par) 2020, 0.2% (219.5 par) 2021 (1% av den 

SPS = 1000 par 2013-2018; NT).  

- Gråtrut är en vanlig häckande och flyttande art med ca. den 0.1% (medelvärde = 31.7 par; SD = 

65.0) 2013-2018, 0.4% (240.5 par) 2019, 0.2% (100 par) 2020, 0.1% (40.5 par) 2021 (1% av den 

SPS = 610 par, 2013-2018; VU).  

- Havstrut en vanlig häckande och flyttande art med minst den 0.1% (medelvärde = 5.4 par; SD = 

5.0) 2013-2021 men 0.2% (17 par) bara i 2019 (1% av den SPS = 80 par 2013-2018; VU).  

- Silltrut är en vanlig häckande och flyttande art med 12.2% (medelvärde = 709.3 par; SD = 190.2) 

2013-2018, 17.5% (789 par) 2019, 14% (625 par) 2020, 18% (805.5 par) 2021 (1% av den SPS = 

58 par 2013-2018 och 45 par 2019; VU). 

- Skräntärna häckar i området med ca. den 0.3% (medelvärde = 1.8 par; SD = 0.8) 2013-2018 och 

0.6% (3-4 par) 2019-2021 (1% av den SPS = 5.8 par 2013-2018,  5.1 par 2019 och 6.3 par 2020; 

NT). 

- Fisktärna är vanlig under häckning och flyttning med ca. 0.3% (medelvärde = 79.4 par; SD = 67.1) 

2013-2018, 0.2% (55 par) 2019 och ca. 0.1% (15-20 par) 2020-2021 (1% av den SPS = 250 par 

2013-2018). 

- Silvertärna är en vanlig häckande och flyttande art med den 0.7% (medelvärde = 279.0 par; SD = 

88.7) 2013-2018, 0.6% (251.0 par) 2019, 1% (401.0 par) 2020 och 0.6% (256.0 par) 2021 (1% av 

den SPS = 410 par 2013-2018) 

- Kustlabb häckar och flyttar regelbundet med den 0.7% (medelvärde = 4.2 par; SD = 1.7) 2013-

2018, 0.5% (3 par) 2019, 1.1% (6 par) 2020 och 1.4% (8 par) 2021 (1% av den SPS = 5.6 par 2013-

2020; NT). 

- Tordmule är en vanlig häckande art med ca. den 0.6% (medelvärde = 438.6 par; SD = 216.3) 

2013-2018 och 1.9% (671.5 par) 2019, 2.0% (712.0 par) 2020 och 1.7% (585.0 par) 2021 (1% av 

den SPS = 700 par 2013-2018 och 350 par 2019-2020). 

- Sillgrissla är vanligare på senare år under häckning och flyttning med ca. 0.2% (51.5 par) 2020 

(1% av den SPS = 520 par 2013-2018 och 260 par 2019-2020) 
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- Tobisgrissla är mycket vanlig som häckande art med den 4% (medelvärde = 884.2 par; SD = 49.0) 

2013-2018, 8.6% (944.0 par) 2019, 7.3% (800.0 par) 2020, 7.8% (858.5 par) 2021 (1% av den SPS 

= 220 par 2013-2018 och 110 par 2019-2020; NT) 

- Havsörn häckar i området med åtminstone den 0.1% (1 par) 2019 (1% av den SPS = 9 par, 2013-

2018). 

Arter som saknas i hela Norra Hälsinglands IBA-området: 

- Det finns inte observationer av brunand, salskrake och småtärna trots att deras 

utbredningsområden är relativt nära Norra Hälsinglands IBA-område. 

- Det finns inte observationer av mindre sångsvan, skärfläcka, kärrsnäppa underarter schinzii 

(Calidris a. Schinzii), silltrut underarter intermedius (Larus f. intermedius), kentsk tärna och 

toppskarv då Norra Hälsingland inte ingår i deras utbredningsområde. 

 

Tabell 6. Populationsstorlekar av de sjöfågelarterna som förekommer i Norra Hälsinglands IBA-området 

med ca. eller >1% av de svenska populationsstorlekarna av häckande par (markerad med fet stil) och 

andra vanliga arterna. Medelvärdet och standardavvikelsen (SD) visas för perioden 2013-2018 och en 

årlig uppskattning efter 2018. Populationsstorleksprocenterna görs med de svenska 

populationsstorlekarna 2013-2018 enligt Artikel 12 rapport av fågeldirektivet för 2013-20184 och med 

de undersökningarna som genomfördes på BirdLife Sverige 2019 och 20205,6 för 2019-2021. För silltrut 

används den svenska uppskattningen från Afrika tur och retur7 vid BirdLife. 

  

Populationsstorlek (häckande par) i Norra 
Hälsingland IBA-område 

Procent av svenska 
populationsstorlek 

Artnamn 
2013-2018 

(medelvärde + SD) 
2019 2020 2021 2013-2018 2019 2020 2021 

Ejder 33.2 ± 29.3 37.5 58.0 198.0 0.1 0.1 0.1 0.3 

Svärta 31.2 ± 11.7 29.0 45.5 88.0 0.4 0.4 0.6 1.2 

Småskrake 32.5 ± 10.2 22.0 36.0 48.5 0.2 0.1 0.2 0.2 

Storskrake 35.8 ± 31.9 74.5 28.5 34.5 0.1 0.2 0.1 0.1 

Roskarl 8.8 ± 1.6 9.0 9.0 12.5 1.0 1.0 1.0 1.4 

Skrattmås 63.1 ± 71.1 325.0 125.5 331.5 0.1 0.3 0.1 0.3 

Fiskmås 272.5 ± 35.7 267.0 215.0 219.5 0.3 0.3 0.2 0.2 

Gråtrut 31.7 ± 65.0 240.5 100.0 40.5 0.1 0.4 0.2 0.1 

Havstrut 4.2 ± 3.2 17.0 3.0 4.0 0.1 0.2 0.04 0.1 
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Silltrut 709.3 ± 190.2  789.0 625.0 805.5 12.2 17.5 13.9 17.9 

Skräntärna* 2.0 ± 1.0 3.0 4.0 3.5 0.3 0.6 0.6 0.6 

Fisktärna 79.4 ± 67.1 55.0 15.0 20.0 0.3 0.2 0.1 0.1 

Silvertärna 279.0 ± 88.7 251.0 401.0 256.0 0.7 0.6 1.0 0.6 

Kustlabb 4.2 ± 1.7 3.0 6.0 8.0 0.7 0.5 1.1 1.4 

Sillgrissla 19.3 ± 11.3 34.5 51.5 28.5 0.04 0.1 0.2 0.1 

Tordmule 438.6 ± 216.3  671.5 712.0 585.0 0.6 1.9 2.0 1.7 

Tobisgrissla 884.2 ± 49.0 944.0 800.0 858.5 4.0 8.6 7.3 7.8 

*endast två par med identifierat bo 

 

1.7 Slutsats 

 
Norra Hälsinglands skärgårds IBA-område har en rik fågelfauna under häckningsperioden med främst 

åtta häckande sjöfågelarter som förekommer med relativt höga häckningstal: svärta, roskarl, silltrut, 

skräntärna, silvertärna, kustlabb, tordmule och tobisgrissla och de flesta är rödlistade. Silltrut och 

tobisgrissla förekommer i hela Norra Hälsinglands skärgårds IBA-område i stort antal under häckning: 

17,9 % respektive 7,8 % (data för 2021), om vi jämför med 1 % av häckningspopulationerna i Sverige. De 

övriga sex arterna förekommer i cirka 1-2 % av häckningspopulationerna i Sverige med varierande antal 

under åren. Fisktärna visar varierande antal under åren med relativt höga häckningstal bara 2016.  

Beträffande utbredningen under häckningsperioden i skärgården har Gran aktuella uppgifter om svärta, 

roskarl, silltrut, silvertärna, kustlabb, tordmule och tobisgrissla; Vitörarna håller aktuella siffror på 

åtminstone roskarl; Jättholmarna rymmer viktiga uppgifter om svärta, silltrut och skräntärna; Storhällan 

och Lilhällan har ett relativt litet antal observationer, framför allt av silltrut och tordmule, och Korvgrund 

har tydliga uppgifter om silltrut, tordmule och tobisgrissla. Trots att relativt färre inventerade 

förekomster påträffats i Storhällan och Lilhällan bedömer vi att dessa skär också är relevanta eftersom 

även häckande individer och unga fåglar från de närliggande Jättholmarna kan nyttja detta område (av 

observatörers personliga kommentarer). 

Sammanfattningsvis anser vi att alla geografiska områden i IBA-området är relevanta vad gäller 

häckande populationsstorlekar för flera av dessa sjöfågelarter, och på grund av den möjliga förbindelsen 

mellan öar i skärgården anser vi att det är viktigt att behålla hela IBA-området som ett skyddat område 

för bevarandet och ökningen av populationsstorlekarna av sjöfågelarter enligt fågeldirektivet.  
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2 Ekologi och livsmiljöer av de åtta relevanta sjöfågelarterna med 

förekomst i Norra Hälsinglands skärgårds IBA-området 

 

Denna del av studien har tre delar, den första beskriver fågelarterna, den andra beskriver skärgårdens 

livsmiljöer i förhållande till fågelarternas ekologi och den tredje är motsvarande slutsats för denna del. 

Den är tänkt att användas som ett stöd till förslag om nytt SPA-område inom Norra Hälsinglands 

skärgårds IBA-område. 

 

2.1 Sjöfågelarter med cirka eller mer än 1% av de svenska 

populationsstorlekarna – ekologi, förekomstområden, trender, hot och 

åtgärder  

2.1.1 Svärta, Melanitta fusca  

Ekologi 

Svärta är en nästan cirkumpolär flyttfågel på tillbakagång, som för närvarande koncentrerar sitt 

häckningsområde i Fennoskandia och norra Ryssland1,2. Den häckar främst i tundra och norra delar av 

barrskogsregionen, men även i sjöar och bräckt vatten. Östersjöns skärgårdar är hem för det största 

antalet häckande par i Sverige, särskilt i Bottniska viken1,2. I södra Östersjön och Kattegatt förekommer 

en stor del av övervintringsbeståndet som också är på nedgång3. Den övervintrar också längs 

västeuropeiska kuster och fastlandsområden över Europa och Mellanöstern4.  

