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Owe Fred 
Sara Lindholm 
Madeleine Danielsson   
Leif Persson 
Lars Borgersen 
Per-Magnus Åhren, co-ledare och chaufför 
  
 
RESELEDARE 
Ulrika Hamrén, Järfälla 
 
 
 
 
 
RESRUTT 
24/6  Resan startar i Abisko, Stornabben bakom hotellet, Björkliden 
25/6  Abisko delta och Fågelkullen, Noulja/Slåttatjåkka 
26/6  Kiruna rymdforskningsinstitut, Aptasvare, Jukkasjärvi 
27/6  Stordalen, tunnelmynningen Nouljatunneln 
28/6  Naturvetenskapliga forkningsstationen, Torne träsk, Noulja, Abisko kanjon 
29/6  Rensjön, Roaphi 
30/6  Abisko, hemfärd 
 
 
 
 
 
 
 
OMSLAG. Blåhake, resans kanske mest personliga fågelmöte, med upprepade kvällsmöten i  
”blåhakekorset”. Foto: Mats Arup. 
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En fjällripehöna vilar i lä bakom stenar och tuvor på Nouljas sluttningar. Foto Madeleine Danielsson. 

 
INLEDNING 
Deltagarna hade noga följt väderleksrapporterna som veckan innan utlovade ruskväder och kallt. En hel del av 
detta fick reseledaren uppleva under rekdagarna innan gästerna anlände, men som på beställning sprack det hel-
täckande molntäcket upp, och hela veckan bjöd på väder över förväntan, med en hel del solchanser och svind-
lande vyer över Torneträsks vida vatten, fjälltoppar och dalar som aldrig såg ut att ta slut. 
 
Under hela veckan hade vi vår bas i Abisko, denna fjällvärldens knutpunkt med en spännande historia och inspi-
rerande nutid. Fåglar var förstås i fokus för resan, men deltagarnas stora nyfikenhet och gruppens samlade kun-
skap ledde till en upptäcktsfärd bland fjällvärldens flora och fauna, där såväl fjällväxter, fjärilar, humlor, spår, 
spillning och diverse annat intressant avhandlades. På något sätt blev dagarna som en härlig mix av Naturmor-
gon, Fråga Lund, På spåret och Gissa bajset. Tillsammans höjde vi varandras kunskapsnivå och insikter under 
mycket skratt och kamratanda. 
 
Från vårt boende i Abisko östra hade vi utsikt över Abisko Östra och den klara och djupa Torneträsk. Och allde-
les bakom husen patrullerade jordugglan många kvällar. Bakom huset ledde också en svag stig upp i fjällbjörk-
skogen mot den med fjällmått mätt mikroskopiska toppen Stornabben. Alldeles där stigarna delade sig hade flera 
av deltagarna återkommande kvällsmöten med herr och fru blåhake, som hade sitt bo precis i närheten. Det blev 
många personliga möten och utmärkta fototillfällen där blåhakarna ibland kom på armlängds avstånd. 
 
Ornitologiskt var det först och främst lappmes och lavskrika som stod högt på mångas önskelista, vilket gjorde 
att vi åkte till Kirunatrakten tidigt i veckan för att ungarna inte skulle hunnit ut ur holkarna kring rymdforknings-
institutet. Många fjällfåglar fick de flesta deltagarna finafina upplevelser av, så som ringtrast, fjällripa, fjällabb 
och lappsparv, samt fjällbjörkskogens klassiker bergfink, gråsiska, rödvingetrast och björktrast. Andra arter var 
mer svårflörtade så som fjällpipare som enbart en ihärdig deltagare fick se trots två dagars letande kors och tvärs 
på Noulja. Nordsångaren lyste i år med sin frånvaro. 
 
Andra höjdpunkter var Stordalens våtmarkskomplex med bland annat småspov, gulärla, brushona och sjöorre, 
för att inte tala om hela kullen med hökugglor som satt och klängde i björkarna strax nedanför tunnelmynningen 
på Nuoljatunneln.  
 
Med sammanlagt 80 fågelarter, och en rad andra artbekanskaper i växt- och djurriket, kan vi vara nöjda! 
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RESEDAGBOK 
 
24 juni 
Halvklart och + 8 grader. Resenärerna anlände förväntas-
fulla via lite olika färdmedel, men de flesta med tåg till 
Abisko östra. Alldeles i närheten låg Abisko Mountain 
Lodge, som skulle bli vår hemtrevliga bas under veckan. 
På lodgen bodde förutom vi en stor grupp engelska biolo-
gistudenter, besökare från Italien och Nederländerna, med 
flera, så vi var inte ensamma om att njuta av den klara 
fjälluften och önskan att upptäcka så mycket vi bara kunde. 
Abisko är ett populärt ställe, med all rätt! 
 
