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Fågeltorn i Kussjön
Sammanfattning
Bakgrund till projektidén är ett medborgarförslag från en intresserad fågelskådare, Sven-Erik
Lundstedt, Vindeln. Detta ledde till en ansökan om finansiering från Leader URnära där
uppförandet av ett fågeltorn skulle kunna fungera som nav även för andra aktiviteter främst
med anknytning till friluftslivet.
Bakgrund
Kussjön är en känd fågelsjö med främst vadare och annan sjöfågel. För att underlätta för
fågelskådare och andra naturintresserade behövdes ett torn i det flacka landskapet (se bifogad
information som anslagits vid fågeltornet).
I byn finns en byagård med möjlighet till servering och övernattning. Genom att öka intresset
för Kussjön skulle projektet på sikt kunna innebära ökad turism i området.
Exempel på aktiviteter utöver fågelskådning finns intresse av föreläsningar med direkt
anknytning till aktuella fåglar i området, information om hur en sjö av typ Kussjön utvecklats
över tid.
I anslutning till fågeltornet finns en bevarad flottningsdamm där det i bygden fortfarande finns
personer som deltagit i flottning. Betydelsen av myrslåtter och fräkenskörd för kornas
vinteröverlevnad är ett annat intressant område.
Projektet förankrades i Kussjö Byagårdsförening samt hos Vindelns kommun som beviljade
dispens från strandskyddsbestämmelserna. Kontakt togs med ornitolog Henrik Sporrong,
Länsstyrelsen Västerbotten samt med Martinssons Trä i Bygdsiljum som efter bifallsbeslut
konstruerat och tillverkat tornet.
Syfte och målgrupp
Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om fågellivet i stort. Här utgör
fågeltornet en viktig del. Målgruppen är boende i området, personer i Umeåregionens sex
kommuner men också personer med natur- och fågelintresse från andra håll. Med de
möjligheter som erbjuds i Byagården kan Kussjön på sikt bli ett intressant besöksmål med
möjlighet till övernattning.

Projektets mål
Projektets huvudmål var att ge bättre möjligheter att studera fågellivet i Kussjön. Ett antal
miljöfrågor har funnits med, t ex om varmare klimat medför en förändrad flora och fauna.
Som ett exempel finns häger i sjön nu, något som hänt under de senaste 10 åren.
Med fågeltornet som nav vill vi öka kunskapen och intresset för miljöfrågor i stort.
Arbetstillfällen och nya företag
Projektet ger i sig varken arbetstillfällen eller nya företag. Däremot har projektet ökat
möjligheten att utveckla Byagården som ”serviceknut” för ett besöksmål.
Genomförandeplan och tidsplan
Vi sökte projektmedel under våren 2009 och fick ett bifallsbeslut i juni. På grund av försening
av formellt projektbeslut har projektet därför förlängts två gånger.
Tornet är tillverkat av Martinssons Trä och har uppförts med Tord Magnusson och Östen
Lundgren som huvudansvariga. För planering och administration har Owe Eliasson och AnnaLisa Jakobsson fungerat.
Spridning av projektets resultat
Projektet är väl känt i bygden och i den egna kommunen. Resultatet är också känt i
ornitologikretsar.
Västerbottenskuriren har i artikel 2010-06-01 beskrivit projektet i samband med invigningen
den 29 maj 2010.
Projektets finansiering
Projektet har finansierats av Leaderprogrammet med47 580 kr från Jordbruksverket och
20 506 kr från Leader URnära. Till det kommer egen finansiering i form av nedlagd arbetstid.
Slutsatser
I stort sett har allt gått som planerat och vi anser att projektet gynnat miljö och hållbar
utveckling. En intressant fågellokal kan studeras under längre tid både avseende förändringar i
vattenstånd och vegetation.
Ett tips till den som vill genomföra liknande projekt är att inför ansökan ta kontakt med bl.a.
ornitologer, byggnads-miljökontor vid kommunen samt i förekommande fall Länsstyrelse och
andra myndigheter då detta är ett krav för att ansökan ska kunna bifallas.
Sammanfattningsvis är vi från byagårdsföreningen mycket nöjda med fågeltornet som
invigdes den 29 maj 2010 av idékläckaren själv, den 90-årige konstnären Sven-Erik
Lundstedt.
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