Svärta börjar häcka under det andra eller tredje levnadsåret och bildar stabila par varje 

häckningssäsong1. Den häckar inte i kolonier, även om det ibland finns flera bon med avstånd på 3 meter 

från varandra på öar5. Boet är en grund kopp på marken med en kant gjord av små kvistar, löv och gräs 

och den är fodrad med dun5. Den lägger 8-10 ägg per kull senare under säsongen än andra kustfåglar6, 

och det kan vara från slutet av maj till juni1.  

I Norra Hälsinglands skärgård förekommer svärta under flyttning och häckning, från april till oktober. 

Häckningsplatser är allmän längs kusten dolda i tät vegetation, men det kan också finnas i 

måsfågelkolonier av till exempel östersjötrut1. Svärta är en bentisk födosökare som kräver klart vatten, 

äter mollusker, främst blåmusslor, och kräftdjur1,7 och föredrar att jaga på 10-30 m djup7. Den behöver 

mjuka, sandiga sediment, men också klipp- och stenbottnar där de kan hitta byten1,8. Modellering i 
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Stockholms ytterskärgård (Svenska Högarna) visar att födosökområdet kan vara upp till kring 30 km från 

häckningsplatser, men detta avstånd beror på substratet, vattenkvaliteten och bytesdjurstillgång8. 

Förekomst områden 

Gran, Vitörarna (Norrskär och Sörskär), Jättholmarna (Jättbågan, Västerön, Styggharet, Hatten, Lathamn, 

Hällen och överallt på Jättholmarna), Storhällan-Lillhällan och Korvgrundskär (Korvgrund och 

Skottstenarna). Förekomsten är kartlagd i bilaga 2. 

Trender 

I Sverige minskade svärtan kraftigt under 1950- och 1960-talen. De senaste decennierna har nedgången 

fortsatt i östkustskärgårdarna, men inte lika mycket i södra Norrland1,9. Den totala beståndsminskningen 

i landet beräknas därför ligga i intervallet 30–50 % under de senaste 25 åren1. Häckningspopulationen 

anses vara Sårbar (VU) från 2020 och Östersjöns övervintringspopulation anses vara Starkt hotad (EN)7. 

Vid nationell, Bottniska viken och Gävleborgs läns nivå har svärtans bestånd varit stabilt under perioden 

2010-20209.  

I Norra Hälsinglands skärgård, visar inventeringar som används till detta underlag6,9,10 på en nära 

signifikant trend (P = 0.06) av populationsstorlek på längre sikt (1975-2021; Fig 1a). Perioden 1997-2021, 

när inventeringarna var mer systematiska, visas dock en betydande ökning, men det finns ingen 

signifikant trend under det senaste decenniet (2010-2021). När man analyserar trenderna per område 

inom Norra Hälsinglands skärgård är det bara området Gran som har en betydande ökning av svärta 

under perioden 1997-2021 (Fig 1b).  

Hot  

Hoten minskar överlevnad och reproduktiv produktion7. Friluftsaktiviteter (särskilt båtturister) kan ha 

negativ påverkan på svärtan då svärtans sena häckning sammanfaller med högsommarsäsong och 

störning uppstår då när svärtan ruvar eller har små ungar6. Den sena häckningstiden är också ogynnsam 

för arten, särskilt när mänskliga störningar pågår eftersom predation från invasiv mink (Neovison vison) 

ökar senare under säsongen6. I själva verket kan artens tillbakagång i stora delar av skärgården de 

senaste decennierna delvis förklaras av minkens invandring som under 1980-talet ökade kraftigt i antal 

och spritt sig långt ut i skärgårdarna under 1980-talet1.  

Klimatförändringen kan påverka näringsväven med osäkra konsekvenser för svärta som följd7. En 

minskning av blåmusslornas utbredning kan utvecklas under klimatförändring och detta kan påverka 



31 
 

svärta negativt11. Ökningen av vintertemperaturen och högre frekvens av milda vintrar har en negativ 

effekt på blåmusslornas kvalitet genom en minskning av deras kroppsmassa7. Minskat siktdjup kan 

innebära negativa konsekvenser för svärta på grund av behovet av klart vatten för födosök1. Oljeutsläpp, 

bifångst, jakt och storskalig anläggning av vindkraftsparker har också en negativ effekt i ruggning- och 

övervintringsområden men även under flyttning1,7.  

Åtgärder  

- På lokaler med tätare förekomst bör arten ges hög prioritet i all översiktsplanering med 

begränsningar av exploatering och båtlivets rörelsefrihet1. 

- Eliminera mink och andra rovdjur från häckningsplatser1,4.  

- Det är nödvändigt att skydda viktiga områden där svärta äter och häckar genom att undvika båt- 

och fartygstrafik samt vindkraft1,12. 

- Skärpta regler för oljetransport och tankrengöring bör införas för att minimera risken för 

oljeskador1. 

- En riktad inventering av svärta skulle behöva göras för att få ett helt korrekt resultat, eftersom 

inventeringar åtminstone initialt gällde häckande koloniarter på öar vilket innebar att svärta ofta 

inte kom med. Dessutom finns det ofta gott om svärta till havs utanför Vitörarna i slutet av maj 

och det är okänt om det rör sig om häckande eller rastande fåglar. Dessa kunde vara en del av 

fjällpopulationen som väntar på att fjällsjöarna ska bli isfria. För närvarande finns dock inte 

tillräcklig övervakning för att bekräfta detta. Därför bör telemetristudier utvecklas för att förstå 

rörelsemönster och identifiera nyckelplatser4.  

- Mer övervakning och forskning behövs för att förstå effekterna av klimatförändringar och för att 

kunna föreslå effektiva åtgärder7 i IBA-området.  

- Fiskeförvaltning som är lämplig för arten, t.ex. minimera bifångster och konkurrens om föda 

särskilt under häckningsperiod, för att uppnå ekosystembaserad förvaltning av marina resurser 

och för att underlätta förmågan att anpassa sig till klimatförändringarna11.  



32 
 

  

Figur 1. Trend över svärta i Norra Hälsinglands skärgårds IBA-område. (a) visar trenden för 

populationsstorleksberäkningen för hela skärgården under 1975-2021. Prickarna kopplade till 

förbindelselinjer representerar summan av det maximala antalet individer som räknas under en 

undersökning per år vid de fem områdena tillsammans. Streckad trendlinje indikerar icke-signifikant 

trend (men den är nära signifikant med P = 0.06) och grå skugga indikerar konfidensintervall. (b) visar 

uppskattningarna av populationsstorlekarna per år och område under 1997-2021. Prickarna kopplade till 

förbindelselinjer representerar det maximala antalet individer som räknas under en undersökning per år 

och område. Kontinuerliga och streckade trendlinjer indikerar signifikanta respektive icke-signifikanta 

trender per område (grafförklaring).  

2.1.2 Roskarl, Arenaria interpres  

Ekologi 

Roskarl är en strandfågel och långflyttare som häckar längs kuster, öar och lite på tundran runt Ishavet, 

norra Norge, Östersjön och glest i södra Sverige och Danmark. Den övervintrar längs kusterna på alla 

kontinenter utom Antarktis1,2 och Östersjöpopulationen övervintrar sannolikt i nordvästra Afrika1. 

Roskarl är könsmogen vid 3-6 års ålder och en del av individer som förekommer i Östersjön är inte 

könsmogna1. Den häckar ofta i samband med mås- och tärnkolonier (ej med gråtrut)1 eller ensam och är 

monogam under häckningssäsongen och ibland under längre tid13. Boet ligger ofta i mitten av 

kolonierna1 och det består av en grund sänka på marken eller en lätt ås eller spricka och kan fodras med 
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små löv13. Boet kan vara något gömd i växtligheten ibland under vrak, men ibland är den placerad helt 

öppen bland kalksten eller i tång1. Roskarl lägger 3-4 ägg1,13 främst från maj till juni. 

I Norra Hälsingland förekommer roskarl från maj till september, därför är den aktuell både under 

flyttning och häckning. I skärgården föredrar roskarl att häcka vid kusten av öar och skär med grusiga, 

steniga eller klippiga stränder1, i synnerhet med sitt bo placerat i en tärnkoloni6. Under 

häckningssäsongen livnär sig roskarl på smådjur som insekter, spindlar, små kräftdjur, snäckor och små 

musslor som den plockar på stränderna och i vattenlinjen1, men den äter också en del växtlighet i början 

av häckningssäsongen13. Roskarl kan vända på stenar (upp till 96 g.) för att söka föda, en unik 

födosöksmetod anpassad till sitt byte1,13. De livnär sig huvudsakligen inom sina territorier, vars storlek 

beror på tillgången på mat13. I ett urval av kust- och öterritorier var den genomsnittliga territoriets 

storlek 760 m2 13. 

Förekomst områden 

Gran, Vitörarna (Norrskär och Sörskär), Jättholmarna (Jättbågan, Klacken och överallt på Jättholmarna), 

Storhällan-Lillhällan och Korvgrundskär (Korvgrund, Remmarharet och Skottstenarna). Förekomsten är 

kartlagd i bilaga 2. 

