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Fågelskådare på väg... 
 
 

Fjället som hemvist 
 
För undertecknad var detta den andra längre resan med StOF, där den första 
tidigare gått till Hornborgarsjön. Fågelskådning i mer ambitiös omfattning är 
en syssla som för mig under 2011 gick från löst sammanhållna tillfälligheter 
till planerade avsikter. 

Det har funnits naturupplevelser med fåglar i centrum som gjort starka 
intryck tidigare. Nästan alla dessa härrör från somrarna kring 
morföräldrarnas gård i Västerbotten och de arter som återvände dit varje år: 
tranor, storspovar, ladusvalor, etc – liksom ett fantastiskt möte med 
lappuggla. För en måttligt erfaren skådare med detta bagage tillsammans 
med möten med ripor, fjällabbar och fjällvråkar på vandring i den svenska 
fjällvärlden, har det varit oreflekterat självklart att se dessa arter i sin 
naturliga hemvist och inte på sträck någonstans i södra Sverige. 

Insikten om att detta inte är någon självklarhet kom krypande under 
veckan när alla i gruppen ständigt återkom till att en av resans stora 
behållningar var att möta fåglarna just där, på fjället, på försommaren: 
Tranorna stod på myren mellan Tännäs och Idre och bevakade uppmärksamt 
varje vår rörelse trots det långa avståndet; spovarna och snäpporna som 
mornade sig vid tjärnarna utmed vägen upp till Flatruet; ringtrasten som 
sjöng och sjöng på bergsluttningen... 



Dag 1: Hovran, vägen väster om Siljan 
 
Nio damer och sju herrar möttes vid Alviks Torg på fredag eftermiddag och 
avreste förväntansfulla norrut i två minibussar med Hovran som första 
anhalt. Södra Dalarnas viktigaste fågelsjö solade sig i ljumt försommarljus 
och vi samlade där på oss något dussin arter som fiskljuse, storlom och 
sångsvan. Naturen kring Hovran är fortfarande lummig och relativt mellan-
svensk till sin karaktär, och det kuperade landskapet som så mycket av det 
vackra Dalarna består av har här bara börjat ge sig till känna. 
 

 
Hovran och ängarna intill sett från fågeltornet. 
 
Efter middag i fält gick resan vidare via vägen väster om Siljan och 
Siljansnäs. Utefter en sträcka på någon kilometer mellan Lundbjörken och 
Björka Fäbod fanns hopp om att se lappuggla efter tips från lokala skådare. 
Vi körde därför långsamt, lyssnade och spanade. Vi stannade även till ett tag 
och sträckte på benen, men endast morkullor och gök gav sig till känna. Vår 
näst största uggla såg vi aldrig till denna kväll trots häckade par i trakten och 
drog därför vidare mot Orsa. 
 
 

Dag 2: Vidare norrut, Mittåkläppen 
 
Efter en sen ankomst till vandrarhemmet i Orsa reste vi vidare norrut mot 
Härjedalen tidigt följande morgon. På väg mot Funäsdalen kan nämnas en 
fin obs på sittande pilgrimsfalk på ett hygge intill landsvägen, liksom ett par 
smålommar vid "Sjöändan"/Halvfarsdammen – en rastplats utmed 
Inlandsvägen som kan rekommenderas. Här hördes även resans första 
kungsfåglar bland tallarna invid sjön. Väl framme i Funäsdalen installerade 
sig gruppen på vandrarhemmet som skulle bli resans basläger. 
Förnödenheter inhandlades därefter innan vi återsamlades senare på 
eftermiddagen.  



 
Utsikt mot Ramundberget och dalen där resans första fjällvråk sågs. 
 
Huvudmålet för eftermiddagens exkursion var dubbelbeckasin och ringtrast 
på Mittåkläppens sluttningar. Vägen dit gick via Bruksvallarna och kantades 
av både spontana och planerade stopp vid intressanta platser som 
Stortrappåsen, Messmörtjärn och Fålåtjärn. Vid en av utsiktspunkterna 
upptäcktes resans första fjällvråk högt över dalen. Otaliga, sjungande 
rödvingtrastar, den första bergfinken, den första vadaren (rödbena), 
silvertärna samt en skymt av en dalripa i ett par snår sågs också på vägen. 
Framme vid Storkläppvallen lämnades bilarna för vidare vandring till fots 
upp mot Mittåkläppen. 

