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NORRA JÄMTLAND & SÖDRA LAPPLAND 

 

 
1. Jormlien 

2. Stekenjokk 

3. Akarede 

4. Klimfjäll 

5. Östersund 
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DELTAGARE 
Bengt Andersson, Annerstad 

Ulla Esbjörnsson, Lund 

Siv Johansson, Lund 

Hans Eliasson, Tumba 

Els-Mari Eliasson, Tumba 

Sten Troberg, Lycksele 

Bertil Johansson, Helsingborg 

Tony Olsson, Ekolsund 

Anita Olsson, Ekolsund 

Ingvar Lidén, Karlskoga, 

Jens Peter Garne, Bunkeflostrand 

Agneta Hilding, Göteborg 

Jan Eske Schmidt, Fredriksberg (Danmark) 

 

 

 

RESELEDARE 
Kent-Ove Hvass, Skövde 

Peter Hvass, Kungälv 

 

 

 

 

 

 

 

RESRUTT 

3/7 Transport Östersund – Fjällgården. Kvällsskådning runt pensionatet. 

4/7 Skådning runt Hamptjärn och Stekenjokksjöarna.  

5/7 Dubbelbeckasin vid Klimpfjäll och ett besök i Ankaredes naturreservat 

6/7 Besökte Stenfjället Norge. 

7/7 Skådning vid Hamptjärn, besök på kalfjället kring Stekenjokk. 

8/7 Besök av Trappstegsforsen och Farmomakke. 

9/7 Besökte Brakkåsfallet och Ankarede naturreservat. 

10/7 Transport från Fjällgården till Östersund.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMSLAG. Dubbelbeckasin. Foto: Kent-Ove Hvass 

DENNA SIDA. Blåhake. Teckning: Peter Elfman 
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Fjällgården vid Jormlien. Foto: Kent-Ove Hvass 

 

 

 
INLEDNING 

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

en mycket varm vår och fåglarna var tidiga till häckning i år. Temperaturen höll sig ofta kring 10 grader med en 

låg punkt vid dubbelbeckasinerna med endast 2 plusgrader. 

 

Programmet för veckan kastades om då beträdandeförbudet för Stekenjokksfjällens Jämtlandsdel ändrats, förra 

året slutade det 1 juli, detta hade flyttas till 10 juli i år. Beträdandeförbudet infördes för några år sedan då det 

uppdagades att äggsamlare hade dammsugit området för ägg av sällsynta fåglar. Resultatet av skådandet på kal-

fjället präglades av att gnagartillgången var dålig detta år. Endast en obs av fjällabb. I skogslandet var gnagartill-

gången också dålig. Inga ugglor sågs förutom en jorduggla under resan från Östersund. 

 

Två arter hade ett invasionsår, sidensvans och bändelkorsnäbb. Det var första gången dessa arter sågs på resor till 

Jämtland. 

 

De flesta av de förväntade arterna bockades av med undantag av fjällpiparen och dalripa. 

 

Det finaste var nog obsen av lappmesar och dubbelbeckasinspelet, många deltagare fick livskryss där. 
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RESEDAGBOK 

 

Söndag 3 juli 

Östersunds centralstation var samlingsplats för 14 förvän-

tansfulla resenärer med fjäll i blick och fågel i sinnet, 

denna söndagseftermiddag.  

  Efter avbockning och inlastning av bagage styrdes 

kosan mot Fjällgården där Bodils och Kenneth omtalade 

gästfrihet väntade.  

  Färden denna gång gick med en avstickare genom Nor-

ge på grund av pågående vägarbeten. Vädret var si och så 

och ”bilkryssen” begränsades till: jorduggla, storlom och 

ett antal tranor utmed vägen. 

  Väl framme avnjöts en härlig middag, varefter de flest 

skippade kvällspromenaden på grund av lite ihärdigt 

regnande.  

 

 
Spaning från Fjällgården. Foto: Kent-Ove Hvass 

Måndag  4 juli 

Frukost på fjällgården går inte av för hackor! Havre-

grynsgröt, ägg, mackor och starkt kaffe intages och ger 

en god grund för en dag på fjället.    

