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Drillsnäppa, Foto: Kent-Ove Hvass. 

 

 
INLEDNING 

Denna fjällresa hade fokus på fjällets och norrlandskogarnas fåglar. Tyvärr hade vi dåligt väder med ganska 

mycket regn. Det hade varit en mycket kall vår. På kalfjället låg det mycket snö kvar även om vårsmältningen 

hade kommit igång. Det var mycket vatten i bäckar, jockar och sjöar. Vädret var växlande med en hel del regn, 

en del regn var rena skyfallen. Temperaturen höll sig ofta kring 15 grader och med en lägsta temperatur kring 5 

grader och med någon dag steg upp till ca 20 grader. 

 

I år hade beträdandeförbudet inte införts. Vi hade tillgång till alla områden till skillnad från de senaste åren. 

Beträdandeförbudet infördes för några år sedan då det uppdagades att äggsamlare hade dammsugit området på 

ägg av sällsynta fåglar. Detta är dock fortfarande ett problem. När vi var där grep man två personer som hade 

samlat ägg och grävt upp fridlysta växter. 

 

Sedan några år genomför förstärkningsarbeten på vallarna vid Stekenjokksjöarna. Detta innebär att stora områ-

den nordväst om sjöarna har förbud mot besök. 

 

Resultatet av skådandet på kalfjället präglades av att gnagartillgången var dålig, även detta år. Endast en obs av 

fjällabb. Vi hade dock flera observationer av fjällvråk och tornfalk, mer än andra dåliga gnagarår vilket indikerar 

att det inte var ett totalt bottenår. I skogslandet var gnagartillgången också dålig. Inga ugglor sågs. Noterbart är 

att även detta år förekom det sidensvans, detta hade vi även förra året men annars är detta en ovanlig art i dessa 

trakter. Häckningarna av tättingar hade kommit igång sent, vilket gjorde att det var många arter fortfarande sjöng 

och hävdade revir. Vi hade gott on blåhakar och lappsparvar vilket gladde många av deltagarna som fick kryssa 

dessa arter. Vi lyckades aldrig hitta några lappmesar och järpar. Orre, var en art vi tidigare inte noterats på Jämt-

landsresorna. 

 

Några av höjdpunkterna på resan var spel av dubbelbeckasin, observationer av fjäll- och dalripa samt smalnäbb-

bad simsnäppa och lavskrika. 
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Kvällspromenad. Foto: Kent-Ove Hvass 

 

RESEDAGBOK 

 

Lördag 8 juli 

Vi var flera deltagare som samlades vid Östersunds cen-

tralstation på lördags- eftermiddagen tillsammans med 

reseledare och chaufför. Några deltagare hade tagit sin bil 

och kört direkt till Jormlien. Alla var naturligtvis förvän-

tansfulla vad denna veckan skulle ge. 

  Under färden från Östersund gjordes en kort paus i 

Strömsund. och Där kunde vi notera ett reskryss; grå-

sparv. På vägen mot Fjällgården kunde vi också se en 

tjäderhöna i vägkanten. Efter att ha stannat bussen och 

backat, gick jag ut för att se om jag kunde hitta tjädern 

igen. Efter ett tag flög ett antal tjäderkycklingar upp, 

totalt var det nog 7 olika tjädrar varav en vuxen höna. En 

annan art som noterades under resan till boendet var 

trana. 

  Väl framme fick vi njuta av pensionatets kock, Ken-

neths underbara mat som idag bestod bla av fläskkarré 

med äpplemos. Efter maten fördelades rum och vi gjorde 

oss hemmastadda.  

  Vi avslutade dagen med en promenad i omgivningarna. 

Flera av de vanliga fjällarterna noterades, bergfink, röd-

vingetrast. och I Storjorm låg en del vigg och silvertärna 

jagade.  

 

Söndag 9 juli 

När frukosten var intagen begav vi oss mot Stenkenjokk.  

  Första stoppet blev det imponerande Gausta-fallet. En 

strömstare kunde sågs flyga fram åt och tillbaka över 

fallet. Den hade nog ett bo i närheten även om vi inte 

kunde se det.  I fjällbjörkskogen var det gott om bergfin-

kar och gråsiskor. 