Resan startade på eftermiddagen när alla var samlade och 
hunnit bekanta sig lite med varandra och de olika förvänt-
ningar som fanns på vår vecka mitt i fjällvärlden. Fjällfåg-
lar såklart, så därför därför gick vi direkt upp i fjällbjörk-
skogen bakom lodgen och nådde efter en kort vandring av 
klar liten fjällsjö omgiven av blommande gungflyn, där 
den vita fjälltätörten, ljusgula lappspiran och den rosa ros-
lingen bildade ett vackert färgspel. Grönbena hördes jiffjiff 
på avstånd, bergfikar bräkte, en blåhake sjöng lite halv-
hjärtat. En fjällvråk kom flygande fint inom synhåll, och 
plötsligt en ståtlig havsörn högt uppe som svävade över 
fjällsluttningarna. 
 
Ned i grönskan igen till veckans första goda middag. Di-
rekt efter middagen var det några som ville utnyttja kväl-
len och vi for till Björklidens högt belägna turiststation, 
varifrån vi kunde fortsätta upp på kalfjället och få en strå-
lande utsikt över Torne träsk och Lapporten, Sveriges 
kanske mest fotograferade U-dal. Eller Čuonjávággi  
som dalen heter. Detta betyder gåsdalen eller fjällgåsdalen 
på nordsamiska. Vi vandrade en kortare tur och fick möta 
ett par småspovar på nära håll, samt rödbenor och fiskmå-
sar i de små sjöarna. På tillbakavägen såg vi ett par märk-
liga beige-rosa skogsharar och några en morkulla och torn-
falk från bilen, och väl hemma på lodgen var det dags att 
hoppa i säng. Resan var igång! 
 

 
Vyer över Torne träsk och Čuonjávággi i fonden. Foto 
Ulrika Hamrén. 
 
 
 
 

25 juni 
Halvklart, småblåsigt och + 7 grader. En riklig frukost vän-
tade oss vid 7-tiden, där bland annat gröt, ägg och nybakat 
bröd gjorde att vi kunde grunda väl inför dagens äventyr. 
På ett särskilt bord stod lunchmatsäcken där alla kunde 
välja bland olika goda alternativ. När vi en stund senare 
samlade oss kring bilarna hördes några domherrar, tillsam-
mans med björktrast och bergfink. Vi for den korta 
sträckan mot Abisko turiststation och vandrade ned mot 
Abisko kanjon med sitt dramatiska vattenspel mot de 
branta klipporna. På vägen hördes talltita bakom Natur-
rum, och vi tittade bland annat på några lite trötta exemplar 
av lapsk alpros, samt den vita fjällsippan med sina minia-
tyrblad av ek-form.  
 

 
Abisko kanjon. Foto Ulrika Hamrén. 
 
Vi vandrade vidare ned mot deltat och Fågelkullen med 
vacker utsikt över Torne träsk. Ganska blåsigt och med 
vita (vind)gäss på sjön, men vi kunde ändå observera en 
grupp dvärgmåsar och silvertärnor på håll och tre flitigt 
dykande svärtor bland vågorna. I deltat hörde drillsnäppa 
och grönbena, och på revlarna stod fiskmås och skrattmås 
och kurade i vinden. Desto närmare låg en vacker stor-
skrakhona i fint ljus, och alldeles ovan svävade en torn-
falkshane. Rödstjärt, rödvingetrast och bergfink höll låda i 
björkskogen när vi vandrade tillbaka och åkte upp mot dal-
stationen för linbanan upp mot Noulja. För några krävdes 
det ett visst mod att inta linbanevagnarna, men trevliga 
samtal och otroligt vackra vyer gjorde pirret i magen fullt 
hanterligt. Linbanan tog sig ganska makligt upp i fjäll-
björkskogen och det var soligt och varmt i lä bakom klip-
porna. En järnsparv och gråsiskor hördes, några såg en 
fjällvråk, och när vi upp mot kalfjället friskade vinden i 
och vyerna blev ännu mer hisnande. 
 
Vi vandrade långsamt upp mot Slåttatjåkkas sluttningar 
och fascinerades av vädret som visade flera årstider inom 
loppet av en halvtimme, snöbyar, duggregn (eller var det 
låga moln) sol och vind. Vatten överallt som porlade i jok-
karna och en del pyssel att ta sig över. Uppe på en platå 
kom så ett fågelmöte många hade sett fram emot - fjällabb! 
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Plötsligt var de bara där, ett helt gäng flygvirutuoser och 
en av landets allra stiligaste fåglar. Sju stycken kastade sig 
runt i vinden, och två av dessa höll revir och gick ned och 
satte sig på en stenig sluttning och naglade fast oss med 
blicken. Fina fototillfällen, eller bara möjlighet att stå helt 
stilla och insupa mötet och hela det vackra färgspelet hos 
fjäderdräkten i mild beige, gul, vitt och svart. Magiskt! 
 
