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Uppföljning av sjöfåglar

- Inventeringarna är lätta att utföra och lämpar sig för alla ornitologer
- Inventeringarna är lätta att kombinera med andra fågelexkursioner
- Kikare och tubkikare samt anteckningshäfte behövs
- Alla typer av fågelsjöar kan ingå i inventeringarna, även näringsfattiga tjärnar där det 

endast finns ett par knipor!
- Under några morgontimmar hinner man granska flere sjöar
- Inventeringar görs två gånger under våren: Den första görs före 1 maj.  Den andra  görs 

någon vecka senare.
- Resultaten förs in på blanketten

och  sedan till 

LUOMUS   
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Sjöfågelbestånden i näringsrika havsvikar 

och fågelsjöar har nästan halverats under
de drygt 20 senaste åren. I karga och 
näringsfattiga vattendrag har sjöfågel-
bestånden varit mer stabila

- LUKE koordinerar de inventeringar som 
jägarna genomför.

- LUOMUS och LUKE:s inventeringsdata
kombineras 
resultatet utgör en beståndsuppskattning
för hela landet.

Utveckling i bestånden av sjöfåglar 1986-2016, 
material LUKE och LUOMUS
https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/riista/vesilinnut/

Index för sjöfågelbestånden 2016



Antalet objekt som ingår i 
uppföljningen av sjöfåglar

2013‒2016 ingick totalt 538 
inventeringspunkter

2016 var antalet inventerade 
punkter 416 st 

http://luomus.fi/fi/vesilintulaskenta

Uppföljning av 
sjöfåglar

http://luomus.fi/fi/vesilintulaskenta


Genom att klicka på 
en inventeringspunkt 
på kartan kan man 
granska uppgifterna 
för punkten                                              

Uppföljning av sjöfågelbestånd



För varje inventeringspunkt skall 
man leverera en karta till fågel-
monitoringen på LUOMUS. På 
kartan skall man se inventerings-
punkten och den sektor som 
avspanats. Detta behövs för att 
inventeringen skall kunna göras på 
nytt senare.
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Tack alla som 
inventerade 
år 2016!



Finland  – de tusen sjöfågelpunkternas land…
- Punktinventering är en lätt och snabbt genomförbar monitoringmetod och  

den lämpar sig för alla ornitologer. 
- en fågelfattig sjö kan inventeras på några minuter
- man kan starta inventeringspunkter nästan överallt. De enda hindren utgörs av   
existerande punkter och nationens gränser

- endast en bråkdel av fågeltornen ingår i uppföljningen av sjöfågelbestånden
- större delen av fågeltornen är potentiella inventeringspunkter
- viktigt att inventeringarna upprepas! 
- det lönar sig att placera de nya punkterna på attraktiva ställen: de skall gå lätt 
att inventera och någon av punkterna kan gärna vara fågelrik…
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