
                              Ejderinventering 2023-03-04. 

Vi satte av på samma helg som föregående år i avsikt att inventera ejder och i mån av tid och 

möjlighet även småskrak utmed hela Västra Götalands kust. 

Vädret var minst sagt ogynnsamt, vilket påverkade resultatet klart negativt. Vi kunde även 

märka att det hade skett en ökad störning av ejdrarna i områdena med musselodling. Då det 

ligger anställda och kör hela dagarna och skrämmer bort ejdrarna från dessa odlingar, som 

naturligtvis lockar starkt, kunde vi se en kraftig minskning av numerären i dessa områden.  

Ungfåglarna lyste med sin frånvaro liksom i fjol. De verkar hålla sig undan vid denna tidpunkt 

då det observerats hyfsade mängder under hummerfisket och efteråt har det även inkommit 

positiva observationer efter inventeringen. 

Kontentan av de ovanstående faktorerna samt ett bortfall av flera båtar resulterade i att 

inventeringen täckte ett klart mindre område med en sämre effektivitet pga. vädrets makter. 

 

Vid förra årets inventering uppnåddes 329 rutor om 2x2 km med 15083st ejdrar, vilket ger 

46 ejdrar per ruta. 

Detta år uppnåddes 270 rutor med 9507st ejdrar, vilket ger 35 ejdrar per ruta. 

 

Ett antal ornitologer deltog i räkningen och de ansåg att mycket fågel missades pga. Vädret. 

De uppskattade dock initiativet till detta samarbete och hoppades på ett utökat samarbete 

nästa år. 

Utöver de inventerade fåglarna noterades även lunnefågel och havsörn samt väldigt lite säl 

vilket dock är normalt vid nordlig vind. 

Vi vill tacka förbundet och Göteborgs Jaktsällskaps Stiftelse för det ekonomiska stödet. Vi 

hann inte prata med Riksjägarna men det ska vi göra då de bidrog förra året. 

 

Ett jättestort tack till samtliga eldsjälar som gav sig ut i detta väder för att göra en 

utomordentlig insats för jakten genom sina fantastiska insatser. Nu ska vi bara komma 

överens om ett datum för att träffas och gå igenom våra intryck av årets inventering över en 

bit smörgåstårta. 

Hoppas att vi får bättre väder nästa år. 

Ha de gott 

                                           Martin 


