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Västra Norrskär

Västra Norrskär är den näst största ön i Norrskärs ögrupp. På ön finns en 21 meter 
hög fyr som är byggd av sten och tegelsten. Fyren är bygd år 1846. Den har auto-
matiserats 1987 och är numera en av Finlands mest lyskraftiga fyrar. På ön har fun-
nits lotsstation under åren 1921-1970. Ön är till sin miljö synnerligen mångsidig. Till 
största delen är den täckt av öppen rished, och under denna mångahanda kupe-
rade formationer av grus, sten och klippor. Trädväxt i form av aldungar finns det 
endast på ett par ställen vid öns stränder. På ön finns också en liten damm där det 
på sommaren simmar sjöfågel- och måskullar. På grund av alger, som sköjts upp 
på stränderna har strandängarna fått ett näringsrikt växtunderlag. 

Kommun
Korsholm 

Koordinater  
70305:31790

Vägbeskrivning 
Kör först från Vasa längs Alskatvä-
gen (724) till Replot ca 20 km, sväng 
därefter vänster mot Vallgrund till 
väg 7242. Kör ca 7,1 km och sväng 
sedan till höger mot Klobbskathål-
let (väg 7245). Efter att du kört längs 
denna väg 16,3 km kommer du till 
en tvär kurva där vägen svänger av 
till vänster (Klobbskatvägen). Kör 
längs denna 1,9 km och du kommer 
till Klobbskats fiskehamn. I ham-
nen finns gott om parkeringsplat-
ser, åtminstone på den nordvästra 
sidan. Härifrån kan man med på för-
hand beställd båtskjuts ta sig till 
Norrskär. Båtresan är ca 25 km lång i 
riktning väst-sydväst (WSW). 

Service 
Infotavlor
 
Bästa besökstid
Då det finns öppet vatten, april-no-
vember.

Rariteter 
Rostand, vitnackad svärta, vitnäb-
bad islom, smådopping, aftonfalk, 
jaktfalk, sibirisk tundrapipare, tuv-
snäppa, skärsnäppa, dubbelbeck-
asin, dammsnäppa, tereksnäppa, 
brednäbbad simsnäppa, bredstjär-
tat labb, svarthuvad mås, lunnefå-
gel, större turturduva, palmduva, 
berglärka, större piplärka, mon-
golpiplärka, sibirisk piplärka, for-
särla, rubinnäktergal, svarthakad 
buskskvätta, nunnestenskvätta, 
tjocknäbbad sångare, stäppsång-
are, kungsfågelsångare, taigasång-
are, bergstaigasångare, videsångare, 
sibirisk gransångare, svartpannad 
törnskata, gyllensparv.

Den väldigt frodiga strandängen vid norra sidan av ön och gölarna invid lockar rik-
ligt med vadare. Största delen av byggnaderna på Norrskärs ögrupp har placerats 
vid östra stranden på Västra Norrskärs nära fyren. En del av byggnaderna är stat-
sägda medan resten är privata stugor och fiskebastur. 

Från och med år 2012 har en del av den gamla lotsstuga, som ägs av Forststyrelsen, 
hyrts ut till föreningen Merenkurkun lintutieteellinen yhdistys ry. i syfte att starta 
fågelobservationsverksamhet. 
Observationsverksamheten på stationen kommer att följa noggranna rutiner. 
Huvudtema kommer att vara uppföljning av sträckande och rastande fåglar.

För att trygga fåglarnas ro under häckningsperioden gäller det att under tiden 1.5.-
15.7. röra sig enbart på stigarna.
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Fåglar under flyttider
 
På Norrskär ögrupps område har man 
under årens lopp observerat åtmins-
tone 264 olika fågelarter! Till områ-
det samlas under flyttider en avsevärd 
mängd fåglar, främst måsar, vadare 
och sjöfåglar. Detta till trots är det säll-
synt att kunna se någon massflytt här-
ifrån. 

Det här beror på att flyttrutten som 
går över Kvarken går tvärs över Replot-
landet i riktningen Vasa-Umeå, medan 
flyttrutten som går längs Bottniska 
viken följer kusten. Därmed hamnar 
Norrskär ögrupp lite utanför de tydliga 
flyttrutterna. Norrskär är ändå en av 
Finlands mest legendariska platser om 
man önskar hitta rariteter. 

Häckarter

Vid Västra Norrskär har man påträf-
fat åtminstone 50 olika häckande fåge-
larter, varav största delen är typiska 
utskärsfåglar såsom silvertärnor, fisk-
måsar, gråtrutar, tobisgrisslor, kustlab-
bar, roskarlar, viggar, ejdrar och skär- 
och änspiplärkor osv. Som de mest spe-
ciella häckarterna kan nämnas gra-
vand och backsvala. Under goda sorkår 
häckar det också rovfåglar på ön som 
t.ex. jorduggla och tornfalk. 

Om häckarterna fås närmare informa-
tion i Finlands tredje fågelatlas (atlas3.
lintuatlas.fi, på finska).: http://atlas3.
lintuatlas.fi/tulokset/ruutu/703:317
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