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DALARNA 
 

 
 

1. Dragsängarna 

2. Hundhagen NR 

3. Vägskälet NR 

4. Lindbodbacken 

5. Ljusbodvägen 

6. Ljusbodarnas fäbod 

7. Yxbodarna 

8. Igeltjärnen 

9. Dammskog 

10. Limsjön SV 

11. Limsjön N 

12. Insjön (sjö) 

13. Rönnäsvägen 

14. Limå bruk 

15. Lundbjörken 

16. Siljansnäs Leran  

17. Storön 

18. Solberga 

19. Sörskogsvägen 

20. Rexbo 

21. Sätergläntan 

22. Insjön (tätort) 

23. Sågkvarnen 

24. Mockalberget NR 

25. Trätbodarnas fäbod 

26. Limsjön S (fågeltorn) 
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RESRUTT 

6/5 Samling på Insjöns hotell under eftermiddagen, presentation, information och bildvisning om 

traktens fågelfauna, middag på hotellet, kvällsskådning vid Dragsängarna och Hundhagen, natt 

på Insjöns hotell. 

7/5 Morgonskådning före frukost vid Vägskälets NR, Lindbodbacken, Ljusbodavägen och Ljus-

bodarnas fäbod, frukost i fält vid Ljusbodarnas fäbod, skådning vid Yxbodarna, Igeltjärn, 

Dammskog samt Älgberget runt, lunch på hotellet och fri tid, eftermiddagsskådning vid Syd-

västra och norra Limsjön samt Insjön (sjön från Rönnäsvägen), middag på hotellet, kvälls-

skådning Limo bruk, Lundbjörken, Siljansnäs Lerjan, Storön samt norra Limsjön, natt på In-

sjöns hotell. 

8/5 Morgonskådning före frukost i Hundhagens NR, frukost och skådning Solberga, skådning 

längs Sörskogsvägen (Solberga – Rexbo) samt vid Sätergläntan, lunch på hotellet och fritid, 

middag på hotellet, kvällsskådning Sågkvarn, Lundbjörken, Limo bruk, Lundbjörken samt 

norra Limsjön, natt på Insjöns hotell. 

9/5 Morgonskådning före frukost vid Igeltjärn och Mockalbergets NR, frukost och skådning vid 

Trätbodarnas fäbod, skådning vid Vägskälets Nr och Ljusbodvägen, lunch på hotellet och fri 

tid, eftermiddagsskådning vid södra fågeltornet Limsjön, middag på hotellet, kvällsskådning 

Lundbjörken, natt på Insjöns hotell. 

10/5 Morgonskådning före frukost längs Sörskogsvägen (Solberga – Rexbo tor), frukost på hotellet 

och sedan utcheckning, gruppen upplöses och resan avslutas på förmiddagen. 

 

 

 

 

 

 

 

OMSLAG. Tretåig hackspett, hona, Mockalbergets naturreservat 9 maj 2019. Foto: Ola Bondesson 
 

 

 



AVIFAUNA 

 

 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insjöns hotell. Foto: Lars-Erik Jönsson 

 

 

INLEDNING 

I maj 2019 genomförde AviFauna sin första resa till Dalarna. Vi koncentrerades oss på området kring södra 

Siljan och bodde på Insjöns hotell hela tiden. Insjön ligger centralt i området och är en idealisk utgångspunkt för 

att utforska den här delen av Dalarna. Resan genomfördes i lugnt tempo med en minibuss och transportsträckor-

na var korta. En hel del av skådningen skedde också från bussen då vi letade efter skogshöns. Syftet med resan 

var att visa den stora potential för fågelskådning som finns inom området. Vid tidpunkten för vårt besök kan man 

koncentrera sig på skogshöns, ugglor och hackspettar vilket vi också gjorde. Tyvärr kan man konstatera att vi 

prickade ett mycket dåligt uggleår då gnagarna svek och t.ex. lappugglorna gick inte till häckning det här året. 

Förutom de nämnda artgrupperna kan man konstatera att Dalarna är det landskap i Sverige som hyser flest häck-

ande arter. Anledningen är givetvis den stora variationen som även inkluderar fjällnatur. Det är ju också mötes-

platsen för norr och söder. Från norr kommer taigans barrskogar och från söder de artrika lövskogarna där ekens 

nordgräns räknas vid Dalälven. Dessutom finns alla olika våtmarkstyper representerade där man t.o.m. kan räkna 

in innanhavet Siljan. Vi observerade nästan alla de arter vi planerat att se och även några mindre väntade. Vi fick 

bl.a. se Dalarnas första bobyggande pungmes. Totalt noterades 104 arter under resan.  

 

Vädret var bra under resan men lite kyligt. Kylan bidrog till att stoppa upp det nordgående sträcket och vi kan 

konstatera att det inte anlände många vårflyttare under vårt besök. Framförallt hade vi tur med vinden som är en 

avgörande faktor när man skall lyssna efter hackspettar och skogshöns. Under de tre första dagarna var det så 

gott som vindstilla. Det var först dag 4 som vinden tilltog något och framförallt på eftermiddagen och kvällen var 

den lite byig men endast måttlig (4 m/s i medelvind). Vi hade mest mulet väder men endast sporadisk nederbörd, 

inget som direkt påverkade oss. Natten mellan dag 1 och dag 2 snöade det en del och en del av snön dröjde sig 

kvar under morgontimmarna. Den första fältfrukosten avnjöt vi med lite snö på fikaborden och marken men 

samtidigt bröt solen genom molntäcket och värmde. Temperaturen varierade från någon minusgrad till som mest 

+12 °. 
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Typisk väderbild från vår resa. Foto: Lars-Erik Jönsson 

 