Vi fann platsen där dubbelbeckasin enligt uppgift regelbundet spelsjöng 
och tanken var att stanna till där senare om aftonen på väg ned från fjället. 
Sällskapet gjorde dock ett försök och höll sig tysta. Efter en stund hörde 
plötsligt ett (1) läte från snåren. Sedan tystnad. Mer blev det heller inte och 
vi drog vidare. 

Här fick vi även en bra obs på en fågel som kom att förfölja oss under 
hela resan: göken. Denna blev så frekvent och förvillade oss så ofta i 
samband med artbestämning av mindre rovfåglar vi bara fick en skymt av, 
att vi för dessa tillfällen utvecklade rovfågelstaxonomin och uppfann en ny 
art – gökfalken. I gränsen mellan fjällbjörkskog och kalfjäll skämde även 
nordens näktergal (blåhaken) bort oss med sin skönhet och sin sång med den 
blå hakklappen glänsande och dallrande i vinden. 

Många svenska fjäll ser ut som en stövel: Branta på ena sidan och 
mjukare, sluttande på den andra. Vi kom mot Mittåkläppens branta sida och 
vandringen upp på fjällsluttningen gick i små serpentiner för att spara på 
krafter och knän. Vädret blev dock allt mer hotfullt och åskan drog in från 
öster. Efter en paus på sluttningen valde vi att återvända ned utan ringtrastar 
för att inte bli sittande helt exponerade för den annalkande åskstormen vars 
blixtar vi såg närma sig på någon kilometers håll. 



 
Gruppen på väg mot Mittåkläppens brantare partier. 
 
Innan nedfärden hade vi fin, lång obs på jorduggla. Det som gjorde denna 
minnesvärd var den ovanliga utsiktspunkten. Högt ovan fågeln kunde vi 
följa dess flykt ett gott stycke innan den försvann i fjällbjörkskogen. Det 
kom rejält med regn på vägen ned och stigen vi vandrade blev till en bäck. 
Av dubbelbeckasinerna hördes inget mer i ovädret, så det enda lätet vi hört 
på vägen upp blev plötsligt mycket mer värt. Tillbaka i baslägret gjordes 
sedan artgenomgång och någorlunda tidig kväll. 
 
 

Dag 3: Över Flatruet, Ljungdalen 
 
Vägen över Flatruet förbinder Mittådalen och Ljungdalen. Flatruet är inte 
bara ett fantastiskt namn på en plats, det är även en fantastiskt vacker plats. 
Att det är Sveriges högst belägna allmänna väg är mest kuriosa (den når 
knappt tusen meter över havet), det är lågfjället och högplatån i sig som är 
attraktionen. Dagar med hygglig sikt ser man bort mot de mäktig 
Helagsfjällen längst norrut i Härjedalen på gränsen till Jämtland. 

Resan upp mot Flatruet var som undertecknad föreställer sig en safari: 
Förbi tjärnar och mossar, gläntor och myrmarker sökte vi oss sakta uppåt; 
skjutdörrarna på bilarna öppna i den soliga, svala morgonen med ännu litet 
dimma över tjärnar och vattenpussar. Spännande, exotiskt, vackert– och med 
en föredömlig avsaknad av människor! 

Det var en magisk morgon och känns efteråt som ett av de absolut finaste 
avsnitten på resan. Förväntan låg i luften och alla njöt. I tur och ordning 
visade de upp sig: småspov, grönbena, drillsnäppa, gluttsnäppa, osv – alla 
vadarna hemma i sin egen miljö. I den högre terrängen innan kalfjället fick 
vi fin obs på rödstjärt sjungande högst i en tall intill vägen. Under morgon-
fikan ännu litet högre upp ovan trädgränsen noterades bergand tillsammans 
med ett par häckande stenskvättor. 

 



Väl uppe på Flatruet parkerade vi och sökte oss västerut mot ett system av 
småsjöar och tjärnar ett par kilometer bort för att leta fjällpipare. En grupp 
fjällabbar visade sig på avstånd och de som livskryssade denna art fick ett 
fint tillfälle till att se sig mätta på dem. Ett par flygande fjällpipare fångades 
av några i gruppen, dock på mycket långt håll. Här sågs även brun kärrhök. 

Återigen rullade åskan in över fjället när vi vände tillbaka, men denna 
gång cirklade den runt oss på avstånd utan att nå fram. På vägen tillbaka fick 
vi även en serie underbara obsar på lappsparvar som flyttade sig mellan 
tuvor och buskar medan de sjöng för oss. Tiden medgav inte att vi sökte oss 
österut på Flatruet till de tjärnar där simsnäpporna sannolikt fanns. Vi drog 
vidare mot Ljungdalen med stopp för strömstare en bit innan byn. 