Trender 

Under de senaste 30 åren har det svenska beståndet minskat med 60-90% varav de senaste 10 åren med 

40-60% i stora delar av landet. Roskarl är Starkt hotad (EN) enligt Svenska rödlistan från 2020. I 

Bottniska viken visar undersökningarna att under de senaste 10 åren har de största minskningarna skett 

i söder, där Gävleborgs län ingår. I Hälsingland har arten minskat med 65% under perioden 1997-2007 

(från 100 ner till 35 par). Bara i Norra Hälsinglands skärgård visar inventeringar dock på en betydande 

ökning av populationsstorlek på längre sikt (1975-2021; Fig 2a), och under perioden 1997-2021, när 

inventeringarna blev mer systematisk, visas också en betydande ökning. Men när man tar hänsyn till 

undersökningarnas ojämna fördelning (med en linjär blandad modell med område som slumpmässig 

effekt) finns det inga signifikanta trender i någon av dessa perioder inklusive det senaste decenniet 

(2010-2021). När man analyserar trenderna per område inom Norra Hälsinglands skärgård är det bara i 

Vitörarna som det sker en betydande ökning av antalet roskarl från 1997 och framåt (Fig 2b). Detta då 

det finns inventeringar där.  

Hot  
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Orsakerna till den allmänna nedgången är inte helt klarlagd1,2, men det lokala friluftslivet påverkar de 

ungas överlevnad negativt6. Det går att se på länsnivå att de små icke flygga ungarna utsätts för dåligt 

väder och predation6. Nyligen genomförda studier pekar på att minskningen av den unga andelen av 

populationen är större än hos vuxna14. En viktig orsak är predation från mink1,2,15 eftersom fåglar som 

häckar i minkfria områden eller förskjuts till minkfria områden har högre häckningstäthet och 

framgång14,16. Arter med senare häckningssäsong och av liten storlek som roskarl kan påverkas mer av 

mink än andra arter14. Eftersom roskarl har en stark koppling till vitfågelkolonier påverkas 

vitfågelkoloniers reduktion roskarl negativt1,14. En viktig faktor i Östersjön är förlusten av 

häckningsplatser på grund av naturlig vegetationssuccession1,2,14,15. Klimatförändringarna kan också ha 

missgynnat roskarl, men lite är känt om hur1. 

Åtgärder 

- Skydda häckningsområden och vitfågelkolonier genom att tillämpa uppförandekod och 

tillträdesförbud1. 

- Kontrollåtgärder mot mink och andra rovdjur1,2,15. 

- Vegetationsskötseln i häckningsområden15 bör upprätthållas genom betes- och 

röjningsinsatser1. 

- Mer övervakning och forskning för att förstå nedgången i Östersjön1 och kunna tillämpa 

vältajmade bevarandeåtgärder i IBA-området. 
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Figur 2. Trend över roskarl i Norra Hälsinglands skärgårds IBA-område. (a) visar trenden för 

populationsstorleksberäkningen för hela skärgården under 1975-2021. Prickarna kopplade till 

förbindelselinjer representerar summan av det maximala antalet individer som räknas under en 

undersökning per år vid de fem områdena tillsammans. Kontinuerlig trendlinje indikerar signifikant 

trend och grå skugga indikerar konfidensintervall (loess metod). (b) visar uppskattningarna av 

populationsstorlekarna per år och område under 1997-2021. Prickarna kopplade till förbindelselinjer 

representerar det maximala antalet individer som räknas under en undersökning per år och område. 

Kontinuerliga och streckade trendlinjer indikerar signifikanta respektive icke-signifikanta trender per 

område (grafförklaring).  
 

2.1.3 Östersjötrut, Larus fuscus fuscus  

Ekologi 

Östersjötrut, underarten av silltrut som förekommer i Östersjön, är en långflyttare som häckar överallt i 

nordöstra Europa och delar av Ryssland samt övervintrar i tropiska Östafrika, Kongobäckenet ut till 

Atlantkusten, och Mellersta Östern1,17. Den häckar vanligtvis i kolonier och blir könsmogen under det 

fjärde levnadsåret, även om könsmognad kan ske mellan det tredje och sjätte levnadsåret13. Ej 

könsmogna silltrutar från Östersjön återvänder i mycket liten omfattning till häckningsområdena jämfört 

med förhållandet hos gråtrut1. Den häckar ofta på öppen mark på en platt sten eller kal torvmark och 

boet kan vara allt från en hög med gräs, tång, lavar, fjädrar (eller andra lokala material) och en enkel 

glesfodrad skrapa4. Kullen, ofta på 3 ägg, läggs i maj till juni13.  

Östersjötrutsobservationer visar att den förekommer i Norra Hälsinglands skärgård från april till 

september, vilket innebär att den är aktuell för området för både häckning och flyttning. Östersjötrut är 

en ytfödosökande, utpräglat marin i Norra Hälsingland, som fiskar skarpsill och strömming långt ute till 

havs för att mata ungar6,18. Den studie som genomförts på häckningskolonier i Stora Karlsö visar dock att 

Östersjötrutar söker föda till havs och på land, men i takt med att häckningssäsongen fortskrider söker 

de i allt större utsträckning föda till havs, vilket tyder på att den ändrar kosten för ungarna19. I början av 

häckningssäsongen (förläggningsperioden) födosöker den ofta på jordbruksmark med kort vegetation 

(upp till 20 cm) 19. Studien vid Gotlands västkust visar att det maximala medianavståndet för födosök är 

22 km från kolonier, men det varierar mycket på individnivå och kan vara upp till 60 km19. 

Förekomst områden 
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Gran, Vitörarna (Norrskär och Sörskär), Jättholmarna (Jättbågan, Styggharet, Lathamn och överallt på 

Jättholmarna), Storhällan-Lillhällan och Korvgrundskär (Korvgrund, Remmarharet och Skottstenarna). 

Förekomsten är kartlagd i bilaga 2. 

Trender 

Från 1970 skedde en kraftig nedgång i Sverige (från 17000 par till 9000 par) som sedan stabiliserades 

från 2000-20101. Samtidigt har populationen delvis flyttat norrut från nordöstra Skåne. I Bottniska viken 

har det fortfarande skett en minskning de senaste tio åren, men i Gävleborg är trenden stabil9. Numera 

ligger landets största koloni i Gran18 där cirka 16% av den svenska populationen finns (uppskattning för 

2021). I Sverige anses östersjötrut vara sårbar (VU). I Norra Hälsinglands skärgård, visar årliga 

inventeringar på en betydande ökning av populationsstorlek på längre sikt (1997-2021; Fig. 3a), men det 

finns ingen signifikant trend under det senaste decenniet (2010-2021). Trenden på längre sikt (1997-

2021) leds dock av siffror i Gran (Fig. 3b). Det kan vara värt att notera att endast i Gran är 

inventeringarna årliga från 2010 och på de övriga öarna är de mindre frekventa, och det kan påverka 

trendernas resultat. 

Hot  

Orsaken till minskningen av östersjötrut är inte helt klarlagd1,18 men östersjötrut hotas av amerikansk 

mink1. Mink har visat sig minska östersjötrutens reproduktionsframgång genom sin predation på ägg och 

unga fåglar18. Andra rovdjur som kan orsaka minskad häckningsframgång är havsörn18. Spridning och 

ackumulering av miljögifter (kvicksilver- och PBC-nivåer) i Östersjön ökar dödligheten hos unga1. 

Friluftsaktiviteter kan ha negativa effekter, särskilt eftersom östersjötrut häckar sent under 

häckningssäsongen1. Det finns studier som pekar mot att det finns brist på tiamin (vitamin B1) i 

näringskedjan i Östersjön, och att tiaminbrist skulle kunna vara en av orsakerna till minskande 

populationer18. En annan anledning till minskningen är sannolik de stora miljöproblem (jakt, DDE och 

andra miljögifter) på övervintringsplatser som potentiellt kan påverka reproduktionsparametrar18.  

Åtgärder 

- Större kolonier och närliggande områden bör hållas fria från mink1,18.  

- Skrämselåtgärder riktade mot rovdjuret kan vara användbara för att öka 

reproduktionsframgången18.  

- Viktiga häckningsplatser bör vara föremål för tillträdesförbud 1/4–31/71. 
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- Mer standardiserade undersökningar och forskning behövs för att förstå östersjötrutens 

nedgång och för att kunna vidta adekvata åtgärder1,18. 

 

Figur 3. Trend över östersjötrut i Norra Hälsinglands skärgårds IBA-område från 1997-2021. (a) visar 

trenden för populationsstorleksberäkningen för hela skärgården. Prickarna kopplade till förbindelselinjer 

representerar summan av det maximala antalet individer som räknas under en undersökning per år vid 

de fem områdena tillsammans. Kontinuerlig trendlinje indikerar signifikant trend och grå skugga 

indikerar konfidensintervall. (b) visar uppskattningarna av populationsstorlekarna per år och område. 

Prickarna kopplade till förbindelselinjer representerar det maximala antalet individer som räknas under 

en undersökning per år och område. Kontinuerliga och streckade trendlinjer indikerar signifikanta 

respektive icke-signifikanta trender per område (grafförklaring).  

2.1.4 Skräntärna, Hydroprogne caspia 

Ekologi 

Skräntärna är världens största tärna och placeras i familjen måsfåglar. Den är en flyttfågel med en 

kosmopolitisk men gles utbredning20. Populationer som häckar i Östersjön övervintrar över Sahel, Nilens 

flodbäcken och den södra Iberiska halvön21. Skräntärnan börjar ofta häcka under det tredje levnadsåret, 

men vissa väntar till sex år. Den kan bilda stabila par i många år, men den byter oftast par i början av 
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häckningssäsongen22. Den lägger mellan ett och tre ägg per kull i en uppkrafsad grund grop på marken i 

maj-juni20. 

Observationer av Skräntärna visar att den förekommer i skärgården från maj till augusti, precis när de 

häckar. Enstaka par av skräntärna förekommer i Norra Hälsinglands skärgård, även om det på andra 

ställen är vanligt att häcka i kolonier om hundratals par. Skräntärna häckar i många generationer, i 

århundranden, på samma skär vilket är en indikation på skräntärnans kräsenhet när det gäller val av 

boplats1. Den föredrar att häcka på finare grus, på öppna ytor nära vatten gärna på öar med fri från 

vegetation. Den är en ytfödosökande fågel som äter uteslutande fisk från fiskrika insjöar och grunda 

kustområden, nämligen mört, abborre och sill23 på 5-25 cm. Märkningar med GPS-sändare av häckande 

individer i Uppland visar att de brukar dyka ner till 5 meter för att fånga byten24. Det maximala 

födosöksavståndet från häckningskolonin varierar men uppskattas till ca. 20 km för kolonin i Uppland24. 