 

 

 

 

 

  Snart fick vi stanna för att vi hade spottat en rovfågel 

från bussen, en fjällvråk. Det var kul eftersom det inte var 

säkert att vi skulle få lägga till den till reselistan. När vi  

spanar på fjällvråken kommer en kungsörn glidande på 

hög höjd mitt över bilen. Det var en gammal kungsörn 

utan vitt på vingar och stjärt. Det var första gången en 

gammal örn noterades i Jämtland för på våra resor. 

  Nästa stopp blev Hamptjärn och där kunde den första 

lappsparven noteras och några lyckliga deltagare fick 

också se en fjällabb. 

  Stekenjokk är ju resultatet av en kort tids gruvdrift på 

1970- och 1980-talen. Man bröt olika mineraler men 

1988 lades gruvan ned och gruvhålen fylldes med vatten 

och flera stora sjöar skapades. I området finns flera våt-

marker. 

  Vid Stenkenjokksjöarna var det ganska tomt men stor-

lom och silvertärna såg vi. I området gick vi på en fjällri-

pa med minst 3 mycket små kycklingar. Hönan försökte 

gömma sig och spela skadad medan kycklingarna för-

svann bland dvärgbjörkarna. 

  Hem tidigt för nattens äventyr. Efter artgenomgång 

anmodades vila och vederkvickande aktiviteter för att 

vara pigga och nytra till nattens utflykt till Klimpfjäll och 

dubbelbeckasin spel.    

 

Måndag 10 juli 

Vid pass 22:00 (dag 2) lämnade vi Fjällgården för att 

besöka Klimpfjäll norr om Stekenjokk för att få uppleva 

dubbelbeckasinspel.  

  Väl framme vid Klimpfjäll hade vi knappt parkerat och 

gått ur bussarna förän vi hörde den första beckasinen. 

Detta egendomliga spel med sitt pingpongbolls liknande 

ljud. Nu gällde det att få en synobs av den rara fågeln. Vi 
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hittade en tryckande fågel och efter många om och men 

fick alla se den. 

  Ett antal morkullor passerade under tiden vi lyssnade på 

beckasinerna. Efter att ha brottas med mygg och knott i 

mer än en timma och njutit av fåglarnas spel var det dags 

att återvända. Alla hade fått se och inte minst höra dub-

belbecksiner. Totallt såg och hörde vi 3 – 4 fåglar. 

  På vägen tillbaka till Fjällgården flög en dalripa upp 

från vägkanten och träffade bussens vindruta. Tvärstopp. 

Ut för att se hur det gått för fågeln, ingen hittades och de 

andra i bakomvarande buss berättade att de hade sett den 

flyga in i skogen. Tydligen hade den bara snuddat vid 

bussen och klarat sig. Alla andades ut. 

  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. 

  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. En av deltagar-

na hade turen att springa på en järpe som försvann i 

snåren innan någon annan fick se.  

  Efter att ha promenerat i skogen ett tag var det dags att 

återvända. Tyvärr ingen lappmes. Det var nu dags att byta 

chaufför i buss nr 2 och vi hälsade HG Karlsson väl-

kommen. 

  Fika intog i närheten av Ankaredes kapell där det fanns 

en koloni hussvalor. Helt plötsligt får vi höra ett jamlik-

nande  ljud och vi skriker lavskrika. Vi rusar mot ljudet 

och de flesta deltagarna får se lavskrikan försvinna bort. 

  Nya arter vi fick lägga till listan blev; kungsfågel, 

svartmes, sidensvans, småspov, gluttsnäppa och gran-

sångare. 

 

 
Ankarede. Foto: Kent-Ove Hvass 

 

Tisdag 11 juli 

Några deltagare var upp tidigt och försökte få se pärlugg-

la. I närheten av boendet fanns en rad holkar för ugglor 

men också för tättingar. I (denna sluttning och i) dessa 

holkar har vi tidigare sett pärluggla. Nu blev det noll, 

endast några häckande svartvita flugsnappare kunde 

noteras. I en närbelägen ravin hade vi tidigare sett järpe. 