  Förväntansfulla gav vi oss iväg och nådde snart kalfjäl-

let där vi gjorde korta och längre stopp utmed vägen. 

Tyvärr är det inte tillåtet att ge sig ut och vandra i Jämt-

landsdelen av Stekenjokk föränn 10 juli.  

  Beträdande förbudet som gällt på senare år var i år 

framflyttat till den 10:e. Trots detta kunde vi undre våra 

stopp på Jämtlandssidan kryssa några av de ”fjällarter” vi 

var ute efter som, lappsparv, smalnäbbad simsnäppa, 
fjällvråk och mosnäppa.  

 

Spaning vid Stekenjokk. Foto: Kent-Ove Hvass 

 

  Vid vårt stopp vid Stekenjokkgruvan kunde vi 

konstatera att man var i full gång med att restaurera såren 

efter gruvbrytningen. Mycket aktivitet av 

anläggningsmaskiner och annat gjorde att vi ganska  

 

 

 

omgående for vidare och lade tid straxt norr om Saxån. 

Där fick vi njuta av blåhakar, sulärlor, en stenfalk och lite 

annat smått och gott.    

  På återfärden mot Fjällgården stannade vi och tog en 

promenad en bit ut i fjällmarken. Inte så mycket fåglar 

men underbara vyer och ett väder som under dagen blivit 

bättre och bättre gjorde att middagen smakade smaskens.  

  Efter artgenomgång anmodades vila och 

vederkvickande aktiviteter för att vara pigga och nytra till 

nattens utflykt till Klimpfjäll och dubbelbeckasin spel.    

 

Tisdag 5 juli 

Vid pass 22:30 (dag 2) lämnade vi Fjällgården för att 

besöka Klimpfjäll norr om Stekenjokk för att få uppleva 

dubbelbeckasinspel.  

  Omgående kunde vi konstatera att beckasinerna var på 

plats och startat sina ”ping pong” matcher. Efter en kort 

stund på plats intensifierades spelet och kämpande hannar 

jagade varandra både på marken och i korta 

flygsekvenser. Ett 10-tal fåglar deltog i kvällens 

övningar. Lite trötta men hemskt nöjda över en mäktig 

upplevelse återkom vi till Fjällgården vid 01:30 och 

somnade gott med beckasinerna fortfarande på näthinnan. 

 

Spelande dubbelbeckasin. Foto: Kent-Ove Hvass 

 

  Lite trötta men vederkvickta och stärkta av grötfrukost 

lämnade vi ”hemmahamnen vid 09:00 för en dag kring 

Ankarede med omnejd. Målet för dagen var att få se lite 

norrländska skogsfåglar som tretåig hackspett, lavskrika, 

järpe och om turen stod oss bi, lappmes.  

  Omgående efter att vi stigit ur bilarna hörde vi ett 

misstänkt ”spettande” ett 50-tal meter får parkeringen och 

kunde efter ett kort eftersök njuta av en tretåing som 

oblygt visade upp sig i all sin glans. Bra start på dagen 

med andra ord. Ute i skogen prövade vi ett gammalt knep 

för att attrahera lavskrikan: Korvgrillning över brasa! 

lavskrikan kom också med redan innan eld en var tänd 

och korven grillad. Omvänd ordning men ingen hade 

något att invända. 

  Strövandet i omgivningarna gav för övrigt fina obsar av 

smålom, mindre korsnäbbar närstudier av bergfinkar samt 

ytterligare en tretåig och några lavskrikor. 

  Till middagen serverades härfångad röding med 

tillbehör. Efter artgenomgång tog vi en promenad i 

omgivningarna där en av reseledarna kollade av en känd 

järpravin som också visade sig vara ”befolkad” även i år 

av denna skygga skönhet. 