Vi bodde och åt hela tiden på Insjöns hotell. Det är ett hotell av god turistklass och med mycket bra mat. Mor-

gonskådningen startade vi vid 06.00 efter att ha fått en lättfrukost på hotellet – kaffe/te, juice och macka. Däref-

ter skådade vi några timmar innan vi tog en fältfrukost som hotellet skickade med. Lunch åt vi vid 12.00 och 

middag vid 18.00, alla måltiderna på hotellet. Eftermiddagarna dag 2, 3 och 4 hade vi flera timmars rast eller fri 

tid att t.ex. vila och hinna med lite annat. Däremot skådade vi till ganska sent under kvällarna för att få in arter 

som ugglor och småfläckig sumphöna. Sista dagen åt vi vår frukost på hotellet efter morgonskådningen. Siestan 

mitt på dagen gjorde att vi ändå kan säga att tempot var lugnt under resan och vi tog oss också gott om tid att 

studera de olika fågelarterna när vi kunde. Att resan genomfördes under fem dagar gav oss också tid för att leta 

efter en del arter och att verkligen kunna studera de fåglar vi såg och att skapa möjlighet till siestan mitt på dagen 

då fåglarna ändå är som mest inaktiva och svårobserverade. 

  

FÅGELLOKALER 

Det är många smålokaler att beskriva där vi skådade. Området är mycket rikt på olika typer av lokaler och jag 

kommer endast att ge en kortfattad beskrivning av ett urval olika lokaler. Jag följer den ordning i vilken de är 

presenterade på kartan på omslagets insida. Dragsängarna är en blöt lövskog med många vanliga arter i rik före-

komst nära Dalälven. Hundhagens naturreservat är ett stort lövskogsområde med bl.a. mindre hackspett, sångare 

och flugsnappare. Vägskälets naturreservat är en gammal barrskog med mesar och tretåig hackspett. Lindbod-

backen är en bra gråspettslokal. Ljusbodsvägen är bra för skogshöns. Ljusbodarnas fäbod är en trevlig fikaplats 

med ett rikt fågelliv. Igeltjärnen är häcklokal för smålom. Tänk på att smålommen är mycket störningskänslig 

under häcktid. Dammskog är en bra gråspettslokal. Limsjön är en näringsrik sjö med bl.a. häckande änder och 

brun kärrhök. Gäss och änder rastar också under sträcket och det var här som pungmesen byggde bo. På mad-

markerna i norr spelar småfläckig sumphöna. Flera fågeltorn finns. Sjön Insjön är en näringsfattig sjö med bl.a. 

häckande storlom, storskrake, drillsnäppa men även vitkindad gås. Rönnäsvägen är bra för att observera fågelli-

vet i Insjön. Vid Limå bruk finns ett uppodlat landskap i skogsmiljö där gäss och sångsvan rastar och tornfalk 

häckar. Lundbjörken är den bästa vägen för att se jagande lappugglor. Solberga är en bra gråspettslokal. Sörnäs-

vägen är bra för skogshöns. Sätergläntan är en bra gråspettslokal men även en av de få lokalerna för gröngöling i 

området. Mockalbergets naturreservat består av gammal granskog och där finns bl.a. tretåig hackspett och lav-

skrika. 



RESEDAGBOK 

 

Måndag 6 maj 

För min del började resan med en avkopplande tågresa 

via Stockholm till Borlänge. Där plockade jag ut mini-

bussen som vi skulle använda och väntade sedan en stund 

på att Lars-Eriks tåg skulle komma. Det var lite försenat 

men vi hade ändå god tid på oss att köra de fem milen 

upp till Insjön. Efter incheckning och installation på 

rummen drog det ihop sig till samling i foajén. Vi började 

med en liten presentation och lite förväntningar på resan. 

Därefter visade Staffan bilder från de områden vi skulle 

besöka och på de förväntade fågelarterna vi skulle få se. 

Nu kändes det som läge för en middag och den stod 

också färdig på borden till oss. Ombyte till fältkläder och 

sedan bar det ut på vår första kvällsexkursion. Vårt första 

mål blev Dragsängarna strax norr om samhället Insjön. 

Det är ett stort skogsområde med en hel del lövskogsin-

slag och det är också ganska blött och otillgängligt om 

man inte nyttjar de stigar och vägar som finns. En av de 

första arterna vi hör är sjungande steglits, en art som 

blivit alltmer vanlig i landet. Grönsiskor flyger över och 

bland dem också gråsiskor. De landar så att vi kan titta på 

dem. En järnsparv börjar att sjunga när vi följer vägen ner 

mot Dalälven. 

 

 
Dragsängarna. Foto: Lars-Erik Jönsson 

 

När vi gått en bit förbi ladan på bilden så hör vi något 

som även får Staffan att spetsa öronen. Det är en duvhök 

som lockar inne i skogen, närmast att jämföra med en 

skällande hund av mindre storlek. Alltid lika härligt att 

höra då det i takt med duvhökens tillbakagång blivit 

alltmer svårhört. Vi fortsätter och kan också njuta av den 

intensiva sången från gärdsmyg. Nere vid Dalälvens kant 

finns en utsiktsplattform och vi kan spana in en mängd 

tranor. En art som blivit allt vanligare i Sverige och ofta 

samlas i ganska stora flockar. Vi kan räkna till 210 indi-

vider i flocken framför oss. På andra sidan vattnet ligger 

det en storlom. Lite svårt att säkert avgöra arttillhörighe-

ten på det här avståndet men Staffan säger att det brukar 

vara storlom som man ser här och att de brukar häcka 

nära där vi ser lommen. På vägen tillbaks till bussen så 

börjar skymningen komma. Rödhakar och trastar tar över 

kvällskonserten från lövsångare, bofink och mesar. Det är 

fantastiskt att njuta trastsången. Många tycker koltrasten 

är så ljuvlig, men själv tycker jag att den improviserande 

taltrasten har en dimension till att erbjuda. 

Kvällen avslutades vid Hundhagens naturreservat. Där 

stannade vi på vägen vid ett öppet område, förskönande 

omskrivning för hygge, och spanade efter jagande slag- 

 

 

uggla. Den häckade det här året i en holk inne i reservatet 

och Staffan hoppades att den skulle visa sig för oss. 

