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Fjällabb. Foto: Kent-Ove Hvass 

 

Varmt välkommen på AviFaunas resa till norra Jämtland och södra 
Lappland! 

 
Det här är resan för dig som vill uppleva en vacker och varierande fjällnatur under en 
knapp vecka.  Resan erbjuder fantastiska möjligheter till djur- och fågelupplevelser unika 
för Sverige. Vi strosar på de öppna fjällvidderna i Stekenjokk. Här är det extra lätt att 
besöka kalfjället eftersom det går en bilväg rakt tvärs över fjällheden. Vi tillbringar även 
mycket tid i den moss- och talldoftande fjällurskogen.  
 
Det finns få platser i Sverige där man har chans att hitta så många arter av fjällvärldens 
speciella fåglar. Här i norra Jämtland och södra Lappland lever karismatiska fåglar som 
lavskrika, blåhake, dalripa och smalnäbbad simsnäppa. En kväll bjuder dubbelbeckasinen 
på sitt skådespel.  
 
Vi kommer också att njuta av fjällets vackra blommor och besöka en spännande dalgång 
med underjordiska grottor. 
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Bjurälvens naturreservat. Foto: Göran Pettersson 
 

Resan i korthet 

Datum Orter/resplan 

30 juni Resan startar på järnvägsstationen i Östersund. Där tar vi plats i våra 
minibussar för vidare transport till Klimpfjäll, södra lappland, där vi bor de tre 
första nätterna. Resan till Klimpfjäll tar ca 4,5 timmar (33 mil). Innan vi når 
Klimpfjäll njuter vi v den spektakulära Trappstegsforsen. Efter att vi tagit våra 
rum i besittning, tar vi en skön vila inför nattens äventyr. Framåt elvatiden 
beger vi oss ut för att titta på dubbelbeckasinens spel. Natt i Klimpfjäll. 

1 juli Efter frukost beger vi oss till Stekenjokksjöarna och området kring denna 
dessa. Vi letar efter arter som dal- och fjällripa, smalnäbbad simsnäppa, 
lappsparv, bergand, blåhake och mosnäppa. Vi har med oss lunch ut i fält och 
njuter den i skön fjällmiljö. Efter lunchen ges möjlighet att vandra upp till 
Domprosten. Vi går sakta och studerar hur växtligheten förändras ju högre upp 
vi kommer. Väl uppe på högre höjd letar vi efter fjällpipare, ringtrast och 
snösparv. Natt i Klimpfjäll. 

2 juli Vi återbesöker Stekenjokk och fjällfåglarna som finns här. På eftermiddagen 
kör vi österut till Fatmomakke, den kanske mest betydande samiska 
kyrkstaden i Sverige. De äldsta byggnaderna är från 1700-talet! Natt i 
Klimpfjäll. 

3 juli Vi korsar Stekenjokk söderut och styr kosan in i norra Jämtland. Under färden 
spanar vi efter fjällabbar och jorduggla som kanske sveper över kalfjället. Vid 
Hamptjärn söker vi efter arter som vi kanske inte såg uppe på Stekenjokk, som 
lappsparv, blåhake, bergand, kärrsnäppa, större strandpipare och smalnäbbad 
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simsnäppa. Vi tittar också efter flygande fjällbastardsvärmare och fjällgräsfjäril, 
som bägge är vanliga här. Natt i Gäddede. 
 
Ett stycke längre söderut når vi Gaustafallet, ett av många vattenfall i regionen 
här. Vi spanar efter strömstare som brukar ha en säker häckplats här. Vi 
fortsätter sedan till vårt logi i Gäddede, ca en timme söderut, för de kommande 
tre nätterna. En av eftermiddagarna vid Gäddede besöker vi Hällingsåfallet 
som forsar fram genom Sveriges längsta kanjon. Natt i Gäddede. 

4 juli Vi besöker Bjurälvens naturreservat. Detta naturreservat har en spännande 
och unik natur. Det är gott om kalk i området och här finns ett unikt 
karstområde med grottor och stora doliner. Området hyser också en rik flora. 
På vår promenad till reservatet (c:a 4 km i flack terräng på bra stigar och 
spänger) letar vi efter barrskogsfåglar som lappmes, sidensvans och 
bändelkorsnäbb. Det finns sedan möjlighet att fortsätta längre in i reservatet då 
vi delar upp oss i två grupper. Det är rejält kuperat inne i reservatet. Vi spanar 
också efter änder och vadare i Leipikvattnet. Natt i Gäddede. 

