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DELTAGARE 

Peter Hennix, Strängnäs 

Kristina Hennix, Strängnäs 

Annika Wennberg, Lidingö 

Christina Bredin, Hallstahammar 

Örjan Hallberg, Norrköping 

Anders Laurin, Limhamn 

Lars-Erik Jönsson, Landskrona 

Åsa Torbjörner, Göteborg 

Peter Lager, Norrköping 

Christer Nilsson, Växsjö 

Mats Karlström, Linghem 

Jan Fohlman, Växsjö 

Malice Ivkov, Åby 

Irene Hofstedt, Halmstad. 
 

 

RESELEDARE 
Kent-Ove Hvass, Värsås 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESRUTT 

26/6 Samling direkt i Abisko. Kvällsskådning runt boendet. 

27/6 Fågelkulle vid STF fjällstation. Stordalens naturreservat. Torneträsk. 

28/6 Linbanan till Njuola och fjällskådning. 

29/6 Björkliden och Kratersjön. Spaning utmed Torneträsk. 

30/6 Rymdforskningsstationen i Kiruna. Jukkasjärvi och Laxforsen. 

1/7 Spaning kring Abisko. Spaning utmed Torneträsk till Riksgränsen. 

2/7 Skådning vid boendet.  
 

 

 

 

 

 

 

OMSLAG. Utsikt från fjället Njuola, Foto: Kent-Ove Hvass. 
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Blåhake, Foto: Kent-Ove Hvass. 

 

 

 
INLEDNING 

Denna fjällresa med fokus på fjällets och norrlandskogarnas fåglar, hade väldigt växlande väder. Det hade varit 

en extremt kall och sen vår. En del av de människor vi pratade med som bor i Abisko berättade att det inte hade 

varit en sådan sen vår på mer än 50 år. På flera håll hade inte fjällbjörken och videt slagit ut och vid Riksgränsen 

låg fortfarande is på sjöarna. Det låg mycket snö kvar, delar av Kungsleden kunde inte vandras då den blockera-

des av snö. Vid Björkliden kunde man fortfarande åka skidor utför.  

 

Den extremt sena våren orsakade tyvärr att det var lite fågel i allmänhet. Tillgången på lämmel var också liten 

och endast en lämmel sågs under veckan. 

 

Vädret var annars växlande med regn de första dagarna följt av väldigt fint väder med temperaturer på 20 - 25 

grader.  Programmet för veckan fick anpassas till de rådande förhållandena. Regnet gjorde att vi inte gick upp på 

Njuolla som planerat utan väntade att det skulle bli bra väder vilket det blev dagen efter. 

 

Den sena våren gjorde att det var mycket vatten i markerna och vid Stordalens naturreservat var det svårgånget 

med svårigheter att hitta spångar och stigar. 

 

I summering kan man säga att de flesta fjällarter kunde noterades, inkusive fjällpipare och fjällabb. 

 

I skogslandet var det endast lavskrika som inte kunde räknas in, Med lite gnagare var det ont om rovfågel och 

ugglor. 
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RESEDAGBOK 

 

Måndagen 26 juni 

 

Abisko STF järnvägstation var mötesplats för ett gäng 

förväntansfulla resenärer med fjäll i blick och fågel i 

sinnet, denna måndag. 

  Deltagarna hade kommit med flyg till Kiruna flygplats, 

med tåg till Abisko östra och med bil direkt till Abisko. 

  Vi samlades på eftermiddagen vid Abisko Mountain 

Lodge och efter att deltagarna fått sina rum tog vi en 

snabb tur i omgivningarna och till stranden till av Torne-

träsk. Där noterade vi flera fjällarter som gråsiska, berg-

fink, blåhake, silvertärna och storlom. Det var en sann 

njutning att få höra blåhakens klara och varierande sång. 

Några av deltagarna fick ett kryss. 

  En god middag avnjöts och där den kommande veckan 

diskuterades. Vädret de kommande dagarna såg inte så 

bra ut och det vi beslöt att skjuta på besöket på fjället 

Njuolla. 

  Efter middagen var det några deltagare som fotografera-

de blåhaken i kvällsljus. 