Någon uggla blev det inte men väl tre morkullor som 

drog fram pispandes och knorrandes över våra huvuden. 

Nu hade klockan gått upp mot halv tio och det kändes bra 

att dra sig hemåt och tänka på den tidiga morgonen nästa 

dag. 

 

Tisdag 7 maj 

Snabb förfrukost på hotellet och så åker vi mot Vägskä-

lets naturreservat. Det är en gammal granskog där vi 

hoppas på skogsmesar och kanske någon intressant hack-

spett. Det är härlig att vandra i en skog full av mossa och 

lav. Många förs nog i tankarna till John Bauers sagovärld 

och de fantastiska målningar han gjorde. Det är mjukt och 

skönt med all mossan på marken, bara det en skön upple-

velse för plågade fötter. Vi hör de första mesarna, en 

tofsmes bryter sig ur kören men visar tyvärr inte upp sig. 

Vi slås snart av hur ovanlig skogsmesarna har blivit i 

dagens skogar. Förutom tofsmesen vi hörde blir det bara 

en tofsmes till under hela resan trots att vi vistas i så gott 

som ideala biotoper under större delen av resan. Vi ob-

serverar också talltita på håll men också den observerar vi 

bara vid några tillfällen på resan och även då bara på håll. 

Sorgligt! Desto roligare är det när vi får höra den långa 

trumningen från en tretåig hackspett. Den trummar från 

andra sidan av reservatet och vi kommer inte så nära att 

vi får se den. 

 I södra Siljansbygden är Leksands Fågelklubb aktiva och 

där händer mycket. Vi kommer fram till ett av de fågel-

bord de håller igång under vinterhalvåret mitt ute i sko-

gen. Det finns fortfarande lite fröer kvar och i den rådan-

de kylan är de eftertraktade. Vi får fina obsar på grönsis-

kor där de gamla hannarna är en lysande smaragd i sin 

grönskimrande dräkt. Det är också full fart på sträcket 

mot norr för finkarna. Kylan har säkert gjort att det stan-

nat upp och skogen fylls av bräkandet från sjungande 

bergfinkshannar. En kacklande smålom drar också över 

oss. Märklig känsla att stå mitt ute i granskogen och höra 

smålom. Tillbaks till bussen och vi tar sikte på frukost 

vid Ljusbodarnas fäbod men först blir det skådning längs 

vägen. Vi stannar vid Lindbodbacken och kan genast 

lyssna in en järnsparv, även en gransångare stämmer in i 

fågelkören. Ganska snart hör vi också vår första gråspett, 

det lite ihåliga skrattet som faller i tonhöjd. Fågeln kom-

mer också flygandes över våra huvuden när Staffan här-

mar den, men sätter sig en bit bort så att vi inte kan stude-

ra den. Det räcker med den här uppvisningen och den 

svarar bara på avstånd när Staffan visslar. 

 Vi fortsätter längs Ljusbodvägen och efter en bit upp-

täcker Lars-Erik en tjäderhöna precis i vägkanten. Jag 

hinner inte stanna förrän vi passerat och får därför backa 

bakåt så att alla får chansen att se fågeln som nu går 

omkring på vägen. Där smyger ytterligare en höna vid 

vägkanten och alla får bra möjligheter att observera 

åtminstone den ena fågeln. Nu känns det att det är dags 

för frukost och vi glider in på det öppna området med 

sina vackra trähus som är Ljusbodarnas fäbod. Det har 

snöat lite grand under natten och hit har solen inte riktigt 

nått ännu. Vi får befria borden från snö och det behövs 

verkligen ett sittunderlag på bänkarna där vi sätter oss. 

Nästan direkt får vi höra en göktyta, en lite overklig 

känsla med en ”tyyyande” göktyta och samtidigt snö och 

is på bordet framför sig. En gråspett skrattar ihåligt och 

även en mindre hackspett hörs. Kul att jämföra göktytan 
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och den mindres ganska lika läten, men hackspetten sätter 

också igång att trumma. En ganska lång trumning som är 

ganska dämpad och upprepas ofta snabbt igen, en trum-

ning väsensskild från den korta som större hackspett har 

och som också hörs. Vi kan se både göktytan och den 

mindre hackspetten fint. 

 

 
Ljusbodarnas fäbod 7 maj. Foto: Ola Bondesson 

 

 Efter frukosten fortsätter vi att utforska den här delen av 

Siljansbygden mer. Vi åker tillbaks förbi Vägskälets 

naturreservat och stannar till vid Igeltjärnen där små-

lommen häckar. Smyger mycket försiktigt ut mot gölen 

för att inte störa lommarna. Vi kan inte se några, den ena 

fågeln är säkert ute och fiskar och den andra ruvar. En-

kelbeckasin spelar och en skogssnäppa flyger förbi, ute 

på vattnet kricka och knipa. Vi fortsätter och stannar nära 

Dammskog. Bakom oss dyker två rovfåglar upp och 

börjar kretsa tillsammans. Först tror vi att det är två orm-

vråkar men så fort vi får in dem i handkikaren så inser vi 

att det här stämmer inte. Det är två adulta kungsörnar 

som påbörjar ett flyktspel, man kan se att honan är klart 

större än hannen. Otroligt att snubbla på ett kungsörnspar 

såhär! Vi njuter av fåglarna innan vi åker en knapp kilo-

meter framåt. Där vi nu stannar är en bra lokal för grå-

spett och genast får vi svar när Staffan visslar. Vi upp-

täcker också ganska snart en fågel på en asp en bit bort. 

Det är en hona som jag kan ställa in i tubkikaren så att 

alla får möjlighet att se den bättre. Det tar dock inte lång 

tid förrän ytterligare en fågel kommer flygandes. Den 

sätter sig ännu närmre och syns mycket bra i tubkikaren. 

