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NORRA JÄMTLAND & SÖDRA LAPPLAND 

 

 
1. Jormlien 

2. Stekenjokk 

3. Akarede 

4. Klimfjäll 

5. Östersund 
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DELTAGARE 
Anders Jägeberg, Sala 

Eva Kjellgren, Sala 

Margareta Hjort, Lidköping 

Martin Hjorth, Lidköping 

Agneta Högberg, Norsborg 

Gunnar Högberg, Norsborg 

Anders Christiansson, Lund 

Olle Månsson, Kristianstad 

Sven Blomqvist, Strängnäs 

Arne Wallgren, Kinna 

Ulla-Britt Wallgren, Kinna 

Linnea Wallgren, Varberg 

Lotten Sjölander, Stockholm 

Håkan Andersson, Kalmar 

 

 

RESELEDARE 
Kent-Ove Hvass, Skövde 

Göran Pettersson, Lund (ass reseledare) 

 

 

 

RESRUTT 

10/7 Transport  Östersund – Fjällgården. Kvällsskådning runt pensionatet. 

11/7 Skådning runt Hamptjärn och Stekenjokksjöarna.  

12/7 Dubbelbeckasin vid Klimpfjäll och ett besök i Ankaredes naturreservat 

13/7 Skådning vid Hamptjärn, bestigning av Domprosten och en resa runt Kycklingvattnet. 

14/7 Besökte Bjurälvens naturreservat. 

15/7 Besök av Trappstegsforsen och Farmomakke. 

16/7 Besökte Brakkåsfallet och Ankarede naturreservat. 

17/7 Transport från Fjällgården till Östersund.  

 

 
Dalripa. Foto: Kent-Ove Hvass 

 

OMSLAG. Lappsparv, hane Foto: Kent-Ove Hvass 
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Utsikt från 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 15 grader och ner 

med en låg punkt kring 5 grader. 

 

Vi höll fast vid programmet för veckan eftersom det beträdandeförbudet som gällde t o m 10 juli just upphört, till 

skillnad från resan veckan innan. Detta infördes för några år sedan då det uppdagades att äggsamlare hade 

dammsugit området för ägg av sällsynta fåglar. Ett besök till Bjurälvens naturreservat lades till programmet 

vilket gladde många av deltagarna eftersom detta naturreservat har en mycket unik natur. 

 

Resultatet av skådandet på kalfjället präglades av att gnagartillgången var dålig detta år. Inga obsar av fjällabb. I 

skogslandet var gnagartillgången också dålig. Inga ugglor sågs. 

 

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

Jämtland. 

 

Höjdpunkterna var, förutom ovanstående invasionsarter, fjäll- och dalripa, smalnäbbad simsnäppa med dunungar 

samt lavskrikor. 
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RESEDAGBOK 

 

Söndag 10 juli 

Vi var 12 deltagare som samlades vid Östersunds central-

station på söndags eftermiddagen tillsammans med rese-

ledare och chaufför. Två deltagare hade tagit sin bil och 

kört direkt till Jormlien. Alla var naturligtvis förväntans-

fulla vad veckan skulle ge. 

  Under färden från Östersund gjordes en kort paus i 

Strömsund och där kunde vi notera en del reskryss som 

gråsparv och pilfink. 

  Mitt i Strömsunds centrum fanns det några Cembratallar 

och mycket riktigt strax kunde en nötkråka höras och 

efter en stund flög en till från tallen. 

  Under tiden vi färdades mot Fjällgården kunde en av 

detta års invasionsarter noteras, sidensvansar. Väl fram-

me fick vi njuta av kocken Kenneths underbara mat. 

  Efter maten fördelades rum och vi gjorde oss hemma-

stadda. En del avslutade dagen med spaning över Jorm-

vattnet och njöt av den bedårande utsikten. 

 

 
Välkommen till Fjällgården. Foto: Kent-Ove Hvass 
 

Måndag  11 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. Innan vi var uppe på själva kalfjället stannade vi 

Gaustafallet. Ett vackert vattenfall som, med stor kraft 

bildar ett imponerande fall. Här kunde vi se två strömsta-

rar som matade ungar.  

