Södra fjällen reserapport – juni 2015
Nu är ännu en resa till fjällens korta men intensiva högsäsong avseende fåglar och naturen avklarad.
För egen del var det min andra StOF-resa till södra fjällen och våra reseledares anmärkning om att
den ena resan inte är den andra lik, ja den stämde verkligen.
Resan är numera fem dagar lång för att vi ska hinna med allt. Det betyder inte att det är lugnt då det
är mycket som ska hinnas med under dygnets ljusa timmar och ljust är det hela tiden så här års!
Fredagen den 12 juni
Avfärden skedde fredag morgon i god ordning strax innan klockan nio från centrala Stockholm. Vi var
två minibussar packade med femton personer, inklusive de erfarna ledarna Eva Stenvång Lindqvist
och Per Helgesson. Larmen ställdes in på rätt område och kommunikationsradion mellan bussarna
testades också. Vädret lovade gott, åtminstone den närmaste tiden.

Årets deltagare, vänster uppifrån: Ann-Charlotte Bergenheim, Klas Reimers, Mattias Ödevidh, Ulf Törnblom, Leif Lindholm,
Anders Zetterlund, Per Helgesson, Monica Ahlberg, Eva Stenvång Lindqvist. Vänster nedifrån: Anita Ahlberg, Kerstin
Nordenadler, Yvonne Ekelöf, Eva-Lena Jansson, Karin Oknemark. Bakom kameran: Christina Regnell

