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Måseskärs natur- och fågelliv 
 
Uppdrag och syfte 
Föreliggande rapport, Måseskärs natur- och fågelliv har tillkommit på initiativ av Stiftelsen 
Måseskär, ordförande Leif Lehmann. Rapporten har som syfte att i korthet visa på öns 
samlade natur-, kultur- och friluftsvärden med tonvikt på de naturvärden och – kvaliteter som 
finns på ön och närmast tillhörande vatten och skär. Sammanställningen är också tänkt att 
ligga grund för en fortsatt och integrerad utveckling av verksamheten på ön i form av ett 
utökat naturskydd, viss naturturism, bevarande och förvaltning av fyrar och fyrbostäder, 
”rescue-” och sjöräddningsträning och utbildning, konferensverksamhet, guidning- och 
exkursioner med vissa övernattningsmöjligheter.  
 
 
 

 
Fig 1. Skiss över fyrplatsen Måseskär med omgivande skär.  (tecknat efter sjökort)   
 
 
Allmänt 
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Måseskär är en klippö med en fyrplats som ligger i det yttersta havsbandet i mellersta 
Bohuslän, något ssv. om Hermanö och väster om Käringön (N 58 06, O 11 20). Denna utpost 
har en gång tillhört Käringön, men ägs idag av Statens Fastighetsverk. Avståndet mellan 
Käringön och Måseskär är runt 2 nautiska mil. Måseskär är tillsammans med  intilliggande 
skär, Hinneskär, Håkansskär och Kråkan, 21,3 ha i storlek. Ön är som mest uppåt 20 meter 
hög, vid fyrbyggnaderna, och är relativt vegetationsfattig. Den första fyren, en röd 
Heidenstamfyr med vitt rutmönster, sattes upp 1865 på Måseskär. Den nya automatiserade 
fyren restes 1978 på ön och har ett vitt runt torn med röda fyrkantiga dagmärken. Fyrplatsen 
består av ett ”bostadshus, en större träbyggnad med stengrund och skiffertak, som idag 
rymmer tre lägenheter, en konferenslokal samt ett vindsrum (se fig 1). Till fyrplatsen hör även 
en redskapsbod, matkällare, en bastu, en tvättstuga, en fotogenbod, ett maskinhus och ett 
fyrmuseum. Till fyrplatsen hör även en mindre fyrplatshamn med plats för några mindre 
motorbåtar. I övrigt finns det två sjöbodar vid hamnen, vidare en mistkanon, en brunn och en 
damm samt spår av äldre odlingshägnader på ön. Fyrplatsen avbemannades 1997. Den gamla 
Heidenstamfyren överläts med nyttjanderätt till Stiftelsen Måseskär 1988. Den nya fyren och 
de äldre fyrbyggnaderna ägs av Sjöfartsverket. Stiftelsen äger bastun, tvättstugan och 
museibyggnaden (Länsstyrelsen 1978, Stiftelsen Måseskär 2008). 
 
 
 

 
Fig 2. Två generationers fyrar med den gamla Heidenstamsfyren t.h. I förgrunden fyrkanonen 
på Måseskär. 
 
 
 
 
 
 



 4 

Naturförhållanden 
Geologi 
Bergrunden är mycket gammal, flera miljoner år, och tillhör Stora Le-Marstrandsserien, som 
ingår bland äldre gotiska bergarter på Västkusten. Stora Le-Marstrandsserien har format ett 
mäktigt nord-sydligt stråk av vanligen ådergnejsomvandlade sediment och vulkaniter och som 
kvartsiter och glimmerskiffar i Bohusläns yttre kustband (Lundegårdh 1958). 
Bergsformationen på Måseskär är särskilt mäktig och dramatisk på västsidan med 
omväxlande sprickzoner med branta stup, slätta hällar, hällkar, diabasgångar och andra 
formationer i kontrastrika färgnyanser. 
 

 
Fig. 3.  På Måseskär finns dramatiska bergformationer och hällkar. 
 