  Stekenjokkvägen är en av två vägar i Sverige som går på 

kalfjället. Detta gör fjällfåglar väldigt tillgängliga, vilket 

också gjorde att moderna äggtjuvar utnyttjade området. 

Dessa greps och åtalades för några år sedan och sedan 

dess finns det inga bevis för att detta har fortsatt. 

  Första stoppet blev vid en liten sjö som heter Hamptjärn. 

Denna sjö hyser en rad våtmarksarter men också fjällfåg-

lar. När vi gick ut ur bussarna kunde vi genast notera 

varnande rödbenor och fiskmåsar. 

  Vi strulade omkring tjärnen och snart upptäckte vi den 

första lappsparven. Det gällde att samla alla så alla fick se 

denna fjällets vackra sparv. Snart upptäcktes också den 

första blåhaken. En verklig smaragd. I övrigt noterades 

några av fjällets vanligaste fåglar, ängspiplärka, lövsång-

are och gråsiska. 

  Nästa stopp blev Stekenjokk. Stekenjokk är ju resultatet 

av en kort tids gruvdrift på 1970- och 1980-talen. Man 

bröt olika mineraler och 1988 lades gruvan ned och gruv-

hålen fylldes med vatten och flera stora sjöar skapades.    

I området finns flera våtmarker. Skådningen gav här 

mosnäppa, ljungpipare och större strandpipare. Vi note-

rade också ett flertal gulärlor av rasen thunbergi. En 

subadult havsörn visade upp sig då den på stela vingar 

seglade högt upp i skyn. 

  Efter artgenomgång anmodades vila och vederkvickan-

de aktiviteter för att vara pigga och nytra till nattens 
utflykt till Klimpfjäll och Dubbelbeckasin spel.    

 

 
Inte bara fåglar, en del växter också. Foto: Kent-Ove 
Hvass 

Tisdag  12 juli  

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

besöka Klimpfjäll norr om Stekenjokk för att få uppleva 

dubbelbeckasinspel.  

  På vägen till Klimpfjäll får vi se en ripa mitt på vägen. 

Tvärnit. Alla smög ut försiktigt och efter lite spanande 

hittade i ripan, tryckande i vägkanten endast några meter 

från oss. Alla fick se dalripan mycket bra och en del av 

deltagarna fick livskryss. Ripan måste ha täckt, ingen ser 

mig, ingen ser mig och litat helt på sitt camouflage. 

  Vi hade fått förhandsinformation att natten innan hade 3 

spelande beckasiner setts och hörts. Tyvärr kammade vi 

noll. Efter att brottas med mygg och knott i mer än timma 

kunde vi konstatera att spelen var nog över för i år. Ett 

antal morkullor passerade och buskskvättan varnade. 

Trötta och lite besvikna återvände vi till Fjällgården runt 

klckan 2. 

  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 

norrlänska skogsfåglar. 

  Innan vi anlände till Ankarede gjorde vi ett litet stopp 

och kunde då se våra första lommar, stolom. 

  Väl framme i detta sommarläger för samer och nybyg-

gare gick vi ut i den orörda skogen som består av gran, 

björk med mera. Här har aldrig något kalhygge funnits. 

Våra förhoppningar var att se skogsfågel. Ganska snart 

började det regna men SMHI hade lovat att det bara var 

en skur och skulle snart gå över. Tre timmar senare då det 

fortfarande regnade, kaffet var urdrucket och smörgåsar-

na uppätna gav vi upp och återvände till bussarna. Vi 

hade bara sett en talltita och flera bergfinkar. När vi kom 

ned till lägret kunde vi se och höra smålommen då den 

kacklade och flög över oss, sjöorre noterades också. 
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Fika i regnet. Foto: Kent-Ove Hvass 

 

  Under vägen tillbaka gjordes flera stopp och spaningar. 

Vid Stora Blåsjön noterades ett väldigt lågt vattenstånd 

men endast några drillsnäppor i fågelväg. 

 

 

 
Spaning över Stora Blåsjön. Foto: Kent-Ove Hvass 

 

  Efter en ordentlig middag och artgenomgång var det 

många som kröp till sängs. Några gick ut för att kunna 

hitta den sällsynta buskmusen. Buskmusen har ett av sina 

fåtaliga tillhåll i Sverige just här i Jormlen. Tyvärr blev 

det ingen mus, bara en brottning med otaliga mygg och 
knott. 

