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Kvarkens skärgård 
Svenska

Sommarös fästning

Ängesholmens Natura 2000 -område är till sina naturvärden mångskiftande 
skog-/strandområden, varifrån man hittar bl.a. små träsk, öppna klippor, sand-
strand och också skog av flera olika typer. Området har under åren 1940-2000 
fungerat som försvarsmaktens depå- och kustartillerifort. Försvarsmaktens för-
flutna går att se på området som ett väg- och stignätverk, flera rivna byggnaders 
grunder, en brygga och även kanonunderlag och bunkrar. Av byggnaderna är det 
endast vaktstugan med utbyggnad som är i användningsskick. På området finns 
en naturstig, ett vindskydd, en eldplats och en bra naturlig simstrand. Från fäst-
ningen går det också en cirka 3,5 km lång naturstig som slutar vid Sommarö sunds 
simstrand. 

Häckarter 

På området häckar cirka 100 olika 
arter som består främst av basar-
ter som trivs i inskärgården och barr- 
och blandskogar. Vid stränderna ser 
man som de mest typiska sjöfågelar-
terna knölsvanar, knipor, gräsänder, 
skäggdoppingar, stor- och småskra-
kar och svärtor. Invid minnesmärket 
vid Ängsholm potten häckar det i alla 
fall svarthakedoppingar. I områdets 
skogar är de mest typiska arterna 
bofink och lövsångare. Mångsidiga 
biotoper erbjuder ändå mycket att se, 
därmed kan man från det lövskogdo-
minerande området hitta t.ex. grön-
sångare och från de öppnare talldo-
minerande klipporna rödstjärt. På 

Kommun
Korsholm

Koordinater  
70194:32134

Vägbeskrivning 
Kör först från Vasa längs Alskatvä-
gen (724) mot Replot cirka 20 km, 
varefter sväng vänster mot Vall-
grund till vägen 7242. Kör cirka 
9,5 km och sväng av vid en brant 
kurva till vänster till Sommarö-
vägen (Skylt: Fort-linnake). Efter 
cirka 500 meter delar vägen på sig, 
sväng enligt skylten till höger. Kör 
ännu cirka 2,3 km tills du kommer 
till en öppen gård. På vänstra sidan 
finns det en vakstuga och på högra 
sidan finns en eldplats och info-
tavlor. 

Service 
Sommarös vaktstuga. 
Hyresstuga, eldplats, naturstigsnät, 
natur simstrand, brygga, utedass
 

Bästa besökstid 
April-november. Att skåda sjöfåg-
lar är i princip intressantast tidigt 
på våren när isen försvinner, men 
å andra sidan också sent på hös-
ten före havet har frusit. Att röra 
sig i skogarna på området är däre-
mot intressantast på våren i april-
juni. Det är då som artrikedomen 
är som störst och sångperioden är 
som livligast.

Rariteter 
Taigasångare, smådopping, rör-
höna

området ses också årligen flera olika 
hackspetsarter. Korpens läte som 
ibland hörs på området ger besökaren 
vildmarkskänsla. 

Om häckarterna närmare i Finlands 
tredje fågelatlas (atlas3.lintuatlas.fi, 
på finska): http://atlas3.lintuatlas.fi/
tulokset/ruutu/701:321

Fåglar under flyttider
 
Från Sommarö sett går flyttrutterna 
rätt långt borta dvs. lokalen är inte 
speciellt bra flyttlokal. Från Som-
marö kan man ändå se en hel del ras-
tande sjöfåglar såsom knipor, sjöorrar, 

svärtor, skäggdoppingar, knölsvanar 
osv. Strandbuskagen är däremot bra 
ställen för att iaktta småfåglar. Bakom 
minnesmärket vid Ängsholm potten 
vilar det ofta änder.
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