Marin miljö 
Bottnarna vid Måseskär karaktäriseras av omväxlande skalgrus och hårdbotten med rika 
bestånd av bl.a. kelpalger. Havsområdet vid Måseskär påverkas starkt av två dominerande 
strömmar, den Baltiska strömmen som för med sig utsötat Östersjövatten längs Västkusten 
söderifrån och den från väster kommande  Jutska strömmen från Nordsjön. Dessa strömmar 
möts i höjd med Orust och Tjörn. Den Jutska strömmen för med sig saltare och tyngre vatten 
från Nordsjön (SMHI 2005). Omblandning sker och språngskiktet luckras upp. Det saltare 
bottenvattnet förs upp närmare ytan och kan virvla upp fisk och marina småorganismer mot 
ytan. Det har medfört hög artdiversitet och rik tillgång på fisk och havskräfta. Vattnen runt 
Måseskär är kända för att vara goda fiskevatten, bl.a. vad gäller fiske efter havskräfta och 
makrillfisket på grundklackarna i området .  
Flera fartygsvrak har förlist i vattnen kring Måseskär genom åren, både handelsfartyg och 
krigsfartyg. Risk finns för läckage av olja, bl.a. från den norska valkokaren S/S Skytteren, 
som förliste utanför Måseskär 1942. Det finns också anledning att på sikt beakta miljöriskerna 
från ca 20.000 ton senapsgas som dumpades väster Måseskär efter kriget. Läckande 
miljögifter och olja kan utgöra ett långsiktigt hot mot den marina miljön i området. Forum 
Skagerack har gjort en utredning och analyserat hotbilden (Lindström 2006). 
 
 
 
Vegetation och flora 
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Måseskär är en förhållandevis kal ö med ringa busk- och trädvegetation. Det finns enstaka 
lågväxande träd, två lågkrypande ekar, någon enstaka rönn och björk, körsbär och en enbuske. 
Bland ”buskarterna” kan nämnas nyponros, hagtorn, brakved och vide av något slag. På de 
högre belägna hällarna återfinns bl.a. ljung och kråkbär. På stränderna återfinns bl.a. 
strandaster, strandkål, strandråg, strandmålla, strandkvanne, strandklo, strandkrypa, 
strandmalört, saltgräs, marisp och kustbaldersbrå. Även den mer ovanligare strandbetan växer 
på några ställen där det finns partier med skalgrus, vid hamnen och på Håkansskär strax norr 
om Måseskär. Bland karaktäristiska växter kan även nämnas kärleksört, styvmorsviol, trift, 
gul och vit fetknopp, gullris, majbräken, kaprifol, käringtand, strandglim, flock- och 
höstfibbla samt skörbjuggört. Även bohusfetknopp finns på några hällar. I hällkaren påträffas 
andmat och vid dammen och i smärre fuktigare partier och våtmarker växer bredkaveldun, 
plattstarr, knappsäv, svärdslilja, ryltåg, knäckfryle, kärrkavle samt sump- eller vattenmåra. I 
vissa klåvor och tidigare odlingshägnader påträffas svarta vinbär, krusbär, hallon, björnbär, 
snårvinda och på ett ställe ett rikt bestånd av en orangefärgad trädgårdslilja. 
 

 
Fig. 4. Måseskär är rik på fjärilar. Hedblåvinge på blommande kustbaldersbrå. 
 
Fjärilar 
Längs Bohuskusten och ute på öarna finns värdefulla miljöer för fjärilar. Måseskär är inget 
undantag utan kan uppvisa en rik och varierad fjärilsfauna. De fler soltimmarna och den 
mindre nederbörden i skärgården gynnar de värmeälskande fjärilarna. Det finns båda torra och 
fuktiga miljöer. Klippor och hällmarker erbjuder varma platser där inslag av smärre 
ljungtäcken och gräsplättar ofta är blomsterrika med god tillgång på nektar. Kaprifolen är 
särskilt attraktiv för nattfjärilar. Bland arter som regelbundet ses sommartid kan nämnas 
Makaonfjäril, Kålfjäril, Citronfjäril, Nässelfjäril, Påfågelöga, Tistelfjäril, Amiral, Storfläckig 
pärlemofjäril, Sorgmantel, Gammafly, Luktgräsfjäril, Svingelgräsfjäril och Slåttergräsfjäril.  
 
