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VARANGER & NORRA FINLAND 

 

 

1. Kiilopää 

2. Varangerbotn 

3. Nesseby, Varanger 

4. Kvalnes 

5. Vadsø, Varanger 

6. Ekkerøy, Varanger 

7. Skallelv 

8. Svartnes 

9. Vestre Jakobselv 

10. Mortensnes 

11. Komagvaer 

12. Kiberg 

13. Barvikmyran, Vardø 

14. Persfjorden, Va-

ranger 

15. Hamningberg, Va-

ranger 

16. Varangerhalvoya NP 

17. Vardø, FI 

18. Hornøya, Varanger 

19. Indre Kiberg 

20. Kramvik 

21. Kibymyra 

22. Krampenes, Varanger 

23. Skalleneset 
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RESRUTT 

13/6 Resan startar i Luleå. Transport till Kiilopää.  

14/6 Kiilopää och transport till Varangerfjorden.  

15/6 Varanger – Vadsøya, Ekkerøya och Skallelv.  

16/6 Varanger – Vardø, Svartnes och Hornöøya.  

17/6 Varanger – Nesseby, Varangerbotn och Vestre Jakobselv.  

18/6 Varanger – Hamningberg, Persfjorden, Kiberg och Komagvaer.  

19/6 Varanger – Vardø, Sandfjorden, Hamningberg.  

20/6 Varanger – Svartnes, Smelror och Kiberg.  

21/6 Transport Vadsø – Pajala via Karasjok.  

22/6 Pajala - Vasikkavuoma och Kaunisjoki samt transport till Luleå.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMSLAG. Toppskarv sågs de flesta dagarna längs Varangerfjorden. Foto: Jim Sundberg 

DENNA SIDA. Blåhake. Teckning: Peter Elfman 
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Deltagarna samlade för avfärd mot Pajala. Foto: Jim Sundberg 

 

 

 
INLEDNING 

 

Varangerfjorden och Varangerhalvön i norska Finnmark utgör den nordöstligaste delen i vårt västliga grannland. 

Naturen som domineras av i stort sett trädlösa lågfjäll med havskontakt är den sibiriska tundrans västligaste 

utlöpare. Området bjuder på storslagna vyer och arktiska fågelupplevelser så också under denna AviFaunaresa.  

 

Resans elva deltagare transporterade sig med två minibussar med start och slut i Luleå. Vädret uppe vid Ishavet 

är för det mesta mycket lynnigt. Under denna resa hade vi stor tur med vädret som några dagar bjöd på härliga 

sommartemperaturer runt tjugo grader. En av dagarna blåste det på rejält. Vi passade då på att spana efter havs-

fågel vid Hamningberg, en av Varangerhalvöns nordliga uddar. En av höjdpunkterna på en Varangerresa är be-

sök på något av fågelbergen. Under en dag åkte vi från Vardø ut till Hornøya för att se fågelbergets arter på när-

håll. Lunnefåglar, toppskarvar och grisslor är mycket orädda och låter sig villigt beskådas. Under hela tiden på 

Varanger hade vi Vadsø Fjordhotell som bas med perfekt läge för morgonskådning på den flacka halvön.  
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RESEDAGBOK 

 

13 juni 

Denna AviFaunaresa skulle starta i Luleå. Pilotstrejken 

ställde till det lite runt personlogistiken i resans inled-

ning. Alla inrikesflyg med flygbolaget SAS var inställda. 

Undertecknad reseledare och Robert Gahnfelt, assisteran-

de ledare och chaufför av minibuss nummer två var bo-

kade Arlanda – Luleå måndag morgon avresedag. Vi fick 

snabbt omplanera och istället ta oss ett halvt dygn tidiga-

re till Stockholm för att ta nattåget med avgångstid 14:13 

från Stockholms central. En av deltagarna på resan, Ste-

fan hade biljett på samma tåg och hamnade i samma 

sovkupé. Det blev en lång skön vila under färden norrut. 

  I väntan på de två vita renaultbussarna åt vi en härlig 

frukost och inrättade vi ett AviFaunakontor light på ett 

hotell nära Luleå järnvägsstation.  De flesta av deltagarna 

kom med tåget 12:09 till centralen. Efter en snabb instal-

lation i bussarna startade den 50-miliga resan mot Kiilo-

pää i finländska Lappland. Påfyllningen av exkursionens 

artlista startade likaså. I den ena bussen diskuterades 

bivråkens utbredning i Sverige. Viss osäkerhet om dess 

nordgräns kunde konstateras. Vi blev också lite överras-

kade då ett exemplar kort visade upp sig precis framför 

oss över vägen ett par mil norr om Luleå på vår färd mot 

Haparanda. I Sveriges östligaste stad noterade vi ett par 

udda observationer. Vid IKEA gick en storspov på en 

gräsplätt. 

  Vid en bensinmack nära gränsen mot Finland passade vi 

på att ta en paus och fika. I en liten gräsomgärdad göl vid 

en rondell fanns en dvärgmåskoloni. Vi kunde se de 

mörka vingundersidorna, höra spellätena och även jämfö-

ra de 25 små måsarna med några skrattmåsar. Pedago-

giskt!  

 

På vägen mot Kiilopää hittade vi en hökuggla. Foto: Jim 

Sundberg 

 

  Under resan i Finland räknades en del renar in. De flesta 

betade mycket nära vägrenen. Ett par mil söder om vårt 

nattkvarter upptäcktes från vår buss en hökuggla sittandes 

på en telefonledning. Buss nummer två informerades via 

walkie talkie. Ugglan var mycket samarbetsvillig och 

visade sig sedan fint för gruppen. 

  Det blev en sen middag, artgenomgång och incheckning 

på Fell Center i Kiilopää. Ett par ljungpipare precis utan-

för receptionsbyggnaden avrundade vår långa första dag 

på Nordkalotten.  

 

14 juni 

Finsk robusthet och kvalitet är ett begrepp. Boendet vid 

Kiilopää gjorde inte någon av resenärerna besviken. 

Rymliga ljusa rum med många trädetaljer. 

 

 

 

  Efter en rik frukostbuffe´ letade vi runt receptionsbygg-

naden efter lappmes. Några av deltagarna hade haft när-

kontakt med den ulliga krabaten tidigare under morgo-

nen. Det dröjde inte länge förrän samtliga i gruppen hade 

bockat av lappmesen ivrigt klängande runt i några små 

björkar. Förmiddagsplanen var att vandra upp på det låga 

berget Kiilopää för att få kontakt med fjällfaunan.  

