Var rädd om Vajsjön!

Vajsjön ligger en kilometer från samhället Norsjö. Man
når reservatet från sjöns norra sida och på vägen ut mot
fågeltornet på Långudden finns en rast- och grillplats samt
handikappvänligt utedass. Från fågeltornet har man en god
överblick över sjön och kan beskåda fågellivet.

Naturreservat avsätts för att bevara och vårda
områden med värdefull natur och för att trygga
tillgången på mark för friluftslivet. Reservatet
förvaltas av länsstyrelsen i samråd med Norsjö kommun och Vajsjöns vänner. Marken är
privatägd.
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* vistas inom området 15/4 – 15/8 utom
längs särskilt markerad stig
* avsiktligt störa djurlivet
* släppa fri hund, katt eller andra djur
* fälla, bryta kvistar eller på annat sätt
skada levande eller döda träd och buskar
eller plocka blommor
* skada växande gröda eller hägnader och
andra anordningar för jord- och skogsbruk.
Syfte: Vajsjön skall vårdas så att dess värde som
rast- och häckningslokal för våtmarksberoende
fågelarter bibehålles.
Storlek: 270 hektar.
Skyddat av Länsstyrelsen genom beslut 1971.
Reservatet ingår i EU:s nätverk av skyddade
områden, Natura 2000.
Förvaltare: Länsstyrelsen i Västerbottens län
i samråd med Norsjö kommun och Vajsjöns
vänner.
Markägare: Privat.

Läs mer!		www.ac.lst.se
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Så kommer du till Vajsjön

Välkommen till Vajsjön!
Vajsjön är en av Västerbottens få fågelsjöar
i inlandet. I direkt anslutning till Norsjö kan
Norsjöborna och andra intresserade besöka en
fin sjö med spännande historia. Delar av sjön
nås även av rörelsehindrade.
Vajsjöns fåglar
Bästa tiden för ett besök är under våren när isen finns kvar men
smältvatten fyllt grässtränderna. Sjöorre, sädgås, svartsnäppa,
brushane, smalnäbbad simsnäppa, rastar i sjön under sin resa
upp till fjällen. Även en brednäbbad simsnäppa observerades 1972. Bläsanden dominerar antalet häckande simänder,
vanliga häckare är gräsand och kricka, årliga häckare är även
stjärtand, skedand och årta.

Sjö med spännande historia
Vajsjön var tidigare en del av Norsjön. I slutet av 1800-talet
sänkte områdets bönder sjön för att öka avkastningen vid
slåttern och då bildades Vajsjön. Enligt gamla handlingar
var den årliga avkastningen 2000 skrindor hö eller 400 ton i
dagens mått. När sjöslåttern upphörde på 1940-talet började
våtmarken växa igen och den grunda sjön är därför idag
mycket mindre till ytan.

Besök Vajsjön
Man når reservatet från sjöns norra sida och på vägen ut mot
fågeltornet på Långudden finns en rast- och grillplats samt
handikappvänligt utedass. Handikappfordon får köra ut till
parkeringsplats strax före rast- och grillplatsen. Från fågeltornet har man en god överblick över sjön och kan beskåda
fågellivet.
Sädgås
En medelstor ganska mörk gås.
Skiljs från grågåsen på orange,
inte skära, fötter och hals.
Ses i Vajsjön under flyttning
vår och höst.
Omslagsbild: Madrör, skäggdopping och tranplog över Vajsjön

Bläsand
En av taigans vanligaste änder.
Hannens praktdräkt är omisskännlig
med den gräddgula pannan.
Ses i Vajsjön maj-september.
Kricka
Den minsta anden i Sverige.
Lyfter lätt och ledigt från vattenytan.
Krickan ser på håll mörk ut med ett
kort vitt vingband mitt på
vingovansidan.
Ses i Vajsjön maj-september.
Sångsvan
Var en gång en ganska ovanlig
ödemarksfågel. Nu häckar den
vanligt i Sverige. Näbben är lång
och kilformat, till hälften gul med
svart spets. Ses i Vajsjön från
islossningen till isläggning.
Smalnäbbad simsnäppa
Är en ganska vanlig häckfågel i fjällens
deltan och våtmarker. Simsnäppor är
den enda vadaren som födosöker
genom att simma i cirklar.
Ses i Vajsjön under vårflyttningen.
Svartsnäppa
Svartsnäppan är en högrest och mycket
elegant vadare. Den är enkel att
känna igen på sina röda ben, mörka
undersida och ett skarpt visslande
tju-tit. Ses i Vajsjön under vårflyttningen.
Grönbena.
Grönbenan är stor som en stare men har långa
ben och en medellång rak näbb.
Grönbenans spel betraktades av
Erik Rosenberg som Lapplandsmyrens signaturmelodi och spelstrofen
beskrevs lulli-lulli-lulli-lulli-lulli eller
Lyllti-lyllti-lyllti. Ses i Vajsjön maj-augusti.

Welcome to Vajsjön Nature Reserve
Local residents of Norsjö and visitors can enjoy the nearby
lake with its many birds. The best time for bird watching is
during the spring before the lake ice has melted but after melting snow has flooded the grassy shorelines. Common scoter,
bean goose, spotted redshank and red-necked phalarope use
the lake as a resting spot during their migration to the mountains. Widgeons are the most common nesting ducks although
mallards and green-winged teal are common, and pintail,
shoveler and garganey return every year to nest.
§ Within the nature reserve it is forbidden
to do the following:
* be in the area between 15 April and 15 August
except for on specially marked paths
* intentionally disturb wildlife
* unleash dogs, cats or other animals
* cut down or break branches or in any other way
damage living or dead trees or bushes
* pick flowers
* damage growing crops or fences or other farming or
forestry installations
Objective: Vajsjön is to be preserved as
a valuable resting and breeding ground
for birds dependent on wetlands.
Area: 270 ha.
Protected by a decision of the County
Administration in 1971. Vajsjön is part
of Natura 2000, the network of protected
areas in the European Union.
Manager: County Administration,
phone 090 – 10 70 00.
Internet www.ac.lst.se
Administration, management and
information are financed by the
County Administration of Västerbotten and
the Swedish Environmental
Protection Agency.
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