 
I samband med försök att fånga stormsvalor i nät på västsidan av Måseskär i mitten av 
september 2006, infångades en ovanlig fjärilsart, en Åkervindesvärmare, Agrius convolvuli, 
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på kvällen den 16 september. Den dyker årligen upp i enstaka exemplar i Sverige och flyger 
från Afrika till Europa. Den är stor, ca 12 cm, och gör näringssök på bl.a. kaprifol. Larven 
lever på åkervinda och på skräppa. Det är en tillfällig gäst, som inte har möjligheter att 
överleva i Sverige. 
 

 
Fig. 5. Större strandpipare häckar vid hamnen på Måseskär och på Håkanskär. 
 
Fågelliv 
På Måseskär har drygt 110 fågelarter observerats. I bilaga 3, blad 1-3, återfinns 116 noterade 
fågelarter, varav ca 20 arter utgör häckfåglar. 
Häckfågelfaunan på Måseskär utgörs främst av ett antal vanliga sjöfågelarter och måsfåglar, 
bl.a havstrut (upp till 10 par), gråtrut (upp till ca 15 par), silltrut, fiskmås (upp till max 10 
par), fisktärna (enstaka par vissa år) och tobisgrissla (enstaka par). Silltrutarna bildar en stor 
koloni på öns nordöstra del med uppåt 200 häckande par. Bland övriga häckfåglar kan nämnas 
grågås och kanadagås (enstaka par), rapphöna (enstaka eller några par), strandskata (9-10 
par),  3-4 par större strandpipare, varav två par på den flacka holmen Håkansskär (se karta, 
bilaga 1), 5-6 par skärpiplärka, samt några par hussvala, stenskvätta, pilfink och hämpling. 
Rödbena har även häckat på Måseskär. Bland häckfåglarna bör särskilt framhållas den 
förhållandevis omfattande häckkolonin av silltrut (uppåt 200 par)  samt att det finns en liten 
population av rapphöna på ön (8-12 ex). Rapphönan är klassad som missgynnad (NT) enligt 
rödlistan (Gärdenfors 2005) 
Bland övriga fågelarter av intresse bör nämnas sträckande vadare och tillfälligt jagande 
berguv (rödlistad som missgynnad, NT) samt rastande och födosökande toppskarvar. 
Toppskarvarna uppgår som mest till ca 200 ex och håller till på skäret Kråkan strax norr om 
Måseskär (minst 180 exemplar 5:e oktober 2007). Stormsvalan är en mycket sällsynt 
förekommande fågel i Sverige och Måseskär är en av få platser där denna nordatlantiska fågel 
årligen kan dyka upp. Stormsvalan har specialstuderats på ön sedan början av 1990-talet och 
hittills har drygt 20-talet stormsvalor ringmärkts i samband med nätfångst av stormsvalor 
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vissa nätter under perioden juli-september. Det finns flera återfynd av stormsvalor på 
Måseskär; från Norge, Skottland och Shetlandsöarna och stormsvalor som ringmärkts på 
Måseskär har kontrollerats i Norge och på de Brittiska öarna. Någon häckning av stormsvala 
har ännu inte påträffats på ön eller längs kusten (Ström och Niklasson 2005). 
 

 
Fig.6.  Stormsvala som ringmärktes på Måseskär.                               
 

 
Fig. 7.  Flockar av vitkindade gäss rastarregelbundet  på Måseskär och Håkansskär. 
 