Denna studie visar för första gången att de på individnivå är trogna födosöksplatser under hela 

häckningssäsongen. 

Förekomst områden 

Gran, Jättholmarna (Jättbågan och överallt på Jättholmarna), Storhällan-Lillhällan och Korvgrundskär 

(Korvgrund, Remmarharet och Skottstenarna). Förekomsten är kartlagd i bilaga 2. 

Trender  

Skräntärna har minskat kraftigt i Östersjön sedan sin storhetstid i början av 1970-talet då det fanns 2200 

par, varav cirka 900 i Sverige. Under 2010 minskade den svenska populationen till cirka 500 par och de 

anses nu vara nära hotad (NT)1. I Bottniska viken har det funnits tecken på nedgång de senaste tio åren, 

men ej en signifikant trend9. I Gävleborg visar inventeringar från 1997-2007 också på en minskning (från 

4 till 1 par främst i Jättbågan)6, men åren efter denna period visar de uppgifter som används i denna 

studie att antalet ökat i norra Hälsinglands skärgård. I skärgården förekommer skräntärna som häckande 

och födosökande främst i Jättholmarna och  Korvgrundskären (Fig. 4b). Årliga inventeringar visar på en 

betydande ökning av häckande och födosökande individer i skärgården under perioden 1995-2021 (Fig. 

4a), men det finns ingen trend under det senaste decenniet (2010-2021). Trenden på längre sikt leds av 

siffror i Jättholmarna och Korvgrundskären (Fig. 4b). Observationer visar att skräntärnor från Jättbågan 

sannolikt även använder Storhällan-Lillhällan. 

Hot  
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Skräntärnan är känslig för mänsklig störning på häckningslokalerna under maj-augusti, och kan då 

överge sin häckningsplats4,25. Predation från mink kan förekomma hos unga och vuxna och minkstörning 

och predation kan göra att skräntärnorna helt överger ett område samma år som störning sker2,18. 

Gråtrut, havstrut, korp och havsörn kan vara allvarliga predatorer på ägg och små ungar2,25. Spridning 

och ackumulering av miljögifter i akvatisk miljö har negativa effekter på häckningsutfallet. Till exempel, 

kan DDT i övervintringsområden intas av skräntärnor och detta kan påverka deras reproduktion i 

Östersjöområdet. Eventuell etablering av vindkraftverk vid kända kolonier kan vara ett framtida hot.  

Åtgärder 

- Tillgång till häckningsområden med minimal mänsklig störning är viktig under häckningsperiod. 

- Kontrollåtgärder kan bidra till att minska minkpredation och störning1,18.  

- Inspelningsåtgärder och modeller mot rovdjur kan vara användbart för att framkalla 

rekolonisering av skräntärnor18.  

- Mer forskning behövs för att förstå omfattningen av hot och för att vidta lämpliga åtgärder i IBA-

området. 

 

Figur 4. Trend över skräntärna i Norra Hälsinglands skärgårds IBA-område från 1995-2021. (a) visar 

trenden för häckande och födosökande individer i hela skärgården. Det vill säga förekomst av vuxna 

under häckningstid. Detta på grund av att det i flera fall finns svårigheter med att separera häckande och 

födosökande individer. Prickarna kopplade till förbindelselinjer representerar summan av det maximala 
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antalet individer som räknas under en undersökning per år vid de fem områdena tillsammans. 

Kontinuerlig trendlinje indikerar signifikant trend och grå skugga indikerar konfidensintervall. (b) visar 

siffrorna per år och område. Prickarna kopplade till förbindelselinjer representerar det maximala antalet 

individer som räknas under en undersökning per år och område. Kontinuerliga och streckade trendlinjer 

indikerar signifikanta respektive icke-signifikanta trender per område (grafförklaring). 

2.1.5 Silvertärna, Sterna paradisaea 

Ekologi 

Silvertärna är en flyttfågel som häckar i kolonier cirkumpolärt i arktiska och subarktiska områden i 

Europa, Asien och Nordamerika. Silvertärnan är känd för att vara det djur i världen som flyttar den 

längsta sträckan mellan sin häckningsplats och sina vinterområden, som återfinns i Antarktis. 

Silvertärnan börjar häcka under det tredje eller fjärde levnadsåret. Den bildar livslånga par och 

återvänder i de flesta fall till samma koloni varje år. Den lägger mellan ett och tre ägg per kull, oftast 

två20. 

Silvertärna förekommer i Norra Hälsingland skärgård från slutet av april till början av augusti. Arten 

häckar längs kuster och på kustnära öar, men även på inlandshedar. Den häckar i vegetationsfattiga 

områden, på sand- eller klapperstensstränder, stenig mark och kustlaguner. Silvertärna är en 

ytfödosökande art som äter främst småfisk och marina kräftdjur som den fångar nära vattenytan20 (ca. 

0,5 m djupt). Arten födosöker i allmänhet inom 3 km från häckande kolonier och kan ibland söka föda 

upp till 50 km bort4. En studie i Storbritannien visar att det genomsnittliga maximala födosöksområdet 

för silvertärnor är 29 km från häckande kolonier26. Silvertärnan behöver tillgång på fiskrika sjöar 

och/eller grunda kustområden.  

Förekomst områden 

Gran, Vitörarna (Norrskär och Sörskär), Jättholmarna (Jättbågan, Styggharet, Lathamn och överallt på 

Jättholmarna) och Korvgrundskär (Korvgrund). Förekomsten är kartlagd i bilaga 2. 

Trender 

I Sverige och länet har silvertärna ökat i antal under de senaste 30 åren1,6. Det svenska beståndet anses 

vara livskraftigt (LC). I Bottniska viken var trenden stabil från 2010-20209. För hela Gävleborgs kust var 

trenden positiv under perioden 1997-20076. Gran har det största antalet häckande par i Norra 

Hälsinglands skärgård6. Årliga inventeringar visar på en betydande ökning av populationsstorleken på 

längre sikt (2001-2021; Fig. 5a) men det finns ingen signifikant trend under det senaste decenniet (2010-
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2021) för hela Norra Hälsinglands skärgårds IBA-området. Trenden på längre sikt (2001-2021) leds av 

siffror i Gran (Fig. 5b). Endast i Gran är inventeringarna mer systematiska och det kan påverka 

trendernas resultat.   

Hot  

Tärnkolonier hotas av amerikansk mink6, som har visat sig minska tärnornas reproduktionsframgång 

genom bopredation och ökad risk för vuxna att försvara boet4. Andra rovdjur som räv och måsar orsakar 

minskad häckningsframgång.  

I skärgårdarna orsakar ökad båttrafik och ett expanderande friluftsliv lokalt stora störningar. Ohävd och 

igenväxning av tidigare öppna kust- och skärgårdsområden kan leda till att viktiga häckningsplatser 

försvinner. Spridning och ackumulering av miljögifter har negativa effekter på häckningsutfallet. 

Överfiske kan ha en negativ effekt på dem på grund av minskningen av bytesöverflöd4. Eventuell 

etablering av vindkraftverk vid kända kolonier kan vara ett framtida hot. Klimatförändringarna förväntas 

ha en negativ effekt på silvertärna genom förlust av livsmiljöer och en minskning av mängden bytesdjur.  

Åtgärder 

- Bekämpningsåtgärder bidrar till att minska minkpredation4.  

- Inspelningsåtgärder och modeller mot andra rovdjur kan vara användbart för att framkalla 

rekolonisering av häckande tärnor4.  

- Arten skulle gynnas av tillträdesförbud. 

- Mer forskning behövs för att förstå omfattningen av hot och för att vidta lämpliga åtgärder i IBA-

området. 
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Figur 5. Trend över silvertärna i Norra Hälsinglands skärgårds IBA-område från 2001-2021. (a) visar 

trenden för populationsstorleksberäkningen för hela skärgården. Prickarna kopplade till förbindelselinjer 

representerar summan av det maximala antalet individer som räknas under en undersökning per år vid 

de fem områdena tillsammans. Kontinuerlig trendlinje indikerar signifikant trend och grå skugga 

indikerar konfidensintervall. (b) visar uppskattningarna av populationsstorlekarna per år och område. 

Prickarna kopplade till förbindelselinjer representerar det maximala antalet individer som räknas under 

en undersökning per år och område. Kontinuerliga och streckade trendlinjer indikerar signifikanta 

respektive icke-signifikanta trender per område (grafförklaring). 

2.1.6 Kustlabb, Stercorarius parasiticus 

Ekologi 

Kustlabben är främst en arktisk, cirkumpolär långflyttare med lokala förekomster i tempererade klimat 

som i Östersjön under häckningssäsongen13. De flesta europeiska fåglar övervintrar till havs i tropikerna 

eller på södra halvklotet, men deras övervintringsutbredning är dåligt förstådd2. Arten är könsmogen vid 

3-5 års ålder, men den kan även häcka yngre. De häckande kustlabbarna är mycket lokala och de gamla 

fåglarna kan återvända till samma revir året efter. Kullen på 1-2 ägg läggs i slutet av maj eller början av 

juni1. 

Kustlabb, inklusive flyttande fåglar, förekommer i Norra Hälsingland skärgård från april till oktober. I 

skärgården häckar arten i enstaka par, ofta på en ö nära vitfågelkolonier, och bon läggs vanligtvis på 
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grästuva på klippa eller naket grus6. Den är en ytfödosökande art som främst stjäl fisk från tärnor och 

måsar för att äta och varje häckande par behöver ett stort provianteringsområde för att föda upp 

ungarna1.  

Förekomst områden 

Gran, Vitörarna (Norrskär och Vitörarna overallt), Jättholmarna (Jättbågan, Västradonten, Västerön, 

Hatten, Lathamn, Hällen, grunden öster Lathamn och överallt på Jättholmarna) och Korvgrundskär 

(Korvgrund, Remmarharet och Skottstenarna). Förekomsten är kartlagd i bilaga 2. 