För att få deltagarna att se och höra så mycket som möjligt satsade alla en 20-lapp vardera på
tävlingen där vi får gissa utfallet på antal arter under resan. Tävlingen börjar respektive slutar vid
Västmanlands gräns.
Vår första lokal blev fågelsjön Hovran i Hedemora, en del av Dalälvsdeltat. Det var mitt på dagen och
dallrande sommarhett när vi smög fram över spången och lyssnade inåt vassbältena när vi tog oss
fram till Hällatornet. Vi fick in många sjungande småfåglar som säv- och rörsångare,
trädgårdssångare, svarthätta, näktergal, lövsångare, rosenfink, gulsparv, bofink och de vanligaste
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trastarna. Vi fick även fina obsar på fiskgjuse och ormvråk. Däremot var det förhållandevis lugnt på
sjön, kanske en lunchsiesta? Vi såg dock flera storlommar.
Efter medhavd lunch vid Hovran drog vi vidare till Hedemora Energi (flislagret)efter ett larm om svart
rödstjärt som de flesta fick se mycket bra utom jag som av någon outgrundlig anledning hade packat
ned min handkikare – oförlåtligt och klantigt.
Larm nummer två var aftonfalk vid Holmsjöarna – Lilla Holmsjön. Klockan var nu tidig eftermiddag
och det var fortfarande ett härligt sommarsvenskt väder. Vi fick alla en mycket givande upplevelse
med fyra lärkfalkar och en aftonfalk som for runt och jagade sländor ackompanjerade av
rödvingetrastens fina strof i moll och somriga blomsterängar.
Så drog vi vidare på vår jakt efter goda upplevelser och kryss till Borlänge flygplats – Dala airport,
flygrakan, södra delen. Där fann vi vår målart, en sjungande ortolansparv i en björkdunge. En flock
med hämplingar for fram och åter.
Vid Långsjöskogens naturreservat letade vi förgäves efter mindre flugsnappare som har en häckning i
området. Senare fick vi reda på att en sommargylling hade synts där. Jag undrar om vi hade hört den
om vi hade fortsatt stigen vidare nedåt badplatsen?
Efter ett ”tekniskt stopp” vid en liten mack vid Insjön för att köpa dricka, och toa-paus, så körde vi
vidare till Hundhagens naturreservat i Leksand. Det visade sig vara en fin och lättgången stig
omgiven av en ”riktig skog” med förmultnande aspar och ordentliga granar och furor. Leksands
fågelklubb hade gjort ett snyggt jobb med olika skyltar utmed stigen som berättade om olika arter av
växter, hackspettar och ugglor. Vår målart var slaguggla, som Leksands fågelklubb hade tipsat om.
Trots en bra platsbeskrivning och gott om tid så såg vi tyvärr inga slagugglor. Vi såg eller hörde inte
heller några av våra andra målarter göktyta och mindre hackspett. Vi hörde endast ihärdigt
sjungande tättingar som svart-vit flugsnappare, lövsångare, gärdsmyg och trädgårdssångare.
Vid middagstid, runt 6 -7 på kvällen, befann oss vid Limå bruk. Förutom span på forsärla så åt vi lite
middagsmat. Några hann se forsärlan, men troligen såg vi alla ryttlande tornfalk och ormvråk.
Dagens sista planerade spaning var sakta bilåkning vid Lundbjörken. Där brukar det normalt finnas
flera lappugglerevir. Det är dock inga häckningar detta år och vi såg eller hörde heller inga
lappugglor.
Efter en lååång dag var vi äntligen framme vid fjällanläggningen i Idre där vi skulle bo första natten.
Skarpögda Mattias fick in vår första riktiga fjällfågel, några ljungpipare som spatserade uppe vid
skidliftarna.
Lördagen den 13 juni
Även detta skulle bli en lång och händelserik dag där vi gick upp klockan fem och kom hem efter
midnatt! På väg till dagens första anhalt, det vackra Nipfjället, var vädret övervägande soligt och +6
grader. På väg uppför fick vi en snygg obs på stenfalk. Målarter var fjällpipare, ringtrast, snösparv och
fjällripa. Uppe på Nipfjället började vår jakt på fjällpipare. Buss 2, som jag tillhörde, fick en mycket fin
obs på ett par fjällpipare nära vägen. Som tur var så kunde vi få ytterligare en obs något senare så att
alla fick se dessa vackra fåglar. För många av oss var det dessutom livskryss.
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Efter lite frukost och en fin obs på fjällripa, gick jakten vidare på snösparv. Jakten gick inget vidare,
men lite senare, närmare Nipstugan, fick vi syn på den eftertraktade ringtrasten som sjöng i en
grantopp! En tornfalk i en fura förhöjde vår naturupplevelse ytterligare ett snäpp.
Vi åkte ännu en gång till Idre, men nu primärt inte för att kolla fåglar utan för att äta en vällagad och
god buffélunch på Idre fjällanläggning.
På väg ned från Nipfjället beslutade Per och Eva att testa en riktig urskogsstig på jakt efter tretåig
hackspett. Vi hittade ett träd som hade blivit ringbarkat av en ”tretåing” för att bra tag sen men
någon spett fanns inte där. Skogsstigen var dock själv värd ett besök, en riktig John Bauerskog med
hänglavar och troll bakom var och varannan trädstam och mossbelupen sten.
Vid tvåtiden anlände vi till Klutsjön där det finns en ordentligt tilltagen fågelmatning. Vi var ute efter
lappmesen. Tyvärr syntes ingen lappmes, men en hel del andra småfåglar som grönsiska, svartmes,
talltita, talgoxe, bergfink och tofsmes. Vädret var soligt och mysigt och vi kunde studera småfåglarna
på nära håll en bra stund.
Därefter åkte vi så vidare mot Funäsdalen där vi skulle komma att ha vår bas i form av den trivsamma
Gamla prästgården. Det var en sex á sju mil dit och vi hann med en bra vägobs på gök också.
Förväntningarna på kvällens stora uppträdande, de arenaspelande dubbelbeckasinerna på
Mittåkläppen, var högt uppskruvade. Vi fick till och med betala ”inträde” dit i form av betalbom på
vägen. Men innan vi åkte så hade vi förhoppning om att hitta en hökugglefamilj i Funäsdalens närhet.
Ugglefamiljen var inte hemma och vi åkte vidare på vår turné till Mittåkläppen med mellanstopp vid
diverse tjärnar, exempelvis Messmörtjärn och Fålåtjärnen samt utsiktspunkten Stortrappåsen.
Förutom en praktobs på dalripa på höger sida om vägen så fick vi bland annat rödbena, gluttsnäppa,
gulärla, vigg, knipa, kricka och storspov med ungar.
Framåt sju – halvåtta på kvällen så parkerade vi de bägge bilarna vid fäbodarna vid Mittåkläppen och
började kämpa oss uppför stigen mot fjället. Uppförslut, kämpiga gamla snöfält och stigar med snårig
vide och forsande vatten fick i alla fall god belöning. Vi både hörde och såg dubbelbeckasinerna då de
stående på små tuvor spände ut stjärtfjädrarna. Det är rätt svårt att få se dessa fåglars spel så bra
som vi gjorde. Förutom dubbelbeckasinerna så hade vi ett morkulledrag samt, ännu mer
spektakulärt, en jorduggla som vitaktig och lite spöklik spelflög i sommarnatten. Det innebar att den
flög fram och åter med långsamma vingslag, hoade lågt och ”applåderade” med vingarna på
jordugglemanér. Alla dessa naturupplevelser förstärktes av en mäktig solnedgång som färgade fjället
på andra sidan vackert orange. Oj, häftigt!

