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Abstract  
Main aim in this study was to increase the knowledge about birds in the Swedish mountain 
area. Three questions were asked: 1) Which bird species can be found during the breeding 
season along a low mountain slope from a forested valley to a mountaintop with bare 
mountain environment? 2) Do the number of species and individuals differ in different 
elevation zones? 3) Is the composition of bird species along a low mountain slope the same in 
the Kebnekaise mountains in Lapland and the Grövelsjön mountains in Dalarna? Bird census 
in two study sites located in the Kebnekaise mountains and the Grövelsjön mountains and 
subsequent analysis of the results from the bird census was the main parts in this study. 
Totally 20 bird species were found along a low mountain slope in the Kebnekaise mountains. 
In a lower elevation zone below the forest boundary there was 16 bird species and 509 
individuals observed. 6 bird species and 65 individuals were registered in an upper elevation 
zone above the forest boundary. The lower elevation zone indicated a higher biodiversity for 
birds compared to the upper elevation zone. Bird species composition varied between the two 
study sites. Five species that had been observed in the Kebnekaise mountains where not 
found in the Grövelsjön mountains which instead had six species that were not found in the 
Kebnekaise mountains. Compared to other studies the 20 observed bird species are some of 
several species in the specific area. The higher biodiversity in the lower elevation zone can be 
related to declining temperature by elevation gradients. Previous bird censuses indicate that 
the bird species observed in the Kebnekaise mountains also can be found in the Grövelsjön 
mountains. 
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Sammanfattning 
Studien genomfördes med målet att öka kunskapen om fåglar i den svenska fjällkedjan.  
Detta gjordes genom att undersöka: 1) vilka fågelarter som kunde påträffas under häcknings-
säsongen längs en lågfjällssluttning från en skogsklädd dal till en fjälltopp med kalfjällsmiljö; 
2) hur antalet arter och individer skilde sig i olika höjdzoner och; 3) om artförekomsten av 
fåglar längs en lågfjällssluttning var densamma i Kebnekaisefjällen, Lappland och Grövelsjö-
fjällen, Dalarna. Studien innehöll fältstudier i två undersökningsområden följt av analys där 
resultaten av fältstudierna sammanställdes och tolkades. Fältstudierna utgjordes av fågel-
inventering i en kombination av punkttaxering och linjetaxering där fåglar räknades vid 20 
punkter och längs 8 kilometer linje inom varje undersökningsområde. GPS, kompass, art-
bestämningslitteratur samt fågelsång på mp3-spelare användes under inventeringen. Vid 
analysen delades undersökningsområdet i Kebnekaisefjällen upp i två lika stora höjdzoner i 
fjällbjörkskog respektive kalfjäll där art- och individantal jämfördes. Som del i jämförelsen 
gjordes en uträkning av Shannon Diversity Index för varje höjdzon, vilket gav en bild av 
artdiversiteten i varje zon. Inventeringsresultaten från samma undersökningsområde gav 
svar om artförekomst längs en lågfjällssluttning och tillsammans med resultaten från 
Grövelsjöfjällen jämfördes artförekomst mellan ett nordligt och ett sydligt fjällområde.  
 
I Kebnekaisefjällen påträffades 20 fågelarter och de vanligaste arterna var bergfink (Fringilla 
montifringilla), lövsångare (Phylloscopus trochilus), gråsiska (Carduelis flammea), ängs-
piplärka (Anthus pratensis), ljungpipare (Pluvialis apricaria) och stenskvätta (Oenanthe 
oenanthe). Jämförelsen av höjdzonerna visade att en nedre höjdzon, belägen nedanför 
skogsgränsen, inrymde 16 fågelarter och 509 individer medan 6 fågelarter och 65 individer 
observerades inom en övre höjdzon ovan skogsgränsen. Enligt Shannon Diversity Index hade 
den nedre höjdzonen en högre biodiversitet med avseende på fåglar än den övre höjdzonen. 
Av inventeringen i norra och södra fjällområdet framkom en skillnad i artsammansättning 
där 5 arter som observerades i Kebnekaisefjällen inte observerades i Grövelsjöfjällen och 6 
arter som återfanns i Grövelsjöfjällen registrerades inte i Kebnekaisefjällen.  
 