Denna gång kammade vi även där noll. 

  I ravinen har man också observerat buskmus, en av våra 

allra sällsyntaste däggdjur. Just nu pågick ett forsknings-

projekt där man satt s.k. åtelkameror för att hitta busk-

möss. Dock kunde ingen buskmus noteras. Det säkraste 

sättet att få syn på en är att följa gårdens katt som då och 

då kommer in med en mus i munnen. 

  I området kring Hamptjärn kunde vi notera en blåhake 

hona, flera lappsparvar och ljungpipare sågs. I tjärnen 

fanns 2 bergandshanar och vi hittade flera smalnäbbade 

simsnäppor, alla hanar. Det verkade som honorna redan 

hade lämnat området. 

 

Paus i letandet. Foto: Kent-Ove Hvass 

 

  Vi besökte också det berömda Brakkåfallet. Ett område 

där filmen Dunderklumpen spelades in på 1980-talet. Ett 

vackert vattenfall med mystiska formationer. Här notera-

des en forsärla. 

 

Brakkåfallet. Foto: Kent-Ove Hvass 

  När middagen var intagen var det några deltagare som 

tog en promenad i omgivningarna kring fjällgården. 
Brushane, svärta och svarthakedopping noterades. 

Onsdag 12 juli 

I natt gjorde vi vår björnspaningtur. Tyvärr ingen björn 

men dock 3 älgar och flera morkullor och drillsnäppor.  

  Området kring Jormlien hyser en hel del björn. De 

boende ser björn ganska ofta och under björnjakten skjuts 

en och annan björn. Några veckor innan hade man hittat 

en björndödad älgkalv. 

  Dagen tillbringades i Bjurälvens naturreservat. Tyvärr 

”bjöd” dagen ett ihärdigt regnande, då och då nästan 

skyfall. I Bjurälvens naturreservat kan man uppleva ett 

dramatiskt landskap med bubblande vatten, kraterliknan-

de gropar och den vindlande och delvis underjordiska 

Bjurälven som underminerar marken. Gärdsmyg var ny 

art. 

  Vi återvände genomsura för att torka upp. Man kunde 

notera att det ihärdiga regnande hade gjort att vattnet i 

jåkkar och bäckar hade stigit otroligt mycket och verkli-

gen forsade fram. 

  Kvällen tillbringades med stämningsfull bildvisning av 

en tysk naturfotograf. Han har tillbringat 25 år i området 

som naturfotograf och hade fantastiska bilder. Det var 

mycket uppskattat av deltagarna. 
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Storlommar. Foto: Kent-Ove Hvass 

 

Ett ihärdigt regnande dominerande dagen. Foto: Kent-

Ove Hvass 

 

Torsdag 13 juli 

Ankarede var det första målet för dagen.  

  Målarten var lavskrika eftersom inte alla hade sett den. 

Efter lite pyshande hittade vi en skrika och runt Ankarede 

kunde vi se ytterligare några ex. Vid Ankarede hittade 

också enkelbeckasin, grönbena och några domherrar.  

Efter detta åkte vi för att hitta blåhakar. Vi hade tur och  

fick höra en skönsjungade hake. I området kunde vi också 

på nära håll två storlomar. 

  Vi besökte senare Fäbodagarna i närbelägna Vållan. När 

vi åkte från Vållan kunde vi bland annat studera en liten 

backsvalekoloni.  

  Återigen avslutades dagen med en bildvisning. 

 

Fredag 14 juli 

Dagen tillbringades kring Stekenjokksjöarna. 

  Vi ville att alla skulle få några obsar av blåhake då inte 

alla hade sett den. Vi hade tur och fick se en snygg hanne 

av blåhake. Hannens oroliga beteende indikerade att 

honan nog låg och ruvade i närheten. Efter lite letande 

fick vi se mosnäppor och flera lappsparvar. 

  Några deltagare beslöt sig för att bestiga Domprosten, 

ett fjäll i närhet. Detta blev mycket lyckat då 4 fjällpipare 

kunde ses men också ringtrast och snösparv. 

  På vägen hem sågs vi några dalripor. En av dalriporna 

hade minst 3 kycklingar. 

