Härjedalen 20-23 juni 2013
Fyra BohOF medlemmar, Sussie Carlström, Per Wohlin, Kajsa Gustafsson och Janne Johansson firade
midsommar med att skåda fågel i Härjedalen.
Vi åkte torsdag morgon och sträckte första gången på benen i Fänstjärnskogen utanför Stöllet. En
känd lokal för slaguggla, tyvärr var både holkar och ugglor borta. Men vi fick se ett 20-tal mindre
korsnäbb födosöka. Vid 14-tiden var vi framme vid Nipfjället där sågs både fjällpipare och
ljungpipare.

Ljungpipare: Sussie Carlström

Fjällpipare: Per Wohlin

Väl inne i Härjedalen åkte vi till stugorna vi hyrt vid Messlingen tre mil ovanför Funäsdalen. De var
välstädade och hade vattenkokare, kaffebryggare, kyl och frys samt torkskåp som kom väl till
användning efter en regnig eftermiddag. Efter att vi lastat in våra grejer åkte vi till Mittåkläppen. På
vägen upp dit, vid Bruksvallarna, finns en vägbom och en betalstation för vägavgift på 40:- som kan
betalas med kontokort och kvittot läggs i framrutan och gäller en hel dag. Vi åkte till Djupdalsvallen
som ligger på vänster sida där man parkerar och letar efter en stig uppåt precis NV om parkeringen.
Klockan var cirka 21:30 med 11 grader, en liten rå känsla, så vi plockade fram våra vinterjackor,
mössor och vantar. När vi följde stigen upp mötte vi två skådare som berättade att
dubbelbeckasinerna inte hade hörts men de klarade inte av att vänta längre då det var väldigt mycket
mygg. Vi stegade uppåt och väl framme vid spelplatsen gick vi runt den och ställde oss på en liten
höjd med uppsikt utan att störa. Det var fortfarande rätt ljust. Klockan 22:10 fick vi höra den första
dubbelbeckasinen.

Dubbelbeckasin: Per Wohlin

Dubbelbeckasinerna spelade väldigt sporadiskt och vi fick vänta tills kl 23:10 då tre stycken var mer
aktiva. Vi kunde se alla tre dubbelbeckasinerna i tuberna. Tyvärr exponerade de sig inte uppe på
några kullar. Men vi var nöjda ändå, blev inte helt uppätna av myggen, en älg klev in på spelplatsen
men vände när den fick nys på oss. Bakom oss hörde vi fjällripa vid ett tillfälle och morkullan flög
ovan oss vid ett flertal tillfällen. Vi var nere vid bilen igen vid 24-tiden och graderna hade sjunkit till 9
grader. Under färden hem hade vi tre dalripa längs vägen.
Midsommarafton, 21/6 åkte vi till Flatruet och på vägen dit fick vi en strömstare. På Flatruet
vandrade vi runt och fick se fyra ex lappsparv, ett par blåhake, fyra fjällabb som flög ovan oss.

Lappsparv: Per Wohlin

Fjällabb: Per Wohlin

Jorduggla fick vi också se men tyvärr så kort tid att bara två av oss fick se den och den återfanns inte
igen. Vi tog sen bilen en liten bit ner till Falkvålen och ställde oss på en kulle för att spana av några
småpölar. Rödbena, brushane, bergand, sjöorre och drillsnäppa fick vi bland annat se där.
Efteråt tog vi en tur till Storsjöns olika skådarplatser och njöt främst av både smålom och storlom
som låg på bo. 14 dvärgmåsar visade också upp sig fint. 14 storspov rastade på en udde. En sväng till
kyrktjärnen gav fina obsar på ruvande svarthakedoppingar.