Inventeringsresultaten har jämförts med andra tidigare inventeringar i närliggande 
fjällområden. Utifrån detta kan konstateras att ett urval av arter ur fågelfaunan i fjällen 
observerades i de två undersökningsområdena. Utöver de 20 observerade arterna är fler arter 
möjliga att träffa på. Den nedre höjdzonens art- och individantal visar på möjliga positiva 
samband med den potential av livsmiljöer, skydd och föda som fjällbjörkskogen erbjuder.  
Det lägre art/individantalet i den övre zonen kan antas ha samband med färre livsmiljöer och 
skydd, mindre mängd föda och ett hårdare klimat jämfört med den nedre höjdzonen. Art- 
och individantalet i de två höjdzonerna kan någorlunda liknas vid förekomster i andra 
liknande inventerade områden. Den högre biodiversiteten för fåglar i den nedre höjdzonen 
jämfört med den övre zonen kan enligt jämförda studier ha samband med sjunkande 
temperatur vid stigande höjd. Skillnaden i artförekomst mellan området i norr och området i 
söder visar sig mestadels bero på rådande omständigheter under inventeringen och lokal 
variation av livsmiljöer i de jämförda områdena. En översikt av tidigare inventeringar och 
genomgång av artbestämningslitteratur tyder på att de fågelarter som fanns i Kebnekaise-
fjällen också kan observeras i Grövelsjöfjällen 
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Inledning 
Omkring 250 fågelarter häckar regelbundet i Sverige (Naturvårdsverket 2008). Av dem 
återfinns något mer än 100 arter i fjällregionerna och de flesta av dessa arter är flyttfåglar. 
Att majoriteten av fjällens fåglar flyttar efter häckningssäsongen hör samman med att många 
arter är insektsätare eller beroende av öppet vatten, vilket saknas vintertid (Tommy Olsson, 
muntl). För några arter går det däremot bra att stanna kvar i fjällområdet under vinter-
halvåret. Exempelvis stannar hökuggla (Surnia ulula), jaktfalk (Falco rusticolus), dalripa 
(Lagopus lagopus) och fjällripa (Lagopus mutus). Dessa arter måste delvis anpassa sig efter 
vinterklimatet såsom riporna som söker skydd på lägre höjder under den kalla årstiden 
(Svensson m. fl. 2009). Även under häckningssäsongen kan klimatet vara utmanande för 
fåglarna. Typiskt för fjällen är ett oförutsägbart väder som snabbt kan skifta både i fråga om 
temperatur, vind och nederbörd (Fjällsäkerhetsrådet 2011). Fjälltrakterna hör till de delar i 
Sverige som är minst påverkade av människan och här finns därför de stabilaste fågel-
populationerna. Mångåriga studier av fjällfåglar i södra Lappland visar just att fågelbestånd i 
fjällområden under lång tid är stabilare än i t.ex. odlingslandskap och barrskogsregioner 
(Naturvårdsverket 2011 B). Fåglar befinner sig i näringskedjornas övre del och kan därför, 
främst genom specialiserade arter, tydliggöra läget för mångfald av andra organismer än just 
fåglar och de kan indikera ett helt ekosystems status (Naturvårdsverket 2011 A). Detta gör 
fjällens fåglar särskilt betydelsefulla att värna om då de kan utgöra en referens för orörd 
natur och med tanke på bibehållandet av den biologiska mångfalden. Inom naturguidning är 
därför fjällfåglarna mycket viktiga att lyfta fram när det handlar om att sprida kunskaper om 
naturens bevarande. Ett fågelmöte på fjället kan vara just det som behövs för att upptäcka 
den biologiska mångfalden och bygga en förståelse för naturens stora värde.  
 
Ett intresse för fåglar och deras förutsättningar i fjällen blev grunden för val av ämne i denna 
studie och ett behov fanns av en ökad artkännedom av fjällfåglar samt ett intresse att jämföra 
fåglars livsvillkor på olika höjder och i nordliga och sydliga fjällområden. Syftet med studien 
var att öka kunskapen om fågellivet i den svenska fjällkedjan. Kunskapen skulle inhämtas 
genom att reda ut vilka fågelarter som lever längs en lågfjällssluttning från en skogsklädd 
dalbotten till en fjälltopp med kalfjällsmiljö. Studien skulle även klarlägga hur antalet fågel-
arter och fågelindivider varierar mellan olika höjdzoner. Dessutom sökte studien svar på om 
artförekomsten av fåglar skiljer sig mellan en lågfjällssluttning i norra respektive södra delen 
av den svenska fjällkedjan.  
 