Vi fortsatte upp på platåerna ivrigt spanande efter bland 
annat ripa och fjällpipare, över snöfält och stenskravel, 
vissa klev upp på toppar, men berget visade sig denna dag 
vara sig lite svårjobbat på fågelfronten. Hursom hittade vi 
fjällets kanske bästa lunchställe nedanför en bergklack, 
och med lä i ryggen och molnskuggor äver dalen intog vi 
en välförtjänt lunch. 
 

 
Glada efter fjällabb-mötet och god lunch!  
Foto Per-Magnus Åhrén. 

 
Fjällabb i flykten. Foto Madeleine Danielsson. 
 
Efter lunch vandrade vi snett nedåt till ytteligare platåer 
med grus och blommande fjällväxter. Här hördes nu en 
välbekant vemodig ton – ljungpipare. De visade sig blyga 
och vi fick leta ett bra tag innan vi fick se den vackra fågeln 
i svart- och guldspräcklig skrud. Sedan såg vi flera när vi 
vandrade på skrå över ytterligare snöfält. I brist på ripor 
och fjällpipare tittade vi på den helt underbara floran och 
en del insekter, bland annat den stora polarhumlan, och den 
mörka och vackla fjällgräsfjärilen. 
 
 

 
Leif på toppen av Nuolja. Foto Mats Arup. 
 
Åter vid toppstationen vandrade några lite högre upp och 
andra hållet, och Ulrika sa till Mats att ”här ser det ut som 
ringtrastmarker minsann”. ”Där sitter ju en hane”, svarade 
Mats då, som på beställning. Hanen for runt i sydslutt-
ningen och samlade föda, för att sedan kasta sig ned för 
branten och bestämt flyga västerut, långt bort såg det ut. 
En stund senare var han åter, sluttningen var tydligen ett 
ställe värt att flyga en bit för att nå. Större delen av gruppen 
fick fina obsar med den ljusa halvmånen tydligt synlig mot 
det svarta.  
 
Lite småbesvikna över dippen på fjällpipare och fjällripa 
satte vi oss åter i linbanan och for nedåt under en regnbåge, 
men ändå väldigt nöjda med alla fjällabbarna, ljungpi-
parna, ringtrasten och den fantastiska fjällmiljön! När vi 
kom ned gick vi en bit efter Abisikotjåkkås brusande vat-
ten, och några i gruppen såg strömstaren fara förbi. 
 
På kvällen var det artgenomgång och god middag, och se-
dan tog några en extra tur upp i björkskogen och såg både 
jorduggla och resans egen ”hus-blåhake” med hustru uppe 
vid ”Blåhakekorset” ovanför lodgen. 
 
26 juni 
+8 grader i Abisko och 18 i Kiruna. 
I demokratisk anda togs beslutet att stuva om dagarna nå-
gon och redan dag 3 åka ned mot Kiruna och hägrande 
lappmes. Således satte vi oss i bilarna efter en härligt riklig 
frukost och for de drygt 10 milen ned utmed Torne träsk 
och vidare mot Kirunas mäktiga siluett. Lite märkligt att 
se flyttade byggnader och nya hus som vittnar om de stora 
kommande omflyttningarna av hela Kiruna centrum, men 
också spännande. Strax bortom tätorten ligger rymdforsk-
ningstinstitutet, och där grusvägen tog slut klev vi ut bi-
larna i kanten av Aptasvaare fjällskogsreservat. Vi smög 
över vägen och in bland de lavklädda granarna och se där: 
en holk, lågt sittande på en gran. Vi ställde oss på behörigt 
respektavstånd och hukade oss bland träden, och det 
dröjde inte länge innan något brunt for först in, och sedan 
ut ur holken.  
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Lappmesen, drömart för många! Foto Madeleine Daniels-
son (beskuren av UH). 
 
Vad fort det gick, var det en lappmes? Jovisst var det det! 
Kryss och stor glädje för många i gruppen! Under en lång 
stund stod vi och tittade när föräldrarna regelbunder for in 
och ut ur holken. Det gällde att inte släppa hålet med 
blicken en sekund ens, så fort gick de många besöken. Ka-
merorna rasslade för fullt och det blev en hel del fina foton 
och film. Ungarnas tiggläte hördes rytmiskt hela tiden och 
ökade i intensitet när föräldrarna anlände med ännu en 
tugga. 
 

 
Det gäller att vara allert när lappmesen anländer till  
holken! Foto: Ulrika Hamrén 
 
När vi sett oss mätta för studen begav vi oss djupare in i 
Aptasvaare reservatet, på en stig som bar svagt uppåt i gran 
-urskogen. Snart såg vi en vacker sidensvans i toppen av 
en gran, och en sjungande taltrast i en annan. En trädpip-
lärka hördes på håll och när vi kommit upp en bit bredde 
skogen ut sig som en mörkgrön matta och inbjöd till lunch-
paus. Att sedan ligga på rygg i varmt blåbärsris och mossa, 
och lyssna på trädsus och trädpiplärkans sång, var väldigt-
vilsamt tyckte många. Andra ville gå högre och se vad sti-
gen bjöd på.  
 