 

(

Vandring mot toppen. Foto: Jim Sundberg 

 

Stigen upp var bred. Parkadministrationen hade ordnat 

med rejäla spänger och trappliknande arrangemang i trä 

där det var lite brantare. En ängspiplärka vållade lite 

uppståndelse. ”Kan det vara möjligt med rödstrup här på 

fjället?”. Efter närstudier i tubkikare kunde bestämningen 

fastställas till ängspip. Bergfinkar, rödvingetrastar och 

rödstjärt hördes i den glesa tallskogen. När vi nästan var 

uppe påkallade ett stenskvättepar uppmärksamhet. Precis 

i närheten hittade vi en hona fjällpipare som födosökte på 

sluttningen. Piparen studerades en bra stund i tubkikare. 

Vi kunde också tipsa ett finskt fågelskådarpar om upp-

täckten. De finska fågelskådarna fick snabbt möjlighet att 

bjuda tillbaka när kvinnan i paret upptäckte en läcker 

fjällripetupp helt uppe på berget. 

  Innan vi åket vidare norrut passade vi på att fika på 

hotellet. Tankning i Ivalo och lunch i Inari. Många av 

deltagarna testade renskav med potatismos och lingon. Vi 

befinner ju oss i finska Sapmi! Utanför restaurangfönstret 

klängde en lappmes!   

  Resrutten upp mot norska gränsen och ishavet lades 

längs den östra vägen förbi Inari träsk. Några kortstopp 

genomfördes. Arter som gluttsnäppa, småspov, salskrake 

och fjällvråk kunde adderas till artlistan. 

  Väl uppe vid ishavet är landskapet dramatiskt annorlun-

da. Kala klippor, ibland täckta med gles björkskog går 

ända ned till havet. Tallarna lyser med sin frånvaro. Vi 

gjorde ett försök att få höra den nordsångare som rappor-

terats sjunga dagen innan vid den vackra träkyrkan i 

Nejden. Ingen nordsångare men väl en mycket samar-

betsvillig hökuggla inne i den lilla byn. 

  Ganska möra anlände vi sedan till Vadsö Fjordhotell, 

vår skådarbas för Varangervistelsen. Efter den kokta 

laxen, informationsmöte och artgenomgång var det inte 

svårt att somna trots full midnattssol. 

 

15 juni 

Första heldagen på Varanger gjorde ingen deltagare 

besviken. Denna dag disponerade vi i Vadsøs närområde.  

 



 
En tretåig mås blir rejält attackerad av en kustlabb vid Lilla Skallelv. Foto: Jim Sundberg 

 

  Direkt efter frukost promenerade vi runt på den platta 

broanslutna ön direkt söder om Vadsø samhälle. Ett 

koncentrat av strandängsfåglar häckar där.  Vid och i en  

lite göl noterade vi ett femtontal simsnäppor, brushanar, 

vigg och en ensam mosnäppa. Mosnäppans häcknings-

dräkt kunde studeras i detalj. Hela gruppen fick också 

träna på artbestämning av piplärkor. Både ängs- och 

rödstrupig piplärka häckar. Det var inte helt lätt att i alla 

lägen avgöra arttillhörigheten. Mängden rött på bröst och 

strupe varierar en del hos den rödstrupiga. Piplärkorna 

lockade knappt heller. En användbar artskiljande karaktär 

visade sig vara tonen på bröst och mage. Vit hos den 

rödstrupige och gulbeige hos ängspip.  

 

Över 20 000 par tretåiga måsar häckar på Ekkerøya. 

Foto: Jim Sundberg 

 

  Runt hela Varangerfjordens stränder är det gott om 

vadare. Myrspovar dominerar. Vi såg också några kop-

parröda vackra individer på den lilla öns nordkant. Ute i 

vattnet simmade en bläsändhane, storskrakar och ejder. 

Ute på havet jagade flera kustlabbar. De tretåiga måsarna 

fick sig en match!  

  Dagens huvudnummer var besöket vid halvön Ek-

kerøya. Där finns en fågelklippa med över 20 000 par 

tretågia.  

 

 

  Här häckar också tobisgrisslor och några toppskarvar. 

Ett härligt skådespel visades upp för oss. En gammal 

pilgrimsfalkhona snurrade runt utanför klippan och satte 

fart på måsarna. 

 

 
Vadsø fjordhotell var vår bas på Varangerhalvön. Foto: 

Jim Sundberg  

 

  Dagen avslutades vid Skallelv. Hade matrast nummer 

två och gjorde slut på smörgåspaketen vi under morgonen 

förberett på hotellet. Skådningen nere vid kusten blev 

lyckad. Några av deltagarna fick kryssa sandlöpare in sin 

vackra häckningsdräkt. Mosnäppor, kärrsnäppor, brusha-

nar och ljungpipare kompletterade vadarlistan. Dagens 

värdiga avslutning var den mörka kustlabben som effek-

tivt attackerade ett par tretåiga måsar precis inne vid 

strandlinjen. 

 

16 juni 

Besök på Hornöøya. Efter frukost åkte vi direkt österut 

längs norra kanten av Varangerfjorden. Målet för dagen 

var fågelklipporna ute på ön Hornöya, endast 15 minuters 

båtfärd från hamnen i Vardö. Under bilresan dit på en 

timme, gjorde vi ett stopp för att kolla av några lommar 

nära stranden vid Komagvaer. Fyra smålommar, nya för 

resan, kunde räknas in. På plats i viken fanns också några 

toppskarvar. Vi kunde se när de på ett lustigt sätt gjorde 

små luftsprång i samband med dykningarna. 

  Väl framme i Vardö köpte vi biljetter till båtturen. Efter-

som vi var ute i god tid fanns tid för lite skådning i ham-

nen. En gammal vittrut hade parkerat sig på en sten i 
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södra delen av hamnbassängen. Resans första spetsbergs-

grissla visade sig fint ihop med några tobisgrisslor precis 

i hamninloppet. Med på samma båt ut till fågelön fanns 

det norsk/svenska filmteamet Emtenäs. För SVT och 

NRK producerar det, för norsk och svensk public service-

TV, tre entimmesprogram om fågellivet på Hornöøya. En 

del inslag sänds också direkt via fast monterade, strate-

giskt utplacerade kameror.  