Onsdag  13 juli 

Denna dag ägnades åt högfjällets fåglar, fjällpipare och 

kanske en snösparv. Målet var att bestiga den sk Dom-

prosten. 

  När vi startade var det strålande väder men solsken. På 

vägen upp hittade vi en lappsparv med ungar som just 

lämnat boet. Vi såg också vår första och enda kärrsnäppa. 

En kungsörn noterades också, dock efter lite diskussioner 

kunde det konstateras att det inte var en örn utan vår 

första fjällvråk. När vi närmade oss toppen hade himlens 

blå färg bytts till askgrå. Vi kunde se hur ovädret närma-

de sig i hög hastighet. Plötsligt small det till och en blixt 

syntes. Himlen öppnade sig och ett riktigt skyfall starta-

de. 

  Eftersom blixtarna ökade i antal och regnet tilltog beslöt 

vi oss för att återvända till våra bussar, det är inte speci-

ellt klokt att befinna sig på fjället nät blixtarna slår ned i 
närheten. 

 

 

 
Utsikt från Domprosten. Foto: Kent-Ove Hvass 

 

  Väl hemkomna till Fjällgården pudrades näsor innan 

middagen medans andra provade med en promenad. 

 

 
Fika på fjället. Foto: Kent-Ove Hvass 

 

  Efter middagen tog vi en promenad till ett litet hem-

bygdsmuseum vid Jormlien. Där visades vi runt av ett 

barnbarn till dom som hade bott i huset. I detta lilla hus 

hade man uppfostrat 11 barn, många av barnen hade 

tagits hand av andra, som hade uppfostrat dom. En myck-

et fattig tillvaro där nu detta barnbarn hade samlat olika 

föremål från den tiden och visade dem för allmänheten.  

  Kvällen ägnades åt björnspaning. Området hyser ett av 

landets rikaste förekomst av björn så chansen finns. 

Värdparet på Fjällgården berättar om flera möten med 

björn.  

  ”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!  Räv och rådjur kunde vi njuta av, 

morkullor och drillsnäppor var vanliga. 

Torsdag  14 juli 

Efter stärkande sömn och frukost var siktet inställt på en 

dag i ett nytt område, Bjurälvens naturreservat. Vi hade 

fått tips om detta unika reservat av några deltagare, reser-

vatet har geologiska, botaniska och ornitologiska kvalité-

er. I Bjurälvens naturreservat kan man uppleva ett drama-

tiskt landskap med bubblande vatten, kraterliknande 

gropar och den vindlande och delvis underjordiska Bju-
rälven som underminerar marken. 
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Den dramatiska Bjurälven. Foto: Kent-Ove Hvass 

 

  Vi startade vid den vackra Leipivattnet och gick på 

några av de leder som fanns utmärkta. Vi sjön kunde vi 

notera 10 exemplar av sjöorre. 

 

 
Start på vandringen. Foto: Kent-Ove Hvass 

 

  Några av oss stannade vid en raststuga medan andra 

gick ännu längre in i dalen. Vi noterade ett antal mindre 

korsnäbbar, även en större korsnäbb kunde kryssas. Bo-

taniskt noterades flera unika arter, bland annat vitsippsra-

nunkel och spindelblomster. 

 

 
Vitsippsranunkel. Foto: Kent-Ove Hvass 

 

  Dagens middag var närfångad röding och avnöts av 

trötta men nöjda deltagare. 

 

Fredag  15 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 

 
Trappstegsforsen. Foto: Kent-Ove Hvass 

 

  Vi gjorde också ett besök vid Fattmomakke kyrkby. 

Intressant at ta del av Lappmarkens historia och kyrkby-

arnas roll i kristnandet av urbefolkningen.  

 

 
Kyrkan i Fattmomakke. Foto: Kent-Ove Hvass 

 

  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 

fyra obsar storlom, fjällripa, med mera.  Höjdpunkten var 

en smalnäbbad simsnäppa som varnande visade att hon 

hade två smådunungar, helt svarta som sumphönsens 

ungar. 