Dagen avslutades med ett besök på det lokalt hem-

byggdsmuseet. Vi blev guidade av en dam vars mamma 

hade bott i det lilla huset som hade hyst 11 barn. Det är 

svårt att förstå hur en stor familj kunde leva i ett sådan 

litet hus. 

 

Lördag 15 juli 

Idag var det dags att ta farväl av varandra efter en härlig 

vecka. De flesta av deltagarna följde med till Östersund 

men en del stannade kvar lite till. På väg till Östersund 

noterades en strandskata i Strömsund, det var allt. Väl i 

Östersund tog vi alla ett hej då med en kram. 

 

Kent-Ove Hvass 
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Dalripa Foto: Kent-Ove Hvass 

 

Artlista fåglar 
1. Gråsgås (Anser anser) 

8 ex 8/7 på vägen från Östersund. 

2. Vitkindad gås (Branta leucopsis) 

ca 20 ex Östersund 15/7. 

3. Sångsvan (Cygnos cygnos) 

2 ex 8/7 på vägen från Östersund. 

4. Bläsand (Anas penelope) 

1 hona 9/7/ i Hamptjärn och 1 ex 11/7 samma lokal. 

5. Gräsand (Anas platyrhynchos) 

Några ex dagligen i Jormvattnet. 

6. Kricka (Anas crecca) 

3 ex 9/7 och 4 ex 11/7 Hamptjärn. 

7. Vigg (Aythya fuligula) 

1 – 25 ex i Jormvattnet dagligen. 

8. Bergand (Aythya marila) 

2 hanar 7 Hamptjärn och 1 ex Stekenjokk 14/7. 

9. Svärta (Melanetta fusca) 

1 ex Jormvattnet 11/7. 

10. Sjöorre (Melanetta nigra) 

Några ex dagligen i Jormvattnet och 4 ex 14/7 Stekenjokksjöarna. 

11. Alfågel (Clangula hyemalis) 

1 ex 11/7 Stekenjokksjöarna. 

12. Knipa (Bucephala clangula) 

5 – 51 ex Jormvattnet dagligen.  

13. Småskrake (Mergus serrator) 

2 – 5 ex Jormvattnet dagligen. 

14. Järpe (Tetrastes bonasia) 

1 ex 10/7 Ankarede. 

15. Tjäder (Tetrao urogallus) 

1 hona och 6 kycklingar 8/7 på vägen från Östersund. 
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16. Orre (Lyrurus tetrix) 

1 ex 13/7 Ankarede. 

17. Dalripa (Lagopus lagopus) 

2 ex Klimpfjää och 6 ex 14/7 Ankarede. 

18. Fjällripa (Lagopus muta) 

1 hona och 3 pull 10/7 och 2 ex 14/7 Stekenjokk. 

19. Smålom (Gavia stellata) 

4 ex 12/7 Bjurälvens naturreservat och 1 ex 13/7 Ankarede. 

20. Storlom (Gavia artica) 

4 ex 9/7 Stekenjokksjöarna, 7 ex 13/7 Bjurälven naturreservat och 2 ex 14/7 på vägen till Hamptjärn. 

21. Svarthakedopping (Podiceps auritus) 

1 ex 12/7 Jormvatnet 

22. Gråhäger (Ardea cinerea) 

1 ex 9/7 Jormvattnet och 1 ex 14/7 Ankarede. 

23. Kungsörn (Aquila chrysaetos) 

1 ad 9/7 överflygande Stekenjokkvägen. 

24. Fjällvråk (Buteo lagopus) 

2 ex 9/7 och 1 ex 10/7 samt 1 ex 14/7 Stekenjokk. 

25. Trana (Grus grus) 

Flera ex på väg från Östersund 8/7 och 1 ex Jormlien 13/7. 

26. Strandskata (Haematopus ostralegus) 

1 ex 15/7 Strömsund. 

27. Ljungpipare (Pluvialis apricaria) 

Allmän på kalfjället dagligen. 

28. Större strandpipare (Charadrius hiaticula) 

Allmän i Stekenjokområdet alla dagar.  

