Reserapport Södra Fjällen torsdagen 13 juni - måndagen 17 juni 2019
Deltagare:
Per Helgesson och Magnus Stenmark reseledare, Kerstin Nordenadler, Roger Månsson,
Lieselotte Hanisch, Claes Andreasson, Gustav Knall, Monica Ahlberg, Christina Lilja, Håkan
Lilja, Klas Reimers, Leif Lövström, Björn Dahlbom, Peter Randén, Jan Boije och
reseskildrare Per Claesson.

Det tajta Fjällengänget för ovanlighetens skull utspridd vid kanten på Fulufjället. Foto Klas Reimers

Sammanfattning:
Södra Fjällengänget 2019 var och är för att citera en av våra reseledare Per Helgesson ett
synnerligen taggat, socialt och trevligt gäng. Resan kom att bjuda på många härliga stunder
tillsammans och därtill ett enastående väder. Men vi kom inte bara att ha tur med vädret utan
vi kom så klart också att uppleva fåglar. Allt från läten och fjärran observationer till
drömobservationer på nära håll, liksom årskryss och livskryss. Resan bjöd på sammanlagt 116
arter mycket tack vara våra engagerade och kunniga reseledare Per Helgesson och Magnus
Stenmark. Varje år får deltagarna satsa en slant på antal skådade arter under resan. I år kom
prispotten att delas lika mellan Jan Boije och Claes Andreasson, som hade gissat på att
gruppen skulle få se 115 respektive 117 arter på resan.
På alla fågelresor finns det alltid en så kallad ”säker” art som inte riktigt vill ställa upp. I vårt
fall var det Forsärlan. Den så säkra lokalen Mittådalen bjöd visserligen ganska tidigt på resan
på en Forsärla, men större delen av gruppen fick inte möjlighet att se den och ärlan var efter
de första observationerna svårflörtad trots ideliga stopp längs brusande vattendrag. Det kom i

stället att dröja till resans sista dag innan forsarna vid Njupeskär levererade, till och med i
form av två Forsärlor för de som hade tur.
En efterlängtad Forsärla. Foto Klas
Reimers

Som framgått ovan gjorde
reseledarna ett fantastiskt jobb,
men även solen har sina fläckar.
Över listan av målarter för resan
saknades nämligen den klassiska
fjällarten Iberisk Gransångare
som gruppen fick uppleva vid
Fulufjällsgården på resans sista
dag. Undertecknad förutsätter att arten är upptagen på målartslistan tills nästa år.
Nedan följer nu en redogörelse för gruppens händelserika skådardagar i fjällen i Norra
Dalarna och Härjedalen.
Dag 1
Deltagarna dök upp punktligt kl. 08.00 till de väntande minibussarna vid Radisson Blu
Waterfront Hotel bredvid Stockholms Centralstation med undertecknad som siste deltagare att
ansluta. Resdagen kom att bjuda på ett ostadigt väder tidvis med regn, vilket nu känns som ett
minne blott efter det strålande väder som levererades under resten av resan. Enligt hävd inleds
skådandet först vid gränsen till Västmanlands län. Deltagarna var taggade att komma igång
med skådandet och några lyckliga kom tidigt på resan att skåda en Orre genom bilrutan. Det
första officiella stoppet på resan var Hovran. En sjö (selsjö) som bildats av en vidgning av
Dalälven strax utanför Hedemora i södra Dalarna. Hovran är en traditionell lokal för
Rosenfink och bjöd även denna gång på en vackert sjungande hanne från fågeltornet. Vid
Hovran skådades bland också Havsörn, Brun Kärrhök och Sparvhök. Artbestämningen av den
senare dröjde dock då fågeln bland annat hade en vitaktig hjässa som förbryllade deltagarna.
Andra välsedda arter på plats var Buskskvätta, Sävsångare, Ladusvala och Tornseglare.
Näktergalen kunde höras sjungande från buskarna i närheten av tornet.