5 juli Efter frukost beger vi oss till Ankarede. Där finns ett samiskt sommarviste med 
en härlig gammelskogsnatur. Vi beger oss in i den orörda gran- och tallskogen 
och hoppas träffa på lavskrikor, tretåiga hackspettar och med lite tur en järpe. 
 
På väg tillbaka till vårt logi i Gäddede besöker vi naturreservat Brakkåfallet vid 
Blåsjön, där delar av filmen Dunderklumpen spelades in. Det är ett spännande 
och vackert naturområde. Natt i Gäddede. 

6 juli Tidig frukost och därefter transport (27 mil) till centralstationen i Östersund där 
resan avslutas. 

 
 

 
Vi har goda möjligheter att hitta lavskrika i Ankaredes fina fjällgranskog. Foto: Göran Pettersson 
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1. Klimpfjäll 

2. Stekenjokk 

3. Gäddede 

4. Ankarede 

5. Brakkåfallet 

6. Bjurälvens 

naturreservat 

7. Leipikvattnet, 

Frostviken 

8. Hällingsåfallet 

 
 

Viktigt 

 
Resans upplägg. Det som beskrivs i reseinformationen och programmet är ett preliminärt 
upplägg.  Ändringar i det kan ske beroende på väder, lokala förekomster av djur eller 
andra faktorer som reseledaren på resan bedömer som viktiga för att få ett maximalt 
utbyte av resan. Det kan t ex också handla om att byta ut en restauranglunch mot 
picknicklunch eller byte av hotell (av minst likvärdig standard). 
 
Vilda djur. De arter som anges i programmet skall ses som en indikation på vad som kan 
ses på resan och inte en garanti för vad som ses. Om du vill bedöma sannolikheten för en 
viss art råder vi dig till att se våra tidigare reserapporter från resmålet, om sådana finns. 
Eller höra av dig till reseledaren. 
 
Strapatser och tempo. Vi promenerar vid några tillfällen på fjällheden, vilket innebär 
frigång i obanad terräng, men för det mesta på lättgången hedmark. När vi besöker 
Bjurälvens naturreservat håller vi oss till de utmärkta lederna, men terrängen är rejält 
kuperad. Här delar vi upp oss i två grupper där ena gruppen slipper backarna. Ibland kan 
det kännas tryggare med en vandringsstav. 
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Resans pris: 15 900 kr 
 
AviFauna förbehåller sig rätten att, p g a bränslekostnader, skatter   och offentliga avgifter 
eller valutakurser, höja resans pris med 8% till då slutbetalning skall föreläggas. Vi 
eftersträvar verkligen att INTE behöva göra det och i praktiken inträffar det sällan. 
Observera också att vissa smärre justeringar kan behöva ske med start- och sluttid för 
resan, även om vi eftersträvar att inte ändra detta heller. Se också under rubriken flygresa 
till landet. 

Vad ingår i priset 

• logi i dubbelrum på turistklasshotell 
• helpension med vatten till lunch och middag 
• alla transporter mellan start- och slutpunkt på resan 
• reseledning från AviFauna 
• artlista 
• reserapport från resan 

Vad ingår inte i priset 

• anslutningsresa till och från mötesplatsen 
• personliga utgifter såsom klädtvätt, telefon och alkoholhaltiga drycker 
• matersättning eller andra utgifter om deltagaren inte väljer att delta i gruppens program 
• utgifter orsakade av förseningar till anslutningspunkten 
• reseförsäkring (obligatorisk att ha) och/eller avbeställningsskydd 

Transport till anslutningen 

Transport till Östersund ingår inte i resans pris.  
 
Boka inte din transport utan att ha fått besked om tider från AviFauna först. Du får besked 
från AviFauna med den tid du skall befinna dig på resans startplats. Om du bokat transport 
själv utan klartecken från AviFauna kan vi inte ersätta dina kostnader ifall vi måste ställa in 
resan.. 

Bagage 

Tänk på att bagageutrymmet i våra fordon (minibussar) kan vara begränsat, packa gärna i 
mjuka s k soft bags med storleken anpassad till innehållet. 

Reseförsäkring  

Observera att du är skyldig att ha en reseförsäkring. Kontrollera att du verkligen får fullgott 
reseskydd, inklusive sjuk- och hemtransport vid allvarlig sjukdom eller olycka samt 
vidaretransport om du skulle missa flyget eller någon anslutning på resan. Om du har 
reseförsäkring på ditt kreditkort som du betalar med, kontrollera noga vad som ingår. 
 