  Efter middagen  ägnades kvällen åt promenad i skogen 

för att hitta lavskrika och buskmus. Ingen av dessa sågs 

men vi njöt av den fina fjälluften och vädret. 

 

Lördag  16 juli 

Dagen skulle ägnas åt att återbesöka Ankarede. Vårt 

första besök regnade ju bort och inte många fåglar såg. 

Denna gång stog vädret oss bi och alla var mycket för-

väntningsfulla. 
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Spaning över deltalandskap. Foto: Kent-Ove Hvass 

 

  Väl i skogen kunde vi konstarera mycket korsnäbb. Ett 

stort antal talltitor lurade oss hela tiden. Varje gång man 

hörde en talltita locka tänkte man lappmes, dock visade 

det sig att varje gång var det talltitor. Enkelbeckasiner, 

gluttsnäppor, småspov, bergfinkar, gråsiskor, smålommar 

noterades. 

 Nere vid samelägret kunde en stor koloni hussvalor ses 

men också svartvit flugsnappare och resans första röd-

stjärt. Vid fikat kunde bändelkorsnäbb tillsammans med 

mindre korsnäbb noteras. 

  Plötsligt hörde vi ett jamande från en gran. Tre stycken 

lavskrikor visade upp sig. Alla fick nu se dessa sällskap-

liga fåglar som trots att vi försökte mata dom inte svarade 

på detta. Dom har ju ett rykte att vara skogshuggare och 

vandrares sällskap och orädda. Våra tre skrikor vägrade 

dock att ta del av maten vi hade gett dem. 

 

 
Lavskrika. Foto: Kent-Ove Hvass 

 

Lugna kvällsaktiviteter anmodades då morgondagens 

transport till Östersund påbörjas i arla morgonstund.  

Två av deltagarna fick se en storfalk under sin promenad, 
om det var jakt- eller pilgrimsfalk kunde inte fastställas. 

Söndag  17 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. 

Kent-Ove Hvass 

 

 

 

 

 
Hela gänget. Foto: Göran Pettersson 
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Fjällripa. Foto: Kent-Ove Hvass 

 

ARTLISTA – Fåglar 

1. Bläsand (Anas penelope) 

1 ex 11/7 och 3 ex 12/7 i Jormvattnet. 

2. Gräsand (Anas platyrhynchos) 

1–8 ex dagligen i Jormvattnet. 

3. Stjärtand (Anas acuta) 

2 ad + 6 pull 13/7 och 2 ex 15/7 Hamptjärn. 

4. Kricka (Anas crecca) 

1 ex Hamptjärn 11/7. 

5. Vigg (Aythya fuligula) 

1–25 ex i Jormvattnet dagligen. 

6. Svärta (Melanitta fusca) 

3 ex Jormvattnet 6/7. 

7. Sjöorre (Melanitta nigra) 

8. 1–5 ex i Jormvattnet, 10 ex Bjurälven 15/7, 2 ex Ankarede 16/7. 

9. Knipa (Bucephala clangula) 

5–40 ex Jormvattnet dagligen.  

10. Småskrake (Mergus serrator) 

1–8 ex Jormvattnet dagligen. 

11. Dalripa (Lagopus lagopus) 

1 hona Stekenjokk 12/7 och 14/7. 

12. Fjällripa (Lagopus muta) 

1 ex Stekenjokk 16/7. 

13. Smålom (Gavia stellata) 

3 ex Ankarede 12/7 och 16/7, 1 ex Jormvattnet 14/7.  

14. Storlom (Gavia arctica) 

1 ex på vägen från Östersund 10/7, 3 ex och 1 ex i Ankarede 12/7 och 16/7, ngr ex Jormvattnet 15/7. 

15. Skäggdopping (Podiceps cristatus) 

1 ex på vägen från Östersund 10/7. 

16. Gråhäger (Ardea cinerea) 

1–5 ex Jormvattnet dagligen. 

17. Sparvhök (Accipiter nisus) 

1 ex Jormlien 16/7. 

18. Havsörn (Haliaeetus albicilla) 

1 ex Stekenjokk 11/7. 
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19. Fjällvråk (Buteo lagopus) 

1 ex Stekenjokk 14/7 och 1 ex samma plats 15/7. 