 
Fika i fjällurskogen i vackra Aptasvaare. Foto: Per Mag-
nus Åhrén. 
 
Vi viftade enträget med korvar och smörgås i hopp om att 
skogens lavskrikor skulle notera att det fanns trevligt folk 
på besök, men utan att få napp. När några vände nedåt och 
vi var utsprida kom larmet till de som var högre upp om att 
det var lavskrikor på ingång. Vi samlade ihop oss och fick 
en god stund njuta av jamande läten mellan lavskrikorna 
när de klängde runt och flög mellan träden. Några satte sig 
till och med på spången alldels framför oss. Så vackra och 
charmiga! 
 
Åter vid bilarna kunde vi njuta ytterligare en stund av lapp-
mesarnas arbete i holken, och en enkelbeckasin över my-
ren, innan vi for mot Jukkasjärvi och den fina kyrkan där 
vi fick en kortare guidning om traktens, Laestadius och sa-
mernas historia, Bror Hjorts altartavla och mycket mer. En 
glass på det satt fint. 

 
Jukkasjärvi kyrka. Foto Mats Arup. 
 
Åter mot Kiruna och ett kortare stopp vid en av Lompolo-
sjöarna där bland annat svarthakedoppingar, bläsand, 
kricka och backsvalor gladde oss, innan vi vände åter mot 
fjällvärlden i Abisko. En lång och innehållsrik dag i skogs-
landet avslutades med artgenomgång och middag, samt 
den traditionsenliga kvällsturen till jordugglan och blåha-
ken. 
 
27 juni 
+ 6 grader, halvmulet och småblåsigt. Denna dag var det 
Stordalens myrkomplex som hägrade. Efter en kort bilfärd 
begav vi oss ut på spängerna över myren och blev snart 
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välkomnande av gulärlornas höga toner och färgglada 
gungande flykt. Då och då satte de sig på stenar, vegetation 
eller elledningar så vi fick god blick över rasen thunberghi, 
som också kallas nordlig gulärla. 
 

 
Gulärla i Stordalen. Foto Madeleine Danielsson (besku-
ren av UH). 
 
Det blåste över myrens starrängar och öppna vatten, men 
vi fick ändå fina obsar av myrens småspovar, svärtor, en 
stjärtandshona med ungar, en brushona, krickor och tranor. 
Lunchen intogs i lä bakom en grönskande liten kulle bland 
viden och ris. 
 

 
Lunch i solen ovanför Stordalens myrar. Foto Ulrika 
Hamrén. 
 
Efter lunch antog vi utmaningen att åka till Nouljatunnels 
mynningar och skaka fram en nordsångare som inte obser-
verats i år eller de senaste två åren. Vinden hade ökat yt-
terligare och tog ordentligt tag i björkarna på sluttningen. 
Vi letade en god stund bland blommande nordhägg och 
nordrönn, men allt vi hörde var gransångare, rödvingetrast, 
och en mycket kort strof av en härmsångare.  
 
Vi vände nedåt och gick halvägs in på den berömda rallar-
leden, en väg som uppfördes och användes av rallarna som 
byggde järnägen mellan Kiruna och Narvik i början av 
1900-talet. Leden gick genom en riktigt lummig och 
vacker örtbjörkskog med blommande gula smörbollar på 
sidorna. Vi vandrade och njöt en lång stund och spanade 
ihärdigt efter de hökugglor Ulrika hört och sett på platsen 

tidigare i veckan. I slutet av stigen när vi skulle gå obanad 
terräng ned mot vägen och bilarna spred vi ut oss, och 
plötsligt lyfte några gråa duniga figurer från grenar som 
låg alldeles på marken. Vi fick kalla tillbaka några snabba 
deltagare som redan hunnit halvvägs till bilarna, men snart 
kunde vi alla se både föräldrar och ungar, vilken glädje! 
 

 
En av de fortfarande ganska duniga hökuggleungarna. 
Foto Madeleine Danielsson (beskuren av UH). 
 
28 juni 
+ 6 grader, halvklart och lätt vind. Denna morgon vanka-
des det ringmärkning vid Abisko naturvetenskapliga forsk-
ningsstation, så innan frukost begav vi oss ned mot stran-
den på Torne träsk. Där hade Joel och Keith spänt upp slöj-
nät enligt en noggrann metodik som använts under flera år 
för att följa fjällfåglarnas olika populationsförändringar. 
Sedan följde en riktig kavalkad med fåglar på nära håll, 
som ger ett helt annat intryck när man ser dem i handen. 
Bergfink, blåhake, gransångare och sävsparv visades upp 
på ett fint och mycket lärorikt sätt. Ute över vattnet syntes 
dvärgmås och silvertärna, och en smålom låg fint och nära. 
 