Återsamling för färd mot nya
fågellokaler. Foto Roger Månsson

Den första resdagen med
slutdestination Idre Fjäll
bjöd på ytterligare två
längre stopp. Dels vid Limå
bruk och dels vid Lindänget.
Limå bruk beläget i
närheten av Siljansnäs bjöd
på fin skådning över de
närbelägna åkarna med bland annat stora flockar av ringduvor, en grupp Storspovar och ett
Tranpar. Resans första Tornfalk svepte fram över skyn. Största begivenhet var en sjungande
Rödvingetrast som intubad gav samtliga en fin minnesbild av platsen. Lindänget kom också
att visa sig från sin bästa sida. Lindänget vid Orsasjöns strand omgivande av betande
strandängar med en plattform belägen på fint skådaravstånd från vattnet. Flertalet
Enkelbeckasiner spelflög runt plattformen och i strandkanterna kunde deltagarna skåda allt
från Storspov och Brushane till Silvertärna och inte mindre än två Årtahannar. Längre ut i
sjön skymtades ett Storlomspar.
Efter en lång resdag angjorde gruppen till sist Idre vid 20-tiden på kvällen. Väl där återstod
innan incheckning ett stopp vid näset utanför Idre kyrka i Österdalälven. Målart var
Dvärgmås, men i dess avsaknad fick gruppen i stället se bland annat Smålom, Storlom,
Gluttsnäppa och resans andra Tornfalk som svepte över oss vid strandkanten. Väl vid Idre
Fjäll återstod att göra oss hemmastadda, sedvanlig artgenomgång och vila inför
morgondagens fjällskådning.
Dag 2
Morgonen var dimmig när vi satte oss i bilarna för den korta resan upp till toppen på
Nipfjället. Med nedvevade rutor kunde vi längs vägen höra sjungande Gransångare och
Bergfink. Trollet Nip log ett finurligt leende mot oss när vi passerade honom på väg mot
topparkeringen. Kanske visste han att vårt besök skulle bli lyckosamt. Väl på toppen
skingrades dimman. Solen tittade fram och fjället samt den omgivande skogen lystes upp.
Ganska omgående lokaliserade gruppen en Fjällripa. Trots försök att kamouflera sig bakom
en sten kunde vi se fågelns huvud och stjärt sticka ut. Senare kom gruppen att se hela fågeln

bättre från motsatt riktning. Därefter började sökandet efter Fjällpipare. Medan vi letade hörde
vi sjungande Ringtrast och skådade flertalet Ljungpipare. En grupp vilsna Ölandsskådare till
trots som lite planlöst irrade framför oss över fjället lokaliserade vi en Fjällpipare på långt
håll. Det vita v-et syntes vackert i kikaren när fågeln med hastiga ryck rörde sig bort från oss.

Nipfjället i Morgondimma. Foto: Per Claesson

På väg ned från Nipfjället stannade vi till för en kort fika vid Nipfjällets nedre parkering. Här
fick vi ta del av när en Bergfink, Lövsångare och Trädpiplärk bjöd upp till sång från varsina
närbelägna granar. Efter Nipfjället fortsatte vi resan norrut längs väg 311 mot Funäsdalen.
Resan bjöd på några stopp bland annat vid ett Sångsvanspar i en tjärn med honan ruvande.
Mitt på eftermiddagen angjorde vi Funäsdalen och tog in på Gamla Prästgården. Deltagarna
gavs lite tid att proviantera, vila och äta inför kvällens resa till Mittåkläppen och de hägrande
Dubbelbeckasinerna.
Och nog fanns det mål och mening med vår färd, men även vägen till Mittåkläppen var mödan
värd. En av resans större begivenheter blev den Dalripa som vi ofint kom att störa
sandbadandes längs vägen. Förlägen över våra blickar lämnade den raskt scenen för den
skyddande björkskogen. Vägen mot Mittåkläppen bjöd också på Blåhakehona och Gulärla av
den nordliga rasen Thunbergi.
Det var stövlar på som gällde inför promenaden upp mot spelplatsen. Välskodda kunde vi
sedan plaska upp för stigen som bitvis förvandlats till en bäckfåra. Trots att vi var
förhållandevis tidiga till spelplatsen kunde vi omgående lokalisera det välbekanta lätet av ett
rör pingisbollar som släpps ut på ett golv. Två hannar hade intagit position i var sitt videsnår. I
tubarna kunde vi se hur de kröp ihop, blåste upp sig för att sedan sträcka på sig och fälla ut
stjärtfjädrarna samtidigt som de bjöd på kvitter och trumningar med näbben. Efter en tur upp

längs
Mittåkläppens
sluttning och en
fikapaus med
fantastisk utsikt
över Mittådalen
och omgivande
fjäll återvände vi
en stund senare
ned till
spelplatsen.