 

På Hornöøya är klippans fåglar ovanligt orädda. Chauffö-

ren och medledaren Robert Gahnfeldt plåtar sillgrissla 

och tordmule med mobilen. Foto: Jim Sundberg 

 

  Vi spenderade drygt fyra timmar på ön där vi såg oss 

mätta på lunnefåglar, toppskarvar, sill- och spetsbergs-

grisslor och tordmular. Lite unikt är att se tre arter piplär-

kor på samma lokal: rödpip, ängspip och skärpip! Några i 

gänget lade lite tid på havsfågelspan. Bland ett antal 

jagande kustlabbar räknades också ett 25-tal stormfåglar 

och en adult havssula in. Havssulan kom svepande myck-

et nära ostsidan på ön. Ett udda inslag i bilden av fågel-

bergsfåglar var den ljusbukiga (rasen hrota) prutgås som 

simmade omkring i strandlinjen. 

  Efter returfärden till Vardö passade vi på att inspektera 

ett av de lokala fiken. På väg till fiket såg vi hur de tretåi-

ga måsarna, i brist på klippor, utnyttjar husfasader som 

häckningsplatser.  

 

I Vardös hamn utnyttjar tretåiga måsar husens fasader 

som häckplatser. Foto: Jim Sundberg 

 

  Under hemvägen gjorde vi ett par stopp i Vardös närom-

råde. Vid Svartnes flög drygt 20 spetsbergsgäss över. 

Vinterhämplingar hördes också. I Kibergs fiskehamn 

letade vi efter trutar. Ingen lycka på trutfronten men väl 

fyra smålommar, en alfågelhanne och massa jagande 

kustlabbar. På hotellet smakade chili con carnen extra 

gott efter upplevelserna på Hornöøya. 

 

17 juni 

Hela dagen ägnades åt inre delen av Varangerfjorden. 

Efter frukostätande och ihopplock av lunchpaket gick vi 

en runda längs naturstigen direkt söder om hotellet. Vi 

kunde konstatera att simsnäpporna troget letade insekter 

ute på den lilla gölen.  Där fanns nu också några bläsand-

hanar tillsammans med den halta mosnäppan. Ett gäng 

vackra brushanar drog runt i gräsmarken mellan gölen 

och strandlinjen mot fjorden. Som vanligt var det gott om 

kustlabbar, både ljusa och mörka, som jagade vitfågel ute 

över havet. 

  På väg mot innersta delen i Varangerfjorden, Varanger-

botn upptäckte Christina en gråaktig rovfågel sittande på 

en klippa. Snabbt stannade vi bussarna. Tubarna åkte 

fram och snabbt kunde arttillhörigheten fastställas till 

fjällvråk, en gammal sådan. Fjorden utanför spanades av. 

Rolf upptäckte en liten mås med svart hätta – en adult 

dvärgmås. Ganska ovanlig på dessa breddgrader! Ute i 

fjorden kunde vi också räkna in en smålom. Långt ut i 

värmedallret såg några av deltagarna en storlabb jaga 

vitfågel. Ibland lyste de vita vingfläckarna till när labben 

ändrade riktning i sin jakt. Vid Varangerbotn har kom-

munen arrangerat med spänger och fågelgömslen nära 

vadarstränderna. Vi besökte ett par av dem och kunde 

räkna in ett tiotal havsörnar en hel del vadare, mest små- 

och myrspovar.  

 

En blåhake sjöng för fullt nära samemuséet vid Varang-

erbotn. Foto: Jim Sundberg 

 

  I strandskogen demonstrerade en blåhake upp sina 

sångfärdigheter på mycket nära håll för hela gruppen. 

Svartvit flugsnappare och bergfink ackompanjerade vår 

fikarast i anslutning till samemuséet. 

  Strax söder Nesseby kyrka finns en liten göl. Den brukar 

härbärgera ett duktigt antal simsnäppor. Dock inte detta 

år. Vi fick istället njuta av minst 200 vackert kopparröda 

myrspovar längs ebbstränderna runt halvön. Ute på vatt-

net upptäckte vi alfåglar, svärtor, tobisgrisslor och ett par 

smålommar. Några lunnar svirrade förbi. 

  Dagen avslutades vid Vestre Jakobselvs älvmynning. 

Mycket vitfågel rastade, bland annat en hel del skrattmå-

sar. En svartsnäppa rastade ihop med sin kompis rödbe-

nan. Skillnaderna mellan dessa tringavadare kunde stude-

ras en lång stund. En spelande mosnäppa blev dagens fi 

nal innan någon timmes vila innan fisksoppan serverades 

på hotellet. 
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Vägen ut mot Hamningberg går genom ett kargt och ogästvänligt landskap. Foto: Jim Sundberg 

 

 

En välbehövlig fika vid Varangerbotn. I strandskogen 

fanns bergfink och svartvit flugsnappare. Foto: Jim 

Sundberg 

 

18 juni 

Efter frukost transporterade vi hos hela vägen mot ”vär-

dens ände”, Hamningberg. Sista biten går vägen genom 

ett kargt, ogästvänligt men vackert landskap, inte helt 

olikt vissa områden på Island.  

  Under vägen dit stannade vi vid Indre Kiberg. Några 

smålommar låg ute i viken. Där också en vikare som 

tittade upp med sitt näpna huvud. Toppskarvar fiskade 

ute på havet. Innanför Vardö ligger Svartneset. Där, längs 

vägen mot Hamningberg, brukar det ses berglärkor. Idag 

hade vi tur när de små hornförsedda tättingarna fint visa-

de upp sig på den torra gräsmarken. Locklätena som 

hördes var inte helt olika sädesärla!  

 

 

  Färden mot vårt mål gick vidare. Vägen sträcker sig 

över kalfjällets hedar. Stannade till när vi ville kolla av 

några labbar i närheten av vägen. Fjällabb? Denna gång-

en kustlabb. Dock fanns på samma ställe några lappspar-

var. En av hanarna visade upp sin lärklika sångflykt.  