 
Ringmärkarmorgon, här en bergfink. Foto: Ulrika 
Hamrén. 
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Tillbaka på lodgen var det extra gott med frukost! Alla 
ville sedan göra ett nytt besök uppe på Nouljas härliga 
sluttningar, så vi tog åter linbanan upp på berget. För de 
som ville stanna vid toppstationen var det väldigt mysigt 
inne på cafeet och raststugan där utsikten var minst lika 
fin. Andra klev raskt iväg uppför Noulja och några ända 
till toppen. Åter såg vi fina fjällabbar, ljungpipare och ring-
trast, och denna gång hade vi även turen med oss med fjäll-
riporna som sågs mycket fint mot vita snöfält och klippor, 
samt nedsjunkna i sluttningarnas mjuka gräs. En av delta-
garna med mest spring i benen, Leif, gick till slut i mål 
med en arbetsseger och såg en fjällpipare högt upp mot 
Slåttatjåkka. Skam den som ger sig! Mats såg en stenfalk 
på vägen ned. 
 

 
Gruppen njuter av vackra fjällvidder. Foto Ulrika  
Hamrén. 
 
29 juni 
Ett regnområde skulle parkera sig över Abisko denna dag, 
så därför togs beslutet att åka österut och halvvägs mot Ki-
runa i höjd med där regnmolnen skulle ta slut. Där hade 
också Ulrika fått tips av Fredrik på Abisko Naturum att 
lappsparv skulle var möjlig att se, en art som annars är svår 
i Abisko. Sagt och gjort, vi åkte mot Rensjön och vandrade 
vägar via renskötarnas skoterleder upp mot Roaphis topp. 
En vacker men ganska saftig tur på 3,5 timme bara att 
komma upp. ”Idag gick jag längre än jag trodde att jag 
kunde”, utbrast en deltagare. Några stannade en bit upp för 
att sitta och spana vid ett soligt litet vatten, medan vi andra 
arbetade oss vidare upp för de gröna sluttningarna. Väl 
uppe ovanför trädgränsen kom låga moln svepande och 
vinden var ihärdig.  
 

 
Fjällabben håller ett öga på oss. Foto: Mats Arup. 

 
Fjällabbarna kom oss snart till mötes och ljungpiparna och 
småspovar varnade när vi kom för nära. De vidsräckta vi-
desnåren vi letade efter var fortfarande en bit bort, så me-
dan några vände neråt gick ett sista litet gäng ännu vidare 
och blev belönade med fina obsar på lappsparv i form av 
en hane. 
 

 
På väg mot lappsparven vid Roaphis sluttningar. Foto: 
Ulrika Hamrén 
 
På vägen tillbaka kände vi oss verkligen nöjda med att ha 
fått närkontakt med ännu ett vackert fjällområde och nya 
vyer. Utmed vägen såg vi bland annat sångsvan, fjällvråk, 
tornfalk, gök och renar. Artgenomgång, middag och så en 
sista kvällstur upp till blåhakarna för att säga tack för 
denna gång. 
 

 
Blåhake i fint ljus och komposition. Vackrare blir det väl 
inte? Foto: Madeleine Danielsson (beskuren av UH). 
 
30 juni 
Resans sista dag och lite vemod spred sig i gruppen som 
vid detta lag, och redan tidigare i veckan, blivit ett sam-
mansvetsat gäng. Avfärd lite olika tider, men några hann 
åter besöka Abisko delta och Naturum. Stort tack alla! 

 
Ulrika Hamrén
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Bildkavalkad, från vänster överst: lavskrika , fjällvråk, smålom, bergfink, svarthakedopping och småspov. 
(foto Per Magnus Åhrén 
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 TRIPREPORT ITINERARY 

ABISKO 

 

 

1. Abisko nationalpark 

2. Nuolja 

3. Björkliden 

4. Jukkasjärvi, Torne 
lappmark 

5. Torneträsk 

6. Rensjön 

7. Kiruna, Aptasvaare 
Lompolo sjöarna 

8. Stordalen 

6 

7 

8 



 

FÅGLAR 
1 Sångsvan Cygnus cygnus   

4 längs vägen 26.6, 2 adult Rensjön 29.6 och 4 juvenil Rensjön 29.6 
2 Bläsand Mareca penelope   

2 Yli Lompolo, Kiruna 26.6 
3 Gräsand Anas platyrhynchos platyrhynchos   

2 Yli Lompolo, Kiruna 26.6 
4 Stjärtand Anas acuta   

1 ♀ Stordalens naturreservat 27.6 och 6 juvenil Stordalens naturreservat 27.6 
5 Kricka Anas crecca   