 

 

 
Storlom på Torneträsk. Foto: Kent-Ove Hvass 

 

Tisdag 27 juni 

Morgonen startade med ett besök på fågelkullen, en kulle 

som ligger nära STFs fjällstation och med utsikt över 

Torne träsk. Vi vandrade utmed Abiskokanjon. I fjäll-

björkskogen är arter som bergfink, gråsiska och rödvin-

getrast dominerande. Vi kunde också notera rödstjärt. 

  Vid Fågelkullen gav tubspaning svärta, alfågel, silver-
tärnor och 2 storlom. 

 
Svärta på Torneträsk. Foto: Peter Hennix 

 

Dagen huvudmål var Stordalens naturreservat- ett myr-

område med små sjöar och gölar. Området är känt för  

 

 

vadare. Den sena våren hade gjort att det var väldigt 

mycket vatten och spångar och leder var svåra att hitta. 

  Vi hade ingen större tur och noterade endast några grön- 

och rödbenor. I gölarna såg vi några smålommar och 

sjöorrar. En bidragande orsak till ett magert resultat kan 

vara en ihärdigt regnande. Vi fick dock se vår första 

rovfågel, en jagande stenfalk. 

 

 
Regn och väta i Stordalen. Foto: Peter Hennix 

 

  Resten av dagen användes till spaning över Torne träsk. 

När vi fick ett litet uppehåll i regnandet såg vi en tornfalk 

och en fjällvråk. Dagens höjdpunkt blev tre sträckande 

fjällabbar som drog västerut lågt över vattenytan. 

  Hemma vid hotellet tinade vi upp och torkade. 

.

 
Spaning över Torneträsk. Foto: Kent-Ove Hvass 

 

Onsdag  28 juni  

Några var tidigt uppe och promenerade kring boendet för 

att fotografera eller bara skåda blåhakar och bergfinkar. 

  Dagens mål var det närbelägna fjället Njuolla eller som 

det står på en del kartor Njuolla, nära nationalparken. Det 

är ett bekvämt sätt att nå fjällheden då man helt enkelt 

kliver på en linbana som tar dig upp på fjället. Starten 

idag blev mycket bättre då vi hade fint väder till skillnad 

från gårdagens dagsregn. 

  Innan vi begav oss upp på fjället besökte vi Abisko 

Naturum. Detta gav oss en del information om national-

parken och dess historia. 

  När vi nått fjället delade vi upp oss för att leta fjällfåg-

lar. Snart kunde vi notera den första fjällripan, en del 

några av  deltagare fick här ett livskryss. Fortsatt sökande 

gav några fler ripor. Det verkade som om fjällripan var 

lite vanligare i år jämfört med andra år- Totalt såg vi nog 

5 – 8 fjällripor. 
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Fjällripa. Foto: Peter Hennix 

 

  Nästa art vi hoppades på var fjällpiparen och visst fick 

vi se den. En av våra spejare hittade en. Piparna hade 

precis startat sin häckning och hanarna låg och ruvade. Vi 

kunde ta del av avledande skadebeteendet som flera 

vadare har.  

 

Fjällpipare. Foto: Peter Hennix 

 

  Allt här uppe är sent och det är mycket snö kvar. Vi 

kunde sedan obsa ytterligare några fjällpipare. 

  Den dominerande arten på fjället är utan tvekan ängs-

piplärka, i fjällbjörkskogen dominerar bergfink, gråsiska 

och rödvingetrast.En udda obs var en hane ringtrast från 

ovan. Rakt nedanför oss när vi åkte linbanan födosökte 

denna 

Torsdag  29 juni 

Vi vaknande till ett fantastiskt fint väder. Målet för dagen 

var lappsparv. Vi transporterade oss till Björkliden, som 

måste vara en av de vackrast platser vi har i Sverige. 

Gudomlig utsikt över Torneträsk och den bästa vyn över 

Lapporten. Vi fick verkligen uppleva bevis på att det 

hade varit en sen vår, mycket snö kvar och vi såg även ett 

gäng ungdomar som begav sig upp på fjället för att åka 

skidor. 

 

Utsikt mot Lapporten. Foto: Kent-Ove Hvass 

Snöpulsning. Foto: Peter Hennix 

 

  Vi vandrade mot Kratersjön som låg ca 2 km bort. Målet 

var att se lappsparv. Det var perfekt biotop, trots detta 

kammade vi noll.  

  Vi fick dock njuta av fina alfåglar, blåhakar och en del 

tättingar. Alfågeln lät sig exponeras fint och fotograferna 

fick sitt. Ett par blåhake visade också upp sig fint och de 

fotografer som inte tidigare hade fått bra bilder fick det 

nu. 