Om du har en diagnosticerad sjukdom kan det innebära begränsningar för vad 
reseförsäkringen täcker. Kontrollera detta med ditt försäkringsbolag.  
 
Som ett alternativ till att teckna reseförsäkring via hemförsäkringen kan man också köpa 
separata reseförsäkringar, sök på nätet efter företag som erbjuder det. 
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Hälsa och vaccination 

Det kan vara god idé att medföra lite egna sjukvårdsartiklar eller en enklare första-hjälpen 
väska. Kom också ihåg att packa med handsprit. Ta med små förpackningar så att ni kan 
ha dem i öppningsbara plastpåsar i handbagaget på flyget. Mindre förpackningar får också 
lättare plats i en jackficka. Cerat för torra läppar kan också vara klokt att packa med liksom 
vätskeersättning ifall du skulle råka ut för någon svårare magåkomma.  

Allmänt upplägg 

Resan genomförs med färd i minibuss, där vi roterar i bussarna och byter buss mellan de 
olika dagarna. Alla ska få åka med varandra. Reseledaren kör ena minibussen och en 
assisterande reseledare kör den andra minibussen. Dagsprogrammet börjar efter en 
stadig frukost på vårt boende. Då passar vi också på att göra i ordning en lunchpåse som 
vi äter ute i fält. Vid några tillfällen gör vi fikastopp vid någon lämplig kaffestuga, dock inte 
varje dag. Ta med en egen termos till övriga fikastopp. 
 
Det här är en resa i lugnt tempo, vilket betyder att vi startar dagens program efter frukost. 
Det blir inga extra tidiga morgnar. Däremot kan man gå ut på egen hand före frukost, och 
njuta av fågellivet och den friska luften. En kväll (den första) blir sen då vi söker upp 
spelande dubbelbeckasiner. Det är en kvällspigg art. Morgonen därpå börjar vi lite senare 
än de andra morgnarna. Vi gör flera promenader, kortare och längre. När vi vandrar på 
kalfjället följer vi höjdkurvorna rätt så väl, vilket innebär att vi undviker de brantaste 
backarna. Vårt besök i Bjurälvens naturreservat kan för de som så önskar ge lite mera 
fysisk utmaning. Det kommer att finnas möjlighet till att tränga djupare in i reservatet, men 
då blir det rejält kuperat, även på de utmärkta lederna som vi följer. Besöket i Bjurälvens 
naturreservat ger den längsta promenaden på minst åtta kilometer (flack terräng). 
Vandring i gammelskogen vid Ankarede genomförs på tydliga stigar med spänger där det 
är blött. Vid flera tillfällen kan man välja att inte vandra med gruppen utan uppehålla sig i 
närheten av våra fordon. 
 
Huvudmålet äts på vårt boende som regel på kvällen efter avslutad skådning och sedan vi 
hunnit ett besök på hotellet om man vill byta om. Artgenomgångar, då vi sammanfattar vad 
vi sett under dagen, hålls i samband med huvudmålet. Då går vi också igenom 
morgondagens aktiviteter och vilka fåglar det finns anledning att vara speciellt 
uppmärksam på.  
 
Om du har någon allergi eller inte äter viss mat måste du säga till om det senast vid 
slutbetalning då det i vissa länder kan vara svårt att ordna på plats. 

Logistandard 

Vi bor på två olika platser med tre nätter vardera i Klimpfjäll och Gäddede. Alla rummen är 
utrustade med toalett och dusch. Vi serveras mat på våra boenden. 

Förutom fåglar... 

… kommer vi att uppleva fjällvärldens underbara vidder, gammal urskog och flera 
dramatiska vattenfall. Bjurälvens naturreservat har några av Sveriges mest spektakulära 
naturscenerier. Växtligheten har inte kommit upp fullt ut under vårt besök, men vi har ändå 
chans att hitta många fjäll- och norrlandsväxter. Vi har också chans att se några tidigt 
flygande dagfjärilar. 
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Utrustning 

Reseledaren har en tubkikare men det rekommenderas att ta med egen om du vill kunna 
avnjuta fåglar och däggdjur i lugn och ro. Handkikare är naturligtvis ett måste för alla!  
 
Ytterligare några pinaler som du kan utrusta dig med: ficklampa, termos, mugg, smärre 
ryggsäck eller fältväska, kniv, konserv- och flasköppnare, myggstift, egen rulle toapapper, 
pengaväska att bära runt halsen eller magen, några tomma plastpåsar, väckarklocka om 
du inte har väckningsfunktion i din telefon, lås till resväskan (köp gärna AviFaunas 
bagagelås hos Naturbokhandeln!), pannlampa, öronproppar, solglasögon, solhatt, 
handsprit, solskyddsmedel, våtservetter och tvättmedel. 