Storlom: Per Wohlin

Storspov: Per Wohlin

Efter sjöfåglarna valde vi att åka in i skogen för att leta lavskrika. Vi åkte till Fjällkällans stugby där vi
varit tidigare år. Falukorven vi hade tagit med oss hemifrån la vi ut lite överallt. När vi nästan tänkt
att ge upp kom den första lavskrikan och visade upp sig fint för att få korv. Helt plötsligt kom en rival
och vi hade två som åt falukorv med god aptit. När vi lämnade stället för att åka till stugan för att äta
sill och färskpotatis, tog vi en sväng till Funäsdalssjön där det låg fyra svärta och en storlom. Väl
hemma i stugan hade klockat blivit 22, vi satte oss för att rapportera trots den dåliga mottagningen,
en jorduggla flög förbi fönstret mellan stugorna.
HÄRLIG AVSLUTNING PÅ MIDSOMMARAFTONEN!

Lavskrika: Sussie Carlström & Per Wohlin

22/6 när vi tittade ut regnade det fortfarande sen gårdagskvällen så vi beslutade att ta det lugnt en
timme till. Vi startade morgonen vid Falkvålen igen. Det hade slutat regna men det var en tjock
dimma som gjorde det svårt att skåda där vi ville men vi gav oss inte utan gav oss ut med
regnkläderna på och visst gav det resultat. En smalnäbbad simsnäppa höll på att födosöka i en av
småsjöarna. Dimman gjorde att vi snart begav oss därifrån och drog till naturreservatet Rogen, så
långt man kan komma på vägen, ca två mil. Vi betalde vägavgiften 40:- till ägarna på Käringsjövallen
och tog en fika innan vi begav oss in i skogen och lyssnade.
Förutom lappmes som visade upp sig fint nära stigen fick vi svartvit flugsnappare, rödstjärt, bergfink,
mindre korsnäbb, talltita och tofsmes.

Lappmes: Per Wohlin

Stigen i sig är väldigt stenig och det var mycket vatten eftersom det hade regnat, men det var värt
den långa promenaden. Tillbaka till Käringsjövallen såg vi en fiskgjuse som blev trakasserad av en
måsfågel. I Tännäs stannade vi till och åt våfflor med hjortronsylt och till ”efterrätt” fick vi se en
fjällvråk som födosökte. Kyrkan här är den högst belägna kyrkan i Sverige!

Foton: Sussie Carlström

Nu körde vi upp till Svansjökläppen, uppfarten är norr om Hamra. Det är en uppfälld vägbom, man
passerar flera garage på båda sidorna och sen åker över en bro som man passerar på egen risk. Men
innan vi kunde åka upp så fick vi lösa en vägavgift som betalades på Östra sidan av vägen, nästan mitt
emot infarten. Avgift 30:- och det var bara kontanter som gällde. Regnet vällde ner och dimman
gjorde att det var svårt att se över Svansjön, men på kläppen fick vi njuta av blåhake i alla fall.
Blöta och dana avslutade vi skådandet här och åt pizza på pizzerian bredvid Konsum i Funäsdalen.
Bra mat, rent och fräscht.

Svansjökläppen: Kajsa Gustafsson

23/6, sista dagen, första stoppet var när vi fick se två ex Kungsörn som flög förbi längs vägen. Efter
det åkte vi till Falkvålen igen och vid detta stopp fick vi se alfågel, sjöorre och smalnäbbad simsnäppa.
En stenskvätta satt och sjöng. Efter att ha gått runt en stund så åkte vi vidare. Längs vägen fick vi
större strandpipare och drillsnäppa. Åkte till stugan och städade samt tog en fika på verandan och
fick njuta av bland annat järnsparv och svartvit flugsnappare. Nu bar färden hemåt med lite stopp
efter vägen, vi fick strömstare vid Mittådalen, fjällvråk och tornfalk vid Funäsdalen, trädgårdssångare
vid Tännäs och det mest konstiga under resan blev vid Högvålen, där det stod en ljungpipare på en
gräsmatta bredvid ett litet hus.

En trevlig tur till Härjedalen.

Gök: Per Wohlin

Ren: Sussie Carlström