2 Yli Lompolo, Kiruna 26.6 och 2 ♀ Stordalens naturreservat 27.6 
6 Vigg Aythya fuligula   

15 Yli Lompolo, Kiruna 26.6, 5 Abisko östra 26.6 och 4 Stordalens naturreservat 27.6 
7 Svärta Melanitta fusca   

3 Torne träsk, deltat, Abisko NP 25.6 
8 Sjöorre Melanitta nigra   

2 ♂ Stordalens naturreservat 27.6 
9 Knipa Bucephala clangula clangula   

1 Yli Lompolo, Kiruna 26.6 
10 Storskrake Mergus merganser merganser   

2 Torne träsk, deltat, Abisko NP 25.6 
11 Fjällripa Lagopus muta muta   

2 Nuolja 28.6 
12 Smålom Gavia stellata   

1 Torne träsk 28.6 
13 Storlom Gavia arctica arctica   

2 Stordalens naturreservat 27.6 
14 Svarthakedopping Podiceps auritus   

4 Yli Lompolo, Kiruna 26.6 
15 Havsörn Haliaeetus albicilla   

Subadult Abisko östra 24.6 
16 Fjällvråk Buteo lagopus lagopus   

1 Abisko östra 24.6, 1 Nuolja 25.6, 2 Abisko östra 26.6, 1 Aptasvare naturreservat 26.6, 
2 Stordalens naturreservat 27.6, 1 längs vägen 27.6, 3 Nuolja 28.6, 1 Rensjön 29.6 och 
2 längs vägen 29.6 

17 Trana Grus grus   
2 Stordalen 27.6 

18 Ljungpipare Pluvialis apricaria   
5 Nuolja 25.6, 2 Nuolja 28.6 och 5 Rensjön 29.6 

19 Större strandpipare Charadrius hiaticula   
1 Torne träsk, deltat, Abisko NP 30.6 

20 Fjällpipare Charadrius morinellus   
1 Nuolja 28.6 

21 Småspov Numenius phaeopus phaeopus   
2 Björkliden 24.6, Tämligen allmän längs vägen 27.6 och 4 Rensjön 29.6 

22 Brushane Calidris pugnax   
2 Stordalen 27.6 
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23 Morkulla Scolopax rusticola   
2 Björkliden 24.6 och 1 längs vägen 25.6 

24 Enkelbeckasin Gallinago gallinago gallinago   
1 Aptasvare naturreservat 26.6 och 1 Stordalens naturreservat 27.6 

25 Drillsnäppa Actitis hypoleucos   
1 Nuolja 25.6 

26 Rödbena Tringa totanus   
1 Björkliden 24.6, 3 Abisko östra 24.6, 1 Nuolja 25.6, 4 Stordalens naturreservat 27.6 
och 2 Rensjön 29.6 

27 Grönbena Tringa glareola   
1 Abisko östra 24.6, 1 Yli Lompolo 26.6, 1 Abisko östra 25.6, 2 Stordalens naturreser-
vat 27.6 och 8 Rensjön 29.6 

28 Skrattmås Chroicocephalus ridibundus   
5 Torne träsk, deltat, Abisko NP 25.6 och 2 Yli Lompolo, Kiruna 26.6 

29 Dvärgmås Hydrocoloeus minutus   
6 Torne träsk, deltat, Abisko NP 25.6 och 5 Torne träsk, deltat, Abisko NP 28.6 

30 Fiskmås Larus canus canus   
5 längs vägen 26.6, 2 Stordalens naturreservat 27.6, 1 längs vägen 27.6, 3 längs vägen 
29.6, upp till 4 Abisko östra 26-30.6, 2 Abisko östra 24.6, 4 Björkliden 24.6 och 4 Torne 
träsk, deltat, Abisko NP 25.6 

31 Gråtrut Larus argentatus   
1 observerad 28.6, Torne träsk 

32 Silvertärna Sterna paradisaea   
10 Torne träsk, deltat, Abisko NP 25.6 och 1 Stordalens naturreservat 27.6 

33 Fjällabb Stercorarius longicaudus longicaudus   
7 Nuolja 25.6, 4 Noulja 28.6 och 8 adult Rensjön 29.6 

34 Ringduva Columba palumbus palumbus   
1 Rensjön 29.6 

35 Gök Cuculus canorus canorus   
1 längs vägen 26.6, 1 Jukkasjärvi, Torne lappmark 26.6, 1 Aptasvare naturreservat 26.6, 
1 Stordalens naturreservat 27.6 och 2 Rensjön 29.6 

36 Hökuggla Surnia ulula ulula   
2 adult och 3 juvenil Nouljatunneln, 27.6 

37 Jorduggla Asio flammeus flammeus   
1 Abisko östra 25.6, 1 Abisko östra 26.6 och 1 Abisko östra 28.6 

38 Tornfalk Falco tinnunculus tinnunculus   
3 Björkliden 24.6, 1 Torne träsk, deltat, Abisko NP 25.6, 2 längs vägen 26.6, 1 längs 
vägen 27.6, 1 Nuolja 28.6 och 2 längs vägen 29.6 