Trender 

Den svenska populationen beräknas ha minskat under de senaste tio åren och anses nära hotad (NT) 

från 2015, även om den har varit stabil under de senaste 30 åren25. Även i Bottniska viken har trenden 

varit stabil under 2010-20209. I Hälsingland var populationen stabil under perioden 1997-2007, men 

uppföljande häckningsresultat för arten visar på allt sämre framgång fram till 20076. I hela Norra 

Hälsinglands skärgård visar årliga inventeringar på en betydande ökning av häckande individer under 

1983-2021 (Fig. 6a), men det finns ingen signifikant trend under det senaste decenniet (2010-2021). 

Trenden på längre sikt leds av siffror i Gran där trenden är signifikant (Fig. 6b).  

Hot  

Minkangrepp har sannolikt stor inverkan på kustlabb och mänsklig störning förstör troligen häckningar6. 

Arten är beroende av starka populationer av måsar och tärnor som den tar fisk från. Klimatförändringar 

skulle också kunna påverka kustlabb genom minskning av byte av fisk. 

Åtgärder 

- Kontrollåtgärder mot mink kan bidra till att minska predation. 

- Viktiga häckningsplatser bör vara föremål för tillträdesförbud och/eller särskild information25. 

- Stora vitfågelpopulationer gynnar kustlabb. 

- En fiskeförvaltning som skapar gott om föda i form av småfisk krävs då de främst äter småfisk 25. 

- Mer forskning behövs för att förstå omfattningen av hot och för att vidta lämpliga åtgärder i IBA-

området. 
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Figur 6. Trend över kustlabb i Norra Hälsinglands skärgårds IBA-område från 1983-2021. (a) visar 

trenden för häckande individer i hela skärgården. Prickarna kopplade till förbindelselinjer representerar 

summan av det maximala antalet häckande individer som räknas under en undersökning per år vid de 

fem områdena tillsammans. Kontinuerlig trendlinje indikerar signifikant trend och grå skugga indikerar 

konfidensintervall. (b) visar siffrorna per år och område. Prickarna kopplade till förbindelselinjer 

representerar det maximala antalet individer som räknas under en undersökning per år och område. 

Kontinuerliga och streckade trendlinjer indikerar signifikanta respektive icke-signifikanta trender per 

område (grafförklaring). 

2.1.7 Tordmule, Alca torda 

Ekologi 

Tordmule är en art i familjen Alkor som kännetecknas av hög flyg- och dykhastighet. Den har en bred 

men fläckvis utbredning längs kusterna av Nordatlanten och den södra periferin av Ishavet. I Europa 

förekommer den från nordvästra Ryssland till Normandie, Frankrike2.  Östersjöpopulationen 

förekommer i allmänhet i Östersjöområdet året runt och flyttar till den södra delen under vintern, men 

passerar sällan utanför Skagerrak20. Tordmule är könsmogen under det fjärde eller femte levnadsåret 

och häckar i kolonier. Den lägger bara ett ägg (mycket sällan två) på bar sten, ibland med små stenar 

runt ägg eller växtfragment. I Norra Hälsinglands skärgård läggs den från maj till juli. 
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I skärgården förekommer arten från mars till oktober, därför är den aktuell i området både under 

häckning och flyttning. Den häckar vid öns kuster på klippor och på klippiga skär i skärgården. De är 

pelagiska fåglar som livnär sig genom att dyka efter fisk, främst skarpsill (Sprattus sprattus), sill (Clupea 

harengus) och kusttobis (Ammodytes tobianus)27, men också av marina kräftdjur och maskar. Vid 

kolonin i Stora Karlsö uppskattade en färsk studie att det genomsnittliga födosöksavståndet (± 

standardavvikelsen, sd) från kolonin var 13.1 ± 13.5 km medan det maximala avståndet var 72.7 km27. 

Denna studie visar också att det genomsnittliga dykdjupet för utfodring var 15.3 ± 2.4 m medan det 

djupaste registrerade dyket var 37 m och de besökte 0-250 m djupa vatten. 

Förekomst områden 

Gran (inklusive nordost om Gran), Vitörarna (Norrskär och Sörskär), Jättholmarna (Jättbågan, Lathamn 

och Hällen), Storhällan-Lillhällan och Korvgrundskär (Korvgrund, Remmarharet och Skottstenarna). 

Förekomsten är kartlagd i bilaga 2. 

Trender 

Östersjöpopulationen av tordmule har ökat under de senaste tre decennierna9 och längs 

Gävleborgskusten har också ökat från 1997-20076, men beståndet är mer stabilt längs norrlandskusten 

under perioden 2010-20209. Den svenska populationen anses livskraftig (LC). I Norra Hälsinglands 

skärgård visar årliga inventeringar på en betydande ökning av populationsstorleken på längre sikt (1975-

2021; Fig. 7a) såväl som från 1995 när undersökningar blev mer systematiska. Dock finns det ingen trend 

under det senaste decenniet (2010-2021). Trenden på längre sikt leds av siffror i Gran och Jättholmarna 

där ökningen är signifikant (Fig. 7b). Trenden i Storhällan-Lilhällan är även signifikant dock svagt negativ. 

Det finns ingen trend i Korvgrundskären, men siffrorna följde nära förekomsten i Gran fram till omkring 

2010.  

Hot  

Mink är ett direkt hot som beror på dess spridning på de yttre öarna där tordmule häckar, vilket 

påverkar deras häckningsframgång6. Ett av de mest direkta och lokala hoten mot tordmule är bifångst då 

de ofta fastnar i fisknät4,28. Överfiske kan påverka tordmule genom minskningar av bytespopulationer, 

dvs skarpsill och sill29 och bytestillgänglighet (genom fiskebåtstrafik som medför störningar för 

födosökande fåglar)12.  
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Vindkraftparker kan utlösa populationsförskjutningar och minska tillgängligheten av bytesdjur (genom 

störning av födosökande fåglar)12, vilket beror på avståndet till häcknings- och födosöksområde4. 

Friluftsaktiviteter kan påverka fåglarnas häckning negativt.  

Andra faktorer är oljeutsläpp som ökar dödligheten bland vuxna och minskar häckningsframgången4 och 

höga halter av kvicksilver, DDT och PCB som negativt påverkar populationerna av tordmule4,28. Sist men 

inte minst kan klimatförändringarna ge negativa effekter genom minskad tillgång till bytesdjur och mer 

extrema händelser, t.ex. vinterstormar och framtida havsnivåhöjning4.  

Åtgärder 

- Kontrollåtgärder av mink kan bidra till att minska predation4. 

- Handlingsplaner för att undvika bifångster skulle minska detta hot4.  

- Fiskeförvaltning som är lämplig för arten genom dynamisk havsförvaltning, marin fysisk 

planering och utvärdering av förvaltningsstrategier för att informera ekosystembaserad 

förvaltning av marina resurser11 skulle bidra till att minska överfiske29.  

- Att skydda viktiga och nya områden där tordmule förekommer året runt genom att undvika båt- 

och fartygstrafik och vindkraft i områden där de livnär sig och häckar (upp till 55 km från 

häckningskolonier)12, samt uppförandekod4 riktad mot turismen skulle gynna arten i hög grad. 

- Mer övervakning och forskning behövs för att förstå omfattningen av dessa hot och för att vidta 

lämpliga åtgärder11 i IBA-området. 
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Figur 7. Trend över tordmule i Norra Hälsinglands skärgårds IBA-område från 1975-2021. (a) visar 

trenden för populationsstorleksberäkningen för hela skärgården. Prickarna kopplade till förbindelselinjer 

representerar summan av det maximala antalet individer som räknas under en undersökning per år vid 

de fem områdena tillsammans. Kontinuerlig trendlinje (loess metod) indikerar signifikant trend och grå 

skugga indikerar konfidensintervall. (b) visar uppskattningarna av populationsstorlekarna per år och 

område. Prickarna kopplade till förbindelselinjer representerar det maximala antalet individer som 

räknas under en undersökning per år och område. Kontinuerliga och streckade trendlinjer (loess metod) 

indikerar signifikanta respektive icke-signifikanta trender per område (grafförklaring).  

2.1.8 Tobisgrissla, Cepphus grylle 

Ekologi 

Tobisgrissla är en art i familjen Alkor som är en standfågel i större delen av sitt utbredningsområde. 

Tobisgrissla finns nästan cirkumpolär i Europas, Asiens och Nordamerikas norra kuster, i Atlanten 

utanför Grönland till Danmark, östra Kanada till Storbritannien inklusive Nordsjön och Östersjön4. 

Östersjöpopulationen övervintrar i södra och mellersta delen av Östersjön1.  

Tobisgrissla är könsmogen från två till fyra års ålder och häckar vanligtvis i kolonier, men den kan även 

häcka med enstaka par20. Tobisgrisslor är monogam med flerårig parbildning och mycket hög 

boplatstrohet och har kortare livslängd än tordmule och sillgrissla1. Östersjöns tobisgrissla lägger ofta 

två ägg i håligheter under stenar och i sprickor nära havet i maj1. Den häckar numera främst på öar i 

ytter- och mellersta skärgården, men den häckade förr även vid fastlandskusten. Den har alltmer 

pressats mot ytterskärgården sannolikt på grund av minkpredation6,25. 

I skärgården förekommer arten från mars till oktober, därför är den aktuell för området, likt tordmulen, 

både under häckning och flyttning. Tobisgrissla finns nära kusten, vanligtvis på klippiga stränder och är 

mer kustbunden än andra alkor-arter1. Den anses vara en pelagisk art som jagar i kustvattnen efter 

bentiskt byte ner till ett djup av cirka 30 meters och fångar troligen även en del byte i vattenpelaren1,4. 