Under uppresan fick alla deltagare önska två fåglar som de helst av allt 
ville försöka se under våra dagar i fjällen. I samband med avfärden hade en 
rosenstare rapporterats i Ljungdalen. Möjligheten att lägga ett sådant kryss 
till samlingen lockade alla i gruppen och denna kom upp på mångas 
önskelista. När vi nu anlände till Ljungdalen något dygn senare hade den 
dock lämnat området. 

Färden gick därför till Storsjödeltat där dess stora koloni dvärgmåsar blev 
huvudnumret. Vid Storkyrkotjärn inte så långt därifrån, intill kyrkan, stegade 
brushanar runt på holmen i den lilla dammen. Här mötte vi ytterligare en 
grupp dvärgmåsar vars tärnlika och fjädrande flykt runt, runt dammen i jakt 
på föda var mycket sällsam och vacker. Efteråt var det flera som höll dessa 
dvärgmåsar som den finaste upplevelsen under resan. Vid kyrkan kom 
regnet för första gången denna dag, men vi fick med oss både storspov och 
ljungpipare från platsen innan vi åkte. 

På vägen tillbaka över Flatruet korsade en tjäder i maklig takt grusvägen 
just framför oss, obekymrad om att den var i vägen och kunde blivit 
överkörd. 

 

 
Mörka, låga moln över Flatruets högplatå. 



Dag 4: I närområdet 
 

Under resans fjärde dag kom och gick duggregnet och vi rörde oss i stort sett 
i närområdet kring Funäsdalen. Under förmiddagen skådade vi kring 
Funäsdalssjön där vi bland annat såg ett par grupper med svärtor. 

Vi besökte sedan Elliseum skapat av konstnärsparet Bengt och Gunilla 
Ellis, med ateljé, bostad och utställningslokal. Vi hade fått tips om ett par 
intressanta observationer i grannskapet men fann inte det vi sökte. Vi fick 
istället en guidad tur genom Elliseums utställning och ett par av deltagarna 
köpte med sig av hantverket som omfattade både konst- och bruksföremål. 

Vid Fjällkällans semesterby mötte vi sedan den sällskapliga och vackra 
lavskrikan. Rustade med bröd och falukorv lockade vi strax till oss en grupp 
fåglar. Vi stannade en god stund så att alla som ville skulle få chansen att 
locka fram dem till sig. Upplevelsen av att känna fågeln i sin hand, den ringa 
tyngden och klornas lätta kramande runt handens fingrar var en speciell 
naturupplevelse och det kändes som man kom fågeln nära inte bara fysiskt. 

Denna fjärde dag började allt fler utnyttja resorna mellan lokalerna till att 
ta en tupplur. På landsvägen intill en fjällsida kallad Ormruet vaknade dock 
alla till när vi stannade på landsvägen efter skymt av rovfågel. Efter 
tålmodigt spanade uppåt sluttningen fann vi två olika individer – en ringtrast 
och en fjällvråk. 

Ringtrasten med sin klara, vita krage sjöng och sjöng högt upp på 
bergsluttningen samtidigt som fjällvråken i lugn och ro två kikarfält till 
höger putsade sina fjädrar i boet i en knotig tall. Liksom så många gånger 
tidigare lämnade vi nöjda platsen en god stund senare fast fåglarna ännu var 
kvar. 

Vi gjorde även en kortare vandring upp på Ånnfjället i Anåfjällsområdet. 
Här las mindre arter som talltita och svartvit flugsnappare till artlistan. Uppe 
på fjällsidan skymtade sedan ytterligare ett par ringtrastar. Vi återvände 
sedan för vår sista övernattning i Funäsdalen. 
 
 

Dag 5: Nipfjället och Njupeskär 
 

Orter i fjällkedjan som lever på sin vintersäsong är mer än lovligt ödsliga 
under sommaren. De känns nästan som vissa av dem är litet obekväma med 
sig själva under denna tid. Kanske skäms de över att deras på vintern livliga 
och vackra skidsystem visar sig som stora, bruna sår på sluttningarna under 
sommarhalvåret. I Idre forsätter exploateringen av fjällen på gott och ont och 
branschen visar stor tilltro till fortsatt kalla och snörika vintrar i vår del av 
världen. 