Det är hannen med en tydlig röd fläck på hjässans fram-

kant. Det blir en mycket bra observation av gråspett med 

både hannen och honan som visar upp sig. 

 Vi fortsätter på en del mindre grusvägar runt Älgberget 

och kommer så småningom tillbaks mot Leksand. Under 

den sista biten ser vi inte så mycket men klockan tickar ju 

också upp mot lunch. Vi tar sikte på vårt hotell och njuter 

en god lunch. Därefter tar vi några timmars siesta innan 

vi åker till Limsjön utanför Leksand. Det är en näringsrik 

sjö med vassområden och översvämmade strandängar 

med åkermark runtom. Här börjar vi i sydvästra delen 

alldeles intill stora vägen där man upptäckt en bobyggan-

de pungmes. Det är första fyndet i Dalarna och drar en 

hel del skådare. När vi besöker, mitt på eftermiddagen, är 

det dock ganska lugnt på den fronten. Pungmesen visar 

dock upp sig fint och alla kan studera den inuti det fortfa-

rande ofullständiga boet. Ute över sjön ser vi resans 

första bruna kärrhök samt skäggdoppingar och viggar. 

Det är också mycket svalor som flyger omkring, främst 

ladusvalor men även hussvalor. Vi letar efter backsvalor 

men de verkar inte ha kommit ännu. 

 Norra delen av sjön består mest av översvämmade områ-

den där sångsvanar rastar och runt däromkring uppodlade 

fält. Här observerar vi resans enda sånglärka som sjunger 

för oss. På andra sidan det odlade området över skogen 

ser vi flera ormvråkar skruva upp men också en sparvhök. 

På väg tillbaks till bussen kommer två skogsduvor fly-

gandes, en ganska ovanlig art i Dalarna och de blir resans 

enda. Vi åker nu tillbaks mot vårt hotell i Insjön på östra 

sidan av sjön Insjön den s.k. Rönnäsvägen. Vägen följer 

sjön ganska nära och det finns flera bra ställen att stanna 

för fågelobservationer. Vi ser flera par storlommar på 

sjön liksom storskrakar. På en liten udde upptäcker vi två 

vitkindade gäss och så två till. Flera par har börjat häcka i 

Insjön. Tillbaks på hotellet är det dags för middag och 

sedan ut på kvällsskådning. 

 Målet med kvällens skådning är att få se en jagande 

lappuggla. Under helgens skådning hade Staffan haft en 

fin observation i de områden vi nu skall besöka, vägen 

vid Lundbjörken. Vi åker dock först förbi de öppna mar-

kerna vid Siljansnäs där jag lyckas få se en gulärla som 

flyger upp framför bussen. I de bakre delarna på bussen 

ser man fyra småspovar på åkermarken vi passerar. För-

sta stoppet blir vid Limå bruk. Där är det öppen betes-

mark där sångsvanar och grågäss rastar. Där finns också 

häckande tornfalk och vi ser dem fint. Här rinner också 

Limån ut i Siljan och i mynningen ser vi resans första 

drillsnäppa tillsammans med storskrakar. Slaguggla 

häckar också i en storholk och vi kan skymta ugglan över 

kanten där hon ligger och ruvar i holken. 

 

 
Siljan vid Limå bruk. Foto: Lars-Erik Jönsson 

 

 Nu börjar det skymma och det är rätt tid för lappuggla. 

Vid Lundbjörkens fritidsområde ligger Lundbjörkstjärnen 

alldeles intill vägen och där ser vi det häckande sång-

svansparet. Enkelbeckasin och grönbena spelar och där 

finns också två gluttsnäppor. Vi glider fram i mycket 

långsam fart längs vägen och spanar lappuggla. Det här är 

i vanliga fall mycket säkra områden för arten men, som 

jag nämnt tidigare, det här är inget sorkår. Lappugglorna 

går inte till häckning och några ugglor har setts först 

senaste veckan då de kommit tillbaks från sina övervint-

ringsområden längre söderut. Vi har ingen tur och kväl-

lens utdelning blir ett antal rådjur och två älgar. På vägen 

tillbaks till hotellet åker vi över de odlade områdena 

söder om Siljansnäs, Lerjan, men här ser vi endast stor-

spov. Annars är det här också möjliga jaktområden för 

lappugglorna ett sådant här år. Ett besök på Storön ger 
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inga nattsångare, de har inte anlänt ännu, endast rödhake 

och trastar noteras. Vårt sista besök för dagen blir vid 

norra Limsjön för att lyssna av maderna och här får vi 

napp. Två småfläckiga sumphönor visslar taktfast från 

området nedanför oss och sångsvanarna småpratar i 

natten. Klockan närmar sig elva och det är dags att söka 

en sen nattkvist även för oss. 

 

Onsdag 8 maj 

 När jag packar in min packning i bussen vid 05.40 

sjunger vår lokala rödstjärt flitigt från tallskogen vid 

hotellet. Vid 06.00 rullar vi ner mot Hundhagens naturre-

servat, ett stort område dominerat av lövskog med kärr-

drog Vårt mål är att höra och kanske också se alla de 

tättingar som häckar här. Redan i början hör vi flera 

trummande större hackspettar och sjungande gärdsmygar, 

en konsert som kommer att följa oss under vandringen. I 

närheten av parkeringen hör vi också en mindre hackspett 

ropa och även trumning av den. En art som är ganska 

nyanländ är svarthättan och den är ganska talrik i Hund-

hagen. En annan nyanländ art är den svartvita flugsnap-

paren som vi också observerar. Vi hör det torra smattret 

från en stjärtmes på två olika ställen under vår rundvand-

ring. Vid en kraftledningsgata sitter en rödstjärt och 

sjunger tillsammans med en järnsparv. Även i Hundhagen 

finns en storholk där slagugglan häckar. Vi får några 

förstulna ögonkast från den ruvande ugglan när vi kikar 

på holken från avstånd. Lite längre fram stöter vi på ett 

par mindre hackspett. Både hannen och honan är mycket 

aktiva och ropar och trummar. Vi får fina obsar på båda. I 

kanten på reservatet ligger en gammal bruksmiljö och på 

de öppna markerna rastar flockar av norrflyttande finkar. 