Foto: Ann-Charlotte Bergenheim
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Klockan elva på kvällen begav vi oss tillbaks och träffade på ett par skådare som var på väg uppför
fjället i samma ärende som vi varit på i den ljusa och kalla junikvällen. Ja det finns många saker man
kan göra en lördagkväll! Naturen stänger inte heller som krogen gör!
Nu tänkte vi nog att kvällen var slut och att vi nöjda och trötta kunde krypa till sängs, men oj så fel vi
hade! Vid Hågna ropade Ann-Charlotte och Kerstin till – uggla?! Alla hastade ur bilarna. Det var
förstås rätt skumt på kvällen men efter lite diskuterande om det var hök- eller pärluggla så artade vi
den till en pärluggla. Inte nog med det, ytterligare en dalripa syntes och två blåhakar sjöng klart och
fint alldeles i närheten även om vi inte kunde se dem.
Bil 1 körde först i stort sett hela vägen. Att köra först brukar vanligen betyda lite försprång med att
hitta fåglar. Det var bara det att bil 2 levererade bäst, vilket var förtretligt för skådarna i bil 1. Nästan
framme i Funäsdalen så kunde bil 1 dock kontra med två älgar och inte långt därifrån så såg vi alla en
björn som från en äng snabbt lufsade in i skogen i sommarskymningen. Är man som vi intresserade
av fåglar och natur så blev kvällen helt maxad!
Söndagen den 14 juni 2015
Vi visste att vädret skulle bli sämre och idag kom regnet. Tur att vi hade ”sovmorgon” just idag och
steg upp klockan 8. Vi passade på att spana av närbelägna Funäsdalssjön (Risnäset i den nordvästra
delen av sjön) i regnet. Alla tre sval-arterna jagade över sjön och vi fick nyttiga jämförelseobsar
mellan dem. Därutöver knipa, vigg, gräsand och bläsand samt en hel del småfågel i buskagen och vid
en privat fågelmatning.
Nästa stopp var Fjällkällans stugby i Funäsdalen, ett klassiskt lavskrikeställe. Den välkända
naturfotografen Ingmar Lind har gjort en film om lavskrika för tv. Filmen är gjord just här i Fjällkällan.
Vi fick visserligen inte lavskrikorna att sätta sig på våra händer och äta, men de kom mycket nära oss
när vi slängde ut korv till dem. I semesterbyn spatserade den magnifika tjäderhona vi sett i diket vid
ankomsten nu på ett räcke. Det var en riktig njutobs på nära håll. Tjäderhonor har en otroligt vacker
och skiftande fjäderdräkt som inte kommer riktigt till sin fulla rätt när man bläddrar i en fågelbok.
Så åkte vi mot lunchen i ett tilltagande regn till en av pizzeriorna i Funäsdalen. Efter ett stopp
”hemma” så var det tretåig hackspett som gällde. Vi hade fått tips om en häckning och alla fick vi se
både hona och hane. För många av oss var det dessutom den första gången!
Vi åkte sen hemåt för att ladda om inför en kvällstur på Sveriges högst belägna allmänna väg, Flatruet
– vacker, karg och med milsvid utsikt!
Innan dess gjorde vi ett andra, misslyckat, försök att hitta hökugglefamiljen. Vi gjorde även ett tredje
försök innan vi åkte till Flatruet. Nu fick vi napp, en av ugglorna visade sig. Det gäller att inte ge upp!
Vi åkte från hökuggleobsen klockan halv sju. Regnet hade upphört och det var övervägande klart. Det
var däremot kyligare och högst uppe på Flatruet noterade vi +1 grader och bitande kallt. Flatruet
sträcker sig mellan Funäsdalen och Ljungdalen och från Funäsdalen är det en lång uppförsbacke fram
till byn Mittådalen och cirka 7 kilometer senare tar högplatån vid. Innan dess är det bitvis rätt mycket
fjällbjörkskog och längs med hela vägen finns det gott om små tjärnar. Det gör det hela till en
intressant fågelmiljö. Nackdelen detta år är att våren och sommaren är sena och björkarna och
videna har ännu inte slagit ut på de högsta höjderna.
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På väg uppför såg vi en fjällabb som flög rätt nära, en njutobs då den ömsom segelflög, dök och
ryttlade! Mitt på Flatruet, vid Vägverkets stugor, gick merparten av deltagarna ur bilen för att leta
smalnäbbad simsnäppa. Jag hade endast min vindtäta sommarjacka som inte räckte trots ett antal
lager på lager under och skådade därför från bilen. De andra kom tillbaks med röda näsor och nöjda
miner och kunde rapportera smalnäbbad simsnäppa och brushane.
Andra fåglar som vi såg på väg till Flatruet var rödbena, gluttsnäppa, fiskmås, sjöorre och på
tillbakavägen fick vi en fin obs på ett par dalripor vid vägkanten och strax därefter en orr-hanne.
Måndagen den 15 juni
Flatruet kan man aldrig få nog av och mitt minne av förra StOF-resan var att Flatruet var en enda lång
dröm-turné med massor av ideliga spännande stopp. Kanhända var det också Evas och Pers tanke
men det var dessutom en hel del som vi hade ogjort från igår. Alltså började vi dagen med Flatruet.
Drömturné, nja?? Det hade börjat snöa sidvind redan vid Ormruet och där fanns alltså ingen chans