Längs Pers- och Sandfjorden stannade vi då och då för att 

spana efter lommar och ädlare ejderarter. Gott om kust-

labb som jagade vitfågel utanför. Bredstjärtad labb och 

storlabb sågs också tillfälligt. En tumlare visade sin lilla 

ryggfena och rygg vid Sandfjorden. En hel del havssulor 

passade också på att förse sig med havets läckerheter. Ett 

spännande väderfenomen inträffade när vi stod och spa-

nade vitfågel inne i Sandfjorden. Under dagen hade det 

varit soligt, svag sydlig vind och cirka 20 grader i skug-

gan. På bara några sekunder vände vinden, tilltog i nord-

lig riktning med ett temperaturfall på tio grader! Det var 

som att sitta i en bil och dra på AC:n för fullt på max 

kyla. När en kraftig regnskur överraskade oss vid Ham-

ningberg var det lätt att besluta om att äta matsäcken i 

bussarna.  

  Under vår väg hemåt mot Hotellet fortsatte vi med 

letningen efter udda fågelinslag. Ett gäng sjöorrar räkna-

des i Persfjorden. Strax söder om Komagvaer går en liten 

dålig väg in mot Varangerhalvöns nationalpark. Vägen 

kantas på kalfjället av hytter, små norska sommarstugor. 

Här och där stannade vi och spanade på jagande labbar i 

närheten av bussen. Vid ett av stoppen upptäckte Stina en 

gammal fjällabb på en sten högt uppe på en höjd. Bra 

jobbat! Den satt snällt kvar så alla fick se den långstjärta-

de rackaren. En adult ljus bredstjärtad labb som på nära 

håll passerade över vägen framför den ena minibussen får 

avsluta denna dagsrapport. Med panikartad hastighet 

tömdes minibussen på sugna skådare. Efter lite trassel 

med bilbältena kunde hela gänget lägga ytterligare en art 

till protokollet.  
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Kärleksört. Foto: Jim Sundberg 

 

19 juni 

Efter en räcka dagar av varmt väder med växlande mol-

nighet fick vi idag uppleva ett för Varangerhalvön mer 

normalt väder, stark nordlig vind, molnigt och en hel del 

regn. Vi visste redan innan att vinden skulle bli stark och 

hade i planeringen havsfågelspaning vid Hamningberg. 

Planen följdes. Vi startade dock med lite pejling av akti-

viteten på havet på Vardös nordspets. Mycket grisslor i 

havet, jagande kustlabbar men stormfåglar och sulor 

saknades. I Vardös hamnbasäng bockades spetsbergs-

grisslan av samtidigt som vi spanade på en alfågelhane i 

snygg sommardräkt. En fisktärna var ett litet udda inslag 

bland alla fisktärnor. De första mackorna i lunchpaketen 

intogs i informationscentret i hamnen. 

 

Den gamla boden gav bra vindskydd under fikapausen. 

Hamningberg. Foto: Jim Sundberg 

 

  Längs vägen ut mot Hamningberg stannade vi många 

gånger för att spana av kustlinjen. Överallt jagade kust-

labbar tretåiga måsar. Både ljusa och mörka individer, 

ofta tre labbar som samtidigt attackerande samma tretåi-

ga. Otroligt många storskrakar och en del smålommar låg 

också utspridda längs den taggiga kusten. Vid ett av 

stoppen upptäckte Rolf en snösparv. Den hade sällskap 

av ytterligare en fågel som snabbt flög iväg. Ute vid 

Hamningberg började spaningen ut mot havet i öster. 

Uppemot 40 labbar jagade samtidigt runt i de stora flock-

arna av tretåiga. Fågellivet kompletterades av havssulor 

som också utnyttjade rikedomen i havet genom att göra 

imponerande dykningar efter fisk. En tumlare visade sig 

tillfälligt. Nära stranden låg en gråsäl i vattnet och kala-

sade på en fisk. Stormfåglarna var denna dag en aning 

trögjobbade.  

  Först efter matpausen i skydd av en gammal bod visade 

sig de första ute på havet. Totalsumman hamnade på runt 

fyrtio stycken.  Under hemvägen passerade en fjällabb 

mycket nära över vägen och gjorde busspassagerarna 

lyckliga. 

 

20 juni 

Under denna sista hela dag på Varanger provades ett nytt 

grepp. Deltagarna fick kvällen innan fundera på om det 

var någon art eller lokal som önskades återupplevas, eller 

om man var sugen på något nytt. Varje resenär fick en-

dast komma med EN önskning. Önskningen noterades 

anonymt på en papperslapp och levererades till reseleda-

ren. Reseledaren läste sedan upp respektive önskningar 

och skapade med ledning av totalbilden ett dagsprogram. 

En av resenärerna, Rolf, fuskade lite. Han hade noterat 

både praktejder och berglärka på sin lapp. Fusket visade 

sig senare vara lyckosamt… 

  Dagsplanen kokade ihop till att först skåda runt Svartnes 

innanför Vardö och sedan vandra på fjället ovanför Ki-

berg. När frukostpaketen var i ordning gav vi oss iväg 

österut i riktning mot Vardö. Tämligen omgående upp-

täckte några i gänget två berglärkor på den magra gräs-

marken i närheten av Smelror. Nä vi hade studerat lär-

korna en stund upptäckte vi en onormal aktivitet hos 

kustlabbarna i närheten. Labbarna jagade en stor ljusgrå 

fågel med spetsiga vingar. Fågeln, en jaktfalk, landade på 

en kraftledningsstolpe och fortsatte mobbas. Under en bra 

stund kunde vi njuta av kraften och skönheten hos denna 

fjällvidders gigant innan den definitivt blev bortkörd av 

drygt 15 av traktens labbar. 

  Snabb omflyttning för att spana sjöfågel i sundet innan-

för Vardö. Till vår hjälp hade vi en norsk grupp, som 

redan hade upptäckt en 3K (inte helt utfärgad) praktej-

derhane i en liten ejderflock. Mackorna smakade extra 

bra denna förmiddag! Vid Kiberg fick vi lite motion när 

vi klättrade upp längs bergssidan.  

  Lite överraskade blev vi när det helt uppe på höjden 

visade sig ligga en liten sjö med ett sångsvanpar! På 

samma ställe också en simsnäppa, grönbena och lapp-

sparv. På vägen visade sig vinterhämplingar fint för några 

av deltagarna. Innan det var dags för transport till hotellet 

kollade vi av Lilla Skallelv. En roskarl blev bonus på 

vägen dit. 

  Några i gänget tog en kvällspromenad ut till gölen på 

Vadsøya. En snatterandhane, mycket ovanlig på Va-

ranger, kunde läggas till listan. 