Studien har genomförts med utgångspunkt i följande tre frågeställningar: 
 
1. Vilka fågelarter påträffas under häckningssäsongen längs en lågfjällssluttning från en 
skogsklädd dalbotten till en fjälltopp med kalfjällsmiljö?  
 
2. Hur skiljer sig antalet fågelarter och antalet fågelindivider i olika höjdzoner? 
 
3. Varierar artförekomsten av fåglar mellan en lågfjällssluttning i Kebnekaisefjällen, 
Lappland och en lågfjällssluttning i Grövelsjöfjällen, Dalarna? 
 
Som ett tillägg till rapporten har en folder om fjällfåglar tagits fram. Foldern, som finns i 
bilaga 5, har utformats med inspiration från den här studien och är tänkt som ett exempel på 
informationsmaterial som kan bidra till en värdefull naturupplevelse inom fjällturism.  
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Material och metoder 

Fältundersökning i form av fågelinventering utsågs till metod för att reda ut frågeställ-
ningarna. Två olika undersökningsområden valdes ut, ett i Kebnekaisefjällen, Lappland och 
ett område i Grövelsjöfjällen, Dalarna. Genom studier av fjällkartor klargjordes att de två 
områdena hade liknande förutsättningar vad gäller vädersträcksexponering, maximal höjd 
över havet och undersökningsområdets möjlighet till lika delar utbredning såväl nedanför 
som ovanför skogsgränsen. Skogsgränsen är den gräns där sammanhängande skog möter 
kalfjället (Mossberg och Stenberg 2008). Här följer en områdesbeskrivning: 
 
Undersökningsområdet i Kebnekaisefjällen är beläget i Kiruna kommun i Vistasdalen cirka 8 
kilometer norr om Nikkaluokta utmed västsidan av fjället Guhppusčohkka som når en höjd 
av 1191 meter över havet (Bilaga 1, Lantmäteriet 2011). Området ligger avskilt från bebyggelse 
och i närområdet passerar en vandringsled. Undersökningsområdet utgörs av myrområden 
med videsnår, fjällbjörkskog, två större bäckar, branta klippavsatser, flacka kalfjällsytor och 
blockhav. Skogsgränsen höjer sig upp till cirka 850 meter över havet och områdets fjäll-
björkskog har även inslag av rönn, al och enstaka bestånd av asp och tall. I skogen påträffas 
ett flertal mycket gamla träd av både fjällbjörk och tall och även död ved förekommer. 
Marken är stundtals fuktig med inslag av högörter och mossa blandat med torrare ytor som 
domineras av risväxter och enbuskar. Buskskiktet är omväxlande från glest där marken är 
torr till mer tätt i fuktiga partier. Ovanför skogsgränsen består kalfjället av branta klippor, 
raviner och en kullig terräng med mjukare former. Blockmarker dominerar här och marken 
är mestadels torr men fuktigare partier förekommer, exempelvis intill snölegor. Växtligheten 
är sparsam och utgörs mestadels av risväxter, dvärgbjörk och enstaka bestånd av en och vide. 
Områdets jordarter är morän, grovmo, sand, grus, torv och vittringsjordar ovan trädgränsen 
(Fredén 1994 A). Berggrunden består av sur till intermediär intrusivbergart, omvandlad 
bergart och sedimentär bergart (SGU 2011 A).  
 