att se någon fjällvråk eller höra någon ringtrast i snöyran.
Utmed vägen såg vi gluttsnäppa, kricka och enkelbeckasin. Vi tog en andra lunch, nu i det fria i
Mittådalen, vid ett trevligt vindskydd vid bäcken. Ingen strömstare var hemma men många fick se
forsärlan. Högst uppe på Flatruet var det tufft väder med soldis och bitande snöflingor från
Helagshållet.
Nu var det dags att åka till Storsjöområdet på andra sidan om Flatruet och förbi Ljungdalen. Den
första anhalten var Storsjödeltat. Storsjödeltat ligger på lägre höjd och vädret halvklart vilket innebar
att det kändes förhållandevis varmt nu! Där finns tre fågeltorn varav vi besökte två. Ett fiskgjusepar
på bo var kanske den största behållningen, men storlom på rede, dvärgmås och silvertärna var bra
obsar även om avstånden var rätt stora.
Storsjödeltat är rätt stort och vi hann med några stopp till. Vid Tandån/ Tandåbron såg vi
svarthakedopping, dvärgmås och smålom och vid nästa ställe så lyfte en stor flock med sjöorrar.
Vid Storsjö kapell såg vi en mycket fin myrspov som plockade ätbart på ängen tillsammans med
ljungpipare. Fotograferna fick här ett bra fototillfälle. Dock inga dvärgmåsar i Storsjö kyrktjärn.
Innan vi åt en vällagad middag på Storsjö fiskecamp (tänk att det finns bra krogmat mitt ute i
ingenting!) så åkte vi till Bottenbäckviken där vi tallbit hade setts. Vi letade och letade en bra stund i
snålblåsten men vi fann ingen tallbit.
Framåt sjutiden på kvällen kom vi åter till Storsjö kyrktjärn med dess gräsholme. Just denna holme i
den lilla tjärnen har jag mycket goda minnen av ifrån min förra StOF-resa för fyra år sedan. Holmen
var då packad med spelande brushanar i allahanda färger, och svärmar med skrattmåsar och
svartvingade dvärgmåsar svirrade i skyn ovanför. Med tanke på det så blev jag rätt besviken och det
var även Per och Eva. Vi såg ingen dvärgmås nu heller och bara en enda brushane. Vi fick nöja oss
med den lilla skrattmåskolonin och ruvande svarthakedoppingar. Vid vägrenen kryssade vi dock tre
större strandpipare och vid det närbelägna kapellet hade vi tidigare hört en sjungande härmsångare.
Kvart över nio var vi tillbaks i Funäsdalen. Då hade vi gjort ännu ett försök på lappsparv och blåhake
uppe vid Flatruet, men sidovind med snöglopp gjorde sikten dålig och vi gav upp efter ett försök.
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Tisdagen den 16 juni
Det är hemresedag idag men vi hade några ogjorda obsar som våra nitiska ledare försökte fixa åt oss.
Lappsparven har många gånger varit ”varumärkesfågel” och maskot för södra fjällen-resorna. Men
den hade vi ännu inte sett till uppe i dess miljö i videriset på kalfjället. Detsamma gällde blåhaken
som vi bara hade hört under den magiska lördagskvällen. Andra ogjorda obsar var gråsiska och
järnsparv. Vi började dagen åter med en tur på Flatruet med avfärd från Prästgården klockan sex.
Vädret var isande kallt uppe på Flatruet med 14-16 m/s i vindbyarna, 2 grader men bara lätt yrsnö så
att sikten var bättre än i går. Även idag skådade jag från bilen uppe på Flatruet på grund av för tunn
klädsel, men alla andra kämpade på och efter en bra stund så kom de tillbaks efter att äntligen ha
fått se både herr och fru lappsparv i videbuskagen.
Blåhaken hade vi kvar och även den fick vi in på lite lägre höjder på tillbakavägen. De intensiva
färgerna kom väl till sin rätt i den sneda morgonsolen, vackert! Däremot blev det ingen sjungande
järnsparv vid Ormruet.
En egen fundering så här på vägen tillbaks från kalfjället. Några vanliga och typiska arter högre höjd
är ängspiplärka och stenskvätta, men också björktrast. Björktrasten verkar vara, precis som kråkan,
en riktig generalist och verkar trivas lika bra på kalfjället och längre ned i fjällregionen som i min
Stockholmsförort.
Efter fika och klädbyte i Prästgården så började vi åka hemåt vid tiotiden men vi gjorde ett sista
försök på gråsiska vid fågelmatningen i Funäsdalen. Många siskor var där, men bara de gröna.
Det blev inte lika många kryssar- och skådarstopp som på uppvägen, men vi gjorde ett längre stopp
nära Sätergläntan där vi hade fått ett tips om häckande gråspett. Gråspetten ser ut som en vävspole
då den flyger, vilket Eva tyckte var en passande association vid Sätergläntans kursgård som anordnar
kurser i bland annat vävning. Bara två personer såg den flygande spetten men desto fler hörde
rosenfinkens vackra sång.
Vi var hemma strax innan klockan tio på kvällen, trötta men fulla av syn- och hörselintryck från
sommarfjället. Ett stort TACK till våra duktiga ledare Per och Eva!
Hur gick då vår tävling? Jo Mattias knep förstaplatsen med sin gissning på 117 arter, vilket var det
antal som det slut blev efter att Eva och Yvonne hade sett en vävspolsformad gråspett i flykt vid
Sätergläntan i Insjön.