 

Alfågel. Foto: Kent-Ove Hvass 

 

  Middagen bestod av renskavsgryta. Den var gudomlig! 

  Dagen avslutades med en snabb spaningstur som gav bl 

a småspov. 

 

Fredag 30 juni 

Vi vaknande återigen till ett fantastiskt fint väder. Idag 

skulle vi se skogsfågel med lappmes högst på önskelistan. 

Vi styrde vår kosa till Rymdforskninginstitutet strax 

utanför Kiruna där vi hade info om att minst 2 holkar 

hyste mesen. Dock upptäckte vi framme att holkarna var 

tomma och mesarna utflugna. Skam den som ger sig och 

så vi rotade runt i omgivningarna och efter ett tag fick vi 

se 2 lappmesar, dock var det bara några av deltagarna 

som fick njuta av denna art. 

  Vi styrde sedan våra bussar till Jukkajärvis kyrka där vi 

såg på Bror Hjorts fantastiska altartavla. Vi promenerade 

i omgivningarna i en gudomlig vacker plats. Vi fick 

också njuta av glass i den starka värmen. 
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Bror Hjorts målningar i Jukkasjärvis kyrka. Foto: Kent-Ove Hvass 

 

  Laxforsen erbjöd sedan en möjlighet till Lavskrika som 

dock gäckade oss trots bistånd från Fågeläventyrets Ma-

ria Ohlson som höll till i området. Vi var dock några som 

fick se dagens andra lappmes. 

  Dagen gav också stjärtand, bläsand, mindre korsnäbb 

och domherrar. 

 

Fredag  1 juli 

Underbart väder idag igen. Dagen började med skådning i 

omgivningarna, Det gav sidensvansar och strömstare. Vi 

besökte sedan den berömda nordsångartunnel, tyvärr utan 

nordsångare. Den enda noterade nordsångare i år var vid 

Fulufjäll i Dalarna, i Abisko var det noll. 

 

Järnvägstunnel i Abisko utan nordsångare. Foto: Kent-

Ove Hvass 

 

 

 

 

  Resten av skådardagen tillbringades med att skåda och 

fotografera längs vägen mot Narvik och Norge.  

  Vid Riksgränsen fick vi fler bevis på den sena våren. 

Här låg isen på sjöarna. 

  En fin obs av jaktfalk blev utbytet men också bergänder, 

alfåglar, vinterhämplingar och en gluttsnäppa. 

  Dagen avslutades med en tre rätters middag på STFs 

fjällstation. 

 

Trerätters på fjällstationen. Foto: Kent-Ove Hvass 

 

Lördag  2 juli 

Tidig frukost. Några deltagare hade flyg att passa i Kiru-

na. En del hade tåg att passa. Vi tog ett fint farväl av 

Abisko och den fantastiska fjällmiljön vi njutit av i en 

vecka. Totalt 80 arter, något färre än väntat men vi får 

skylla på den kalla våren. 

 
Kent-Ove  Hvass
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Alfågel Foto: Anders Laurin 

Artlista fåglar 
1. Bläsand (Anas penelope) 

2 ex 30/6 Jukkasjärvi. 

2. Gräsand (Anas platyrhynchos) 

1 ex 1/7 på vägen till Riksgränsen. 

3. Stjärtand (Anas acuta) 

1 hona + 6 pull 30/6 Jukkasjärvi. 

4. Vigg (Aythya fuligula) 

2 ex 30/6 vid Katterjåkk, minst 6 ex 1/7 vid Jukkasjärvi. 

5.  Svärta (Melanetta fusca) 

3 ex 27/6 Torne träsk. 

6. Sjöorre (Melanetta nigra) 

2 ex 27/6 i Torneträsk, 6 ex 1/7 Jukkasjärvi. 

7. Alfågel (Cangula hyemalis) 

2 ex 27/6 Torneträsk, 2 ex 29/6 på vägen till Kratersjön och 6 ex 1/7 Jukkasjärvi 

8. Knipa (Bucephala clangula) 

1 ex 27/6 Torneträsk, 1 ex 30/6 Jukkasjärvi. 

9. Storskrake (Merganser merganser) 

11 ex 30/6 Jukkasjärvi. 