Undersökningsområdet i Grövelsjöfjällen ligger i Älvdalens kommun i nordligaste Dalarna i 
Grövelsjön utefter västsluttningen av fjället Jakobshöjden som sträcker sig 1103 meter över 
havet (Bilaga 1, Lantmäteriet 2009). Området kantas av sjön Grövelsjön i väster. Större delen 
av undersökningsområdet breder ut sig inom Långfjällets naturreservat. I de delar som ligger 
utanför naturreservatet finns motionsslingor framdragna som vintertid är preparerade som 
skidspår. Nära området finns turistanläggningar och inom mer eller mindre hela under-
sökningsområdet utövas friluftsliv. Undersökningsområdet innefattar några mindre myr-
områden, skog och kalfjäll. Myrområdena ligger i anslutning till sjön och skogen som där tar 
vid består av fjällbjörk blandat med tall, gran och enstaka rönn. Många gamla träd speciellt 
av tall men även av gran liksom död ved återfinns i området. Buskskiktet är relativt glest 
bestående av vide och småplantor av skogens trädslag men även täta snår av en förekommer. 
I skogsterrängen dominerar torr mark där mestadels risväxter växer. Även fuktiga partier 
förekommer utanför områdets myrar, exempelvis kring bäckar, med växtlighet av gräs och 
enstaka högörter. Skogsgränsen återfinns omkring 950 meter över havet. Kalfjället utgör 
däröver en relativt flack, lätt sluttande och kullig terräng med torra blockmarker och ett 
sparsamt växtskikt av risväxter och enstaka låga enbuskar. I undersökningsområdets östra 
del finns två vattensamlingar där Jakobshöjdens östra sluttning tar vid. Strax utanför denna 
del av området finns ett större område med myrmarker. Morän, torv och vittringsjordar ovan 
trädgränsen är de jordarter som präglar området (Fredén 1994 B). Områdets berggrund 
består av sur till intermediär intrusivbergart och sedimentär bergart (SGU 2011 B).  
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Inför fågelinventeringen utsågs två olika inventeringsmetoder: 
 
1. Punkttaxering. En inventeringsform där en mängd punkter väljs ut inom ett 
undersökningsområde. Avståndet mellan punkterna bör vara minst 250 meter i skogsterräng 
och 350 meter i öppna markområden. Vid varje punkt räknas och noteras alla fåglar som är 
synliga och möjliga att höra. Räkningen bör pågå cirka 5 minuter vid punkten, men i vissa fall 
uppåt 10 minuter, beroende på miljö och antal fågelarter (Ekblom 2007). 
 
2. Linjetaxering. Metoden går ut på att inventeraren förflyttar sig längs en linje, även kallad 
transekt, genom ett undersökningsområde. Utmed linjen räknas och noteras alla fåglar som 
syns och hörs. Vanligtvis används kompass eller GPS-mottagare för att korrekt kunna 
navigera längs linjen. Förflyttningen utmed linjen bör ha en hastighet på cirka 2 kilometer/ 
timme om linjen är belägen i skogsmark. I öppen terräng kan en högre hastighet vara lämplig 
(Ekblom 2007).  
 
Dessa två inventeringsmetoder valdes sedan att användas i kombination där punkt-
taxeringens punkter förläggs utmed linjetaxeringens linjer. Kombinationen av två metoder 
medförde en större chans att upptäcka fler fåglar jämfört med användandet av bara en 
metod. I varje undersökningsområde planerades fyra transekter där varje transekt gavs en 
längd på cirka 2000 meter med en sträckning genom både skogs- och kalfjällsmiljö. Utgångs-
punkten var att inventeringen skulle täcka lika stor yta av skog som av kalfjäll. Transekterna 
placerades systematiskt i undersökningsområdet med ett avstånd på cirka 400 meter mellan 
varje transekt. Utmed varje transekt markerades sedan fem punkter utspridda med cirka 500 
meters mellanrum. Koordinater togs därefter ut för varje punkt och samman-ställdes för 
varje transekt inför GPS-navigering under inventeringen i fält. Se koordinaterna i bilaga 2. 
Planeringen av transekterna gjordes med hjälp av Lantmäteriets fjällkartor BD6 Abisko-
Kebnekaise-Narvik 2006 och W51 Grövelsjön 2005 samt med Länsstyrelsernas karttjänst 
Sveriges länskartor på internet. Karttjänsten Sveriges länskartor användes för att skissa fram 
transekterna och med tjänstens inbyggda verktyg mäta avstånd och ta fram GPS-koordinater. 
För översikt av transekter och undersökningsområden se kartor i bilaga 1. Inför fågel-
inventeringarna studerades fjällandskapets fågelarter för att i möjligaste mån bidra till 
tydliga observationer i fält. Artbestämningslitteratur användes liksom cd-skivor med 
ljudinspelningar av fågelläten. Träningsinventeringar genomfördes även under två  
dagar i Kirunaområdet.  
 