39 Stenfalk Falco columbarius aesalon   
1 Nuolja 28.6 och 1 Abisko 30.6 

40 Lavskrika Perisoreus infaustus infaustus   
7 Aptasvare naturreservat 26.6 

41 Skata Pica pica   
4 Abisko östra 24.6, 1 Björkliden 24.6, 2 Abisko östra 25.6, 1 Yli Lompolo 26.6, 1 
Abisko östra 26.6, 2 längs vägen 26.6, 2 längs vägen 27.6, 3 Abisko östra 28.6, 2 Abisko 
östra 29.6, 3 längs vägen 29.6 och 1 Abisko östra 30.6 

42 Kaja Coloeus monedula   
1 Abisko östra 25.6 
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43 Gråkråka Corvus cornix cornix   
2 Abisko östra 24.6, 5 Torne träsk, deltat, Abisko NP 25.6, 2 Nuolja 25.6, 2 längs vägen 
26.6, 1 längs vägen 27.6, 1 längs vägen 27.6, 1 Abisko östra 28.6, 1 Nuolja 28.6, 1 längs 
vägen 29.6 och 1 Rensjön 29.6 

44 Korp Corvus corax corax   
1 Abisko östra 24.6, 1 Nuolja 25.6, 2 Aptasvare naturreservat 26.6, 3 Nuolja 28.6 och 
1 längs vägen 29.6 

45 Sidensvans Bombycilla garrulus garrulus   
1 Aptasvare naturreservat 26.6 

46 Talltita Poecile montanus borealis   
1 Abisko 25.6 

47 Lappmes Poecile cinctus lapponicus   
2 ⚤ Aptasvare naturreservat 26.6 och 1 juvenil Aptasvare naturreservat 26.6 

48 Blåmes Cyanistes caeruleus caeruleus   
1 Abisko östra 26.6 

49 Talgoxe Parus major major   
1 Abisko nationalpark 24.6, 1 Abisko 25.6, 1 ⚤ Abisko östra 26.6, 1 juvenil Abisko 
östra 26.6, 1 ⚤ Aptasvare naturreservat 26.6, 1 juvenil Aptasvare naturreservat 26.6, 1 
Västra tunnelöppningen Nuolja 27.6, 1 Abisko östra 28.6, 2 Nuolja 28.6 och 1 Abisko 
östra 29.6 

50 Backsvala Riparia riparia   
3 Yli Lompolo 26.6 

51 Hussvala Delichon urbicum urbicum   
1 Abisko östra 24.6 och 1 Yli Lompolo 26.6 

52 Lövsångare Phylloscopus trochilus   
Allmän Abisko östra 24.6, Allmän Abisko östra 24.6, Allmän Nuolja 25.6, Tämligen 
allmän Yli Lompolo 26.6, Allmän Aptasvare naturreservat 26.6, Allmän Abisko östra 
26.6, Tämligen allmän Stordalens naturreservat 27.6, Allmän Nuolja 28.6, Allmän Ab-
isko östra 28.6 och Allmän Abisko östra 29.6 

53 Gransångare Phylloscopus collybita   
1 Abisko 28.6. Observerad 2 dagar totalt 

54 Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus   
1 Stordalens naturreservat 27.6 

55 Trädgårdssångare Sylvia borin borin   
2 Stordalens naturreservat 27.6 

56 Ringtrast Turdus torquatus   
1 Nuolja 25.6 

57 Björktrast Turdus pilaris   
Tämligen allmän Björkliden 24.6, Tämligen allmän Abisko östra 24.6, Tämligen all-
män Abisko östra 25.6, Tämligen allmän Abisko 25.6, Tämligen allmän Abisko östra 
26.6, 1 juvenil Abisko östra 26.6, Tämligen allmän Yli Lompolo 26.6, 1 juvenil Stor-
dalens naturreservat 27.6, 2 adult Stordalens naturreservat 27.6, Tämligen allmän Abi-
sko östra 28.6, Tämligen allmän Nuolja 28.6, Tämligen allmän Abisko östra 29.6, 1 
Rensjön 29.6 och 1 Abisko östra 30.6 

58 Rödvingetrast Turdus iliacus iliacus   
Allmän Abisko östra 24.6, Allmän Björkliden 24.6, Allmän Nuolja 25.6, Allmän Torne 
träsk, deltat, Abisko NP 25.6, Allmän Aptasvare naturreservat 26.6, Allmän Abisko 
östra 26.6, Tämligen allmän Stordalens naturreservat 27.6, Tämligen allmän Västra tun-
nelöppningen Nuolja 27.6, Tämligen allmän Abisko östra 27.6, Tämligen allmän Abi-
sko östra 28.6 och 3 Rensjön 29.6 
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59 Taltrast Turdus philomelos philomelos   
4 Aptasvare naturreservat 26.6 

60 Grå flugsnappare Muscicapa striata striata   
1 Aptasvare naturreservat 26.6 

61 Blåhake Luscinia svecica   
Upp till 2 Abisko östra 26-29.6, 2 Björkliden 24.6, 2 Abisko östra 24.6, 1 Nuolja 25.6, 
2 Nuolja 28.6 och 3 Rensjön 29.6 

62 Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca hypoleuca   
2 Aptasvare naturreservat 26.6 