29. Fjällpipare (Charadrius morinellus) 

4 ex 14/7 Domprosten. 

30. Morkulla (Scolopax rusticola) 

1 - 10 ex i olika biotoper varje kväll. 

31. Dubbelbeckasin (Gallinago media) 

4 ex 10/7 Klimpfjäll. 

32. Enkelbeckasin (Gallinago gallinago) 

2 ex Jormlien 9/7, 1 ex Bjurälvens naturreservat 11/7 och 2 ex Ankarede 14/7. 

33. Småspov (Numenius phaeopus) 

1 ex Ankarede 10/7 och 4 ex sträckande söderut 13/7 vägen till Hamptjärn. 

34. Storspov (Numenius arquata) 

1 ex 10/7 Ankarede. 

35. Rödbena (Tringa totanus) 

2 - 7 ex dagligen. 

36. Gluttsnäppa (Tringa nebularia) 

1 ex 10/7 Jormlien. 

37. Skogssnäppa (Tringa ochropus) 

1 ex 9/7 Jormlien. 

38. Grönbena (Tringa glareola) 

1 ex 11/7 Ankarede och 1 ex 13/7 Ankarede. 

39. Drillsnäppa (Actiis hypoleucos) 

Allmän dagligen. 

40. Mosnäppa (Calidris maritima) 

2 ex 9/7 och 14/7 Stekenjokk. 

41. Kärrsnäppa (Calidris alpina) 

2 ex Stekenjokk 14/7.  

42. Brushane (Calidris pugnax) 

1 ex 11/7 Jormlien. 

43. Smalnäbbad simsnäppa (Phalaropus lobatus) 

3 ex 12/7 och 3 ex 14/7 i Hamptjärn. 
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Smalnäbbad simsnäppa, hane Foto: Kent-Ove Hvass 

 

44. Fiskmås (Larus canus) 

Allmän dagligen. 

45. Gråtrut (Larus argentatus) 

1 ex på vägen från Östersund 8/7. 

46. Silvertärna (Sterna paradisaea) 

1 – 10 ex dagligen i olika vatten.  

47. Fjällabb (Stercorarius longicaudus) 

1 ex 9/7 Hamptjärn. 

48. Klippduva eller tamduva (Columba livia domestica) 

1 ex 10/7 Ankarede. 

49. Ringduva (Columba palumbus) 

Vanlig utmed vägarna dagligen. 

50. Gök (Cuculus canorus) 

2 ex 8/7 Jormlien, 1 ex 10/7 Klimpfjäll och 1 ex 14/7 Ankarede. 

51. Tornseglare (Apus apus) 

4 ex 8/7 på vägen från Östersund. 

52. Tornfalk (Falco tinnunculus) 

1 ex 10/7, 1 ex 11/7 och 12/7 utmed vägarna. 

53. Stenfalk (Falco columbarius) 

1 ex Stekenjokk 12/7. 

54. Lavskrika (Perisoreus infaustus) 

1 ex 10/7, 3 ex 13/7 och 1 ex 14/7 alla i Ankarede. 

55. Skata (Pica pica) 

Allmän och sågs dagligen. 

56. Kaja (Coloeus monedula) 

Några ex på vägen från Östersund 8/7. 

57. Gråkråka (Corvus cornix) 

Allmän alla dagar. 

58. Korp (Corvus corax) 

1 ex dagligen, 8 ex Hamptjärn 14/7 

59. Sidensvans (Bombycilla garrulus) 

4 ex 8/7 Jormlien och 2 ex 10/7 Ankarede. 

60. Svartmes (Periparus ater) 

1 ex 10/7 Ankarede. 

61. Talgoxe (Parus major) 

1 – 2 ex Jormlien dagligen  
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62. Backsvala (Riparia riparia) 

10 ex 13/7 och 2 ex 14/7 Vållan. 

63. Ladusvala (Hirundo rustica) 

2 ex Jormlien dagligen. 

64. Hussvala (Delichon urbicum) 

Några ex på vägen till och från Östersund, 10 – 20 ex Ankarede 10/7, 13/7 och 14/7. 

