Resa till södra fjällen
Stockholms ornitologiska förening (StOF)
Lokaler vi besökte:
Dag 1: Hovran, Hedemora; Utanmyra-området, Sollerön (kornknarr men tyvärr inte
busksångare).
Dag 2: Orsa myrmarker; Lindänget, Näsen (järpe), Enåsjöfloten, Mesmörstjärn, Mittåkläppen.
(dubbelbeckasinspel)
Dag 3: Flatruet; Falkvålen, Stenruet, Mittådalen, Storsjö-området.
Dag 4: Mittåkläppen, Fjällkällans stugby (lavskrikor), Dalstensmyren, Tännäs slalombacke,
Ljusnedal
Dag 5: Njupeskär (jaktfalk), Orsa (gulhämpling)

Klockan fem på eftermiddagen den 13 juni, vid Alviks torg, samlades sexton fågelskådare för
en tripp till fjälls. Vi var antagligen väldigt laddade när vi packade ihop oss i de vita
minibussarna, som först skulle rulla till Hovran, en fågellokal nära Hedemora. Där hade vi
bland annat rosenfink, storlom, och från parkeringen kornknarr, den sistnämnda arten
upptäcktes med hjälp av min hörsel. Innan det var dags för lite sömn på Orsa camping, drog

vi efter det första stoppet på en busksångare som hade setts på Sollerön, samt en gulhämpling
runt Orsa, båda gav inget resultat.
Den andra dagen kännetecknades av skogsskådning, färd norrut mot Funäsdalen, och ett
smakprov på vad som komma skall. På morgonen begav vi oss ut till Brunnsmyren och
Näsen, ett skogsområde med myrmarker, återigen i Orsatrakten, i hopp om sjungande
videsparv. Letandet lyckades inte, men däremot upptäcktes en järpe, vilken många deltagare
fick mycken kryssarglädje av. Vidare kunde tofsmes räknas in. Området var delvis rätt
svårtillgängligt, men det var en mycket intressant biotop, som jag aldrig tidigare upplevt.
Jag hade inte heller upplevt fjällen i verkligheten sedan tidigare, och jag kände mig mycket
förväntansfull, nästan som ett barn kvällen innan julafton. Frågeställningar som ”är det fjäll
som ligger bakom det där skogsbeklädda berget”, och ”undrar hur långt det är kvar tills man
får se den där typiska överblicken över de massiva fjällen” ploppade upp i mitt huvud. Och
snart kom vi fram till Funäsdalen, och jag kunde inte stirra mig mätt på landskapet. Jag tror
att jag sade något i den här stilen till min pappa Kjell: så enkelt, ödsligt, karismatiskt och ack
så vackert.
Vi checkade då in på prästgården i centrala Funäsdalen, och enligt schemat skulle vi därefter
pricka in spelande dubbelbeckasin vid Mittåkläppen, ett fjäll beläget ganska nära vårt
basläger. Klockan fem var det avfärd, och då hade vi hunnit med att handla diverse
livsförnödenheter på närmaste ICA. Vi åkte in på en trevlig grusväg som ledde oss rakt in i
den svenska fjällvärlden. Längs vägen passerade vi vacker björkskog och silverklara sjöar,
och ljudet av bräkande bergfinkar hördes konstant. När vi inte kunde åka längre på vägen,
vandrade vi ut från de vita Europcar-bilarna upp på högre höjder. Det tog inte så lång tid
innan vi var framme vid spelplatsen, och det dröjde heller inte så länge innan någon hörde det
karaktäristiska spellätet. Vid den tidpunkten hade jag erfarenhet av dubbelbeckasinspel sedan
tidigare, men jag hade aldrig hört dessa fåglar, uppskattningsvis 3-4 stycken, så bra som nu.
Efter kvällens fina beckasinspel behövdes inga sömntabletter för min del.
Nästa dag var det sovmorgon, men ironiskt nog varade den såkallade ”sovmorgonen” tills
klockan sex. En timme senare bar det av till Flatruet för att leta efter fjällpipare. På vägen dit
stannade vi vid Mittådalen och kunde observera både forsärla och strömstare vid forsen. Lite
längre fram stöttes fem orrar, de var mycket vackra. När alla hade trängts ut ur bilen gjorde vi
några tappra försök att stöta upp någon fjällpipare på heden, men just dessa fåglar
misslyckades vi med att se. Några hundra meter längre ner fanns Falkvålen, och där gick vi
runt i myrmarkerna. Det var många som fick sig ett gott skratt när jag och Ulo drog på oss
svarta sopsäckar i brist på vettiga kläder, och Micke ”kasaken” med sitt gröna paraply mitt ute
i blåsten och fjällkedjan. Här kunde samtliga avnjuta en sjungande lappsparvshane, som var
hur läcker som helst. Det fanns också några smalnäbbade simsnäppor i de små gölarna, fast de
var relativt blyga.
Vi hade verkligen bestämt oss för att se fjällpipare. Några andra skådare gav oss tipset om en
häckning i närheten, fast det var på ett ganska stort gångavstånd. Det blev en strapats utan
dess like. De skådare som hade bäst kondis låg i täten, och det blev även dem som fick skåda
fjällpiparen, som flög över fjället och lät lite. Inget höjdarobs, men man såg och hörde vad det
var. Efter denna trevliga vandring förtärdes lite kryssargodis. Dagen innan hade vi beställt
mat från en restaurang mitt ute i ingenting, och dit styrde vi nu vår kosa. Jag tog en mycket
god, färsk, stekt röding med potatis och remouladsås. Norrlänningarna kan verkligen laga mat
(och vilka gulliga och gosiga mjukdjursrödingar de sålde). När vi kom hem var det dags för
artgenomgång och kryssarskål. En hutt för varje kryss blev det. Stackars lille Arvid (12 år).