Fåglarna tenderar att söka föda där havsbotten är stenig och vegeterad. De äter främst fisk som 

tånglaken (Zoarces viviparus) och andra byten som kräftdjur och musslor1,30. Födosöksavståndet från 

kolonier varierar mycket geografiskt, men i danska och finska kolonier visar studier på 0.5-5 km och 

ibland över 7 km4 från häckningsplatser. I en studi på Orkneyöarna var det maximala avståndet 7.5 km, 

medan medel-max (medelvärde över det maximala födosöksomfånget) var 4.5 km ± 1.9 km31. 

Förekomst områden 
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Gran, Vitörarna (Norrskär och Sörskär), Jättholmarna (Jättbågan, Styggharet, Hatten, Lathamn, Hällen 

Klubben och överallt på Jättholmarna), Storhällan-Lillhällan och Korvgrundskär (Korvgrund, 

Remmarharet och Skottstenarna). Förekomsten är kartlagd i bilaga 2. 

Trender 

Det svenska beståndet har minskat med mer än 20% de senaste decennierna1 men under perioden 

2010-2020 har det långsamt ökat9. I Sverige anses tobisgrissla vara Nära hotad (NT). Samtidigt som det 

skedde en kraftig minskning från Småland till Uppland ökade arterna i antal i norra delen av Bottenhavet 

och Kvarken fram till år 20001,9. Från 2010-2020 flyttades tyngdpunkten söderut9. I Gävleborg skedde, 

förutom utvandringen från innerskärgård till ytterskärgård, en betydande minskning under 1950-2000. 

Den minskningen såg ut att brytas under 1997-20076 och populationen har mellan 2010-2020 ökat9. Nu 

hyser Gävleborgs län nästan 50 % av Bottniska vikens tobisgrisslor enligt den senaste undersökningen9.  I 

Norra Hälsinglands skärgård visar årliga inventeringar på en betydande ökning av populationsstorleken 

på längre sikt (1975-2021; Fig. 8a) samt under perioden 1995-2021 när inventeringarna blev mer 

systematiska. Det finns dock ingen trend under det senaste decenniet (2010-2021). Trenderna leds av 

siffror i Gran där ökningen är signifikant (Fig. 8b).  

Hot  

Predation av mink och oljeutsläpp är två av de största hoten mot tobisgrisslor som vistas i Sverige1. 

Eftersom minken förutspås kunna utöka sitt geografiska utbredningsområde i Östersjöområdet är det 

ett stort hot med särskild oro30. Predation av inhemska arter som brunråtta (Rattus norvegicus), 

hermelin (Mustela hermelin) och utter (Lutra lutra) är också viktiga problem30,32. Föroreningar kan 

påverka tobisgrisslor mer än andra alcidarter eftersom de mestadels söker föda nära kusten, där 

exponeringen för föroreningar som kvicksilver, PCB, bekämpningsmedel och råoljerester kan vara 

större32.  

Bifångst i olika typer av fiskenät förekommer året runt1. Båtturism bedöms också vara ett hot1. 

Vindkraftsparker till havs4 kan påverka kolonier negativt året runt, till exempel genom förskjutning från 

livsmiljöer. Viktigt att veta är att arten fortfarande jagas för konsumtion i delar av Skandinavien4,30,32, 

dock verkar jakt nu vara ett marginellt problem1. 

Faktorer relaterade till klimatförändringar1,4,30, såsom havstemperaturhöjning, havsnivåhöjning och 

extrema väderhändelser ökar risken för förlust av häckningsplatser och dödlighet. Klimatförändringarna 
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kan också påverka det tillgängliga fiskbeståndet, vilket sannolikt kommer att påverka födovalet av 

tobisgrissla.  

Åtgärder  

- Fortsätt att eliminera mink och andra rovdjur från häckande kolonier1,4.  

- Bestämmelserna mot oljeutsläpp bör skärpas och utökad övervakning inrättas1.  

- Handlingsplaner för att minska bifångster4. 

- Att skydda viktiga och nya områden4 där tobisgrissla förekommer året runt genom att undvika 

båt- och fartygstrafik och vindkraft i områden där de livnär sig och häckar12, samt en 

uppförandekod för turismen4.  

- Bygga konstgjorda bohåligheter för att förbättra häckningsvillkoren eftersom tobisgrissla 

accepterar dem1. 

- Fiskeförvaltning som är lämplig för arten för att uppnå en ekosystembaserad förvaltning av 

marina resurser11 och för att säkerställa långsiktig hållbarhet för nyckelbestånd4. 

- Mer forskning behövs särskilt nivån av Östersjöns population för att föreslå effektiv 

bevarandeplanering30 i IBA-området. 

 

 

Figur 8. Trend över tobisgrissla i Norra Hälsinglands skärgårds IBA-område från 1975-2021. (a) visar 

trenden för populationsstorleksberäkningen för hela skärgården. Prickarna kopplade till förbindelselinjer 

representerar summan av det maximala antalet individer som räknas under en undersökning per år vid 
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de fem områdena tillsammans. Kontinuerlig trendlinje (loess metod) indikerar signifikant trend och grå 

skugga indikerar konfidensintervall. (b) visar uppskattningarna av populationsstorlekarna per år och 

område. Prickarna kopplade till förbindelselinjer representerar det maximala antalet individer som 

räknas under en undersökning per år och område. Kontinuerliga och streckade trendlinjer (loess metod) 

indikerar signifikanta respektive icke-signifikanta trender per område (grafförklaring).  

 

2.1.9 Anmärkning om arternas trender 

Det generellt finns brist på standardiserade inventeringar i hela södra Bottenhavet11. Siffrorna i områden 

som Vitörarna är sannolikt underskattade på grund av bristande årliga inventeringar de senaste åren. 

Därför är siffrorna och trenderna som visas här osäkra. Generellt sett verkar dessa trender vara positiva i 

Norra Hälsinglands skärgårds IBA-området, men detta bör behandlas med försiktighet också eftersom 

trender på andra rums- och tidsskalor generellt visar på en minskning av fågelpopulationer. Vi bör dock 

titta på den artspecifika nivån för att förstå om trenderna verkligen är gynnsammare i IBA-området. Det 

finns säkert få faktorer som pekar mot gynnsammare förhållanden i denna skärgård som skulle kunna 

gynna arterna jämfört andra delar av Sverige med avseende på; mindre vegeterade kustlinjer; mindre 

minkvandring till skärgårdens mest isolerade skär och mindre livsmiljöförsämring (både mark och till 

havs) av skäl som kan relateras till mänsklig befolkning, konsumtion, resursanvändning och 

klimatförändringar. 

 

2.2  Analys av livsmiljöer och artkrav  

2.2.1 Landslivsmiljö  

Norra Hälsinglands skärgårds IBA-område33 har en yta på 8600 ha. och sträcker sig cirka 24 km i en rak 

linje från Gran till Korvgrundshällan (Korvgrundskären), och omfattar även Vitörarna, Jättholmarna, 

Storhällan och Lillhällan. De närmaste öarna (Norrskär i Vitörarna och Skottstenarna i Korvgrundshällan) 

ligger cirka 3 km från fastlandskusten och ön längst bort (Gran) är cirka 8 km från kusten.  

På de största öarna Gran, Norrskär, Sörskär, Västerön och Österön finns de mest relevanta livsmiljöerna 

för de aktuella arternas häckning och rastning längs kusterna, vid grunda vatten, kustlaguner, holmar 

och skär runt dem34. Livsmiljöerna runt skären Korvgrundshällan, Storhällan-Lillhällan, Jätbågan, Klacken, 

Klubben, samt de andra skären runt Vitörarna och Gran, representerar generellt arternas behov med 
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öppna, grusiga, steniga och klippiga ytor. Själva skogsområdena av Gran, Norrskär, Västerön och Österön 

har inte de direkta förutsättningarna för häckning, födosökning och flyttning för de åtta relevanta 

sjöfågelarterna. Vid häckning av de relevanta arterna kan de ur ett födosöksområdesperspektiv sträcka 

sig utanför gränserna för IBA-området, med undantag för roskarl (Tabell 1 och 2).    

2.2.2 Havsyta i förhållande till de pelagiska arternas krav 

De pelagiska arterna, östersjötrut, skräntärna, silvertärna och kustlabb kan använda långa horisontella 

födosöksavstånd som i allmänhet kan vara från 3-60 km från häckningsplatser, och de söker föda i 

vattenytan ned till 5 m djup beroende på arten (Tabell 1). Därför kan hela havsområdet som finns i 

Norra Hälsinglands IBA-området potentiellt vara viktig för dessa arter (Tabell 2). 

2.2.3 Havssubstrat i förhållande till dykande arternas krav 

Analysen av bottensubstrat (data från Sveriges Geologiska Undersökning; Bilaga 3) i Norra Hälsinglands 

skärgården visar att alla relevanta substrat för de dykande arterna, svärta, tordmule och tobisgrissla 

(Tabell 1, Födosökningssubstrat) finns representerade i området på lägre eller högre nivå. Från Gran till 

Jättholmarna dominerar sand, grus, sten och blocksubstrat, med mjuk lera i sydvästra Gran och västra 

Jättholmarna. Från Jättholmarna till Korvgrundskären dominerar sten och block med mjuk lera samt 

sand, grus och sten och lite finsand på söder om Jättholmarna och nordvästra Korvgrund. Detaljerade 

inventeringar kring Korvgrundshällan visar hårda bottnar runt de skären och därutöver även sandbankar 

med viss förekomst av musslor35. Dessa substrat representerar väl de relevanta födosökningssubstrat 

som de dykande arterna kräver (Tabell 1 och 2). 

2.2.4 Vattendjup i förhållande till dykande arternas krav 

De aktuella dykarterna kräver generellt cirka 10-37 m (Tabell 1), och sjökort av området (Bilaga 2 för 

svärta, tordmule och tobisgrissla) och inventeringarna runt Korvgrundshällan35 visar att havsdjupet i IBA-

området ligger inom detta omfång förutom ett litet område mellan Gran och Jättholmarna. Dessutom 

finns det även ett område längs västra sidan av Storhällan och söder om Vitörarna som inte direkt 

omfattas av de födosöksområden som de utpekade arterna behöver då de är djupare än vad dykarterna 

behöver för att söka föda. Detta område ligger nära de öarna där den aktuella arten häckar. Därför är 

det relevant att skydda även dessa områden på grund av närheten till häckningsplatserna. Mellan 

Vitörarna, Jättholmarna och Gran finns skiftande havsdjup som blandas med grundare områden som kan 
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användas av dykande arter som söker föda. Således kan även dessa områden vara bra att skydda för 

skyddet av de dykande arterna.  