 

21 juni 

En transportdag. Efter frukost och gruppfotografering 

transport till Pajala via Karasjok och Kautokenio. En rik 

lunchbuffé konsumerades på Scandic hotell i samesam-

hället Karasjok. 

  Vi hade några stopp för skådning och kaffe längs den 65 

mil långa resan. Några nya fågelarter kunde adderas till 

reselistan: Bland andra ung kungsörn, varfågel och siden-

svans. Kungsörnen sågs fint vid ett stopp. De två sist-

nämda passerade snabbt över vägen. 

  Hotell Smedjan i Pajala levererade en rejäl kvällsbuffe 

innan dagens artgenomgång och incheckning.  

 

22 juni 
Frukost redan vid sex. Hörde på radion att gångna natten 

hade varit vild i Pajala. En man hade gått bärsärkargång 

med en lastmaskin och mosat ett par bilar utanför ett 

hotell. Som tur var inte vårt hotell. 
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Kibergs hamn. Foto: Jim Sundberg 

 

  Uno, en av deltagarna på resan, hade haft sin son boende 

ett par år i Pajala. Han var vår ciceron några morgontim-

mar. Vid Kaunisjokk letade vi efter dvärgsparv – inget 

napp denna morgon. Vi besökte också Kaunisvara by 

som vädrade morgonluft när den nyöppnade järngruvan 

tillfälligt satte fart på lokalekonomin. Asfalterade trottoa-

rer och refuger är nu kvar som monument över kraschade 

drömmar. Innan vi lämnade Pajala för drygt 20 mils 

körning mot Luleå, visade Uno oss den stora slåttermy-

ren, tillika naturreservatet Vasikkavouma, med sina 

många slåtterlador. Ute på myren växte en hel del exem-

plar av orkidén ängsnycklar bland mängder av vattenklö-

ver.  

 

 

 

 

  På håll sågs ett par tranor och i skogsbrynet, nära par-

keringen rastade tillfälligt en liten flock mindre korsnäb-

bar. Över skogsbrynet på andra sidan myren sågs både 

orm- och bivråk flyga lågt. 

  I Mikael Niemis Överkalix åt vi en Thailändsk buffé 

innan det var dags att åka resans sista dryga 10 mil till 

tågstationen i Luleå där vi också höll den sista artgenom-

gången och lämnade av de flesta deltagarna. 

  Vid Kallax flygplats tömdes bussarna helt och det var 

dags att helt och hållet checka ut från en händelserik resa 

på Nordkalotten.   

 

Jim Sundberg 

 

 
Vid Kaunisjokk i Tornedalen såg vi säsparvar och sävsångare. Foto: Jim Sundberg 
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Fjällpiparen visade upp sig fint på Kiilopääs sluttning. Foto: Uno Hallabro 

 

Artlista fåglar – Norge 

1 Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus   

30 Svartnes 16.6 

2 Grågås Anser anser anser   

Observerad 2 dagar totalt 

3 Prutgås Branta bernicla hrota   

1 ljusbukig prutgås vid Hornøya, Varanger 16.6 

4 Vitkindad gås Branta leucopsis   

5 Hornøya, Varanger 16.6 

5 Sångsvan Cygnus cygnus   

2 längs vägen 18.6, 2 längs vägen 19.6, 2 Kiberg 20.6 och 3 längs vägen 21.6. Observerad 5 dagar totalt 

6 Gravand Tadorna tadorna   

10 Nesseby, Varanger 14.6 och 4 längs vägen 17.6 

7 Snatterand Anas strepera strepera   

1 Vadsø, Varanger 20.6 

8 Bläsand Anas penelope   

1 Vadsø, Varanger 15.6. Observerad 6 dagar totalt 

9 Gräsand Anas platyrhynchos platyrhynchos   

Observerad 6 dagar totalt 

10 Vigg Aythya fuligula   

10 längs vägen 21.6. Observerad 7 dagar totalt 

11 Praktejder Somateria spectabilis   

1 subadult tillsammans med ”vanliga” eldrar Svartnes 20.6 

12 Ejder Somateria mollissima   

Observerad 7 dagar totalt 

13 Svärta Melanitta fusca   

12 Nesseby, Varanger 17.6 
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14 Sjöorre Melanitta nigra   

7 Skallelv 15.6, 50 Persfjorden, Varanger 18.6, 40 Persfjorden, Varanger 19.6, 50 Persfjorden, Varanger 18.6, 40 Persfjorden, Varanger 19.6 och 7 Persfjorden, 