20. Trana (Grus grus) 

8 ex på väg från Östersund 10/7 och 3 ex Jormlien 16/7. 

21. Ljungpipare (Pluvialis apricaria) 

Allmän på kalfjället dagligen. 

 

 
Ljungpipare. Foto: Kent-Ove Hvass 

 

22. Större strandpipare (Charadrius hiaticula) 

Allmän i Stekenjokk-området alla dagar.  

23. Drillsnäppa (Actitis hypoleucos) 

Allmän dagligen. 

24. Gluttsnäppa (Tringa nebularia) 

4 ex och 1 ex Ankarede 12/7 och 16/7. 

25. Rödbena (Tringa totanus) 

2–7 ex dagligen. 

26. Småspov (Numenius phaeopus) 

2 ex Ankarede 16/7. 

27. Mosnäppa (Calidris maritima) 

6 ex Stekenjokk 11/7. 

28. Kärrsnäppa (Calidris alpina) 

1 ex Stekenjokk 13/7.  

29. Morkulla (Scolopax rusticola) 

1–10 ex i olika biotoper varje kväll. 

30. Enkelbeckasin (Gallinago gallinago) 

2 ex Jormlien 12/7, 1 ex Bjurälvens naturreservat 14/7 och 1 ex och 1 ex Ankarede 16/7. 

31. Smalnäbbad simsnäppa (Phalaropus lobatus) 

1 ad och 2 pull Stekenjokk 15/7. 

32. Skrattmås (Chroicocephalus ridibundus) 

Allmän på vägen från Östersund ex 10/7. 

33. Fiskmås (Larus canus) 

Allmän dagligen. 

34. Silvertärna (Sterna paradisaea)  

1–10 ex dagligen i olika vatten.  

35. Ringduva (Columba palumbus) 

Allmän dagligen. 
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36. Gök (Cuculus canorus) 

1 ex Jormlien 12 och 13/7. 

37. Tornseglare (Apus apus) 

Några ex i Strömsund 10/7. 

38. Tornfalk (Falco tinnunculus) 

2 ex Jormlien 10/7. 

39. Stenfalk (Falco columbarius) 

1 ex Stekenjokk 12/7 och 1 ex Ankarede 16/7. 

 

 
Smalnäbbad simsnäppa. Foto: Kent-Ove Hvass 

 

Jaktfalk/Pilgrimsfalk (Falco rusticolus/peregrinus) 

1 ex av en storfalk Jornlien 16/7. 

40. Lavskrika (Perisoreus infaustus) 

3 ex Ankarede 16/7. 

 

 
Lavskrika. Foto: Kent-Ove Hvass 

 

41. Nötkråka (Nucifraga caryocatactes) 

2 ex, troligen den smalnäbbade i Strömsund 10/7. 

42. Nötskrika (Garrulus glandarius) 

1 ex Ankarede 12/7. 
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43. Skata (Pica pica) 

Allmän och sågs dagligen. 

44. Kaja (Coloeus monedula) 

Några ex på vägen från Östersund 10/7. 

45. Gråkråka (Corvus cornix) 

Allmän alla dagar. 

46. Korp (Corvus corax) 

1–3 ex dagligen, 6 ex Hamptjärn 15/7. 

47. Ladusvala (Hirundo rustica) 

Vanlig Jormlien dagligen. 

48. Hussvala (Delichon urbicum) 

Några ex på vägen till och från Östersund, 10–20 ex Ankarede 12/7 och 16/7. 

49. Talltita (Poecile montanus) 

1 ex Ankarede 12/7, 2 ex Bjurälvens naturreservat 14/7 och 15 ex Ankarede 16/7.  

50. Talgoxe (Parus major) 

1–2 ex Jormlien dagligen  

51. Gärdsmyg (Troglodytes troglodytes) 

1 ex Bjurälvens naturreservat 14/7. 

52. Strömstare (Cinclus cinclus) 

2 ex Gaustafallet 11/7. 

 

  
          En av två strömstarar. Foto: Kent-Ove Hvass 

 

53. Lövsångare (Phylloscopus trochilus) 

Allmän alla dagar. 

54. Gransångare (Phylloscopus collybita) 

1–2 ex dagligen. 