 
 
Däggdjur 
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Vattnen och öarkipelagen kring Måseskär hyser en av Västkustens största knubbsälskolonier 
på minst 200 individer. Regeringen beslutade 2008-07-17 att komplettera Natura 2000-
nätverket med några ytterligare områden på Västkusten för i huvudsak knubbsäl, Phoca 
Vitulina, bl.a. Måseskär med omgivande vatten och öar (se även karta fig 10). Måseskär har 
alltså fått status som ett värdefullt naturområde enligt habitatdirektivet (92/43/EEG) i EU: 
nätverk av skyddade områden, Natura 2000 (Länsstyrelsen 2008). Förutom knubbsäl kommer 
även en särskild naturtyp vid Måseskär, habitatet rev (1170), att även ingå i Natura 2000-
området. Knubbsälen utgör även Bohusläns landskapsdjur och enligt Natura 2000-
lagstiftningen skall en förvaltningsplan upprättas för arten i de skyddade Natura 2000-
områdena. Även tumlare är föremål för stort intresse längs kusten och vid Måseskär, men 
kunskapsläget för denna art och dess reproduktionsområden är ännu alltför osäkert på många 
ställen längs västkusten. Bland övriga däggdjur som noterats vid Måseskär är en flock 
späckhuggare, där en flock på 25-30 djur iaktogs och fotograferades av en grupp sportfiskare 
2007-06-07. Hajar har även observerats och fångats vid ön, bl.a. pigghaj. På Måseskär 
förekommer även mink och vid något enstaka tillfälle har även räv besökt ön.  
 
 

 
 
 
Fig. 8  Tillgången på skyddade flata och  låga skär är viktig för knubbsälen. 
 
Groddjur 
En av de mest karaktäristiska arterna på Måseskär är stinkpaddan eller strandpaddan, Bufo 
calamtita, som kan ses i åtskilliga exemplar på ön, i skymningen och nattetid, bl.a. i 
ljusskenet på gårdsplanen vid fyrbyggnaderna. Stinkpaddan är en starkt hotad (EN) art enligt 
rödlistan (Gärdenfors 2005). Den är ett natt- och skymningsdjur som lever av bl.a. spindlar, 
maskar, sniglar och skalbaggar. På dagen gräver den ned sig och syns inte. Den kan vid starkt 
hot avsöndra ett giftigt sekret som doftar svagt av bränt gummi. Stinkpaddan är gråbrun till 
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grönaktig på ryggen och blir mellan 4,5 till 8 cm lång. Den känns lättast igen på den gulaktiga 
linjen längs mitten av ryggen.  
I Bohuslän trivs stinkpaddan bäst på klipöar i ytterskärgården och på Måseskär är 
populationen stark. På natten mellan den 15 och 16 augusti 2008 observerades sammantaget 
hela 74 exemplar på gårdsplanen och längs några stigar på ön.  
 

 
Fig 9.   En av karaktärsarterna på Måseskär, den rödlistade stinkpaddan. 
 
 
Naturskydd och naturvärdesbedömning 
Vare sig land eller vattenområden vid Måseskär utgör naturreservat eller marint reservat. Det 
nya Natura 2000-området för knubbsäl och för naturtypen rev (se ovan) framgår av fig, bilaga 
1 (röd streckad markering). Förslag om naturreservat för Måseskär har framförts i skrivelse 
till Länsstyrelsen i september 2002 från ett antal föreningar, WWF, Sveriges Ornitologiska 
Förening, Bohusläns Ornitologiska Förening och Göteborgs Ornitologiska Förening  (Ström 
och Wahlstedt 2002). I skrivelsen uttrycks ett önskemål om att komplettera det befintliga 
reservatet för Hermanö med Måseskär. Motiven rör värden från natur-, kultur- och 
rekreationssynpunkt. (naturvärden, bl.a. stinkpadda, stormsvala, stor silltrutskoloni, berguv 
m.fl fågelarter, öns geologi samt intressant fyrhistoria med museum, konferenser, guidningar 
och exkursioner). Samtliga berörda remissinstanser, Orust kommun, Naturvårdsverket och 
Länsstyrelsen har ställt sig positiva till förslaget och Länsstyrelsen har börjat utreda frågan 
och skall återkomma i ärendet (Länsstyrelsen 2002).Den marina miljön är också värdefull 
med artrika hårdbottnar och skalgrusbankar samt varierad och rik fiskfauna. Enligt 
Länsstyrelsen är kunskapen om de marina värdena bristfällig vid Måseskär och omgivande 
skärgård. Marina inventeringar har därför planerats för kommande år, 2009.Både yrkesfisket 
och sportfisket är omfattande och betydelsefullt i vattnet kring Måseskär.  
 