På väg upp för Mittåkläppens sluttningar. Foto: Monica Ahlberg

De båda duellanterna hade inte förändrat sina positioner och fortsatte enträget sin kamp.
Någon ytterligare hanne verkade inte ansluta just den här kvällen. En liten grupp renar
passerade beckasinerna på nära håll, men de lät sig inte störas. Nöjda vände vi hemåt för
artgenomgång och vila inför morgondagens färd till Flatruet.
Dag 3
Det fina Fjällvädret fortsatte
dag tre. Sol, 20 grader och
ingen tillstymmelse till
vind. Siktet var inställt på
Flatruet. I Mittådalen hann
delar av gruppen se en aktiv
Forsärla, medan större delen
av gruppen fick se
Strömstareparet som
ömsom flög över och
ömsom under bilbron i jakt
Strömstare i Mittån. Foto: Monica Ahlberg

på föda. På vägen fick vi även se och höra en aktiv Blåhakehanne. Första stoppet på Flatruet
var lokalen Renslakteriet, där delar av gruppen återigen fick se Blåhake, men även Större
Strandpipare. En vacker Blå kärrhökshanne på jakt flög i en halv cirkel runt oss på behörigt
avstånd.

Fjällabbar på Flatruet
Foto. Per Claesson

Foto. Klas Reimers

På väg mot Tjärnarna Norr om Falkvålen på Flatruet passerade vi vilande Fjällabbar som låg
längs vägen. Avståndet var mindre än tio meter och med öppna skjutdörrar kunde alla få en
närbild av labbarna utan att ens behöva ta upp kikaren. Efter en kort lunch gav vi oss ut till
fots bland småsjöarna och videsnåren i första hand på jakt efter Lappsparv. Ängspiplärkor och
ett par Stenskvättor fick gruppen att instinktivt dra upp kikarna. Men det var senare sången
från Lappsparvshannen som drog till sig vår uppmärksamhet. Hannen var inledningsvis rörlig,
men när han väl kommit till ro syntes hans omisskännliga huvudteckning tydligt i tubkikaren.
Vandringen runt sjöarna resulterade också i ett par Smalnäbbade Simsnäppor som i sin jakt på
föda virvlade runt i vattnet.

Gruppen samlar sig för lunch innan vandringen runt Tjärnarna. Foto: Monica Ahlberg

Nästa mål på resan var Storsjön och dess delta. Det vill säga Storsjön belägen vid den lilla
orten Storsjö i nordvästra Härjedalen. I värmande solsken och inande mygg kunde vi från
skogskanten se ut över deltat. En koloni Dvärgmåsar flög runt och visade upp sina svarta
vingundersidor. En Fiskgjuse spanade från talltopparna. Storspov och Brushane var andra
fåglar som skådades på platsen. Från en annan vinkel kom vi senare att se ruvande Smålom i
deltaområdet. Före kvällens efterlängtade middag på Storsjö Fiskecamp, besökte gruppen
Kyrktjärnen i Storsjö. En Bergandshanne vilade mitt i pölen och flera par Svarthakedopping
häckade nära strandkanten i den lilla tjärnen. En flock Storspovar flög drillande över oss och
långt ut över sjön kunde
vi skåda en samling
Sjöorrar.

Bergandshanne. Foto Roger
Månsson

Hungriga tog vi oss tillbaka till Fiskecampen för middag. Det blev 15 röding och en
viltburgare som serverades och till efterrätt beställde alla in vaniljglass med hjortronsylt.
Mätta och belåtna vände vi åter mot ”Tjärnarna norr falkvålen på Flatruet för kvällsskådning.
Med en vacker solnedgång i ryggen fick vi njuta av en magisk kväll på fjället. Inte den
artrikaste, men väl med en enastående inramning. En grupp om fem Smalnäbbade Simsnäppor
kunde ses längre bort bland tjärnarna. Fjällabbarna flög runt vippandes på sina långa spröt och
en Fjällpipare flög spelandes förbi oss för att sedan landa i slänten mot Falkvålen väl upplyst
av den dalande solen. Där fick den strax sällskap av ytterligare en individ. Vid halvtolv snåret
lättade en Fjällripa från platsen och vi bestämde att det nu var dags även för oss att lämna. Vi
vände åter till stugan, artgenomgången och våra sängar.