  Efter sammanfattning av en givande dag med strålande 

väder, kojsade vi in för nya äventyr imorgon.    
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Blåhake. Foto: Kent-Ove Hvass 

 

Onsdag  6 juli 

På grund av det framflyttade beträdandeförbudet till 10:e 

juli på Stekenjokk, provade vi idag lyckan i vårt grann-

land. Kosan styrdes alltså västerut för att få känna på 

kalfjället fotledes. Väl uppe på Norska Stenfjellet vand-

rade vi i olika riktningar för att försöka stöta på ripa, 

fjällpipare och annat ”högvilt”. Vädrets makter var tyvärr 

inte på vår sida då det blåste hårt och en och annan regn-

skur passerade. 

  När vi åkte hem så noterades några småfåglar i en gran-

skog. Efter att ha stannat och spanat in dem kunde vi 

konstatera att det var sidensvansar. Vi var ganska förvå-

nade då det var en ny art för våra resor. 

  Utfallet på fågelfronten blev magert men ljungpipare, 

stenskvättor och en majestätisk havsörn kunde ändå 

noteras förutom sidensvansarna. 

 

Spaning på Stenfjället. Foto: Kent-Ove Hvass 

  Väl hemkomna till Fjällgården pudrades näsor innan 

middagen medans andra provade att hitta järpen i de 
omgivande skogarna. Tyvärr nit där också. De enda  

 

 

järpar som noterades stod middagen för. Vi ser nu fram 

emot kvällens-nattens björnspaning. Någon gång kommer 
nalle lufsande i vår väg. Varför inte i kväll!  

Torsdag  7 juli  

”Björnen sover, björnen sover” kunde vi konstatera efter 

nattens spaning runt Jorm och Kycklingvattnen. Oddsen 

att få se en nalle är inte stora, men om man inte försöker 

finns de inte alls ju!  

  Efter stärkande sömn och frukost var siktet inställt på en 

dag på kalfjället med målet att fylla några återstående 

luckor i artlistan. Ett första stopp gjordes vid Hamptjärn, 

som är den enda lokal där fjällabb rapporterats på fjället. 

Tubkikare upp och se där: fyra ”kringströvande” labbar 

anlände och uppehölls sig inom bekvämt kikaravstånd så 

alla resenärer fick sig en bra titt på dessa eleganter.  

  Resten av dagen spenderades i myrlandskapet norr om 

Stekenjokksjöarna och fjällsluttningarna i närheten. 

  Under en kortare vandring på 3-4 kilometer i myrland-

skapet sågs kärrsnäppa, mosnäppa, smalnäbbad simsnäp-

pa, fjällripa och våran favorit blåhaken.  

  Fika och mackor smakar extra bra efter en sådan ”vand-

ring”. Stärkta gav vi oss iväg på kraftprovet att ”jaga” 

fjällpipare på fjällets sluttningar.  

  Härlig vandring med ett väder som klarnade ju högre 

upp vi kom och när vi vände kosan åter, straxt innan 

toppen av berget bjöds vi på en fantastisk vy över hela 

Stekenjokkområdet och alla toppar, till stora delar i sol-

sken. Fjällpiparen uteblev tyvärr men på nerfarten bjöds 

vi på skådespel då Vilhelmina sameby, med hjälp av 

helikopter i luften, fyrhjulingar och crossmotorcyklar 

drev ca 7000 renar ner mot sina renskiljningsanläggning-

ar i norr. Kalvmärkningen står för dörren. Fascinerande 

att se samerna gör ett jobb som förr tog dagar och åter 
dagar på en bråkdel av den tiden.  
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Renar på väg till kalvmärkning. Foto:Kent-Ove Hvass 

 

När vi ”landade” på fjällgården kändes dagens 12-14 

kilometers travande på fjället i benen och middagen 
smakade extra bra. 

Fredag  8 juli 

Denna dag ägnades till lika delar skådning och kultur. 

Kulturkvoten bestod av besök vid Trappstegsforsen där 

den imponerande forsen utgjorde bakgrund till inmundi-

gande av de lokalt framställda älg- respektive renburgar-
na. Gyllene måsen släng dig i väggen, säger vi!  

