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Skylten har tillkommit i samarbete med LOkala NAturvårdssatsningen, Studiefrämjandet och Umeå fågelförening. 
Text och bild Viktor Nilsson.

Ända sedan 1930-talet har Prästsjön varit berömd 
för sitt rika och mycket speciella fågelliv. 
När skrattmåsen under början av 1900-talet spred 
sig norrut var det inte oväntat här som de första 
norrländska häckningsfynden gjordes. Skrattmåsen 
har de senaste trettio åren setts minska på många 
håll i Sverige, men med sina runt 300 par hyser 
Prästsjön fortfarande en av de viktigaste skratt-
måskolonierna i Västerbotten.

Häckande fåglar
Särskilt i slutet av maj och i juni är det full aktivitet 
i Prästsjön. Skrattmåskolonin är grunden för Präst-
sjöns kvalitéer som fågelsjö. Högljutt och aggressivt 
driver skrattmåsarna bort rovdjur men har ingen-
ting emot att andra fåglar placerar sina bon i när-
heten av kolonin. På så vis gynnar de en mängd 
andra arter och fyller ständigt luften av ljud.

Svarthakedoppingen, en sparsam häckfågel i 
Västerbotten, gynnas av skrattmåsarnas närvaro 
och häckar med flera par i sjön. De flesta år finns 
i utkanten av skrattmåskolonin även några par av 
den sällsynta dvärgmåsen, som i Sverige bara 
häckar i Västerbotten och Norrbotten. Bland sjöns 
andra regelbundet häckande fåglar kan nämnas 
vigg, gräsand, knipa, bläsand och kricka. Sällsynt 
har även sothöna häckat i sjön och det är inte 
omöjligt att den dyker upp igen.

Vårflyttningen
Även tidigare på våren är Prästsjön värd ett besök. 
Knipa, vigg, gräsand, kricka och brushane samlas 
här i betydande antal inför den fortsatta flyttning-
en norrut. Under denna tid kan man tillfälligt även 
se salskrake, skedand, årta, smalnäbbad simsnäppa 
och gråhakedopping. 
Fler spännande upptäckter väntar!

Den grunda och näringsrika Prästsjön påminner mer om de berömda syd-
svenska slättsjöarna än om de i Norrland så vanliga vegetationsfattiga sjöarna. 
Prästsjön är en mycket ovanlig sjö! Med sitt strategiska läge bara ett stenkast 
från Umeå stad, en skrattmåskoloni som sjuder av liv och flera sällsyntheter 
bland de häckande fåglarna erbjuder sjön unika möjligheter att få uppleva ett 
imponerande fågelliv.

Dvärgmås

Skrattmås

Dvärgmåsen skiljer sig från skrattmåsen på sin mindre storlek, rundade 
vingar, kolsvarta hätta och svarta vingundersidor.

Shallow and nutrient-rich, Prästsjön is a very special lake for bird life. The Black-headed Gull colony fills the air with calls, guarding 
against predators. Several rare bird species breed here, such as the Slavonian Grebe and Little Gull, taking advantage of the protection 
given by Black-headed Gulls. Little Gulls only breed in Sweden within the provinces of Västerbotten and Norrbotten. 
During the spring migration many exclusive birds have been seen here, such as Smew and Shoveler. 