Varanger 18.6. Observerad 4 dagar totalt 

15 Alfågel Clangula hyemalis   

4 Ekkerøy, Varanger 15.6 och 1 Kiberg 16.6. Observerad 5 dagar totalt 

16 Knipa Bucephala clangula clangula   

20 Varangerbotn 17.6 och 2 längs vägen 18.6 

17 Storskrake Mergus merganser merganser   

Observerad 7 dagar totalt 

18 Småskrake Mergus serrator   

2 Skallelv 15.6 och 2 Ekkerøy, Varanger 15.6. Observerad 7 dagar totalt 

19 Smålom Gavia stellata   

2 Komagvaer 16.6, 4 Kiberg 16.6, 4 längs vägen 17.6 och 10 längs vägen 18.6. Observerad 5 dagar totalt 

20 Storlom Gavia arctica arctica   

2 Svartnes 18.6 och 6 längs vägen 20.6 

21 Stormfågel Fulmarus glacialis   

25 Hornøya, Varanger 16.6, 40 Hamningberg, Varanger 19.6 och 2 Kiberg 20.6 

22 Havssula Morus bassanus   

1 Hornøya, Varanger 16.6, 12 längs vägen 18.6, 40 Hamningberg, Varanger 19.6 och 5 Kiberg 20.6 

23 Toppskarv Phalacrocorax aristotelis aristotelis   

3 Ekkerøy, Varanger 15.6 och 100 Hornøya, Varanger 16.6. Observerad 5 dagar totalt 

24 Storskarv Phalacrocorax carbo sinensis   

Observerad 6 dagar totalt 

25 Kungsörn Aquila chrysaetos chrysaetos   

1 ungfågel längs vägen mot Tornedalen 21.6 

26 Havsörn Haliaeetus albicilla albicilla   

12 längs vägen 17.6 och 20 längs vägen 18.6. Observerad 4 dagar totalt 

27 Fjällvråk Buteo lagopus lagopus   

3 längs vägen 17.6 och 2 längs vägen 21.6 

28 Strandskata Haematopus ostralegus ostralegus   

Observerad 6 dagar totalt 

29 Tofsvipa Vanellus vanellus   

1 längs vägen 17.6 

30 Ljungpipare Pluvialis apricaria   

Observerad 5 dagar totalt 

31 Större strandpipare Charadrius hiaticula tundrae   

10 längs vägen 15.6. Observerad 6 dagar totalt 

32 Enkelbeckasin Gallinago gallinago gallinago   

1 längs vägen 15.6. Observerad 5 dagar totalt 

33 Myrspov Limosa lapponica lapponica   

1 Nesseby, Varanger 14.6, 40 längs vägen 15.6 och 350 längs vägen 17.6. Observerad 7 dagar totalt 

34 Småspov Numenius phaeopus phaeopus   

3 Vadsø, Varanger 15.6, 1 Vadsø, Varanger 16.6, 5 Ekkerøy, Varanger 15.6, 10 längs vägen 17.6 och 3 Komagvaer 18.6. Observerad 6 dagar totalt 

35 Storspov Numenius arquata arquata   

1 hörd längs vägen 17.6 
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36 Svartsnäppa Tringa erythropus   

1 Vestre Jakobselv 17.6 

37 Rödbena Tringa totanus totanus   

Observerad 6 dagar totalt 

38 Gluttsnäppa Tringa nebularia   

1 Skallelv 15.6 

39 Grönbena Tringa glareola   

1 Svartnes 16.6, 1 Vadsø, Varanger 16.6, 1 Kiberg 20.6 och 3 längs vägen 21.6 

40 Drillsnäppa Actitis hypoleucos   

1 längs vägen 21.6 

41 Roskarl Arenaria interpres interpres   

1 Skallelv 20.6 

42 Sandlöpare Calidris alba   

7 Skallelv 15.6 

43 Mosnäppa Calidris temminckii   

6 längs vägen 15.6, 1 Svartnes 18.6, 1 hörd Komagvaer 18.6 och 1 Vadsø, Varanger 18.6. Observerad 4 dagar totalt 

44 Kärrsnäppa Calidris alpina alpina   

15 Skallelv 15.6 och 1 hörd Nesseby, Varanger 17.6. Observerad 5 dagar totalt 

45 Brushane Philomachus pugnax   

10 längs vägen 15.6, 15 Vadsø, Varanger 17.6 och 3 längs vägen 18.6. Observerad 6 dagar totalt 

46 Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus   

15 Vadsø, Varanger 15.6, 15 Vadsø, Varanger 17.6, 6 Vadsø, Varanger 18.6 och 1 Vadsø, Varanger 19.6. Observerad 6 dagar totalt 

47 Tretåig mås Rissa tridactyla tridactyla   

Varangerbotn 14.6, 40000 Ekkerøy, Varanger 15.6 och 80000 Hornøya, Varanger 16.6. Observerad 8 dagar totalt 

48 Skrattmås Chroicocephalus ridibundus   

Observerad 1 dag totalt 

49 Dvärgmås Hydrocoloeus minutus   

1 adult Mortensnes 17.6 

50 Fiskmås Larus canus canus   

Observerad 6 dagar totalt 

51 Havstrut Larus marinus   

Observerad 5 dagar totalt 

52 Vittrut Larus hyperboreus hyperboreus   

1 adult Vardø, FI 16.6 

53 Gråtrut Larus argentatus   

Observerad 7 dagar totalt 

54 Fisktärna Sterna hirundo hirundo   

1 Vardø, FI 16.6. Observerad 2 dagar totalt 

55 Silvertärna Sterna paradisaea   

Observerad 7 dagar totalt 

56 Storlabb Stercorarius skua   

1 Mortensnes 17.6 och 1 Persfjorden, Varanger 18.6 

57 Bredstjärtad labb Stercorarius pomarinus   

1 adult Skallelv 18.6 och 1 subadult Persfjorden, Varanger 18.6 
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58 Kustlabb Stercorarius parasiticus   

2 Varangerhalvoya NP 14.6 och 30 längs vägen 15.6. Observerad 8 dagar totalt 

59 Fjällabb Stercorarius longicaudus   

1 adult Komagvaer 18.6, 1 Skallelv 19.6 och 1 längs vägen 20.6 

60 Spetsbergsgrissla Uria lomvia lomvia   

30 Hornøya, Varanger 16.6, 1 Vardø, FI 16.6 och 1 Persfjorden, Varanger 18.6. Observerad 3 dagar totalt 

61 Sillgrissla Uria aalge   

10000 Hornøya, Varanger 16.6. Observerad 4 dagar totalt 

62 Tordmule Alca torda   

4 Ekkerøy, Varanger 15.6 och 5000 Hornøya, Varanger 16.6. Observerad 5 dagar totalt 

63 Tobisgrissla Cepphus grylle   

10 Ekkerøy, Varanger 15.6, 1 Kiberg 16.6, 50 Hornøya, Varanger 16.6, 5 Vardø, FI 16.6 och 4 längs vägen 17.6. Observerad 6 dagar totalt 

64 Lunnefågel Fratercula arctica   

200 Hornøya, Varanger 16.6 och 3 Nesseby, Varanger 17.6. Observerad 4 dagar totalt 

65 Klippduva Columba livia livia   

1 Hornøya, Varanger 16.6. Observerad 2 dagar totalt 

66 Gök Cuculus canorus canorus   

Observerad 1 dag totalt 

67 Tornfalk Falco tinnunculus tinnunculus   

1 längs vägen 21.6 

68 Jaktfalk Falco rusticolus   

1 adult fågel blev rikligt uppvaktad av cirka 15 kustlabbar när den rastade på en kraftledningsstolpe vid Svartnes 20.6 

 

69 Pilgrimsfalk Falco peregrinus   

1 adult ♀ satte fart på de tretåiga måsarna vid Ekkerøy, Varanger 15.6 

70 Varfågel Lanius excubitor   

1 längs vägen 21.6 

71 Skata Pica pica   

Observerad 7 dagar totalt 

72 Gråkråka Corvus cornix cornix   

Observerad 7 dagar totalt 

73 Korp Corvus corax corax   

Observerad 7 dagar totalt 

74 Sidensvans Bombycilla garrulus garrulus   

1 längs vägen 21.6 

75 Talgoxe Parus major major   

Observerad 2 dagar totalt 

76 Berglärka Eremophila alpestris flava   

3 Svartnes 18.6 och 2 Svartnes 20.6 

77 Ladusvala Hirundo rustica rustica   

Observerad 2 dagar totalt 

78 Hussvala Delichon urbicum urbicum   

2 Svartnes 16.6 och 1 Kiberg 20.6. Observerad 3 dagar totalt 

79 Lövsångare Phylloscopus trochilus   

Observerad 6 dagar totalt 
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80 Koltrast Turdus merula merula   