 

 
Trappstegsforsen. Foto: Kent-Ove Hvass 

 

  Vi gjorde också ett besök vid Fattmomakke kyrkby. 

Intressant att ta del av Lappmarkens historia och kyrkby-

arnas roll i kristnandet av urbefolkningen. På resan till 

och från dessa utflyktsmål gjorde vi kortare och längre 

stopp på fjället och i skogslandet för att skåda och njuta 

av väder och vyer.  

  Resultatet av skådandet blev två obsar av kungsörn, 

fjällvråk, mosnäppor, fjällripa, stenfalk, med mera. Vi 

hade dessutom återigen obsar av sidensvansar, som har 

ett bra år här i norr och påträffas lite här och var.  

  Under återfärden till den väntande middagen på fjäll-

gården kunde vi också räkna in ett antal morkullor. En av 

dem blev föremål för närkontakt av fjärde graden och 

krockade med vindrutan på en av våra bussar.  

  Efter middagen ägnades kvällen åt promenad i skogen 

för att hitta den gäckande järpen. Tyvärr fick vi konstate-

ra att den är fortsätter att vara svårflörtad. Lucka i listan 

så här långt. Nu laddar vi för finalen med en heldag vid 

Ankarede och en andra chans på lappmes och den gäck-
ande järpen.   

Lördag  9 juli 

Favoriter i repris var temat för dagen. Den bäs-

ta/trevligaste lokalen i veckan skulle dubbleras och alla 

var eniga om att Ankarede blev vinnarlokal. På väg till 

Ankarede gjorde vi ett kortare stopp för att se om vi 

kunde räkna in strömstaren på reselistan. Staren skötte sig 

och alla kunde se denna charmiga ”badare”, om än i en 
kort observation. 

 
Brakåsfallet. Foto: Kent-Ove Hvass 

 

  Bra start på finaldagen med andra ord. Väl framkomna 

till Ankarede välkomnades vi av solen och en ljum vind, 

något vi inte varit bortskämda med under veckan. Kosan 

ställdes till fjällsluttningens skog med förhoppningar om 

lappmes, lavskrikor, tretåiga hackspettar och varför inte 

en liten järpe. Efter att kommit överens om en gemensam 

signal om vi ”hittade” någon av våra målarter eller annat 

intressant spred vi ut oss och ”skrotade” i olika riktningar 

i skogen. Signalen lät inte vänta på sig. Snart hördes 

visslingar från två olika håll då en lappmes och tre bän-

delkorsnäbbar upptäcktes samtidigt. Bändlarna som ju är 

notoriskt rörliga obsades trots detta av halva gänget. 

Snabb förflyttning i skogen och efter lite ”jobb” hade 

hela sällskapet fått se eller åtminstone höra den rara 

lappmesen. Även ”tretåen” hade den goda smaken att 

”titta till oss” medans mesen underhöll. Glada och nöjda 

över mesen hackspetten och de oväntade bändlarna blev 

vi sedan underhållna av en liten flock lavskrikor som 

gjorde oss sällskap medans vi mumsade på vår matsäck 

och drack vårt kaffe på fjällsluttningen. Större delen av 

dagen förflöt och upprymda återvände vi till Ankarede 

och utgångspunkten för dagen. Dock blev vi lite försena-

de då vi hamnade i en ”trafikstockning” vid en av broarna 

som skulle passeras!? 

  En hermelin hade beslutat sig för att korsa älven i vår 

motsatta riktning. Bron var för smal enligt hermelinens 

smak och först efter fjärde försöket passerade den mellan 

bena eller över våra stövelklädda fötter till motsatta 

stranden. Då hade den upprepat stannat ett par meter 

framför oss, tappat modet och vänt om innan den slutli-

gen vågade passera oss.  Vilket charmtroll.  

  Vid artgenomgången efter middagen kunde vi räkna in 

sju nya ”researter”. Sammanfattningen av veckan gav vid 

handen att vi lyckats se alla de ”utlovade” fjällfåglarna 

med några få undantag. Alla var eniga om att man fått en 

”rejäl” fjällvecka med många upplevelser.  