Sammanfattningsvis ligger IBA-området inom de dykande arternas födosökningshabitat (Tabell 2). 

Samtliga områdena kan ändå vara bra att skydda på grund av närheten till häckningsplatser samt 

lämpliga habitat för födosök.  

2.2.5 Anmärkning 

Området mellan Storhällan-Lillhällan och Korvgrundshällan saknar till viss del tillräckligt med 

fågelinventeringar. De pelagiska arterna, östersjötrut, skräntärna, silvertärna och kustlabb som häckar i 

hela IBA-området kan troligen också använda detta område eftersom de kan flyga långa sträckor från 

häckningsplatser för att söka föda i öppet vatten (Tabell 1). Havsdjupen och substraten mellan 

Storhällan-Lillhällan och Korvgrundshällan ligger generellt inom de dykande arternas krav med 20-50 

meter djup och en blandning av sten, stenblock, sand, grus och en del mjuk lera och fin sand som kan 

potentiellt hysa tillgång på mat åt dem (Tabell 1; Bilaga 3). I förhållande till det djupare området ligger 

detta område nära häckningsplatser för de aktuella dykande arterna i Korvgrundskären, och grundare 

vatten där de kan söka föda ligger också nära. Därför kan detta område vara aktuellt att skydda för både 

pelagiska och dykande arter. 
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Tabell 1. Sammanfattning av de relevanta arternas krav i förhållande till deras födosöksekologi. 

Art Födosök avstånd från 
kolonier 

Matningstyp Mat under 
häckning 

Födosöknings- 
djup 

Födosöknings- 
substrat 

 
Svärta 

 
Upp till kring 30 km 

 
Bentisk - Dykande 

Mollusker, 
främst 

blåmusslor, 
kräftdjur 

 
10-30 m 

Mjuka, sandiga 
sediment; klipp- 
och stenbottnar 

 
 
Roskarl 

 
 

Från ett urval: 760 m2 

 
 

Strand 

Insekter, 
spindlar, 
kräftdjur, 
snäckor, 
musslor, 

växtlighet 

 
 

0 m 

 
 

Strand 

Östersjötrut Max. median: 22 km, 
Maximala: 60 km 

Pelagisk - Yta Skarpsill, 
strömming 

Yta (Vattenyta) 

 
Skräntärna 

 
Maximala: 20 km 

 
Pelagisk - Yta 

Mört, 
abborre, sill 

(5-25 cm 
långa) 

 
0-5 m 

 
(Vattenyta) 

 
Silvertärna 

Ofta: 3 km, 
Ibland: 50 km, 

Medel-max: 29 km 

 
Pelagisk - Yta 

Småfisk, 
kräftdjur 

 
0.5 m 

 
(Vattenyta) 

Kustlabb Stort 
provianteringsområde 

Pelagisk - Yta Småfisk Yta (Vattenyta) 

 
 
Tordmule 

 
Genomsnitt: 13.1 ± 13.5 

km, 
Maximala: 72.7 km 

 
 

Pelagisk -Dykande 

Skarpsill, 
sill, 

kusttobis, 
marina 

kräftdjur 
och maskar 

 
Genomsnitt: 
15.3 ± 2.4 m, 

Max: 37 m 

 
Mjuka-, klipp- 

och stenbottnar 
(även 

vattenpelaren) 

 
 
Tobisgrissla 

 
Omfång: 0.5-5 km, 

Ibland: >7 km, Medel-
max: 4.5 ± 1.9 km 

 

 
Pelagisk / Bentisk -

Dykande 

 
Tånglake, 
kräftdjur, 
musslor 

 
 

Ner till 30 m 

Steniga och 
vegeterade 

bottnar 
(även 

vattenpelaren) 
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Tabell 2. Arternas relevans och livsmiljöer att skydda i Norra Hälsinglands skärgårds IBA-område. 

Art Rödlistning 
2020 

Procent av svensk 
populationsstorlek  

2020-2021 

Landlivsmiljö Havsyta Havsdjup Havssubstrat  

 
Svärta 

 
Sårbar 
(VU) 

0.6-1.2 
Kusterna, 

holmarna och 
skären 

 
Hela 

 
Nästan 

hela 

 
Hela 

 
Roskarl 

 
Starkt 

hotad (EN) 

 
1.0-1.4 

Strand och 
strandlinje 

NA (men små 
strandområden 

runt om 
häckningsplats) 

 
NA 

 
NA 

 
Östersjötrut 

 
Sårbar 
(VU) 

 
13.9-17.9 

Kusterna, 
kustlagunerna, 
holmarna och 

skären 

 
Hela 

 
NA 

 
NA 

 
 
Skräntärna 

 
 

Nära hotad 
(NT) 

 
 

0.6-0.6 

Främst skären 
med grus, 

kustlagunerna 
och grunda 

kustområderna 

 
 

Hela 

 
 

NA 

 
 

NA 

 
 
Silvertärna 

 
 

Livskraftig 
(LC) 

 
 

1.0-0.6 

Öppna 
kusterna, 
skären, 

kustlagunerna, 
grunda 

kustområderna 

 
 

Hela 

 
 

NA 

 
 

NA 

 
Kustlabb 

 
Nära hotad 

(NT) 

 
1.1-1.4 

Kusterna och 
skären nära 

vitfågelkolonier 

 
Hela 

 
NA 

 
NA 

Tordmule Livskraftig 
(LC) 

2.0-1.7 Kusterna och 
skären 

Hela Hela Hela 

Tobisgrissla Nära hotad 
(NT) 

7.3-7.8 Kusterna och 
skären 

Hela Nästan 
hela 

Hela 

NA: Inte tillämpbar 
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2.3 Slutsats 

 

Vi visar här att sex av åtta av de relevanta arterna i olika grad har en nedåtgående trend på nationell och 

internationell nivå och de åtta arterna är utsatta för olika grader av hot. Norra Hälsinglands skärgårds 

IBA-område har ett relevant antal av de åtta sjöfågelarterna där trenden över tid visar på en ökning av 

arterna inom området. Med hänsyn till att de flesta av dessa arter minskar i antal på nationell och 

internationell nivå bör Norra Hälsinglands skärgårds IBA-område få en stark skyddsnivå baserat på det 

relativt stora antalet relevanta arter som området har. 

Häckningsmiljöerna för arten i fråga finns längs kusterna och i skären inom IBA-området. 

Skogsområdena av de större öarna, Gran, Vitörarna och Jättholmarna är ingen direkt förutsättning för 

de åtta aktuella sjöfågelarterna, men det kan ändå vara lämpligt att tillämpa ett skydd till hela öarna på 

grund av närheten till arternas häckningskolonier i fråga samt risken för störning om de inte är 

skyddade. 

Fodosökområdena för de pelagiska arterna, östersjötrut, skräntärna, silvertärna och kustlabb kan 

spridas inom och utanför IBA-områdets avgränsning eftersom födosöksavståndet från 

häckningskolonierna är potentiellt längre än IBA-områdets längd från alla häckningsplatser. Dykarterna, 

svärta, tordmule och tobisgrissla kan potentiellt använda hela IBA-området under häckning eftersom de 

kan flyga långa sträckor för att hitta föda på havsdjup som är tillgänglig både inom och utanför IBA-

området. Vadaren, roskarl, behöver inte lika stort födosökningsområde då de söker föda relativt nära 

sina häckningsplatser.    
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3 Övervintrande sjöfågelarter i Norra Hälsinglands skärgårds IBA-område  

 

Med tanke på bristen på vinterinventeringar i Norra Hälsinglands skärgårds IBA-område är det svårt att 

bedöma områdets betydelse för övervintrande sjöfåglar. Av den anledningen anordnade Länsstyrelsen i 

Gävleborgs län 2022 en övervintringsinventering. Denna inventering kunde göras en gång den 9 februari 

och den genomfördes genom avtal med Lunds universitet. En sammanställning av inventeringen för hela 

IBA-området finns i tabell 1 nedan med antalet individer av de inventerade arterna enligt 

Naturvårdsverkets riktlinjer. Tabellen 1 visar även procentsatserna av svensk population 2013-2018. För 

knölsvan användes användes data från 20151. För de arter som till största delen övervintrar till havs är 

procenttalen svåra att uppskatta eftersom det hittills inte finns tillförlitliga uträkningar (tabell 1). Men 

det finns många fler fåglar som övervintrar till havs och söderut, till exempel tusentals tordmulor. 

 

Tabell 1. Övervintringsinventering i Norra Hälsinglands skärgårds IBA-område (NH) 2022 med 

procenttalen av svensk population 2013-2015.  

Art Antal 

% av svensk population 

2013-2018 i NH 

1% av svensk population 

2013-2018*  

Knipa 105 0.12 900 

Alfågel 3 0.00 3700 

Sjöorre 2 0.04 45 

Ejder 11 0.02 520 

Storskrake 7 0.02 350 

Knölsvan 31 0.06 505** 

Havsörn 2 0.04 50 

Havstrut 1 NA ej data 

Gråtrut 15 NA ej data 

Fiskmås 369 NA ej data 

Tordmule 2 NA ej data 

Tobisgrissla 6 NA ej data 

                                *data enligt Artikel 12 rapport av Fågeldirektivet; ** data enligt Hilsson och Haas 2016; NA: ej tillgängligt 
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Vi gjorde en sekundär analys i mindre skala då vi anser att det är intressant att veta hur stor andel 

övervintrande fåglar som finns i Norra Hälsinglands skärgårds IBA-område jämfört med ett större 

område på liknande breddgrader. Detta perspektiv fokuserar endast på kustarterna vid 

Bottenhavskusten som det finns räkningar för och utfördes i januari 2020 vid Fågeltaxeringen2 med 

tanke på bristen på offshore data. Vi visar på att andelarna i IBA-området i förhållande till 

Bottenhavskusten inte är så små (tabell 2). Procenttalen för knipa, storskrake och knölsvan kan vara mer 

representativa för de reella talen eftersom de är mer kustnära arter. Men alfågel, sjöorre och ejder kan 

även övervintra offshore och därför är procentsatserna inte så representativa. Tabell 2 visar också de 

procentsatser som finns i Norra Hälsinglands skärgårds IBA-område jämfört med Sveriges kust 2020. 