 
 



 10 

 
 

 
Fig. 10  Karta utvisande Natura 2000-området för knubbsäl kring Måseskär. (karta till 
beslut 2008-07-17) 
 
Verksamheter och utvecklingsmöjligheter på och vid Måseskär 
Planerna på nedläggning av fyrverksamheten på Måseskär skapade en stark opinion i området 
med bildandet av Stiftelsen Måseskär, som redan 1988 tog över skötseln av Heidenstamfyren. 
Fyrverksamheten avbemannades 1997. Idag sköter stiftelsen den gamla fyren, 
fyrbyggnaderna, tvättstuga, bastu, museum och andra anläggningar på ön på ideell väg och är 
beroende av bidrag och gåvor från företag, organisationer och enskilda personer.  
SMHI har en av sina kustbaserade väderstationer på Måseskär. Ett betydelsefullt kustfiske 
bedrivs även i havet utanför Måseskär. 
 
Stora satsningar görs också på en utveckling av sjöräddnings- och kustbaserad 
”rescueverksamhet” med anknytning till Käringön och andra strategiska platser. Stiftelsen har 
även renoverat de äldre fyrbyggnaderna för bl.a.konferensverksamhet, guidningar och 
exkursioner av olika slag. Måseskär med omgivande ytterskärgård har stora förutsättningar 
för en varsam utveckling av natur- och kulturturism samt friluftsliv, bl.a besök av fyrar och 
fyrmuseum, övernattningsmöjligheter, ”hembygdsverksamhet” av bl.a.tidigare fyrfamiljer och 
föreningar, båtliv och kanoting, sälsafari, sportfiske, fågelstudier och naturupplevelser av 
olika slag. Även radioamatörer bedriver återkommande viss verksamhet på ön. 
Måseskärs fyrplats, all bebyggelse och själva ön, har föreslagits som ett statligt 
byggnadsminne och nationalarv. 
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Sammanfattning och ett framtidserspektiv 
Måseskär utgör en av Sveriges bäst bevarade fyrplatser, mycket tack vara stora ideella 
insatser av Stiftelsen Måseskär. Det krävs dock omfattande resurser för att kunna bevara och 
levandegöra fyrplatsen samt hålla alla fyrbyggnader och anläggningar i gott skick. 
Ambitionerna att underhållaoch utveckla Måseskär är högt ställda med bl.a. satsningar på 
sjöräddnings- och ”kustbaserad rescueverksamhet” i form av träning, utbildning och 
återhämtning för räddningspersonal i kustområdet. Vidare finns önskemål om en utbyggd 
konferensverksamhet för besökande gäster och turister, anläggandet av en bättre och större 
hamn med fler kajplatser. Stora marina o terrestra naturvärden ger förutsättningar för en 
varsam ekoturism, olika naturupplevelser, t.ex sälsafarin och fågelstudier, bl.a. i samarbete 
med stiftelsen Måseskär och med verksamheter på Käringön och andra kustsamhällen i 
området. Det är också motiverat från natur- kultur- och friluftssynpunkt att även Måseskär 
med omgivande vatten och skär får status som naturreservat och som byggnadsminne och 
nationalarv. Föreliggande rapport, som initierats av Stiftelsen Måseskär, har en fokusering på 
naturvärden och naturupplevelser, är tänkt att ingå som ett översiktligt delunderlag i en 
eventuell framtida ansökan om ett EU-projekt. 
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Bilagor: 
 
Bilaga 1, blad 1-3. Fågelförteckning. Kåre Ström 2008-08-15 
 
 

 
Fig 11.  Måseskärs fyrplats med de ursprungliga fyrbyggnadernai förgrunden. 
 
 
 
 
 
Samtliga foton i rapporten har tagits av Kåre Ström. 