10. Småskrake (Mergus serrator) 

2 ex 27/6 Torneträsk. 

11. Dalripa (Lagopus lagopus 

 1 ex Fågelkullen 27/6, 1 ex 29/6 Abisko Mountain Lodge och 1 ex 1/7 samma område.  

12. Fjällripa (Lagopus muta) 

Ca 5 ex Njuolla 28/6. 

13. Smålom (Gavia stellata) 

3 ex 27/6 Stordalens naturreservat. 

14. Storlom (Gavia artica) 

4 ex 27/6 Stordalens naturreservat och 1 ex 1/7 Jukkasjärvi. 

15. Fjällvråk (Buteo lagopus) 

1 ex 27/6 vid Stordalens naturreservat, 2 ex 28/6 Njuolla och 1 ex 1/7 Kärkesvagge. 
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16. Trana (Grus grus) 

3 ex 30/6 på vägen till Jukkasjärvi. 

17. Ljungpipare (Pluvialis apricaria) 

Allmän på kalfjället. 

 

 
Ljungpipare Foto: Anders Laurin 

 

18. Fjällpipare (Charadrius morinellus) 

3 – 4 ex Njuolla 28/6. 

 

 
Fjällpipare Foto: Anders Laurin 

 

19. Enkelbeckasin (Gallinago gallinago) 

2 ex 1/7 Katterjåkk. 

20. Småspov (Numenius phaeopus) 

1 ex 27/6 Stordalens naturreservat och 1 ex 30/6 nära Stordalen. 

21. Rödbena (Tringa totanus) 

1 - 3 ex dagligen. 
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22. Gluttsnäppa (Tringa nebularia) 

1 ex 1/7 Katterjåkk. 

23. Grönbena (Tringa glareola) 

1 ex 27/6 Stordalens naturreservat och 1 ex 1/7 Jukkasjärvi. 

24. Drillsnäppa (Actiis hypoleucos) 

1 ex 27/6 Stordalen och 1 ex 1/7 Katterjåkk. 

25. Skrattmås (Chroicocephalus ridibundus) 

2 ex 27/6 Torne träsk och 1 ex 30/6 Jukkasjärvi. 

26. Fiskmås (Larus canus) 

Allmän dagligen. 

27. Havstrut (Larus marinus) 

2 ex 27/6 Torneträsk och 1 ex 30/6 Stordalen. 

28. Silvertärna (Sterna paradisaea) 

1 – 8 ex dagligen i olika vatten. 

 

 
Silvertärna Foto: Peter Hennix  

 

29. Fjällabb (Stercorarius longicaudus) 

3 ex 27/6 över Torne träsk mot väster. 

30. Klippduva (Columba livia domestica) 

1 ex 26/6 på vägen från Kiruna. 

31. Ringduva (Columba palumbus) 

1 ex 30/6 Laxforsen. 

32. Gök (Cuculus canorus) 

1 ex 28/6 Njuolla, 1 ex 29/6 Kratersjön och 2 ex Stordalens naturreservat. 

33. Tornseglare (Apus apus) 

2 ex 30/6 Jukkasjärvi.  

34. Större hackspett /Dendrocopos major) 

1 ex 30/6 Laxforsen. 

35. Tornfalk (Falco tinnunculus) 

1 - 2 ex dagligen i olika biotoper. 

36. Stenfalk (Falco columbarius) 

1 ex 27/6 Stordalen. 

37. Jaktfalk (Falco rusticolus) 

1 ex 1/7 Kärkevagge och 1 ex 2/7 på vägen till Kiruna. 

38. Skata (Pica pica) 

Några ex dagligen. 

39. Gråkråka (Corvus cornix) 

Några ex alla dagar. 

40. Korp (Corvus corax) 

1 ex 27/6 Stordalen, 2 ex 29/6 Kratersjön och 4 ex 1/7 Katterjåkk. 
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41. Sidensvans (Bombycilla garrulus) 

2 ex 29/6 Fågelkullen, 8 ex 30/6 Laxforsen och 2 ex 1/7 Kungsleden. 

42. Talltita (Poecile montanus borealis) 

1 ex 27/6 på vägen till Stordalen och 1 ex 28/6 i sluttningarna av Njuolla. 

43. Lappmes (Poecile cincus lapponicus) 

2 ex 30/6 vid Rymdforsknings stationen Kiruna och 1 ex 30/6 Laxforsen. 