Vi kan studera flera vackra bergfinkshannar, som nu fått 

sin sommardräkt, liksom en sjungande järnsparv i en 

trädtopp. Mot slutet av vandringen hör vi också en annan 

nykomling för våren när en grönsångare börjar att sjunga. 

Strax intill sjunger också lövsångare och gransångare, 

komplett trio av Phylloscopus sångare alltså. 

 

 
Mindre hackspett hanne, Hundhagen 8 maj. Foto: Ola 

Bondesson 

 

  Frukosten intager vi vid Solberga vid ännu en ”öppning” 

i skogen. Här skådar vi ut över en tydlig dalgång med 

flera stora aspar i skogen på andra sidan. Idealisk miljö 

för gråspett men vi lyckas inte få höra någon denna mor-

gon. Tur att vi hörde så många i går och även fick se dem 

fint. När vi kände oss mätta fortsatte vi färden längs 

Sörskogsvägen som är en mycket bra väg för att se 

skogshöns. Vi kör långsamt och stannar på flera ställen 

för att försöka locka fram järpe eller se en tjäder plocka 

grus i vägkanten. Något som inte lyckas under dagen. Vi 

stannar i fin granskog alldeles ovanför ett litet kärrdrog. 

En massiv flock av flyttande finkar drar fram över våra 

huvuden. Vi hör en sjungande svartmes ivrigt fila på 

andra sidan om kärrdroget och över oss sjunger ett par 

kungsfåglar flitigt. Plötsligt hör vi också det försiktiga 

knackandet från en födosökande tretåig hackspett. Den är 

ganska nära oss, men vi lyckas inte riktigt lokalisera var 

den sitter och får inte syn på den. När vi kommer ut på 

den större vägen kommer vi fram till en trevlig gammal 

kvarnmiljö. Det är en bra lokal för forsärla, men det är en 

art vi inte har turen med oss på den här resan. I stället kan 

vi observera drillsnäppa där. 

 Avslutningsvis före lunchen åker vi upp till Sätergläntan. 

Här finns det fina skogar med mycket gamla stora aspar. 

Det är en av få lokaler där den sydliga arten gröngöling 

förekommer. Den vill dock inte låta sig höras vid vårt 

besök. Vi hör dock kusinen gråspett i stället. Vi får inte 

se fågeln men den hörs väl vid flera tillfällen där vi sitter 

och lapar sol på en öppen plats i skogen. Efter lunchen på 

hotellet tar vi en ordentlig siesta ända fram till kvällens 

middag. Det var sent i går och tidig morgon i dag. Vi 

siktar också på en sen kväll även i dag för att försöka få 

se en lappuggla och efter middagen åker vi direkt bort 

mot Lundbjörken för ett nytt försök. Först stannar vi till 

vid Sågkvarn, någon kilometer uppströms från Limå 

bruk, vid Limån. Även det en bra lokal för forsärla, men 

som sagt det var ingen art vi hade tur med under resan. Vi 

åker vägen förbi Lundbjörken och när vi passerar Lund-

björkstjärnen kan vi ännu en gång notera gluttsnäpporna, 

kanske att de kommer att häcka här? Lappugglevägen ger 

inget den här kvällen heller, trots att vi långsamt sniffar 

den två gånger med ett kortare uppehåll vid Limå bruk 

inlagt. Vi får återvända till hotellet med oförrättat värv 

ännu en gång och även denna kväll är det ganska sent 

innan vi kommer i säng. 

 

 
Tornfalk, hanne, vid Limå bruk. Foto: Ola Bondesson 

 

Torsdag 9 maj 

 Avresa som vanligt vid 06.00 från vårt hotell. I dag är 

det lite mer mulet än tidigare och vi får några regnstänk 

på oss. Vinden har också börjat att öka och framförallt på 

eftermiddagen och kvällen är den lite byig och kännbar. 

Tanken är att besöka den gamla granskogen vid Mockal-

bergets naturreservat. Där häckar lavskrikan, men är 

extremt svårobserverad vid den här tiden när den har 

ungar i boet, och tanken är givetvis att ge den en chans. 

Vi stannar dock först till vid Igeltjärn för att leta efter 

smålommen. Den här gången funkar det, en graciös lom 
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med rödbrun strupe simmar lugnt fram på tjärnens blanka 

yta. En magnifik syn att länge njuta av när lommen speg-

lar sig i den lugna vattenytan. Vi ser och hör också en 

gluttsnäppa, kanske även här en häcklokal. När vi når ut 

till vägen igen kommer det en flock med mindre kors-

näbb flygandes över våra huvuden. 

 På grusvägen in till Mockalberget ser vi två tjäderhönor 

som flyger in i skogen. Vid det här naturreservatet finns 

inga stigar, det är mycket urskogskänsla. Vi vandrar 

omkring i härlig grön mossa men det är många fallna träd 

att gå runt och hoppa över. På ett nedfallet träd sätter vi 

oss att lyssna. Bergfinkar bräker tillsammans med dom-

herrarnas mjuka vissling, men skogsmesarna lyser verkli-

gen med sin frånvaro. Det är endast svartmes vi kan 

notera sjungandes. Vi fortsätter en liten bit djupare in i 

skogen och plötsligt hörs det försiktiga knackandet från 

en tretåig hackspett. Den här gången kan vi lokalisera var 

ljudet kommer och vi kan studera en hona som försiktigt 

knackar fram lämpliga godsaker att äta. Det är en trolsk 

vy där hon sitter på en ganska klen gran med massor av 

lavar hängandes runt henne. Hon bryr sig inte om oss, 

men det är inte så lätt att fotografera henne där hon sitter i 

det täta trädet. Alla får dock fina obsar av henne, något vi 

storligen tackar för. Det här blir ett av de magiska ögon-

blick man kommer att minnas när man summerar sin 

skådarbana. 