Genomförandet av fågelinventeringarna ägde rum 20 – 23 juni i Kebnekaisefjällen och 27 – 
30 juni i Grövelsjöfjällen. Under denna period är fåglarnas häckningssäsong i full gång. 
Svensk Fågeltaxering som samordnar årliga fågelinventeringar i hela Sverige rekommenderar 
fågelinventering i fjällen från 15 juni till 5 juli (Svensson 2011 A). Inventeringarna utfördes 
från förmiddagstid till kvällstid. I båda undersökningsområdena inventerades en transekt per 
dag vilket omfattade en cirka 2000 meter lång linjetaxering och en punkttaxering på 
sammanlagt 5 stycken punkter. Ett undantag var transekt nr 2 i Kebnekaisefjällen som 
avbröts efter ungefär halva sträckan p.g.a. dåligt väder och brant terräng. Denna transekt 
slutfördes i bättre väder kommande dag efter att transekt nr 3 avslutats. Utrustning som 
medfördes vid inventeringen var GPS-mottagare, kompass, karta med markerade transekter, 
fjällkarta, artbestämningslitteratur, mp3-spelare med fågelläten, penna, anteckningsblock, 
kikare och kamera. Transekterna följdes till fots från dalbotten och vidare uppför sluttande 
terräng genom fjällbjörkskog, förbi skogsgränsen och in över kalfjället.  
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GPS-mottagare, karta och kompass användes för att navigera mellan punkterna utmed 
transekten. Vid varje markerad punkt dokumenterades alla fåglar som var möjliga att 
observera inom 100 meter från punkten. Detta gjordes under 5 minuters tid. Vid punkten 
noterades även höjd över havet och omgivande miljö för att ge underlag till en koordinat-
översikt (bilaga 2) och en allmän områdesbeskrivning.  Längs varje transekt delades 
linjetaxeringen upp i fyra dellinjer där varje dellinje blev cirka 500 meter lång och sträckte 
sig mellan punkterna. Dellinjerna inventerades mellan punkttaxeringarna. Fågelarter och 
fågelindivider räknades inom 100 meters avstånd från linjen och varje dellinje tog mer eller 
mindre olika lång tid att inventera. Mest tidskrävande var inventeringen längs sträckor i 
brant sluttande trädbevuxna blockmarker. Sträckor i flackare delar av kalfjällsområdet tog 
betydligt kortare tid att inventera. För att få ett så jämförbart och långsiktigt säkert resultat 
som möjligt räknades endast vuxna fåglar under samtliga inventeringar. Under linje-
taxeringen noterades även skogsgränsens uppskattade höjd vid varje transekt.  
  
Efter inventeringarna i de båda undersökningsområdena gjordes en genomgång av 
inventeringsprotokoll och en sammanställning över registrerade arter och individantal togs 
fram. Här användes resultatet av inventeringen i Kebnekaisefjällen som underlag till 
utredning av samtliga frågeställningar. Inventeringsresultaten från inventeringen i 
Grövelsjöfjällen sammanställdes för utredning av frågeställningen som berör skillnad mellan 
förekomst av fjällfågelarter i norr och söder. I analysen för att ta fram underlag för att kunna 
svara på frågan om antal fågelarter och fågelindivider i olika höjdzoner utifrån resultatet av 
inventeringen i Kebnekaisefjällen delades undersökningsområdet upp i två till ytan lika stora 
zoner. Denna uppdelning gjordes utifrån undersökningsområdets utbredning som till hälften 
var beläget nedanför skogsgränsen och till hälften beläget ovanför skogsgränsen. Den nedre 
höjdzonen, belägen under skogsgränsen i fjällbjörkskog, sträckte sig mellan cirka 500-850 
meter över havet. Den övre höjdzonen, ovanför skogsgränsen i kalfjällsområdet, hade en 
utbredning mellan cirka 850-1100 meter över havet. Inom varje zon hade sammanlagt 4000 
meter linjetransekt och 10 stycken punkttaxeringar utförts. Utifrån inventeringsresultatets 
art- och individantal utreddes hur fåglarnas artdiversitet, alltså mångfalden av arter, visade 
sig i de två höjdzonerna. Detta gjordes med hjälp av Shannon Diversity Index som i sin form 
av beräkning innefattar både antal arter och antal individer för att visa statistiskt hur 
artdiversiteten ser ut i ett specifikt område (Krebs 1989). Det ger en bild av ett områdes 
artantal samtidigt som jämnheten mellan de olika arternas individantal framkommer. I detta 
fall används Shannon Diversity Index för att jämföra två specifika områden och uträkning 
sker enlig följande uppställning:  
                                                                                                         
                                                                                                          s 

                                                                    H = ∑ - (Pi * ln Pi) 
                                                                        i=1 
 