Solnedgång över Flatruet Foto: Per Claesson

Dag 4
Med många av målarterna i hamn var söndagen vigd åt att fylla i de luckor som fanns kvar på
krysslistan. Morgonen gav en Tretåig hackspett vid Järvåsflon som efter ett kort födosök på
ena sidan stigen flög över densamma för att genast försvinna lika hastigt som den dök upp.
Vid Fjällkällans Stugby matade vi in en grupp om 4-5 Lavskrikor. Fåglarna var till en början
lite svårflörtade, men efter att vi lärt känna varandra bättre kom vi att inta en lunch
tillsammans. Lavskrikorna livligt småpratande med varandra och kanske också med oss flög
in från närbelägna träd, svalde snabbt ett par korvbitar för att fylla näbbet och flyga iväg. Väl
hade den ena Lavskrikan lyft innan en annan vara på plats och lät sig väl smaka. Ett korvpaket

senare var Lavskrikorna nöjda och vi fortsatte vårt sökande efter nya arter. Eftersök av Järpe
vid Ruvallen kom i stället att bjuda på en hastigt förbipasserande Fjällvråk. På eftermiddagen
återvände vi till Flatruet. Vid Renslakteriet fick vi i tubarna in en Stenfalk som mellan sina
födosök spanade av omgivningen från en sten. Avståndet var långt, men upplevelsen var
likväl slående. Gårdagens Större Strandpipare hade idag fått sällskap av en liten grupp
Kärrsnäppor. Ett ytterligare stopp gjordes på norra sidan av Flatruet bland annat för att ånyo
eftersöka Blåhake. Middag intogs spanande över Fjället och de närliggande videsnåren.
Fjällabbarna bjöd till avsked och vi tog tidig kväll för att få tid att förbereda oss inför
morgondagens avfärd mot Fulufjället. På Gamla Prästgården intog vi färdledarens
välsmakande medhavda dryck och höll sedvanlig artgenomgång.

Två av dagens Lunchgäster.
Foto: Monica Ahlberg

Foto: Per Claesson

Dag 5
Sista dagen på resan, men mycket skådning återstod. Resmålet var Fulufjället och Njupeskär.
Jaktfalk stod högt i kurs, men den hade bara setts sporadiskt vid Njupeskär under året. Innan
vandringen upp mot vattenfallet blev det först ett stopp vid Fulufjällsgården. Sedan några
dagar tillbaka hade en Iberisk Gransångare rapporterats vid gårdens parkering och mycket
riktigt fanns den på plats när vi anlände. Vi hade på vägen dit lyssnat in oss på arten i bilarna
och den lät, precis som på inspelningen, som en hackande Gransångare med en trudelutt på
slutet. Fågelns gula ögonbrynsstreck syntes fint då den höll sig i träd nära parkeringen. Efter
denna överraskning väntade nu en vandring upp emot Fulufjället med start vid

Nationalparkens Naturrum.
Urskogen bjöd under dagen på
sång från arter som Gärdsmyg,
Bergfink, Svarthätta och
Rödstjärt. Som ni redan vet var
Forsärlorna på plats i det
brusande vattnet en bit nedanför
fallet. Bergväggarna runt fallet
spanades över noga av gruppen,
STOF-resor bjuder inte bara fåglar utan även däggdjur. Foto Klas Reimers

men någon Jaktfalk fanns inte att se. Det dånade vattenfallet inkapslat av de dramatiska
bergssidorna gav oss i vart fall en sällsam upplevelse. En Tornfalk bjöd på en flyguppvisning
ovanför fallet och en Ringtrast sjöng från stenskramlet en bit ned längs ena bergssidan. Ett
bestigningsförsök gjordes av Fulufjället, men tiden var knapp och stigen var brant så
äventyret slutade med en lunch i jämnhöjd med fallet med strålande utsikt över det
kringliggande landskapet. Efter att alla deltagare och framförallt tubar kommit ned
helskinnade vidtog en rask marsch tillbaka mot bilarna. Tack vare en varnande Bergfink fick
några eftersläntrare i gruppen en bra observation av en Tretåig hackspettshona samt en kort
glimt av ytterligare en individ.