Klädsel 

Vädret kan vara kyligt och därför är varma kläder nödvändigt – även vantar och mössa! 
Kängor, stövlar eller vattentäta skor är ett måste. Du bör vara garderad mot regn, så tag 
med regnställ och gärna ett paraply. Räkna också med att det kan bli varma dagar då det 
är skönt att gå i kortärmat (på kalfjället). I låglandet kan myggen trilskas. 
 
Besök gärna vår samarbetspartner Pinewood på www.pinewood.eu för lämpliga kläder.  
 

 

Fotografering 

Om du vill satsa mer ambitiöst på fotografering bör du vara beredd på att avsätta särskild 
tid för det och gå på egen hand en del (även om det innebär att man inte ser riktigt lika 
mycket fågel). Om du går på egen hand en liten bit från gruppen måste du vara mycket 
uppmärksam på samlingstider och var resten av gruppen rör sig så du inte försenar avfärd 
eller skrämmer fåglar som resten av gruppen smyger på. Det är särskilt viktigt att 
reseledaren informeras om ditt intresse för fotografering i förväg och att ditt fotograferande 
inte försenar gruppen. 
  
Möjligheterna att fotografera fåglar är på denna resa medelgoda. Vyerna och landskapet 
är givetvis lättfotograferat och vi kommer att erbjudas många möjligheter till fina 
miljöbilder. 

Wifi 

Det finns fritt wifi på våra boenden. 

Litteratur 

Fåglar  Den fälthandbok som gäller är Fågelguiden av Lars Svensson m.fl. (senaste 
upplagan är från 2015). Denna finns också som behändig app för iphone och android.  
 
Däggdjur och övriga djur Däggdjur i Sverige (Bjärvall och Ullström) täcker in de arter vi 
kan stöta på. Vill man ge sig på fjärilsbestämning är Nordens fjärilar av Söderström (2019) 
att rekommendera. För den växtintresserade finns flera böcker att välja på, bl a Flora för 
fjällvandrare (Öberg m fl, 2017) och så klart den för Norden heltäckande Nordens flora 
(Stenberg & Mossberg, 2018). 

http://www.pinewood.eu/
https://www.naturbokhandeln.se/sv/articles/2.101.5302/fagelguiden-svensson-mullarney-och-zetterstrom?q=F%2525C3%2525A5gelguiden%252520(Svensson%25252C%252520Mullarney%252520och%252520Zetterstr%2525C3%2525B6m)
https://www.naturbokhandeln.se/sv/articles/2.366.9115/daggdjur-i-sverige-bjarvall-ullstrom
https://www.naturbokhandeln.se/sv/articles/2.84.8997/nordens-fjarilar-en-falthandbok-soderstrom
https://www.naturbokhandeln.se/sv/articles/2.72.7780/flora-for-fjallvandrare-oberg-wallstam-stenson
https://www.naturbokhandeln.se/sv/articles/2.72.7780/flora-for-fjallvandrare-oberg-wallstam-stenson
https://www.naturbokhandeln.se/sv/articles/2.72.8156/nordens-flora-stenberg-mossberg
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Lämpligen vänder du dig till BirdLife Sveriges egen butik Naturbokhandeln när du köper 
fågelböcker inför resan. Förutom att de har ett enastående utbud och kunniga försäljare 
gynnar du fågelskyddet för varje inköp du gör där. Tel 0485–444 40, 
www.naturbokhandeln.se. 
 

 

Artlista i samarbete med iGoTerra  

AviFauna har ingått ett långsiktigt samarbete med iGoTerra som ett led i vårt arbete för att 
underlätta antecknandet av arter för våra resedeltagare. 
 
iGoTerra är en website med tillhörande mobilappar som hjälper dig att hålla ordning på 
alla dina observationer, listor och foton över alla levande arter i alla världens länder. Om 
du som resedeltagare redan är standard- eller premiummedlem i iGoTerra kan du dra 
nytta av att personlig information, som vilka arter du sett tidigare, inkluderas i krysslistorna, 
samt att du enkelt kan kopiera resans observationer till ditt eget konto på iGoTerra när 
resan är klar. Maila gp@avifauna.se  och be oss att lägga in dig för resan. Besök gärna 
iGoTerras hemsida www.igoterra.com och läs mer om deras listfunktion och deras appar.  
 