  Lugna kvällsaktiviteter anmodades då morgondagens 

transport till Östersund påbörjas i arla morgonstund.  
 



AVIFAUNA 

 

 8 

Söndag  10 juli 

Med lite vemod i sinnet lämnar vi Fjällgården och vårt 

värdpar Bodil och Kenneth, vår fantastiska fjällvärld med 

fåglar, växter och inte minst vyer och scenerier som 

säkrat att vi kommer återkomma för att uppleva denna 

fantastiska del av vårt kära Svedala. 

  Under resan tillbaka till Östersund kunde vi lägga till 

nötkråka till vår artlista då ett par, troligen smalnäbbade, 
höll till i Strömsund. 

 

Kent-Ove & Peter Hvass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ren. Foto: Peter Hvass 
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Ljungpipare. Foto:Kent-Ove Hvass 

 

ARTLISTA – Fåglar 

 
1. Kanadagås (Branta canadensis) 4 ex Jormvattnet 8/7. 

2. Bläsand (Anas penelope) 15 ex i Jormvattnet 8/7 och 22 ex 9/7 på samma ställe. 

3. Gräsand (Anas platyrhynchos) 3 ex i Jormvattnet 7/7. 

4. Kricka (Anas crecca)  1 ex Hamptjärn 4/7 och 8/7, 4 ex Jormvattnet 7/7. 

5. Vigg (Aythya fuligula) 2 – 10 ex i Jormvattnet dagligen. 

6. Bergand (Aythya marila) 1 hane Hamptjärn 5/7. 

7. Svärta (Melanetta fusca) 3 ex Jormvattnet 6/7. 

8. Sjöorre (Melanetta nigra) 1 - 7  ex dagligen i Jormvattnet. 

9. Knipa (Bucephala clangula) 2 – 25 ex Jormvattnet dagligen, ngr ex i Hamptjärn dagligen. 

10. Småskrake (Mergus serrator) 1 – 4 ex Jormvattnet dagligen. 

11. Järpe (Tetrastes bonasia) 1 ex Jormlien 7/7.  

12. Fjällripa (Lagopus muta) 3 ex Stekenjokk 7/7 och 1 ex samma plats 8/7. 

13. Smålom (Gavia stellata) 1 ex Ankarede 5/7 och 1 – 4 ex Jormvattnet 6/7 och 9/7.  

14. Storlom (Gavia artica) 1 ex i Jormvattnet 3/7 och 2 ex samma ställe 6/7 och 8/7. 

15. Gråhäger (Ardea cinerea) 1 - 4 ex Jormvattnet dagligen. 

16. Fiskgjuse (Pandion haliaetus) 1 ex Ankarede 9/7. 

17. Kungsörn (Aquila chrysaetos) 2 ex Klimpfjäll 7/7. 

18. Sparvhök (Accipiter nisus) 1 ex Jormlien 4/7. 

19. Havsörn (Haliaeetus albicilla) 1 ex Stenfjället 4/7 och 1 ex Stekenjokk 6/7. 

20. Fjällvråk (Buteo lagopus) 1 ex Stekenjokk 4/7 och 1 ex Klimpfjäll 8/7. 

21. Trana (Grus grus) 10 ex på väg från Östersund 3/7 och 3 ex Jormlien 6/7. 

22. Strandskata (Haematopus ostralegus) ngr ex i Strömsund 10/7. 

23. Ljungpipare (Pluvialis apricaria) Allmän på kalfjället dagligen. 
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24. Större strandpipare (Charadrius hiaticula) Allmän i Stekenjokområdet alla dagar.  