65. Lövsångare (Phylloscopus trochilus) 

Allmän alla dagar. 

66. Gransångare (Phylloscopus collybita) 

1 ex 10/7 och 1 ex 13/7 vägen till Stekenjokk.  

67. Kungsfågel (Regulus regulus) 

4 ex 10/7 och 13/7 i Ankarede. 

68. Gärdsmyg (Troglodytes troglodytes) 

2 ex Bjurälvens naturreservat 12/7 och 2 ex 13/7 i Ankarede. 

69. Stare (Sturnus vulgaris) 

15 ex från Östersund 8/7 och 10 ex 15/7 vid Vållan. 

70. Ringtrast (Turdus torquatus) 

1 ex 14/7 Domprost. 

71. Koltrast (Turdus merula) 

1 - 2 ex dagligen. 

72. Björktrast (Turdus pilaris) 

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

73. Rödvingetrast (Turdus illiacus) 

1 – 3 ex dagligen. 

74. Taltrast (Turdus philomelos) 

1 - 2 ex dagligen. 

75. Gråflugsnappare (Muscicapa striata) 

Ett bo med 3 pull och 2 adulta i Ankarede vid varje besök. 

76. Rödhake (Erithacus rubecula) 

1 ex 10/7 Ankarede och 1 ex 13/7 Vållan. 

77. Blåhake (Luscinia svecica) 

1 hona Hamptjärn 11/7, 1 ex 12/7 på vägen till Stekenjokk och en hane 13/ och 14/7 i Stekenjokk. 

 

 
Blåhake Foto: Kent-Ove Hvass 

 

78. Svartvit flugsnappare (Ficedula hypoleuca) 

1 – 3 ex dagligen i Jormlien och Ankarede. 
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79. Stenskvätta (Oenantthe oenanthe) 

1 - 10 ex dagligen på kalfjället. 

80. Strömstare (Cinclus cinclus) 

1 ex 9/7 Gaustafallet, 1 ex 13/7 Vållan och 1 ex 14/7Ankarede. 

81. Gråsparv (Passer domesticus) 

Allmän i Strömsund 8/7. 

82. Pilfink (Passer montanus) 

1 ex Östersund 15/7. 

83. Järnsparv (Prunella prunella) 

2 ex 11/7 Bjurälvens naturreservat och 1 ex 13/7 Ankarede. 

84. Gulärla (Motacilla flava thunbergi) 

1 – 5 ex dagligen i olika våtmarker. 

85. Forsärla (Motacilla cinerea) 

1 ex 11/7 Brakkåfallet. 

86. Sädesärla (Motacilla alba) 

Allmän alla dagar. 

87. Ängspiplärka (Anthus pratensis) 

Allmän på kalfjället. 

88. Trädpiplärka (Anthus trivialis) 

1 ex Bjurälvens naturreservat. 

89. Bofink (Fringilla coelebs) 

Vanlig dagligen. 

90. Bergfink (Fringilla montifringilla) 

Allmän alla dagar. 

91. Domherre (Pyrrhula pyrrhola) 

1 – 2 ex dagligen och 2 adulta matande 2 juvenila 14/7. 

92. Gråsiska (Acanthis flammea) 

Mycket allmän i fjällbjörkskogen alla dagar. 

93. Grönsiska (Spinus spinus) 

Upp till 50 ex Jormlien dagligen. 

94. Gulsparv (Emberiza citrinella) 

1 ex 13/7 Ankarede. 

95. Sävsparv (Emberiza schoeniclus) 

1 – 2 ex dagligen i våtmarker. 

96. Lappsparv (Calcarius lapponicus) 

1 ex 9/7 och 8 ex 11/7 Hamptjärn och 4 ex Stekenjokk 14/7. 

97. Snösparv (Plectrophenax nivalis) 

1 hona 14/7 på domprosten. 

 

Däggdjur  
1. Älg (Alces alces) 

3 ex 12/7 Storjormen. 

2. Ren (Rangifer taradus) 

5 – 100 ex dagligen (kalvmärkningstid). 

 

Groddjur 
1. Vanlig groda (Rana temporaria) 

Vanlig i de flesta biotoper.  

 