Resan mot Särna och Idre gick med ett par spontana snabbstopp via 
Tännäs och det var riktigt råkallt när vi anlände till Nipfjället för ny chans på 
fjällpipare. Med Städjans karaktäristiska silhuett i öster samlade vi ihop oss 
och gick efter en kort, kall fika iväg på en av lederna. 

Av vadaren såg vi dock intet, men de som aldrig kryssat fjällripa kunde 
nu göra det med besked: Ett äkta par som sökte föda dök plötsligt upp på 
vandringsstigen rakt framför oss något hundratal meter från parkeringen. Det 
var oskygga och börja dra sig undan endast något tiotal meter ifrån oss. Att 
vi kom dem så nära gjorde att alla – nästan utan kikare eller tub – kunde 
detaljstudera deras vackra dräkt, se skönheten i varje fjäder och hur otroligt 
välkamouflerade de är mot fjällets färger. Vi kunde även notera hannens 
taktik att försöka locka bort oss från honan genom att gå ifrån henne och 
försöka få oss efter. 



En stund senare fick två av deltagarna en skymt av snösparv som därmed 
kunde föras upp på artlistan. I övrigt sågs ytterligare trädpiplärkor som vi 
sett i stort antal på många lokaler. 

Ännu en gång samlade vi ihop oss för att ta oss mot vår sista anhalt. 
Resan till Fulufjällets nationalpark och Sveriges högsta vattenfall Njupeskär 
hade ett huvudsakligt skäl: jaktfalk. Vi visste att det även i år häckade ett par 
intill fallet. Denna säsong var boet placerat något högre på klippan på den 
vänstra sidan än året innan, varför man skulle behöva ta sig högt upp åt 
höger (norr) för att få en skymt av den magnifika fågelns bo. Vädret växlade 
som det gjort dagen innan men artade sig rätt gott. 

Hela sällskapet följdes åt till en raststuga med fin utsikt över fallet och 
dalen nedanför, varpå sedan delar av gruppen sökte sig upp på fjället. Vi 
som gick uppåt stannade till flera gånger på den rejält branta stigen och 
spanade mot boet och ut över landskapet. Så plötsligt ropar den förste i ledet 
till: Där! Seglande en bit ovan krönet dök den upp norrifrån, stor och mäktig. 
Den hängde en stund på uppvindarna över oss och gled sen utom synhåll. Vi 
stretade vidare. 

Så drev den stora rovfågeln åter över kammen och inom synhåll. Fler än 
undertecknad kände adrenalinet rinna till och pulsen höjas. Den hängde igen 
en stund ovan oss, gled sen åter utom synhåll. Det var över och den återkom 
inte. Trots att det var en relativt kort observation kändes det som ett stort 
ögonblick och mötet var ändå på något sätt långt och rikt. Vi kände oss 
lyckligt lottade. Flera uppfattade den som "vråklik". Men så är det den 
största falken jämnstor med ormvråk. 

På vandringen åter till bilen gjordes ytterligare ett par fina obsar på de 
vadare som mött oss på många andra platser. Vi samlade ihop oss för sista 
gången och körde mot Stockholm. Resans sista kryss blev gråsparv utanför 
en viss global, amerikansk snabbmatsrestaurang i Borlänge.  

 

 
Städjans karaktäristiska silhuett sedd från leden vid Nipfjället. 
 
 



 

Tid och plats 
 
I arter räknat blev det tiotalet färre än resan som gjordes 2008 och antalet 
landade på totalt 114. Detta blev en resa för dem som föredrar kvalitet 
framför kvantitet! Våra två utomordentliga ledare var ense med oss om att 
det är sällsynt med en resa som ger så många, så långa och fina obser-
vationer som vi hade denna gång. Inte sällan var det vi som lämnade fågeln 
och inte den oss. 

Bland dessa fantastiska observationer återfanns även målarter som 
blåhake, lappsparv, ringtrast och fjällvråk – möten som ingen deltagare 
behöver läsa denna reserapport för att minnas. På en sådan resa blir inte 
själva kryssandet till ett självändamål. Det blir en fest för den som vill njuta 
av fåglarna och den naturupplevelse det ger – och vi fick det i fjällen där de 
hör hemma. 

Utöver dessa fanns sedan allas enskilda favoriter alltifrån de sällskapliga 
lavskrikorna till dvärgmåsarna vid Storkyrkotjärn eller den mäktiga falken 
vid Njupeskär. Detta blev även däggdjurens resa. Redan vid Hovran syntes 
en rödräv stryka runt knutarna vid en igenbommad sommarstuga på andra 
sidan sjön. Utöver våra bevingade vänner kunde vi också kryssa ren, 
fjällämmel, ekorre, gråsiding och älg. 

