
Fågeltorn och utsiktstorn i Malax Kommun 

Åminne Fågeltorn ligger vid mynningen av Malax å intill båthamnen. Fågeltornet invigdes den 17 april 

2010 och är byggt av Malax naturförening rf. Utsikten från tornet är främst sydväst mot 

Stenskärsfjärden. Tornet ligger på en mycket mångsidig plats, eftersom området domineras av en 

mosaik av skog, fiskehamnsliknande bosättning, åmynning och en skyddad skärgård. Platsen är också 

bra för fåglarnas migrationsväg genom Söderfjärden. Intill fågeltornet ligger Kvarkens båtmuseum, 

Åminne vandringsled, fiskehamnen, Åminne Folkpark med Åminne Bar&Kök, minigolf, badstrand,, 

Åminne stugby, Strandservice och gästhamn. 

 

Söderfjärdens fält bakom åsen norr om Åminne fungerar som en magnet för fåglarna, Åminnes läge vid 

havet söder om Söderfjärden garanterar goda möjligheter att observera rikligt med fåglar vid bra 

flyttväder. Från tornet kan man följa t.ex. tranors, gäss och svanars flytt. Mesta fåglar ses på våren i 

april-maj och på hösten i september-oktober. Häckande arter är ca 100 olika inom en radie på fem 

kilometer. 

 

Adress: Åminnevägen 433, 66100 Malax; Strandvägen mot Malax, sväng till Åminne (Åminnevägen) ca 

4,3 km till Kvarkens båtmuseum till höger. Bilen kan parkeras på grusplanen intill Kvarkens Båtmuseum, 

tornet ligger i sydvästra hörnet. 

Höjd: 6 m till golvet. 

I Åminne finns Åminne Folkpark med restaurang, glasskiosk, simstrand, ridplan, beachvolley, minigolf, 

Åminne stugby, Strandservice, grillkiosk med bränsleservice och Åminne naturstig.  

 

 



Nojärv träsk har ett fågeltorn, som byggts av Alfons Lindqvist, och är ett utmärkt utflyktsmål. En 

sumpig och övervuxen vildmarkssjö som ger en bra häckningsmiljö för många fågelarter, som trivs i 

träsk- och våtmarker. Vid mynningen av bäcken har en fisktrappa anlagts, som på våren även verkar 

locka fåglar att bada i det låga vattnet. Fågeltornet renoverades 2011, tornet är ca 4,5 m högt. Bästa 

tiden att se mesta fåglar är på våren; över 100 fågelarter häckar här inom en radie på fem km. Sjön 

lockar många våtmarksfågelarter; speciellt kan nämnas att flera par lärkfalkar häckar här varje år. I sjön 

finns rudor, gäddor, mörtar och abborrar. 

 

Adress Bjurnäsvägen 525, 66240 Petalax, Strandvägen (673) mot Petalax, sväng mot Petalax Norrvägen 

(6780), kör ca 6,9 km, sväng höger till Bjurnäsvägen, fortsätt 5,25 km och sväng vänster in på uthusets 

baksida där man får parkera. Stigen, ca 900m till fågeltornet är utmärkt med skyltar. 

Höjd: ca 4,5 m till golvet. 

 



 

 

 

 

 

Gålörens fågeltorn, två våningar byggt 2011, ca 5 m högt, ligger vid en grund vik vid havet, som är en 

särskilt bra rastplats för vadare. I strandskogen norr om hamnen finns en traktorväg, längs vilken du kan 

se många fåglar på våren och sommaren. En av specialiteterna som häckar i vassen och njuter av 

området året runt är skäggmesen (Panurus biarmicus). Höglandsboskap betar nu på stränderna. 

 

Under vår- och höstmigrationen är Gålören ett viktigt rastområde för sjöfåglar, vadare och måsar. På 

hösten ger vassen i området också skydd för sparvfåglar. Arter i området inkluderar: knöl- och 

sångsvan, grågås, kanadagås, bläsand, kricka, gräsand, stjärtand, årta, skedand, vigg, knipa, salskrake, 

storskrake, skäggdopping, gråhakedopping, större strandpipare samt olika snäppor. 

Observationsperioden börjar i april då isen börjar smälta och fortsätter fram till isens ankomst på 

hösten. 

 

Adress: Gålörsvägen 62, 66240 Petalax 

Höjd: ca 5 m till golvet. 

 



 

 

 