 

 
Tretåig hackspett, hona, Mockalberget 9 maj. Foto: Lars-

Erik Jönsson 

 

 Det känns som frukost och vi påbörjar vår vandring 

tillbaks ut mot vägen där bussen står parkera. Vår frukost 

tänker vi äta vid Trätbodarnas fäbod. Den ligger en liten 

bit bort från vägen och vi promenerar längs en mindre 

skogsväg ner till fäboden med vår frukostkorg. Längs 

vägen ser vi gott om spillning från järpe men dessvärre 

inga fåglar. Nere vid fäboden kan vi sätta oss lite i skydd 

på trappan till en av fäbodarna och lyssna på de omgi-

vande trastarna – koltrast, taltrast, dubbletrast – samt 

också sjungande trädpiplärka. Den senare vill många få 

en närmare glimt av och även höra sången bättre. Vi går 

ner en liten bit från fäboden till en glesare del ab skogen 

där trädpiplärkan håller revir. Där kan vi studera den väl. 

På området stöter vi också en tjäderhöna som känns lite 

malplacerad bland lövträden. Det finns dock inget bo på 

marken. På vägen tillbaks till bussen går vi lite mer ge-

nom skog och här är det ännu mer spillning från järpe. En 

gäckande skugga för oss. 

 Vi åker tillbaks till Vägskälets naturreservat för att kan-

ske komma i kontakt med några mer skogsfåglar. Den här 

gången väljer vi att gå in i en annan del av skogen. Det 

första vi ser när vi kommer av från vägen och in i skogen 

är färsk björnspillning och hjärtat tar givetvis ett litet 

extra skutt. Det känns mäktigt att stå och titta på spår av 

vårt största rovdjur och konstatera att det är inte länge 

sedan björnen gick förbi här, kanske på morgonen då vi 

körde förbi strax intill på väg mot Mockalberget. Det är 

ju något vi aldrig får veta men det är alltid roligt att låta 

fantasin skena lite ibland. En flock med större korsnäbbar 

flyger över oss. Lätet är klart mer metalliskt än de ”kjy-

yppande” vi hörde från flocken med mindre korsnäbbar 

tidigare. Inne i skogen kan vi spana in en trädkrypare som 

sjunger livligt och kraftfullt alldeles intill oss. En fin 

demonstration av en vacker liten fågel. Sista delmål innan 

lunch blir Ljusbodvägen igen för att försöka trolla fram 

några mer skogshöns. Det blir dock ingen utdelning och 

efter lunch tar vi en kortare siesta. 

 

  
Björnspillning Vägskälets naturreservat 9 maj 2019. 

Foto: Lars-Erik Jönsson  

 

Eftermiddagsbesök vid Limsjön. Den här gången besöker 

vi det stora tornet i sjöns sydände. Här har man god 

översikt av större delen av sjön och de omgivande mar-

kerna. Häckande arter är knölsvan, grågås, gräsand, 

kricka, vigg, skäggdopping och brun kärrhök och alla 

dessa observerar vi. Vi ser också 20 rastande bläsänder 

och vadar såsom tofsvipa, enkelbeckasin och grönbena. 

På en av de små öarna framför tornet hittar vi en manlig 

brushane som kan ses fint i tubkikarna. Flera rovfågelar-

ter är uppe och flyger. Vi ser flera ormvråkar kretsa runt, 

sparvhökar som drar förbi och en gammal pilgrimsfalk 

över åsryggen i väster. I en flock med grönbenor hittar vi 

en stenfalk som genomför sitt förtrollningstrick, den heter 

ju Merlin på engelska. Plötsligt ändrar falken flygsätt så 

att den smälter in i flocken och blir till en grönbena. Vi 

ser inte utgången av trolleritricket och om det lyckades 

för falken att smälta in så att den kunde lura en grönbena. 

Flocken försvinner för oss. Det blir ett par sköna och 

givande timmar i fågeltornet innan vi åker tillbaks till 

hotellet för middag flera fina fågelupplevelser rikare. På 

kvällen gör vi ett nytt försök med lappuggla längs vägen 

vid Lundbjörken. Resultatet blir inte bättre denna kväll. 

Det enda vi kan bokföra är ytterligare några ståtliga älgar 

och flera rådjur. 

 

Fredag 10 maj  

 Sista morgonen tänker vi ge skogshönsen ännu en chans. 

Vi åker därför direkt till Sörskogsvägen för att långsamt 

patrullera den fram tills det är dags för frukost. Tyvärr är 

skogshönsen lika svårflörtade som vanligt. Vi stoppar där 
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vi hörde tretåig hackspett för några dagar sedan. Vi kan 

konstatera att svartmes och kungsfågel fortfarande sjung-

er där men någon tretåig hör vi inte av den här gången. 

Staffan gör flera försök att locka fram järpe och på det 

sista stoppet får vi äntligen napp. Två tuppar svarar på 

den gälla, kungsfågelliknande visslingen och vi hör hur 

de närmar sig oss och vägen. Staffan tror att de skall 

komma fram ut på vägen intill oss men så blir inte fallet. 

Något får fåglarna att vika av och försvinna in i skogen 

igen. Lite antiklimax känns det som när vi varit så nära 

att få se dem. Vi vänder och kör samma väg tillbaks igen 

men utan någon framgång nu heller. 

 Tillbaks till hotellet är det dags för frukost. Det blir den 

första frukosten vi äter på hotellet och inte ute i fält. 

Sedan är det dags att summera resan och lösa upp grup-

pen. Staffan har ett nytt gäng som han skall guida under 

helgen och de kommer ju redan på eftermiddagen. Vi 

andra beger oss hemåt på olika vis nöjda efter fem härliga 

dagar i fält. 