 

Tabell 2. Övervintringsinventering i Norra Hälsinglands skärgårds IBA-område (NH) 2022 med 

procenttalen av Bottenhavs- och Sveriges kust under januari 20202. 

Art Antal 

1% av 

Bottenhavskust 

% av Bottenhavskust 

i NH 

1% av 

Sveriges kust % av Sveriges kust i NH 

Knipa 105 39.39 2.67 419.69 0.25 

Alfågel 3 0.32 9.38 148.48 0.02 

Sjöorre 2 0.01 200.00 47.87 0.04 

Ejder 11 0.40 27.50 202.28 0.05 

Storskrake 7 12.51 0.56 114.52 0.06 

Knölsvan 31 2.47 12.55 197.07 0.16 

 

Denna översikt visar att det inte finns tillräckligt med data för att göra en robust bedömning av 

betydelsen för övervintrande marina fåglar i Norra Hälsinglands skärgårds IBA-område. Jämfört med 

hela det svenska territoriet är kanske IBA-området inte ett viktigt övervintringsområde med avseende på 

de relativt små mängder som hittats genom vinterinventeringen 2022. Vi anser ändå att det är värt det 

att jämföra det med andra svenska områden för att skydda de mest lämpliga övervintringsplatserna. Vi 

tror att potentiella tillflyktsorter för övervintring av fåglar på nordliga breddgrader kan bli nödvändiga i 

framtiden, med tanke på tendensen att regelbundna övervintringsområden flyttas norrut i och med 

klimatförändringarna3,4. 
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4 Diskussion, slutsats och möjliga åtgärder 

 
Vi visar att Norra Hälsinglands skärgårds IBA-område har en rik fågelfauna under häckningsperioden 

med främst åtta häckande arter som är mer aktuella för skydd: svärta, roskarl, silltrut, skräntärna, 

silvertärna, kustlabb, tordmule och tobisgrissla. Dessa arter är relevanta eftersom de förekommer med 

relativt höga häckningstal i IBA-området, de har olika hotnivåer och sex av dem är rödlistade och har en 

nedåtgående trend på nationell och internationell nivå. Alla dessa arter studeras genom 

forskningsprojekt med nationella och internationella finansieringskällor och skräntärna omfattas 

dessutom av ett eget åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP). 

Av dessa åtta arter förekommer silltrut och tobisgrissla i hela Norra Hälsinglands skärgårds IBA-område i 

stort antal under häckningstid: 17,9 % respektive 7,8 % (data för 2021), om vi jämför med 1 % av 

häckningspopulationerna i Sverige. De övriga sex arterna förekommer i cirka 1-2 % av 

häckningspopulationerna i Sverige med varierande antal under åren. Vi anser att alla geografiska 

områden i IBA-området är relevanta vad gäller häckande populationsstorlekar för flera av dessa 

sjöfågelarter, och på grund av den möjliga förbindelsen mellan öar i skärgården anser vi att det är viktigt 

att behålla hela IBA-området som ett skyddat område för bevarandet och ökningen av 

populationsstorlekarna av sjöfågelarter i enlighet med fågeldirektivet.  

Häckningsmiljöerna för arterna i fråga finns längs kusterna och i skären inom IBA-området. Det kan ändå 

vara lämpligt att tillämpa ett skydd till hela öarna inklusive skogsområdena på grund av närheten till 

arternas häckningskolonier i fråga och risken för störning om de inte är skyddade. Dessutom kan arter 

som den rödlistade havsörnen använda skogsområdet eftersom de häckar i gamla stora träd och den 

förekommer året runt i IBA-området. 

Fodosökområden för de pelagiska arterna, östersjötrut, skräntärna, silvertärna och kustlabb kan spridas 

inom och utanför IBA-områdets avgränsning eftersom födosöksavståndet från häckningskolonierna är 

potentiellt längre än IBA-områdets längd från alla häckningsplatser. Dykarterna svärta, tordmule och 

tobisgrissla, kan potentiellt använda hela IBA-området under häckning eftersom de kan flyga långa 

sträckor för att hitta föda på havsdjup som är tillgänglig både inom och utanför IBA-området. En 

preliminär lokal studie från BirdLife visar att silltrut rör sig i ett mycket stort område över södra och 

mellersta Bottenhavet och tordmule söker föda även i stora områden utanför IBA-området sydost om 

Korvgrund och nordost om Gran. Vadaren roskarl behöver dock inte lika stort födosökningsområde då 

de söker föda relativt nära sina häckningsplatser.    
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Vår- och höstflyttningsperioder är viktiga i IBA-området för populationerna av de arter som vi bedömer 

som mest relevanta under häckning. Dessa häckningspopulationer använder IBA-området under sina 

förflyttningar när de kommer till och lämnar sina häckningsplatser. Andra populationer av skyddade och 

rödlistade arter använder området för passage (dessa observationer exkluderades i vår 

häckningsanalys), men vi har inte tillräckligt med data för att bedöma områdets betydelse endast under 

flyttning. 

När det gäller IBA-områdets betydelse för övervintring av fåglar har vi inte tillräckligt med underlag för 

att göra en robust bedömning, men inventeringen för 2022 visar att IBA-området möjligtvis inte är ett 

viktigt övervintringsområde jämfört med hela Sverige. Vi anser ändå att det är värt att jämföra med 

andra svenska havsområden för att skydda de lämpligaste övervintringsplatserna med hänsyn till att 

vinterskydd på nordliga breddgrader kan bli mer nödvändigt i framtiden på grund av klimatförändringen. 

Vi anser att IBA-området, inklusive öarna, bör skyddas året runt då häckningsmiljöerna bör vara 

välbevarade och underhållna för att häckande arter ska kunna återvända till häckningsplatserna och 

framgångsrikt kunna häcka. Dessutom bör området skyddas under vår- och höstflyttningen för att 

skydda dess aktuella häckningspopulationer när de är i rörelse. Skyddet under vintertid skulle även 

gynna åretruntarter som den rödlistade havsörnen. 

Därför bedömer vi att hela IBA-området är värt att skydda och vi föreslår därmed det som ett SPA-

område. Vi bedömer att vårt förslag även omfattar hela naturreservaten som finns i och kring Gran och 

Vitörarna, därför utökar vi avgränsningen i norra delen av IBA-området (Bilaga 1). Detta för att fågellivet 

som har olika hot och populationstrender bevaras och ges möjlighet till att öka deras populationer i 

framtiden, och för att regeringsuppdraget att utse SPA‐områden för bevarandet av fåglar är ett 

åtagande Sverige har gjort som medlemsstat i EU samt genom åtaganden i enlighet med konventionen 

om biologisk mångfald (CBD) som är av internationell betydelse. I avgränsningsförslaget utesluts 

fastighet GNARPS-BÖLE 2:11 på Norrskär (Bilaga 1). Totalt omfattar SPA-området en area av cirka 8980 

hektar. 

Alternativet om området inte skyddas som SPA-område och med en bevarandeplan till fördel för 

nämnda fågelarter är möjlighet för större exploateringar som kan vara direkt negativa för de lokala 

populationerna. De riktade åtgärderna, som ytterligare skulle kunna stärka och öka kunskapen om 

arterna skulle även utebli. En sådan utveckling i området skulle strida mot såväl nationella som 

internationella åtaganden till skydd för vilda fåglar. Ett annat område med motsvarande värden för 

kustfåglar skulle behöva utses som bidrag till Natura 2000‐nätverket, vilket kan vara svårt att motivera i 
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Gävleborgs län där en stor del av kusten redan är i ianspråktagen av olika verksamheter och övrig 

bebyggelse. 

Framtida vindkraftsetableringar i Gävleborgs län med omnejd kan komma att påverka fågelbestånden 

med negativa, kumulativa effekter både på lång och kort sikt. Därav skulle det föreslagna SPA‐området 

erbjuda ett skyddat område för de mest relevanta kustfågelarterna som för närvarande förekommer i 

området och andra skyddade och rödlistade arter anpassade till skärgårdsområden. Det stärker 

förutsättningarna att uppnå bevarandemål och därmed också möjligheterna att i framtiden förena dessa 

med andra förenliga verksamheter längs delar av kusten. Utpekandet av området som SPA-område kan 

komma att innebära åtgärder för att upprätthålla ett skydd för de utpekade fågelarterna i området. De 

åtgärder som skulle kunna komma ifråga är: 

1. Begränsning av exploatering. Exempelvis vindkraft. 

2. Behov av tillstånd för verksamheter med hänsyn till N2000. 

3. Kontrollåtgärder mot predatorer såsom exempelvis mink. 

4. Tillträdesbegränsningar i häckningsområden. 

5. Fiskebegränsningar med mängdfångande redskap som kan ge bifångster eller skada 

födotillgången för de fågelarter som föreslås skyddas. Dessa fångstbegränsningar måste 

studeras i relation till uppskattningar av fåglars efterfrågan på föda per område och säsong vid 

utformningen av bevarandeplan. 

6. Sjötrafikbegränsningar, som att begränsa trafiken till de djupaste områdena mellan 

Jättholmarna och Korvgrund och begränsa mängden båttrafik beroende på säsong. 

7. Andra skötselåtgärder som att undvika igenväxning. 

8. Uppföljningsprogram. 
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Bilaga 1: Förslag till SPA-områdesavgränsning 
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Bilaga 2: Kartor med de relevanta arternas förekomst under 

häckningsperiod  
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Bilaga 3: Substrat karta 
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