Att resa med andra är både lärorikt och roligt. Det är alltid någon som 
kan berätta något om den art som just observerats, komma med tips om hur 
den skiljer sig från en snarlik eller hur lätet lättare kan memoreras. 

Bara att vistas i fjällen om försommaren när det är ljust dygnet runt är 
fantastiskt. Lägg till det ett muntert gäng fågelfantaster – vad kan gå fel? 
Resen är en klassiker och lär återkomma i många år. Åk med någon gång, 
gör det! 
 
 
Magnus Stenmark 
 



Artlista 
 
● Knölsvan 
● Sångsvan 
● Grågås 
● Vitkindad gås  
● Kricka 
● Gräsand 
● Skedand  
● Vigg  
● Bergand 
● Svärta  
● Knipa  
● Småskrake 
● Storskrake  
 
● Dalripa 
● Fjällripa 
● Tjäder  
● Smålom 
● Storlom  
● Svarthakedopping 
● Gråhäger  
 
● Brun kärrhök  
● Sparvhök 
● Ormvråk 
● Fjällvråk  
● Fiskgjuse 
● Tornfalk 
● Pilgrimsfalk 
● Stenfalk  
● Lärkfalk 
● Jaktfalk  
 
● Trana 
● Fjällpipare 
● Ljungpipare 
● Tofsvipa  
● Brushane 
● Enkelbeckasin 
● Dubbelbeckasin  
● Morkulla 
● Småpov 
● Storspov  
● Rödbena 
● Gluttsnäppa 
● Skogssnäppa 
● Grönbena 
● Drillsnäppa  
 
 
 
 

● Fjällabb  
● Dvärgmås 
● Skrattmås 
● Fiskmås  
● Gråtrut  
● Fisktärna 
● Silvertärna 
 
● Tamduva 
● Skogsduva 
● Ringduva  
● Gök  
● Hökuggla  
● Jorduggla 
● Tornseglare 
● Större hackspett 
● Backsvala 
● Ladusvala 
● Hussvala 
 
● Ängspiplärka 
● Trädpiplärka 
● Gulärla  
● Sädesärla  
● Strömstare 
● Järnsparv 
● Rödhake 
● Näktergal 
● Blåhake 
● Rödstjärt 
● Buskskvätta 
● Stenskvätta  
 
● Ringtrast  
● Koltrast 
● Björktrast 
● Taltrast 
● Rödvingetrast  
● Sävsångare  
● Härmångare  
● Trädgårdssångare 
● Svarthätta  
 
● Gransångare 
● Lövsångare 
● Kungsfågel  
● Svartvit flugsnappare  
● Talltita  
● Tofsmes 
● Blåmes 
● Talgoxe 
 

● Nötväcka  
● Nötskrika 
● Lavskrika 
● Skata 
● Kaja  
● Kråka 
● Korp 
● Stare 
 
● Gråsparv 
● Pilfink  
● Bofink 
● Bergfink 
● Grönfink 
● Grönsiska  
● Gråsiska 
 
● Mindre korsnäbb 
● Större korsnäbb  
 
● Domherre  
● Lappsparv 
● Snösparv 
● Gulsparv  
● Sävsparv  
 

Totalt: 114



Lokaler 
 

Dag 1, fredag 10 juni 
Hovran 
Vägen väster om Siljansnäs mot Mora, sträckan Lundbjörken – Björka fäbod  
 

Dag 2, lördag 11 juni  
Orsa Camping 
Sjöändan på Inlandsvägen (koordinater 614540/144001) 
Halvfardammen 
Vägen till Mittåkläppen, stopp bl a vid Stortrappåsen, Messmörtjärn, Fålåtjärn, minnesstenen 
Jenspervallen 
Mittåkläppen 
 

Dag 3, söndag 12 juni  
Tjärnar och platser utefter vägen till Mittådalen och Flatruet 
Flatruet, Getryggen, Falkvålen 
Storsjödeltat 
Tandån 
Kyrktjärn 
Gammelgården i Ljungdalen 
 

Dag 4, måndag 13 juni  
Funäsdalssjön 
Elliseum 
Fjällkällans fritidsby 
Ormruet 
Lillåsens fäbod 
Ånn-fjället i Anåfjällsområdet.  
 

Dag 5, tisdag 14 
Dalstensmyren 
Nipfjället 
Fulufjället (Njupeskär).  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En i hast utrymd minibuss på en grusväg i Härjedalen… 