 

Ola Bondesson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hundhagens naturreservat 8 maj 2019. Foto: Ola Bondesson 
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Smålom. Foto: Ola Bondesson 

 

Artlista fåglar 
1 Kanadagås Branta canadensis canadensis   

Observerad 3 dagar totalt 

2 Vitkindad gås Branta leucopsis   

4 Insjön 7.5 

3 Grågås Anser anser anser   

Observerad 3 dagar totalt 

4 Knölsvan Cygnus olor   

Observerad 2 dagar totalt 

5 Sångsvan Cygnus cygnus   

Observerad 3 dagar totalt 

6 Bläsand Mareca penelope   

20 Limsjön Södra 9.5 

7 Gräsand Anas platyrhynchos platyrhynchos   

Observerad 4 dagar totalt 

8 Kricka Anas crecca   

Observerad 3 dagar totalt 

9 Vigg Aythya fuligula   

10 Limsjön SV 7.5 och 9.5. 

10 Knipa Bucephala clangula   

Observerad 3 dagar totalt 

11 Storskrake Mergus merganser merganser   

Observerad 3 dagar totalt 

12 Järpe Tetrastes bonasia bonasia   

2 ♂♂ hörda Sörskogsvägen 10.5 

13 Tjäder Tetrao urogallus urogallus   

1 ♀ Ljusbodvägen 7.5, 2 ♀♀ Mockalberget 9.5 och 1 ♀ Ljusbodvägen 9.5 

14 Orre Lyrurus tetrix tetrix   

Observerad 3 dagar totalt 

15 Smålom Gavia stellata   

1 hörd Vägskälets naturreservat 7.5 och 1 adult Igeltjärnen 9.5 

16 Storlom Gavia arctica arctica   

Observerad 4 dagar totalt 
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17 Skäggdopping Podiceps cristatus cristatus   

5 Limsjön SV 7.5 och 5 Limsjön Södra 9.5 

18 Kungsörn Aquila chrysaetos   

1 ⚤ Dammskog 7.5 

19 Sparvhök Accipiter nisus nisus   

Observerad 2 dagar totalt 

20 Duvhök Accipiter gentilis gentilis   

1 hörd Dragsängarna 6.5 

21 Brun kärrhök Circus aeruginosus aeruginosus   

2 Limsjön SV 7.5, Limsjön Norr 9.5 och Limsjön Södra 9.5 

22 Ormvråk Buteo buteo buteo   

Observerad 4 dagar totalt 

23 Småfläckig sumphöna Porzana porzana   

2 hörda Limsjön Norr 8.5 

24 Sothöna Fulica atra atra   

Observerad 3 dagar totalt 

25 Trana Grus grus   

210 Dragsängarna 6.5. Observerad 5 dagar totalt 

26 Tofsvipa Vanellus vanellus   

Observerad 4 dagar totalt 

27 Ljungpipare Pluvialis apricaria   

Observerad vid Limsjön 9.5 

28 Småspov Numenius phaeopus phaeopus   

4 Siljansnäs, Leran 7.5 

29 Storspov Numenius arquata arquata   

Observerad 3 dagar totalt 

30 Brushane Calidris pugnax   

1 adult ♂ Limsjön Norr 7.5 och 1 adult ♂ Limsjön Södra 9.5 

31 Morkulla Scolopax rusticola   

3 Hundhagen, Insjön 6.5 

32 Enkelbeckasin Gallinago gallinago gallinago   

Observerad 3 dagar totalt 

33 Drillsnäppa Actitis hypoleucos   

1 Limåbruk 7.5 och 2 längs vägen 8.5 

34 Skogssnäppa Tringa ochropus   

1 Dragsängarna 6.5. Observerad 5 dagar totalt 

35 Rödbena Tringa totanus totanus   

Observerad 2 dagar totalt 

36 Grönbena Tringa glareola   

Observerad 3 dagar totalt 

 

 
Grönbenor. Foto: Ola Bondesson 
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37 Gluttsnäppa Tringa nebularia   

Observerad 3 dagar totalt 

38 Skrattmås Chroicocephalus ridibundus   

Observerad 3 dagar totalt 

39 Fiskmås Larus canus canus   

Observerad 5 dagar totalt 

40 Klippduva Columba livia var. domestica   

Observerad 3 dagar totalt 

41 Skogsduva Columba oenas oenas   

2 Limsjön Norr 7.5 

42 Ringduva Columba palumbus palumbus   

Observerad 5 dagar totalt 

43 Gök Cuculus canorus canorus   

Observerad 3 dagar totalt 

44 Slaguggla Strix uralensis liturata   

1 Limåbruk 7.5 och 1 Hundhagen, Insjön 8.5 

45 Göktyta Jynx torquilla torquilla   

1 Ljusbodarnas fäbod 7.5 

46 Tretåig hackspett Picoides tridactylus tridactylus   

1 Vägskälet, Naturreservat 7.5, 1 Sörskogsvägen 8.5 och 1 ♀ Mockalberget, naturreservat 9.5 

47 Mindre hackspett Dryobates minor minor   

1 Ljusbodarnas fäbod 7.5 och 1 ⚤ + 1 hörd Hundhagen, Insjön 8.5 

48 Större hackspett Dendrocopos major major   

Observerad 5 dagar totalt 

49 Gråspett Picus canus canus   

1 Lindbodbacken 7.5, 1 hörd Ljusbodarnas fäbod 7.5, 1 ⚤ Dammskog 7.5 och 1 hörd Sätergläntan 8.5 

 

 
Gråspett, hanne, Dammskog 7 maj 2019. Foto: Lars-Erik Jönsson 
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50 Tornfalk Falco tinnunculus tinnunculus   