H står för Shannon Diversity Index och s betyder artantal i hela området medan i är den 
enskilda arten. Pi visar proportionen av en viss arts individantal i förhållande till det totala 
individantalet i området och tas fram genom att dela individantalet för varje enskild art med 
områdets totala individantal. Det totala värdet mellan varje enskild art upp till det totala 
antalet arter symboliseras av ∑. Av de två områden som jämförs i detta fall innebär det att det 
område som har högst Shannon Diversity Index också innehar den största artdiversiteten.  
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Resultat 
Sammanlagt gjordes säkra observationer av 20 fågelarter i undersökningsområdet vid fjället 
Guhppusčohkka i Kebnekaisefjällen. Se förteckning över dessa i tabell 1. 
Inventeringsresultatet visar även att art- och individantal varierade i de två höjdzonerna vid 
inventeringstillfället. Inom den nedre höjdzonen observerades totalt 16 arter (tabell 2) 
medans det inom den övre höjdzonen observerades 6 arter av fåglar (tabell 3). Av de 6 arter 
som observerades i den övre zonen kunde 2 inte artbestämmas. Observationerna inom den 
nedre höjdzonen visade att där fanns 509 fågelindivider (tabell 2). I den övre höjdzonen 
observerades totalt 65 individer (tabell 3). För den nedre höjdzonen framkom ett Shannon 
Diversity Index på 1,556 medan ett värde på 1,049 blev resultatet i den övre höjdzonen. 
 
Tabell 1. Artlista över de 20 fågelarter som påträffades i undersökningsområdet längs fjället 
Guhppusčohkkas västsluttning i Vistasdalen i Kebnekaisefjällen 20-23 juni 2011. Arterna 
anges med svenskt och latinskt artnamn samt i de olika miljöer där respektive art obser-
verats. Fjällbjörkskog innebär området under skogsgränsen. Kalfjäll innebär området ovanför 
skogsgränsen. 
 

Fjällbjörkskog.  
Arter: 

 
Bergfink, Fringilla montifringilla 

Björktrast, Turdus pilaris 
Bofink, Fringilla coelebs 
Dalripa, Lagopus lagopus 
Grå flugsnappare, Muscicapa striata 

Gråsiska, Carduelis flammea 

Gulärla, Motacilla flava 

Gök, Cuculus canorus 
Järnsparv, Prunella modularis 

Lövsångare, Phylloscopus trochilus 
Ringtrast, Turdus torquatus 
Rödstjärt, Phoenicurus phoenicurus 
Rödvingetrast, Turdus iliacus 
Svartvit flugsnappare, Ficedula hypoleuca 
Sävsparv, Emberiza schoeniclus 

Trädpiplärka, Anthus trivialis 
 

Kalfjäll 
Arter: 

 
Fjällripa, Lagopus mutus 

Ljungpipare, Pluvialis apricaria 
Stenskvätta, Oenanthe oenanthe 
Ängspiplärka, Anthus pratensis 
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Tabell 2. Antal fågelarter och fågelindivider som observerades inom den nedre höjd- 
zonen i undersökningsområdet i Kebnekaisefjällen 20-23 juni 2011. Utbredningen 
av den nedre höjdzonen ligger mellan ca 500-850 meter över havet. Individantal 
redovisas dels enskilt för de observationer som gjordes vid punktaxeringen och 
linjetaxeringen samt totalt sett i hela den nedre höjdzonen. 

 
Nedre höjdzon                                                                                                                          
Artnamn                                                  Individantal                           Totalt individantal 
 Punkttaxering Linjetaxering  
Bergfink 48 179 227 
Björktrast 5 7 12 
Bofink  1 1 
Dalripa  1 1 
Grå flugsnappare  2 2 
Gråsiska 15 56 71 
Gulärla 3 11 14 
Gök  2 2 
Järnsparv  1 1 
Lövsångare 26 116 142 
Ringtrast 1 8 9 
Rödstjärt 2 1 3 
Rödvingetrast 5 9 14 
Svartvit flugsnappare 1 3 4 
Sävsparv  1 1 
Trädpiplärka  5 5 
    
Totalt: 16 arter 106 403 509 
 
 
Tabell 3. Antal fågelarter och fågelindivider som observerades inom den övre höjd- 
zonen i undersökningsområdet i Kebnekaisefjällen 20-23 juni 2011. Utbredningen 
av den övre höjdzonen ligger mellan ca 850-1100 meter över havet. Individantal 
redovisas dels enskilt för de observationer som gjordes vid punktaxeringen och 
linjetaxeringen samt totalt sett i hela den övre höjdzonen. 
 