63 Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus phoenicurus   
1 Torne träsk, deltat, Abisko NP 25.6, 1 Nuolja 25.6, 1 Abisko östra 25.6, 1 Aptasvare 
naturreservat 26.6, 4 Västra tunnelöppningen Nuolja 27.6, 2 juvenil Västra tunnelöpp-
ningen Nuolja 27.6, 3 Nuolja 28.6 och 1 Abisko östra 28.6 

64 Stenskvätta Oenanthe oenanthe   
Tämligen allmän Nuolja 25.6, 5 Nuolja 28.6 och 4 Rensjön 29.6 

65 Strömstare Cinclus cinclus cinclus   
1 Abisko 25.6 

66 Gråsparv Passer domesticus domesticus   
Tämligen allmän Abisko östra 24.6, Tämligen allmän Abisko 25.6, Tämligen allmän 
Abisko östra 25.6, Tämligen allmän Yli Lompolo 26.6, Tämligen allmän Abisko östra 
26.6, Tämligen allmän Jukkasjärvi, Torne lappmark 26.6, Tämligen allmän Västra tun-
nelöppningen Nuolja 27.6, Tämligen allmän Abisko östra 28.6 och Tämligen allmän 
Abisko östra 29.6 

67 Järnsparv Prunella modularis modularis   
1 Nuolja 25.6, 1 Abisko 25.6, 1 Aptasvare naturreservat 26.6, 2 Västra tunnelöppningen 
Nuolja 27.6 och 1 Abisko östra 29.6 

68 Gulärla Motacilla flava thunbergi   
Allmän Stordalens naturreservat 27.6 och Tämligen allmän Rensjön 29.6 

69 Sädesärla Motacilla alba alba   
1 Abisko 25.6, 2 längs vägen 26.6 och 1 Abisko östra 29.6 

70 Ängspiplärka Anthus pratensis   
1 Björkliden 24.6, Tämligen allmän Abisko 25.6, 3 längs vägen 26.6, Tämligen allmän 
Stordalens naturreservat 27.6, Tämligen allmän Nuolja 28.6 och Allmän Rensjön 29.6 

71 Trädpiplärka Anthus trivialis trivialis   
1 Aptasvare naturreservat 26.6 

72 Bofink Fringilla coelebs coelebs   
1 Aptasvare naturreservat 26.6 

73 Bergfink Fringilla montifringilla   
Talrik Björkliden 24.6, upp till 2 Abisko östra 26-30.6, Talrik Torne träsk, deltat, Abi-
sko NP 25.6, Talrik Nuolja 25.6, Allmän Aptasvare naturreservat 26.6, 1 Aptasvare 
naturreservat 26.6, Tämligen allmän Stordalens naturreservat 27.6, Tämligen allmän 
Västra tunnelöppningen Nuolja 27.6, Tämligen allmän Nuolja 28.6 och 3 Rensjön 29.6 

74 Tallbit Pinicola enucleator enucleator   
1 Aptasvare naturreservat 26.6 

75 Domherre Pyrrhula pyrrhula pyrrhula   
3 Abisko östra 25.6 

76 Vinterhämpling Linaria flavirostris flavirostris   
1 Nuolja 28.6 
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77 Gråsiska Acanthis flammea   
3 hörda Abisko östra 24.6, 1 Björkliden 24.6, 3 Nuolja 25.6, 3 Aptasvare naturreservat 
26.6, 2 Stordalens naturreservat 27.6, 2 Västra tunnelöppningen Nuolja 27.6, 2 Nuolja 
28.6, 2 Abisko östra 28.6, 1 Nuolja 28.6, 2 Rensjön 29.6 och 1 Rensjön 29.6 

78 Grönsiska Spinus spinus   
5 Aptasvare naturreservat 26.6 och 1 Västra tunnelöppningen Nuolja 27.6 

79 Lappsparv Calcarius lapponicus   
1 ♂ Rensjön, Rohapi 29.6 

80 Sävsparv Emberiza schoeniclus schoeniclus   
1 Abisko östra 24.6, 1 observerad 25.6, 1 Nuolja 25.6, 1 Yli Lompolo 26.6, 2 Stordalens 
naturreservat 27.6 och 1 Västra tunnelöppningen Nuolja 27.6 

DÄGGDJUR 
1 Skogshare Lepus timidus   

2 Björkliden 24.6, 1 Abisko östra 26.6, 1 Aptasvare naturreservat 26.6, 2 Nuolja 28.6, 
1 Abisko östra 29.6 och 2 Björkliden 24.6 

2 Fjällämmel Lemmus lemmus   
1 Nuolja 28.6 

3 Gråsiding Myodes rufocanus   
Abisko 24.6 

4 Ren Rangifer tarandus   
3 Stordalens naturreservat 27.6 och 3 längs vägen 29.6 

 

 
Utsikt över Torne träsk och Abisko från linbanan upp på Noulja. Foto Ulrika Hamrén 