Observerad 4 dagar totalt 

51 Stenfalk Falco columbarius   

1 Limsjön Södra 9.5 

52 Pilgrimsfalk Falco peregrinus peregrinus   

1 Limsjön Södra 9.5 

53 Nötskrika Garrulus glandarius glandarius   

Observerad 2 dagar totalt 

54 Skata Pica pica pica   

Observerad 5 dagar totalt 

55 Kaja Coloeus monedula monedula   

Observerad 5 dagar totalt 

56 Gråkråka Corvus cornix cornix   

Observerad 5 dagar totalt 

57 Korp Corvus corax corax   

Observerad 5 dagar totalt 

58 Svartmes Periparus ater ater   

2 Sörskogsvägen 8.5. Observerad 3 dagar totalt 

59 Tofsmes Lophophanes cristatus cristatus   

2 Vägskälet, Naturreservat 7.5 

60 Talltita Poecile montanus borealis   

Observerad 2 dagar totalt 

61 Blåmes Cyanistes caeruleus caeruleus   

Observerad 5 dagar totalt 

62 Talgoxe Parus major major   

Observerad 5 dagar totalt 

63 Pungmes Remiz pendulinus   

1 adult ♂ bobyggande Limsjön SV 7.5 

 

 
Pungmesboet vid Limsjön 7 maj 2019. Foto: Ola Bondesson 

 

64 Sånglärka Alauda arvensis arvensis   

1 Limsjön Norr 7.5 

65 Backsvala Riparia riparia riparia   

Observerad 1 dag totalt 

66 Ladusvala Hirundo rustica rustica   

Observerad 3 dagar totalt 

67 Hussvala Delichon urbicum urbicum   

Observerad 2 dagar totalt 

68 Stjärtmes Aegithalos caudatus   

2 Hundhagen, Insjön 8.5 
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69 Grönsångare Phylloscopus sibilatrix   

1 Hundhagen, Insjön 8.5 

70 Lövsångare Phylloscopus trochilus trochilus   

Observerad 5 dagar totalt 

71 Gransångare Phylloscopus collybita abietinus   

2 Hundhagen, Insjön 8.5 och upp till 2 längs vägen 7-10.5 

72 Svarthätta Sylvia atricapilla atricapilla   

Observerad 2 dagar totalt 

73 Kungsfågel Regulus regulus regulus   

Observerad 5 dagar totalt 

74 Gärdsmyg Troglodytes troglodytes troglodytes   

Observerad 5 dagar totalt 

75 Nötväcka Sitta europaea   

Observerad 4 dagar totalt 

76 Trädkrypare Certhia familiaris familiaris   

Observerad 3 dagar totalt 

 

 
Trädkrypare Vägskälets NR 9 maj 2019. Foto: Ola Bondesson 

 

77 Stare Sturnus vulgaris vulgaris   

Observerad 3 dagar totalt 

78 Koltrast Turdus merula merula   

Observerad 5 dagar totalt 

79 Björktrast Turdus pilaris   

Observerad 5 dagar totalt 

80 Rödvingetrast Turdus iliacus iliacus   

Observerad 5 dagar totalt 

81 Taltrast Turdus philomelos philomelos   

Observerad 5 dagar totalt 

82 Dubbeltrast Turdus viscivorus viscivorus   

Observerad 4 dagar totalt 

83 Rödhake Erithacus rubecula rubecula   

Observerad 5 dagar totalt 

84 Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca hypoleuca   

Observerad 1 dag totalt 
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85 Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus phoenicurus   

1 längs vägen 7.5 och 2 Hundhagen, Insjön 8.5 

86 Buskskvätta Saxicola rubetra   

1 Limsjön Södra 9.5 

87 Gråsparv Passer domesticus domesticus   

Observerad 3 dagar totalt 

88 Pilfink Passer montanus montanus   

Observerad 5 dagar totalt 

 

 
Järnsparv Hundhagen 8 maj 2019. Foto: Ola Bondesson 

 

89 Järnsparv Prunella modularis modularis   

Observerad 5 dagar totalt 

90 Gulärla Motacilla flava   

1 längs vägen 8.5 

91 Sädesärla Motacilla alba   

Observerad 4 dagar totalt 

92 Ängspiplärka Anthus pratensis   

Observerad 1 dag totalt 

93 Trädpiplärka Anthus trivialis trivialis   

Observerad 4 dagar totalt 

94 Bofink Fringilla coelebs coelebs   

Observerad 5 dagar totalt 

95 Bergfink Fringilla montifringilla   

Observerad 5 dagar totalt 

96 Domherre Pyrrhula pyrrhula pyrrhula   

Observerad 4 dagar totalt 

97 Grönfink Chloris chloris chloris   

Observerad 3 dagar totalt 

98 Gråsiska Acanthis flammea flammea   

Observerad 4 dagar totalt 

99 Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus   

Observerad 1 dag totalt 

100 Mindre korsnäbb Loxia curvirostra curvirostra   

Observerad 2 dagar totalt 

101 Steglits Carduelis carduelis carduelis   

Observerad 5 dagar totalt 

102 Grönsiska Spinus spinus   

Observerad 5 dagar totalt 
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103 Gulsparv Emberiza citrinella citrinella   

1 Limåbruk 8.5 

104 Sävsparv Emberiza schoeniclus schoeniclus   

Observerad 4 dagar totalt 

 

 
           Bergfinkshanne Hundhagen 8 maj 2019. Foto: Ola Bondesson 

 

 
           Taltrast. Foto: Lars-Erik Jönsson 
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Artlista däggdjur 
1 Skogshare Lepus timidus   

Observerad 1 dag totalt 

2 Ekorre Sciurus vulgaris   

Observerad 1 dag totalt 

3 Älg Alces alces alces   

2 längs vägen 7.5 och 3 längs vägen 9.5 

4 Rådjur Capreolus capreolus   

Observerad 3 dagar totalt 

 

 

 

 

 

 
Trätbodarnas fäbod 9 maj 2019. Foto: Lars-Erik Jönsson 