44. Blåmes (Cyanistex caeruleus) 

1 ex 28/6 vid boendet. 

45. Talgoxe (Parus major) 

1 ex 28/6 Abisko och 1 ex 30/6 Jukkasjärvi. 

46. Hussvala (Delichon urbicum) 

10 ex 27/6 över Torne träsk. 

47. Lövsångare (Phylloscopus trochilus) 

Allmän alla dagar. 

48. Trädgårdssångare (Sylvia borin) 

1 ex på vägen till Riksgränsen. 

49. Stare (Sturnus vulgaris) 

8 ex 30/6 Jukkasjärvi. 

50. Ringtrast (Turdus tarquatus) 

1 hane 27/6 under linbanan upp till Njuolla. 

51. Koltrast (Turdus merula) 

1 ex 30/6 Jukkasjärvi. 

52. Björktrast (Turdus pilaris) 

Allmän och dagligen, vanligaste fågeln tillsammans med lövsångare och bergfink. 

53. Rödvingetrast (Turdus illiacus) 

1 – 6 ex dagligen i fjällbjörkskogen. 

54. Taltrast (Turdus philomelos) 

1 ex 27/6 Stordalen.  

55. Blåhake (Luscinia svecica) 

2 – 6 ex dagligen i fjällbjörkskog. 

 

 
Blåhake Foto: Anders Laurin 

 

56. Svartvit flugsnappare (Ficedula hypoleuca) 

2 ex 27/6 på vägen till Stordalen i och 10 ex 30/6 vid Jukkasjärvi. 

57. Rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus) 

1 ex 27/6 på sluttningen på Njuolla, 4 ex 30/6 Jukkasjärvi och 2 ex 1/7 i Abisko. 
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58. Stenskvätta (Oenantthe oenanthe) 

Allmän på kalfjället. 

59. Strömstare (Cinclus cinclus) 

1 ex 28/6 och 2 ex 30/6 i Abiskokanjon. 

 

 
Strömstare Foto: Peter Hennix 

 

60. Gråsparv (Passer domesticus) 

Allmän i byn Abisko. 

61. Järnsparv (Prunella prunella) 

1 ex 28/6 Björkliden. 

62. Gulärla (Motacilla flava) 

Några ex 27/6 Stordalen naturreservat och några ex 30/6 vid Laxforsen och Jukkasjärvi. 

 

 
Gulärla Foto: Peter Hennix 

 

63. Sädesärla (Motacilla alba) 

Några ex dagligen vid bebyggelse. 

64. Ängspiplärka (Anthus pratensis) 

Allmän på kalfjället. 
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65. Bofink (Fringilla coelebs) 

2 ex 30/6 vid Jukkasjärvi. 

66. Bergfink (Fringilla montifringilla) 

Allmän alla dagar. 

 

 
Bergfink, hane Foto: Peter Hennix 

 

67. Domherre (Pyrrhula pyrrhola) 

1 ex 29/6 Björkliden och 1 ex 30/6 Laxforsen. 

68. Grönfink (Chloris chloris) 

1 ex 30/6 Laxforsen. 

69. Vinterhämpling (Linaria flavirostris) 

1 ex 1/7 Katterjåkk. 

70. Gråsiska (Acanthis flammea) 

Mycket allmän i fjällbjörkskogen alla dagar. 

71. Mindre korsnäbb (Loxia curvirostra) 

Några ex 30/6 Laxforsen. 

72. Grönsiska (Spinus spinus) 

1 ex 30/6 Jukkasjärvi. 

73. Sävsparv (Emberiza schoeniclus) 

1 – 4 ex i våtmarker hela veckan. 

 

Däggdjur 
1. Skogshare (Lepus timidus) 

1 ex 28/6 Njuolla. 

2. Ren (Rangifer taradus) 

75 ex 30/6 utmed E10. 

3. Fjällämmel (Lemmus lemmus) 

1 ex 28/6 utmed linbanan till Njuolla. 

4. Ekorre (Sciurus vulgaris) 

1 ex 30/6 vid Laxforsen. 

5. Hermelin eller lekatt (Mustela erminea) 

1 ex 30/6 vid Laxforsen. 
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Isen låg på sjöarna. Foto: Kent-Ove Hvass 

 

 

 

 
Bergänder. Foto: Kent-Ove Hvass 

 