55. Gråflugsnappare (Muscicapa striata) 

1 ex Bjurälvens naturreservat. 14/7. 

56. Rödhake (Erithacus rubecula) 

2 ex Ankarede 12/7 och 3 ex Bjurälvens naturreservat.  

57. Blåhake (Luscinia svecica) 

1 hona Hamptjärn 11/7 och 2 ex Stekenjokk 12 och 13/7. 

58. Svartvit flugsnappare (Ficedula hypoleuca) 

1 ex i Jormlien, 11/7 och 2 ex Ankarede 12/7. 

59. Rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus) 

1 ex Ankarede 16/7. 



  AVIFAUNA

   

 13 

60. Stenskvätta (Oenantthe oenanthe) 

1–10 ex dagligen på kalfjället. 

61. Koltrast (Turdus merula) 

1–4 ex dagligen. 

62. Björktrast (Turdus pilaris) 

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

63. Rödvingetrast (Turdus illiacus) 

1–3 ex dagligen. 

64. Taltrast (Turdus philomelos) 

1–2 ex dagligen. 

65. Dubbeltrast (Turdus viscivorus) 

1 ex Ankarede 12/7 och 16/7. 

66. Stare (Sturnus vulgaris) 

 10 ex till och från Östersund 10/7 och 17/7. 

67. Järnsparv (Prunella prunella) 

1 ex Bjurälvens naturreservat. 

68. Gulärla (Motacilla flava) 

2–6 ex Stekenjokk dagligen. 

69. Sädesärla (Motacilla alba) 

Allmän alla dagar. 

70. Ängspiplärka (Anthus pratensis) 

Allmän på kalfjället. 

 

 
Ängspiplärka. Foto: Kent-Ove Hvass 

 

71. Sidensvans (Bombycilla garrulus) 

4 ex på väg från Östersund 10/7, 3 ex Ankarede 12/7, 6 ex Trappstegsforsen 15/7 och 10 ex Ankarede 16/7. 

72. Lappsparv (Calcarius lapponicus) 

5 ex Hamptjärn 11/7 och 4 ex Stekenjokk 13/7. 

73. Bofink (Fringilla coelebs) 

Vanlig dagligen. 

74. Bergfink (Fringilla montifringilla) 

Allmän alla dagar. 

75. Domherre (Pyrrhula pyrrhula) 

1–2 ex dagligen. 
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76. Grönfink (Chloris chloris) 

3 ex Jormlien 11/7, 5 ex Trappstegsforsen 15/7 och 1 ex Ankarede 16/7. 

77. Större korsnäbb (Loxia pytyopsittacus) 

1 ex Bjurälvens naturreservat 14/7. 

78. Mindre korsnäbb (Loxia curvirostra) 

20 ex i Ankarede 12/7 och 16/7, 15 ex i Bjurälvens naturreservat. 

 

 
Mindre korsnäbb. Foto: Kent-Ove Hvass 

 

79. Bändelkorsnäbb (Loxia leucoptera) 

2 ex Ankarede 12/7, 1 ex Bjurälvens naturreservat och 1 ex Ankarede 16/7. 

80. Gråsiska (Acanthis flammea) 

Mycket allmän i fjällbjörkskogen alla dagar. 

81. Grönsiska (Spinus spinus) 

Upp till 100 ex Jormlien dagligen. 

82. Sävsparv (Emberiza schoeniclus) 

1 ex Hamptjärn 4/7 och 1 ex Stekenjokk 8/7. 

83. Gråsparv (Passer domesticus) 

Allmän i Strömsund 10/7. 

84. Pilfink (Passer montanus) 

1 ex Strömsund 10/7. 
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Däggdjur 

1. Skogshare (Lepus timidus)  

1–3 ex på vägarna hela veckan.  

2. Rödräv (Vulpes vulpes) 

Jormvattnet 12/7. 

3. Rådjur (Capreolus capreolus) 

1 ex vid Jormlien 12/7 och 14/7. 

4. Ren (Rangifer taradus) 

100–300 ex dagligen (kalvmärkningstid). 

  

Groddjur 
 

1. Vanlig groda (Rana temporaria) 

Vanlig i de flesta biotoper. 

 

 

 

 
Lappsparv. Foto: Kent-Ove Hvass 

 