Vid pennan: Karin Oknemark
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Bildgalleri

Naturen och att hitta dit:

Fors. Foto: Ann-Charlotte Bergenheim

Städjan, från Nipfjället. Foto: Kerstin Nordenadler

Bäck vid Nipstugan. Foto: Klas Reimers

Väganvisning i fjällvärlden. Foto: Kerstin Nordenadler
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Väder, rätt dåligt på Flatruet och bättre i Dalarna

Foto: Eva Stenvång Lindqvist

Foto: Ann-Charlotte Bergenheim

Hundhagen. Foto: Kerstin Nordenadler

Våra duktiga ledare

Per. Foto: Monica Ahlberg

Eva. Foto: Monica Ahlberg

Skådare:

Nedför Mittåkläppen på sen kväll
Foto: Anita Ahlberg

Skådare på toppen
Foto: Ann-Charlotte Bergenheim

Monica har något i kikaren. Foto: Eva Stenvång Lindqvist

Nipfjället. Foto: Kerstin Nordenadler
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Fåglar:

Dalripa, foto: Anita Ahlberg

Spelande dubbelbeckasin, foto: Ann-Charlotte Bergenheim

Svarthakedopping. Foto: Kerstin Nordenadler

Lappsparv. Foto: Klas Reimers

Grönsiskor. Foto: Monica Ahlberg

Lärkfalk. Foto: Monica Ahlberg
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Hökuggla. Foto: Ann-Charlotte Bergenheim

Lavskrika med korv. Foto: Ann-Charlotte Bergenheim

Tretåig hackspett, hona. Foto: Klas Reimers

Blåhake. Foto: Klas Reimers

Aftonfalk hona. Foto: Ann-Charlotte Bergenheim

Aftonfalk hona. Foto: Monica Ahlberg
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Myrspov vid Storsjö kapell. Foto: Klas Reimers