Den tredje dagen kännetecknades av fjällbestigning, lavskrikor, och span efter smålom. Som
ni kanske vet så har ju inte Magnus smålom, så vi ansträngde oss väldigt mycket för att leta
reda på den. Men först skulle vi göra lite andra roliga saker först. Vi började dagen med att
bestiga Mittåkläppen, det var krävande, brant, men det var också väldigt givande, med
ringtrast, vinterhämpling, och fjällvråk. Naturen var i ett kapitel för sig. Apropå ingenting, så
var vattnet hur gott som helst. Den som har smakat rent, kallt fjällvatten vet vad jag talar om.
En annan trivial faktum var att jag somnade på toppen, efter att jag hade förtärt några för mig
allergena ämnen.
Efter bestigningen åkte vi till Tänndalen för att möta lavskrikan. Vi var utrustade med
falukorv och hamburgerkött, och det dröjde inte så länge tills den första skrikan kom upp från
ingenstans. Det blev bara fler och fler. Den är en så vacker fågel, inte färgglad, men mycket
stilig med färger som passar precis ihop. Jag tror verkligen att det var Gud som skapade
den… Den tjattrar och småpratar, flyger tyst och ljudlöst, och klänger sig akrobatiskt i träden.
Han är också mycket intelligent. Jag var faktiskt gråtfärdig på grund av upplevelsen och det
faktum att de var hur söta som helst. Efter detta ”magiska ögonblick” åkte vi vidare och
besökte några andra lokaler, vi letade främst efter smålom, som Magnus inte hade på
Sverigelistan, innan det var dags för kryssarsup och skådarsömn.
Den sista skälvande dagen. Vi åt frukost, packade våra prylar och pinaler, och stack iväg
söderut, där en häckande jaktfalk vid Fulufjället hade larmats ut. Det tyckte alla lät väldigt
intressant. Jag slaggade i bilen på väg dit. Med svettigt underställ och för trånga stövlar. Mina
fötter mådde inte bra efteråt.
På parkeringen avnjöt jag en ciabatta med gorgonzola på, det är något ni också borde testa.
Men det var bara förrätten. Efter att vi gått runt i cirklar på nationalparkens naturum vandrade
vi de två kilometrarna till den öppna plats där SOF-volontärer i blåa västar stod. Från stället
kunde man se det mäktiga Njupeskärsfallet som är Sveriges längsta. Guiderna visade oss
boet som var ganska svårt att hitta, och där fanns det fyra dunklädda jaktfalksungar, med
skalligt runt huvud som bara väntade på att bli servade med mat från honan. Och så fick man
vänta. Och plötsligt så fanns hon bara där. Hon var en riktig snygging, när hon satt och
fördelade bytet (fjällripa?) till de matglada ungarna. Vilken upplevelse! Att utfodra sina ungar
tar sin tid, men snart var hon klar och flög elegant iväg med fina, kraftiga vingslag.
Nu var det dags för en matbit på hotellet i Älvdalen. Snart var vi ute på vägen igen, med fokus
videsparv på en ödslig grusväg, och en gulhämpling, samma ställe som vi tidigare försökt på
under resan. Videsparven såg vi inte en skymt av, men däremot fick vi i Evas bil se en ung
kungsörn (det lönar sig inte alltid att vara först) . Efter några minuters spaning och lyssning
prickade vi också in gulhämplingen i Orsa, mitt i en fågelskådares trädgård.
Det här tyckte jag var en mycket givande resa, det är alltid kul att se nya miljöer, träffa nya
människor, äta god mat, och inte minst, jag fick många vackra fågelupplevelser (och fick fem
Sverigekryss så nu är jag uppe i 250 251). Vi såg 122 arter totalt på resan.
Ernst Rydén (15 år)
.
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Arter vi såg:
● Knölsvan
● Sångsvan
● Grågås
□ Kanadagås
● Bläsand
□ Snatterand
● Kricka
● Gräsand
□ Stjärtand
□ Årta
□ Skedand
□ Brunand
● Vigg
□ Bergand
● Alfågel
□ Sjöorre
● Svärta
● Knipa
□ Småskrake
● Storskrake
● Järpe
● Dalripa
□ Fjällripa
● Orre
● Tjäder
● Fasan
□ Smålom
● Storlom
● Skäggdopping
□ Gråhakedopping
□ Svarthakedopp.
● Gråhäger
□ Bivråk
● Brun kärrhök
● Duvhök
● Sparvhök
● Ormvråk
● Fjällvråk
● Kungsörn
□ Fiskgjuse
● Tornfalk
● Stenfalk
□ Lärkfalk
● Jaktfalk
□ Vattenrall
□ Småfl. sumph.