Observerad 2 dagar totalt 

81 Björktrast Turdus pilaris   

Observerad 7 dagar totalt 

82 Rödvingetrast Turdus iliacus   

Observerad 7 dagar totalt 

83 Blåhake Luscinia svecica cyanecula   

1 Vestre Jakobselv 17.6, 1 Varangerbotn 17.6 och 1 ♀ längs vägen 21.6 

84 Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca hypoleuca   

1 Vestre Jakobselv 17.6 och 1 Varangerbotn 17.6 

85 Stenskvätta Oenanthe oenanthe   

Observerad 7 dagar totalt 

86 Gråsparv Passer domesticus domesticus   

Observerad 7 dagar totalt 

87 Gulärla Motacilla flava   

1 Vestre Jakobselv 17.6 och 1 längs vägen 21.6 

88 Sädesärla Motacilla alba   

1 Vadsø, Varanger 16.6 och 1 Hornøya, Varanger 16.6. Observerad 7 dagar totalt 

89 Ängspiplärka Anthus pratensis   

Observerad 5 dagar totalt 

90 Rödstrupig piplärka Anthus cervinus   

5 Vadsø, Varanger 15.6. Observerad 5 dagar totalt 

91 Skärpiplärka Anthus petrosus littoralis   

5 Hornøya, Varanger 16.6 och 2 Hamningberg, Varanger 19.6 

92 Bergfink  Fringilla montifringilla   

Observerad 3 dagar totalt 

93 Grönfink Chloris chloris chloris   

Observerad 1 dag totalt 

94 Vinterhämpling Linaria flavirostris flavirostris   

1 Svartnes 16.6, 2 Kiberg 16.6, 1 Hornøya, Varanger 16.6, 2 Hamningberg, Varanger 19.6 och 3 Kiberg 20.6 

95 Gråsiska Acanthis flammea   

3 Komagvaer 18.6 och 1 Kiberg 20.6 

96 Sävsparv Emberiza schoeniclus schoeniclus   

1 Vestre Jakobselv 17.6 och 1 Vadsø, Varanger 17.6 

97 Lappsparv Calcarius lapponicus lapponicus   

5 Barvikmyran, Vardø 18.6 och 2 Kiberg 20.6 

98 Snösparv Plectrophenax nivalis nivalis   

1 Barvikmyran, Vardø 18.6 och 2 Persfjorden, Varanger 19.6 

 

 

Däggdjur – Norge 

1 Skogshare Lepus timidus   

3 Vadsø, Varanger 15.6, 1 Vadsø, Varanger 17.6 och 5 Vadsø, Varanger 18.6 

2 Hermelin Mustela erminea   

Observerad 1 dag totalt 
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3 Gråsäl Halichoerus grypus   

2 Hornøya, Varanger 16.6, 1 Vardø, FI 16.6 och 1 Persfjorden, Varanger 18.6. Observerad 3 dagar totalt 

4 Vikare Pusa hispida   

1 Indre Kiberg 18.6. Observerad 2 dagar totalt 

5 Tumlare Phocoena phocoena phocoena   

1 Hamningberg, Varanger 18.6 

6 Ren Rangifer tarandus   

Observerad 3 dagar totalt 

 

 

Artlista fåglar – Finland 

1 Grågås Anser anser anser   

Observerad 1 dag totalt 

2 Vigg Aythya fuligula   

Observerad 1 dag totalt 

3 Ejder Somateria mollissima   

Observerad 1 dag totalt 

4 Knipa Bucephala clangula clangula   

Observerad 1 dag totalt 

5 Salskrake Mergellus albellus   

Observerad 1 dag totalt 

6 Storskrake Mergus merganser merganser   

Observerad 1 dag totalt 

7 Fjällripa Lagopus muta   

1 Kiilopää 14.6 

8 Storlom Gavia arctica arctica   

Observerad 1 dag totalt 

9 Storskarv Phalacrocorax carbo sinensis   

Observerad 1 dag totalt 

10 Havsörn Haliaeetus albicilla albicilla   

Observerad 1 dag totalt 

11 Fjällvråk Buteo lagopus lagopus   

Observerad 1 dag totalt 

12 Strandskata Haematopus ostralegus ostralegus   

Observerad 1 dag totalt 

13 Ljungpipare Pluvialis apricaria   

2 Kiilopää 13.6 och 1 Kiilopää 14.6 

14 Fjällpipare Charadrius morinellus   

1 Kiilopää 14.6 

15 Morkulla Scolopax rusticola   

2 längs vägen 13.6. Observerad 2 dagar totalt 

16 Enkelbeckasin Gallinago gallinago gallinago   

1 längs vägen 13.6 

17 Småspov Numenius phaeopus phaeopus   

1 längs vägen 14.6 
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18 Rödbena Tringa totanus totanus   

Observerad 1 dag totalt 

19 Gluttsnäppa Tringa nebularia   

1 Kiilopää 13.6 

20 Skrattmås Chroicocephalus ridibundus   

Observerad 1 dag totalt 

21 Fiskmås Larus canus canus   

Observerad 1 dag totalt 

22 Havstrut Larus marinus   

Observerad 1 dag totalt 

23 Gråtrut Larus argentatus   

Observerad 1 dag totalt 

24 Hökuggla Surnia ulula ulula   

1 längs vägen 14.6 

25 Tornfalk Falco tinnunculus tinnunculus   

Observerad 1 dag totalt 

26 Skata Pica pica   

Observerad 1 dag totalt 

27 Gråkråka Corvus cornix cornix   

Observerad 1 dag totalt 

28 Korp Corvus corax corax   

Observerad 2 dagar totalt 

29 Lappmes Poecile cinctus lapponicus   

1 Kiilopää 14.6 och 1 längs vägen 14.6 

30 Talgoxe Parus major major   

Observerad 2 dagar totalt 

31 Hussvala Delichon urbicum urbicum   

Observerad 1 dag totalt 

32 Lövsångare Phylloscopus trochilus   

Observerad 2 dagar totalt 

33 Björktrast Turdus pilaris   

Observerad 1 dag totalt 

34 Rödvingetrast Turdus iliacus   

Observerad 1 dag totalt 

35 Taltrast Turdus philomelos philomelos   

Observerad 1 dag totalt 

36 Dubbeltrast Turdus viscivorus viscivorus   

1 Kiilopää 14.6 

37 Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca hypoleuca   

3 längs vägen 14.6 

38 Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus phoenicurus   

1 Kiilopää 14.6 och 2 längs vägen 14.6 

39 Stenskvätta Oenanthe oenanthe   

Observerad 1 dag totalt 

40 Gråsparv Passer domesticus domesticus   

Observerad 1 dag totalt 
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41 Sädesärla Motacilla alba   