Smålom. Foto: Monica Ahlberg

Talltita. Foto: Monica Ahlberg

Spelflygande jorduggla. Foto: Klas Reimers

Tjäderhona vid Fjällkällan.
Foto: Klas Reimers

Fjällpipare. Foto: Ann-Charlotte Bergenheim
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Artlista

● Lärkfalk

● Hökuggla

● Knölsvan

● Sothöna

● Jorduggla

● Sångsvan

● Trana

● Pärluggla

● Kanadagås

● Större strandpipare

● Tornseglare

● Bläsand

● Fjällpipare

● Gråspett

● Kricka

● Ljungpipare

● Större hackspett

● Gräsand

● Tofsvipa

● Tretåig hackspett

● Vigg

● Brushane

● Backsvala

● Sjöorre

● Enkelbeck.

● Ladusvala

● Knipa

● Dubbelbeck.

● Hussvala

● Storskrake

● Morkulla

● Ängspiplärka

● Dalripa

● Storspov

● Gulärla

● Fjällripa

● Myrspov

● Forsärla

● Orre

● Rödbena

● Sädesärla

● Tjäder

● Gluttsnäppa

● Strömstare

● Smålom

● Grönbena

● Gärdsmyg

● Storlom

● Smalnäbbad simsnäppa

● Rödhake

● Svarthakedopping

● Fjällabb

● Näktergal

● Gråhäger

● Dvärgmås

● Blåhake

● Brun kärrhök

● Skrattmås

● Rödstjärt

● Sparvhök

● Fiskmås

● Svart rödstjärt

● Ormvråk

● Gråtrut

● Buskskvätta

● Fjällvråk

● Fisktärna

● Stenskvätta

● Fiskgjuse

● Silvertärna

● Ringtrast

● Aftonfalk

● Tamduva

● Koltrast

● Tornfalk

● Ringduva

● Björktrast

● Stenfalk

● Gök

● Taltrast
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● Rödvingetrast

● Nötväcka

● Domherre

● Sävsångare

● Lavskrika

● Lappsparv

● Rörsångare

● Skata

● Gulsparv

● Härmsångare

● Kaja

● Ortolansparv

● Trädgårdssångare

● Kråka

● Sävsparv

● Svarthätta

● Korp

Totalt 117 arter

● Gransångare

● Stare

● Lövsångare

● Gråsparv

Däggdjur:

● Kungsfågel

● Pilfink

BJÖRN!!!

● Grå flugsnappare

● Bofink

Älg

● Svartvit flugsnappare

● Bergfink

Ren

● Talltita

● Grönfink

Ekorre

● Tofsmes

● Grönsiska

Skogshare

● Svartmes

● Hämpling

Lämmel

● Blåmes

● Gråsiska

● Talgoxe

● Rosenfink

Lokaler
Dag 1: Hovran (Hällatornet), Hedemora Energi (svart rödstjärt), Lilla Holmsjön (aftonfalk), Borlänge
flygfält (ortolansparv), Hundhagen utanför Insjön, vägen väster om Siljan, Limå bruk. Slutmål: Idre
fjällanläggning.
Dag 2: Nipfjället, Nipstugan, en stig in i gammelskogen t.v. om vägen söder om Nipstugan, Klutsjön,
Funäsdalen och Gamla Prästgården. Kvällen: vägen mot Mittåkläppen med stopp vid bl.a.
Stortrappåsen, Messmörstjärn och Fålåtjärnen. Mittåkläppen, stopp på tillbakavägen vid Hågna.
Dag 3: Funäsdalssjön, n.v. änden, Lisnäset, fågelmatning i Funäsdalen, Fjällkällans stugby (lavskrika),
Flon (tretåig hackspett), Ljusnedals kraftverk, hökugglelokal (2 ggr), Flatruet.
Dag 4: Ormruet, tjärnarna upp mot Flatruet, Mittådalen (fika), Flatruet, Storsjöområdet, Tandåbron
(smålom), Kyrktjärn, Bottenbäcksviken (ingen tallbit), Storsjöns fiskecamp (middag), Flatruet.
Dag 5: Flatruet samt vägen dit och tillbaka, lunchpaus vid Björnån, gråspettslokal nära Insjön, middag
på gatukök i Djurås.
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