
Vårfåglar i fjällen. 
Dagboksblad från besök i Tänndalen (Härjedalen) med omnejd 2015-06-06--13. 

 

Vår resa till Tänndalen var planerad sedan november 2014 då naturfilmaren Ingemar Lind visade film 

i Arboga och i samband med det berättade att han kände till spelplatser för dubbelbeckasin i  

Tänndalen. 

 

Vädrets makter har under denna vår och försommar inte varit med oss som bor i Mälardalen och 

samma gällde i Tänndalen - sommaren beräknas vara ca två veckor försenad där. I Tänndalen, som 

ligger på 800 m ö h, började lövsprickningen först mot slutet av vår vistelse där. Vädret var kyligt med 

bara några plusgrader på natten och max 10-12 °C under eftermiddagarna. Till det kom en kylig NV-

vind blandat med regnskurar och lätta snöbyar. På fjällen låg det fortfarande mycket snö kvar - 

Helagsmassivet var helt snötäckt. 

 

Vi besökte under veckan Tänndalssjön, Hamra naturreservat, Andersborg vid foten av fjälltoppen Lill-

Skarven (1224 möh), Ramundberget vid Ljusnan och Flatruet med mellanliggande vägsträckor. En dag 

besökte vi fågelreservatet vid Storsjö, kyrkdammen vid Storsjö Kapell samt Sölvbacka Strömmar i 

Ljungans vattensystem och I Bergs kommun i Jämtland. 

 

Den största upplevelsen under veckan var nog våra träffar med Norrlands näktergal; blåhaken. Vi såg 

den nästan varje dag och fick uppleva dess vackra spelflykt och dess vackra sång. Den avslutas ofta 

med härmningar och vid ett tillfälle fick vi höra en klockren härmning av en vaktel! 

Sex häckningar av svarthakedopping med bo nära stränder fick vi också se - en vacker fågel som är 

ganska orädd. 

Vi förstår nu också varför lövsångaren kallas Sveriges vanligaste fågel - den fanns överallt längs 

sjöstränder där den sökte föda i det kyliga vädret. 

Till övriga observationer kan nämnas göktyta (Hamra), svärta, sjöorre, orre, silvertärna, dvärgmås, 

fjällabb, ljungpipare, stenfalk, trana, storspov, enkelbeckasin, härmsångare, rödvingetrast (inte 

samma dialekt som i Arboga), storlom, smålom m fl. Totalt såg vi 65 olika arter men det var nog flera 

då vi var osäkra på flera vadararter. 

Hur gick det med dubbelbeckasinen då? Vi fick en lämplig lokal på Flatruet anvisad av Ingemar Lind 

men vi hörde eller såg ingen troligen beroende på för hårda vindar eller att vi kanske var ute för tidigt 

på kvällen - solen går ned mycket senare här. 

 

Av djur såg vi massor av renar med ganska nyfödda kalvar, svenskharar, rödräv och simmande älg 

med kalv medan blommande växter var få; tibast, kabbeleka, hästhov, vitsippa och någon fjällviol. 

 

Sammantaget många härliga fågel-/naturupplevelser med några fågelarter som vi sällan ser i våra 

hemtrakter. 
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Vid Andersborg med utsikt mot Anderssjöarna 