 

 
Större strandpipare. Foto:Kent-Ove Hvass 

 

25. Morkulla (Scolopax rusticola) 1-17 ex i olika biotoper varje kväll. 

26. Enkelbeckasin (Gallinago gallinago) 3 – 10 ex Jormlien, Stekenjokk, Klimpfjäll och Ankarede dagligen. 

27. Dubbelbeckasin (Gallinago media) minst 10 ex spelande Klimpfjäll 4/7. 

 

 
Dubbelbeckasin. Foto:Kent-Ove Hvass 

  

28. Småspov (Numenius phaeopus) 1 ex Ankarede 4/7. 

29. Storspov (Numenius arquata) 1 ex på väg från Östersund 3/7 och 1 ex Ankarede 9/7. 

30. Rödbena (Tringa totanus) 2-5 exdagligen. 
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Rödbena. Foto:Kent-Ove Hvass 

 

31. Gluttsnäppa (Tringa nebularia) 1 ex Hamptjärn 8/7 och 3 ex Ankarede 9/7. 

32. Grönbena (Tringa glareola) 1 ex Ankarede 9/7. 

33. Drillsnäppa (Actiis hypoleucos) 1-8 ex dagligen. 

34. Mosnäppa (Calidris maritima) 2 - 4 ex Stekenjokk dagligen. 

35. Kärrsnäppa (Calidris alpina) 1 ex Stekenjokk 7/7 och 8 ex samma ställe 8/7. 

36. Brushane (Philomachus pugnax) 1 ex Stekenjokk 7/7. 

37. Smalnäbbad simsnäppa (Phalaropus lobatus)  4 ex Hamptjärn  4/7 och  2 ex  Stekenjokk 7/7. 

 

 
Smalnäbbad simsnäppa. Foto:Kent-Ove Hvass 

 

38. Skrattmås (Chroicocephalus ridibundus) Allmän på vägen från Östersund ex 3/7. 

39. Fiskmås (Larus canus) Allmän dagligen. 

40. Silvertärna (Sterna paradisaea) 1 – 4 ex dagligen vid Jornvattnet, 7 ex Stekenjokk 6/7. 

41. Fjällabb (Stercorarius longicaudus) Ont om labb i fjällen i år, enda obsen 4 ex vid Hamptjärn 7/7.  

42. Ringduva (Columba palumbus) 1-10 ex dagligen. 

43. Gök (Cuculus canorus) 1 ex Jormlien dagligen. 

44. Jorduggla (Asio flammeus) 1 ex på vägen från Östersund 3/7. 

45. Tornseglare (Apus apus) Några ex i Strömsund 10/7. 



AVIFAUNA 

 

 12 

46. Tretåig hackspett (Picoides tridactylus) 2 ex Ankarede 5/7 och 1 ex  samma ställe 9/7. 

 
Tretåig hackspett. Foto:Kent-Ove Hvass 

 

