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Allt sedan minken under 1960- och 1970-talet
spred sig till Skärgårdshavet i sydvästra Finland
har man varit oroad över dess negativa inverkan

på fågelpopulationerna. De flesta arter av skärgårdsfåglar
häckar på små trädlösa skär och kobbar, alltså på ställen
där naturligt förekommande landlevande rovdjur, såsom
räv, endast mycket sällan finns. Eftersom minken är en
såpass skicklig simmare når den mer eller mindre alla öar
och kobbar i Skärgårdshavet. Resultatet blir ödelagda
fågelkolonier, dödade fågelungar, och även dödade
fullvuxna fåglar. Minken är dessutom känd för att kunna
döda mer än vad den förtär.

Hösten 1992 påbörjade den finska Forststyrelsen ett
försök i Trunsö skärgård i Nagu kommun, och senare i
Korpo, där man kraftigt decimerade minkpopulationen
i två områden i den yttre skärgården. Fågeltaxeringar
utfördes i dessa två områden samt i två kontrollområden
där minkstammen fick leva fritt.

Decimering gav stor positiv effekt
Populationerna av ett stort antal skärgårdsfåglar ökade
efter decimeringen av mink. Även diversiteten, d.v.s.
antalet arter ökade efter att minken försvunnit. Det ser
därför ut som om minkdecimering ger det bästa resultatet

Minken är en främmande art i vår miljö, som infördes från
Nordamerika till Östersjöområdet under 1960- och 1970-talet.
Arten påverkar fågelsamhällets mångfald och fåglarnas antal
och beteende i våra skärgårdar. En undersökning i Skärgårdshavet
i Finland visar att en utrotning av minken inom ett område
snabbt får en stor positiv effekt på fågelpopulationerna. Samtidigt
är en total utrotning över mycket stora områden, t.ex. över hela
Skärgårdshavet, en utopi – vi får även i fortsättningen leva med
minken som en del av faunan i skärgården.

Minken
–  hot mot skärgårdens fåglar

Minken är en utböling i den svenska faunan. Efter att ha importerats från Nordamerika under 1920-talet etablerade den
sig snabbt. Under 1970-talet hade den spritt sig till stora delar av Östersjöns kuster.

Minken (Mustela vison) hör ursprungligen hemma i
Nordamerika. I Europa, precis som i Nordamerika
är minken bunden till vatten. Den lever längs floder,
åar och bäckar samt sjöar och havskuster. Födan i
Europa liknar den i Nordamerika: fisk, små däggdjur,
kaniner och harar, fåglar, insekter, kräftdjur, groddjur
och växter. I Östersjöns skärgårdar utgör fisk, fåglar
och sorkar minkens viktigaste föda. Under sommaren
domineras födan av fåglar, medan den under vintern
domineras av fisk.

Till Europa importerades minken under1920-
talet, främst för att födas upp på pälsfarmer. För-
rymda individer började snart dyka upp i naturen,
och i Skandinavien förekom förvildade populationer
redan fr.o.m. mitten av 1900-talet. Minken etablerade
sig snabbt, och under 1970-talet hade arten spritt sig
över stora delar av Östersjöns kuster.

Det finns egentligen tre huvudorsaker till varför
minken klarat sig så bra i Östersjöns skärgårdar. För
det första är den en utomordentligt god simmare,
som väl klarar av simuturer på några kilometer. För
det andra är minken mångsidig då det gäller födo-
valet,och nöjer sig med den föda som är lättast
tillgänglig. För det tredje saknar minken så gott som
helt och hållet naturliga fiender i Östersjöns eko-
system.

MINKEN- EN GENERALIST OCH SIMEXPERT

Foto: Leif Östergren/Norrlandia
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i områden där fågelstammarna i början är små, kanske
där minkens inverkan ursprungligen varit allra störst.
Det verkar dock krävas en relativt lång tid för att för-
ändringar i den häckande fågelfaunan ska uppstå.

Arter på väg tillbaka
De arter som ökade snabbast och mest i antal efter mink-
decimeringen  var vigg, svärta och roskarl. Viggen ökade
i Trunsöområdet från 0 par till som mest 29 par, svärtan
från 1 till 40 och roskarlen från 8 till 48 ,  allt inom loppet
av  5–6 år. Även andra arter ökade efter att minkdeci-
meringen kommit igång. Exempel på detta är gräsand (1

till 20 par), större strandpipare (3 till 15 par), labb (2 till
10 par), fiskmås (50 till 125 par) och silvertärna (89 till
309 par). Två arter som försvunnit från Trunsö-området
i och med minkens invasion, tobisgrisslan och tordmulen,
återkoloniserade glädjande nog området efter några mink-
fria år.

Minkdecimeringen gav alltså stora positiva effekter
på fågelpopulationerna i de undersökta skärgårds-
områdena. Att utrota minken inom stora områden är
dock tyvärr helt orealistiskt. Vi kommer även i framtiden
att få leva med minken som en del av vår fauna i skär-
gården.

Silvertärnan är en av de fågelarter som kraftigt gynnades av en
decimering av minkpopulationen. I försöksområdet ökade
antalet häckande par från 89 till 309 på några år. Även många
andra fågelarter gynnades av minkdecimeringen.

Minken är en så pass skicklig simmare att den når öar och
kobbar dit andra landlevande rovdjur inte når. Den kan göra
stor skada på de fågelpopulationer som häckar där, eftersom
den till stor del lever på fågel under sommaren.
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Människan har, endera oavsiktligt eller avsiktligt,
fört in ett stort antal nya arter till Östersjön. Typiskt
för de främmande arter som lyckas etablera sig i nya
områden är att de klarar sig bra i konkurrensen med
andra arter. De förökar sig snabbt, har en snabb
förmåga att sprida sig och har anpassat sig till ett liv
i omväxlande miljöer.

De främmande arter som lyckas etablera vilda
populationer har oftast effekter på de ursprungliga
organismerna. Det kan ske genom predation, som i
fallet med minken. Det kan även handla om en
överlägsen konkurrent, som kan erövra en annan
arts levnadsmiljö eller konkurrera om föda. Det har
visat sig svårt och ofta omöjligt att utrota eller över-
huvudtaget kontrollera en främmande arts population
då den fått fotfäste i sitt nya hemland.

Då det gäller introducerade rovdjur, har följderna
i den ursprungliga faunan ofta varit förödande. I
områden där det inte tidigare funnits landlevande
rovdjur har faunan varit speciellt känslig i och med
saknaden av både försvarsmekanismer och flykt-
beteende.

FRÄMMANDE ARTER I VÅR MILJÖ