● Kungsfågel
□ Rörhöna
□ Sothöna
● Trana
□ Mindre strand
● Fjällpipare
● Ljungpipare
● Tofsvipa
□ Mosnäppa
□ Kärrsnäppa
□ Myrsnäppa
● Brushane
□ Dvärgbeck.
● Enkelbeck.
● Dubbelbeck.
● Morkulla
● Småspov
● Storspov
□ Svartsnäppa
● Rödbena
● Gluttsnäppa
● Skogssnäppa
● Grönbena
● Drillsnäppa
● Smaln. sim.
● Fjällabb
● Dvärgmås
● Skrattmås
● Fiskmås
□ Silltrut
● Gråtrut
□ Havstrut
● Fisktärna
● Silvertärna
● Tamduva
● Skogsduva
● Ringduva
□ Turkduva
● Gök
□ Hökuggla
□ Slaguggla
□ Lappuggla
□ Hornuggla
□ Jorduggla
□ Pärluggla
● Tornseglare

□ Göktyta
□ Gråspett
□ Gröngöling
□ Spillkråka
● Större hacksp.
□ Mindre hacksp.
□ Tretåig hacksp.
● Sånglärka
□ Backsvala
● Ladusvala
● Hussvala
● Ängspiplärka
● Trädpiplärka
● Gulärla
● Forsärla
● Sädesärla
□ Sidensvans
● Strömstare
● Gärdsmyg
● Järnsparv
● Rödhake
● Näktergal
● Blåhake
● Rödstjärt
● Buskskvätta
● Stenskvätta
● Ringtrast
● Koltrast
● Björktrast
● Taltrast
● Rödvinget.
□ Dubbeltrast
● Gräshoppsång.
● Sävsångare
□ Kärrsångare
● Rörsångare
□ Härmsångare
● Ärtsångare
□ Törnsångare
● Trädgårdss.
● Svarthätta
□ Lundsångare
● Grönsångare
● Gransångare
● Lövsångare
□ Grå flugsn.

● Svartvit flugsn.
□ Stjärtmes
□ Entita
● Talltita
□ Lappmes
● Tofsmes
● Svartmes
● Blåmes
● Talgoxe
● Nötväcka
□ Trädkrypare
● Törnskata
□ Varfågel
● Nötskrika
● Lavskrika
● Skata
● Kaja
● Kråka
● Korp
● Stare
● Gråsparv
● Pilfink
● Bofink
● Bergfink
● Grönfink
● Grönsiska
● Hämpling
● Gråsiska
□ Mindre korsn.
● Större korsn.
● Rosenfink
□ Tallbit
● Domherre
□ Stenknäck
● Lappsparv
□ Snösparv
● Gulsparv
□ Ortolansparv
□ Videsparv
● Sävsparv
● Kornknarr
● Blå kärrhök
● Vinterhämpling
● Gulhämpling

Totalsumma: 122