Observerad 1 dag totalt 

42 Ängspiplärka Anthus pratensis   

Observerad 1 dag totalt 

43 Rödstrupig piplärka Anthus cervinus   

2 Kiilopää 14.6 

44 Bergfink  Fringilla montifringilla   

1 Kiilopää 13.6. Observerad 2 dagar totalt 

45 Grönfink Chloris chloris chloris   

Observerad 1 dag totalt 

46 Gråsiska Acanthis flammea   

Observerad 1 dag totalt 

 

 

Däggdjur – Finland 

1 Ekorre Sciurus vulgaris   

1 Kiilopää 14.6 och 1 längs vägen 14.6 

2 Rödräv Vulpes vulpes   

1 längs vägen 14.6 

3 Ren Rangifer tarandus   

Observerad 1 dag totalt 

 

 

Artlista fåglar – Sverige 

1 Sångsvan Cygnus cygnus   

Observerad 1 dag totalt 

2 Gräsand Anas platyrhynchos platyrhynchos   

Observerad 1 dag totalt 

3 Vigg Aythya fuligula   

Observerad 1 dag totalt 

4 Skäggdopping Podiceps cristatus cristatus   

Observerad 1 dag totalt 

5 Bivråk Pernis apivorus   

1 längs vägen 13.6 och 1 Vasikkavouma, Pajala 22.6 

6 Ormvråk Buteo buteo vulpinus   

1 Vasikkavouma, Pajala 22.6 

7 Trana Grus grus   

2 längs vägen 13.6 och 2 Vasikkavouma, Pajala 22.6 

8 Strandskata Haematopus ostralegus ostralegus   

33 längs vägen 13.6 

9 Tofsvipa Vanellus vanellus   

10 längs vägen 13.6 och 1 Vasikkavouma, Pajala 22.6 

10 Småspov Numenius phaeopus phaeopus   

1 Vasikkavouma, Pajala 22.6 

11 Storspov Numenius arquata arquata   

1 längs vägen 13.6 
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12 Rödbena Tringa totanus totanus   

1 längs vägen 13.6 

13 Grönbena Tringa glareola   

1 Vasikkavouma, Pajala 22.6 

14 Drillsnäppa Actitis hypoleucos   

1 Vasikkavouma, Pajala 22.6 

15 Skrattmås Chroicocephalus ridibundus   

Observerad 1 dag totalt 

16 Dvärgmås Hydrocoloeus minutus   

25 vid en liten göl (häckning?) nära gränsen till Finland i Haparanda 13.6 

17 Fiskmås Larus canus canus   

Observerad 1 dag totalt 

18 Fisktärna Sterna hirundo hirundo   

Observerad 1 dag totalt 

19 Ringduva Columba palumbus palumbus   

Observerad 1 dag totalt 

20 Tornseglare Apus apus apus   

1 Pajala 22.6. Observerad 2 dagar totalt 

21 Lärkfalk Falco subbuteo subbuteo   

1 Pajala 22.6, 1 Pajala 22.6 och 1 Pajala 22.6 

22 Skata Pica pica   

Observerad 1 dag totalt 

23 Kaja Coloeus monedula   

Observerad 1 dag totalt 

24 Gråkråka Corvus cornix cornix   

Observerad 1 dag totalt 

25 Ladusvala Hirundo rustica rustica   

Observerad 1 dag totalt 

26 Hussvala Delichon urbicum urbicum   

Observerad 1 dag totalt 

27 Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus   

1 Vasikkavouma, Pajala 22.6 

28 Stare Sturnus vulgaris vulgaris   

Observerad 1 dag totalt 

29 Koltrast Turdus merula merula   

Observerad 1 dag totalt 

30 Björktrast Turdus pilaris   

Observerad 1 dag totalt 

31 Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus phoenicurus   

1 Vasikkavouma, Pajala 22.6 

32 Gråsparv Passer domesticus domesticus   

Observerad 1 dag totalt 

33 Gulärla Motacilla flava   

1 Vasikkavouma, Pajala 22.6 

34 Sädesärla Motacilla alba   

Observerad 1 dag totalt 
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35 Trädpiplärka Anthus trivialis trivialis   

1 Pajala 22.6 

36 Bofink  Fringilla coelebs coelebs   

1 Pajala 21.6 

37 Mindre korsnäbb  Loxia curvirostra   

3 Vasikkavouma, Pajala 22.6 

38 Grönsiska  Spinus spinus   

10 Pajala 22.6 

39 Gulsparv Emberiza citrinella citrinella   

1 längs vägen 13.6 och 1 Pajala 22.6 

40 Sävsparv Emberiza schoeniclus schoeniclus   

3 Vasikkavouma, Pajala 22.6 

 

 

Däggdjur – Sverige 

1 Skogshare Lepus timidus   

3 Vadsø, Varanger 15.6, 1 Vadsø, Varanger 17.6 och 5 Vadsø, Varanger 18.6 

2 Hermelin Mustela erminea   

Observerad 1 dag totalt 

3 Gråsäl Halichoerus grypus   

2 Hornøya, Varanger 16.6, 1 Vardø, FI 16.6 och 1 Persfjorden, Varanger 18.6. Observerad 3 dagar totalt 

4 Vikare Pusa hispida   

1 Indre Kiberg 18.6. Observerad 2 dagar totalt 

5 Tumlare Phocoena phocoena phocoena   

1 Hamningberg, Varanger 18.6 

6 Ren Rangifer tarandus   

Observerad 3 dagar totalt 

 