47. Spillkråka (Dryocopus martius) 1 ex Ankarede 9/7. 

48. Tornfalk (Falco tinnunculus) 1 - 2 ex dagligen. 

49. Stenfalk (Falco columbarius) 1 ex nära Stora Blåsjön 4/7 och 8/7. 

50. Lavskrika (Perisoreus infaustus) 2 ex Ankarede 5/7 och 7 ex samma plats 9/7. 

51. Nötskrika (Garrulus glandarius) 1 ex nära Stora Blåsjön 7/7. 

52. Skata (Pica pica) Allmän och sågs dagligen. 

53. Kaja (Coloeus monedula) Några ex på vägen från Östersund 3/7. 

54. Gråkråka (Corvus cornix) Allmän alla dagar. 

55. Korp (Corvus corax) 1 – 2 ex dagligen. 

56. Sidensvans (Bombycilla garrulus) 3 ex på väg från Stenfjället och 2 ex Ankarede 8/7. 

57. Talltita (Poecile montanus) 1 ex Ankarede 9/7.  

58. Lappmes (Poecile cinctus) 2 ex Ankarede 9/7. 

59. Blåmes (Cyanistes caeruleus) 1 ex Ankarede 9/7. 

60. Talgoxe (Parus major) 1 – 2 ex Jormlien dagligen 

61. Ladusvala (Hirundo rustica) 2 - 5 ex Jormlien dagligen. 

62. Hussvala (Delichon urbicum) Några ex på vägen till och från Östersund, 10 – 20  ex Ankarede 5/7 och 9/7. 

63. Lövsångare (Phylloscopus trochilus) Almän alla dagar. 

64. Gransångare (Phylloscopus collybita) 1-5 ex dagligen. 

65. Svarthätta (Sylvia atricapilla) 1 ex Jormlien 8/7. 

66. Trädgårdssångare (Sylvia borin) 1 ex Klimpfjäll4/7. 

67. Kungsfågel (Regelusus regulus) 2 ex Ankarede 4/7 och 1 ex Ankarede 9/7. 

68. Stare (Sturnus vulgaris) 15 ex i Jorm 6/7. 

69. Koltrast (Turdus merula) 1 - 4 ex dagligen. 

70. Björktrast (Turdus pilaris) Allmän och dagligen, vanligaste fågeln tillsammans med lövsångare och bergfink. 

71. Rödvingetrast (Turdus illiacus) 1 – 3 ex dagligen. 

72. Taltrast (Turdus philomelos) 1 - 2 ex dagligen. 

73. Gråflugsnappare (Muscicapa striata) 1 - 2 ex dagligen. 

74. Rödhake (Erithacus rubecula) 1 – 2 ex Jormlien 5 och 6/7 och 1 ex Ankarede 9/7. 

75. Blåhake (Luscinia svecica) 2 – 5 ex Hamptjärn, Stekenjokk och Saxåbron dagligen. 

76. Svartvit flugsnappare (Ficedula hypoleuca) 1 – 3 ex häckande i Jormlien, dagligen och 1 ex Ankarede 9/7. 
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77. Stenskvätta (Oenantthe oenanthe) 1 - 5 ex dagligen. 

78. Strömstare (Cinclus cinclus) 1 ex Brakkåsfallet 9/7. 

79. Järnsparv (Prunella prunella) 1 ex Jormlien och Ankarede 8/7. 

80. Gulärla (Motacilla flava) 2 – 5 ex Stekenjokk dagligen. 

 

 
Gulärla. Foto:Kent-Ove Hvass 

 

81. Sädesärla (Motacilla alba) Allmän alla dagar. 

82. Ängspiplärka (Anthus pratensis) Allmän på kalfjället. 

83. Bofink (Fringilla coelebs) 1 - 3 ex dagligen. 

84. Bergfink (Fringilla montifringilla) Allmän alla dagar. 

85. Domherre (Pyrrhula pyrrhola) 1 – 2  ex dagligen. 

86. Grönfink (Chloris chloris) 1 ex Jormlien 4/7. 

87. Gråsiska (Acanthis flammea) Mycket allmän i fjällbjörkskogen alla dagar. 

88. Mindre korsnäbb (Loxia curvirostra) 10 – 15 ex i Ankarede 5/7 och 9/7. 

89. Bändelkorsnäbb (Loxia leucoptera) 3 ex Ankarede 9/7. 

90. Steglits (Carduelis carduelis) 2 ex Jormlien 6/7. 

91. Grönsiska (Spinus spinus) Upp till 100 ex Jormlien dagligen. 

92. Sävsparv (Emberiza schoeniclus) 1 ex Hamptjärn 4/7 och 1 ex Stekenjokk 8/7. 

93. Lappsparv (Calcarius lapponicus) 5 – 15 ex på kalfjället dagligen. 

 
Lappsparv. Foto: Kent-Ove Hvass 
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Däggdjur 

1. Rådjur (capreolus capreolus) 1 ex vid Jormlien 5/7 

2. Ren (Rangifer taradus) 200 – 12 000 ex dagligen (kalvmärkningstid). 

3. Skogshare (Lepus timidus) 1 – 2 ex på vägarna hela veckan.  

4. Älg (Alces alces) 1 ex Klimpfjäll 8/7. 

5. Hermelin (Mustela erminea) 1 ex Ankarede 9/7. 

6. Gråsidig sork (Clethrionomys rufocanus) 1 ex Ankarede 5/7.  

 