Artlistorna innehåller mer information än bara arterna: till exempel sidreferenser till den 
relevanta fälthandboken och artens IUCN-klassade hotstatus. 
 
Krysslistor såväl som reserapporter följer alltid aktuell systematik avseende arter och raser 
samt engelska och vetenskapliga namn och de svenska namn som framtagits BirdLife 
Sveriges Taxonomikommitté. Den systematik som används är IOC’s världslista som 
uppdateras två gånger per år 
 
Du kommer få en dag-till-dagkrysslista över de fåglar vi kan förvänta oss se under resan 
någon månad före avresa. Det kan vara klokt att förbereda sig genom att läsa på 
artkännetecknen i förväg. Ett trevligt sätt att träna sig på fåglar och djur som vi kan se på 
resan är att använda sig av bildspelet i fotogalleriet på iGoTerra, där många arter finns 
avfotograferade.  Krysslistan använder vi på kvällsgenomgångarna när vi bokför vad vi sett 
under dagen, så ta med den på resan. Men givetvis kommer vi också att gemensamt 
diskutera fältbestämning och artkaraktärer på platsen allt eftersom vi skådar oss igenom 
landets avifauna. 
 
Kom alltså ihåg att ta med dag-till-dagkrysslista på resan. Har du problem med att skriva ut 
listan, kontakta i så fall AviFauna, admin@avifauna.se.  

  

http://www.naturbokhandeln.se/
mailto:gp@avifauna.se
http://www.igoterra.com/
mailto:admin@avifauna.se
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Övrigt 

På våra resor försöker vi alltid att ge så mycket guidning och hjälp kring fågelliv och annat 
som olika deltagare kan behöva. Förkunskaper och intresse skiftar dock en hel del och det 
är inte alltid lätt att avgöra hur mycket vägledning den enskilde deltagaren önskar. Tänk på 
att du alltid kan fråga om det är något just du tycker är oklart eller vill diskutera närmare 
under resans gång! Det kan ske i grupp eller mellan fyra ögon med reseledaren. Du är 
också välkommen att ta kontakt med reseledaren före avresan och diskutera dina behov. 

Anmälningsblanketten 

Det är mycket viktigt att ditt namn är stavat exakt som i ditt pass på anmälningsblanketten.  
Anmälningsblanketten fylls i på hemsidan i samband med bokning av resan. Du som bokar 
resan per telefon, post eller e-post har fått en anmälningsblankett i pappersform. Denna 
ska givetvis returneras omgående till AviFauna.  

Slutbetalning 

skall vara AviFauna (bg. 5019–0453) till handa senast 61 dagar före avresa. Du kommer 
att få en påminnelse per e-post. 

Om AviFauna Naturresor 

AviFauna Naturresor har funnits sedan 1985 och har erbjudit tusentals naturintresserade 
att resa till intressanta resmål. Vi skiljer oss från andra naturresebyråer på flera sätt. Dels 
genom att vi ägs av BirdLife Sverige (f d Sveriges Ornitologiska Förening). Därför går allt 
vårt eventuella överskott tillbaka till fågelskydd. Vi har också en egen fågelskyddsfond som 
du kan läsa mer om på hemsidan och i katalogen. Vi reser i små grupper där alla 
deltagare blir sedda och vi lägger stor vikt vid kunniga, sociala och pedagogiska 
reseledare. Vi är medlemmar av Svenska Arrangörs- och Resebyråföreningen och följer 
deras rekommendationer fullt ut. Vi har ställt bankgaranti för vår verksamhet hos 
Kammarkollegiet, vilket innebär att ingen av våra resenärer blir strandade om något skulle 
gå fel, det finns pengar att bekosta hemresor med vid oförutsedda händelser.  Dessutom 
är vi och vår personal försäkrade med en professionell resebyråförsäkring. Vi lägger stor 
vikt vid att våra samarbetspartners arbetar så ekologiskt som möjligt och följer 
lagstiftningen i de länder de opererar.  

Kontakt med AviFauna 

Reseledaren Göran Pettersson når du på telefon 072–993 55 77 och e-post 
gp@avifauna.se.  Observera att våra reseledare kan vara ute och resa, så ibland kan det 
dröja med svar. Är det akut, kontakta kansliet (nedan). 
 
Vårt kontor kontaktar du på 0485–444 40 eller e-post admin@avifauna.se. Hit kan du 
vända dig om frågor kring praktiska saker som betalning och bokningsläge, som inte har 
med fågelfaunan på resmålet att göra. 

mailto:gp@avifauna.se
mailto:admin@avifauna.se