Tretåig hackspett. Foto Per Claesson

Nöjda med våra upplevelser packade vi in oss i bilarna för hemfärd. Trötta efter fem dagars
skådande gick jag in och ut ur sömnen under större delen av hemresan. Middagsstoppet blev i

Hedemora på klassiska Lappens Grill. Vid gränsen mellan Västmanland och Uppland
upphörde sedan arträkningen med resultatet 116 arter.
Stockholm angjordes strax efter kl. 22.00 på kvällen. De flesta hade väntande transporter och
avskedet blev snabbt. Vid min hemkomst till bostaden en knapp timme senare vidtog en snabb
procedur för att förbereda sig inför den stundande arbetsdagen. När väl huvudet dunsade emot
kudden en timme senare var det en trött men lycklig skådare som såg tillbaka på fem dagar
med fantastiska fågelobservationer, trevliga nya bekantskaper och ett strålande väder som
man bara inte vågar hoppas på i fjällen. Medan mina tankar sakta började skingras och
sömnen ta vid såg jag åter framför mig den Blå Kärrhökshannen skimrande i solskenet svepa
fram över fjällheden.

Vid pennan
Per Claesson

Artlista
Reserapport Södra Fjällen torsdagen 13 juni - måndagen 17 juni 2019
Knölsvan
Sångsvan
Kanadagås
Bläsand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Årta
Vigg
Bergand
Sjöorre
Knipa
Småskrake
Storskrake
Dalripa
Fjällripa
Orre
Smålom
Storlom
Svarthakedopping
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk
Trana
Större strandpipare
Fjällpipare
Ljungpipare
Tofsvipa
Kärrsnäppa
Brushane
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin
Morkulla
Småspov

Storspov
Drillsnäppa
Skogssnäppa
Gluttsnäppa
Grönbena
Rödbena
Smalnäbbad simsnäppa
Fjällabb
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Dvärgmås
Fisktärna
Silvertärna
Tamduva
Ringduva
Gök
Tornseglare
Tretåig hackspett
Sånglärka
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Blåhake
Rödstjärt
Buskskvätta
Stenskvätta
Ringtrast
Koltrast

Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Härmsångare
Sävsångare
Kärrsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Grönsångare
Gransångare
Iberisk gransångare
Lövsångare
Svartvit flugsnappare
Entita
Talltita
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Nötskrika
Lavskrika
Skata
Kaja
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Grönsiska
Gråsiska
Rosenfink
Domherre
Lappsparv
Gulsparv
Sävsparv

Summa: 116

Lokaler
Reserapport Södra Fjällen torsdagen 13 juni - måndagen 17 juni 2019
Torsdag 13 juni
Hovran, Hällatornet
Limå Bruk
Lundbjörkens Fäbodar
Lindänget, Orsasjön
Lokarakan Syd, rastplats intill riksväg 70 (vid Österdalälven)
Idre kyrka, Näset
Fredag 14 juni
Nipfjället, Idre
Väg 311 mot Tännäs
Väg mot Mittåkläppen (Kolbotten, Stortrappåsen, Messmörtjärn, Fålåtjärn)
Mittåkläppen
Lördag 15 juni
Ormruet
Tjärnar efter vägen mot Mittådalen
Mittådalen
Flatruet (Renslakteriet, Falkvålen, Vägverksstugorna, tjärnar norr om Falkvålen)
Väg mot Ljungdalen
Skärkdalen
Ljungdalen
Storsjödeltat (Storsjö Fågelskyddsområde)
Tandåparkeringen
Storsjö Fiskecamp
Skärkdalen, övre fallet
(åter över Flatruet)
Söndag 16 juni
Flon
Fjällkällans Stugby
Ruvallen, Vivalla
Ormruet
Väg mot Mittådalen
Mittådalen
Flatruet (Renslakteriet, Vägverksstugorna och nedanför dessa)
Skärkdalen
(åter över Flatruet)
Söndag 17 juni
Väg mot Fulufjällets Nationalpark
Fulufjällsgården, Mörkret (intill Fulufjällets Nationalpark)
Fulufjällets Nationalpark