Övre höjdzon                                                                                                                           
Artnamn                                                  Individantal                           Totalt individantal 
 Punkttaxering Linjetaxering  
Fjällripa  3 3 
Ljungpipare 5 6 11 
Stenskvätta  4 4 
Ängspiplärka 8 36 44 
Okänd, liten rovfågel  2 2 
Okänd, stor rovfågel  1 1 
    
Totalt: 6 arter 13 52 65 
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Resultaten från fågelinventeringarna i Kebnekaisefjällen och Grövelsjöfjällen visar att de 
flesta observerade fågelarterna förekommer i både den norra och den södra delen av 
fjällkedjan. Men en viss skillnad i artförekomst finns. Dalripa, grå flugsnappare, gulärla, 
järnsparv och svartvit flugsnappare observerades i norra delen av fjällkedjan men ej i 
fjällkedjans södra del. I södra delen observerades domherre, fiskmås, korp, stenfalk, talltita 
och taltrast men dessa arter kunde inte registreras i den norra delen av fjällkedjan (tabell 4). 
 
Tabell 4. Skillnader i artförekomst av fågelarter längs en lågfjällssluttning i Kebne- 
kaisefjällen, Lappland jämfört med en lågfjällssluttning i Grövelsjöfjällen, Dalarna. 
Uppgifterna bygger på säkra observationer under fågelinventeringarna i Kebnekaise- 
fjällen 20-23 juni 2011 och Grövelsjöfjällen 27-30 juni 2011. För en enskild artlista  
över inventeringen i Grövelsjöfjällen se bilaga 3.  
 
Område/artnamn:            Förekommer i området:             Artförekomst i 
                                                                                                               båda områden:        
 Kebnekaisefjällen Grövelsjöfjällen  
Bergfink x x x 
Björktrast x x x 
Bofink x x x 
Dalripa x   
Domherre  x  
Fiskmås  x  
Fjällripa x x x 
Grå flugsnappare x   
Gråsiska x x x 
Gulärla x   
Gök x x x 
Järnsparv x   
Korp  x  
Ljungpipare x x x 
Lövsångare x x x 
Ringtrast x x x 
Rödstjärt x x x 
Rödvingetrast x x x 
Stenfalk  x  
Stenskvätta x x x 
Svartvit flugsnappare x   
Sävsparv x x x 
Talltita  x  
Taltrast  x  
Trädpiplärka x x x 
Ängspiplärka x x x 
    
Summa arter: 20 21 15 
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Diskussion 
Vid inventeringen längs fjället Guhppusčohkkas sluttning i Kebnekaisefjällen observerades 
20 fågelarter. Se artlista över dessa i tabell 1. Utifrån den relativt korta inventeringstiden på 
fyra dagar ger detta resultat en bra och övergripande bild av artförekomsten av fåglar i 
undersökningsområdet. De arter som inventeringen omfattade är alla vanliga i fjällen under 
häckningssäsongen (Svensson m. fl. 2009). Andra fågelinventeringar har genomförts i ett 
fjällområde drygt 30 km söder om undersökningsområdet för denna studie. Dessa inven-
teringar har utförts i juni- och juli månad mellan år 2000 och 2010 för Svensk Fågeltaxering 
som kartlägger förekomst av fåglar i hela landet. I en jämförelse av resultatet från dessa 
inventeringar och inventeringsresultatet för denna studie framkommer att av de 20 arter som 
observerades vid fjället Guhppusčohkka hade 19 av dessa arter observerats även i området 
cirka 30 km söderut (Martin Green muntl.). Grå flugsnappare fanns i Guhppusčohkka-
området men inte i det jämförda området. Troligen kan detta bero på lokala skillnader i 
lämplig livsmiljö i de olika områdena. Grå flugsnappare är för övrigt en art som kan ses  
som indikator för särskilt rik ängsfjällbjörkskog (Linkowski och Lennartsson 2005).  
 
Av de 20 arter som observerades i undersökningsområdet i Kebnekaisefjällen var det tydligt 
att bergfink, lövsångare och gråsiska var de tre vanligaste arterna i fjällbjörkskogen i 
området. Bergfink var allra vanligast, lövsångare näst vanligast och gråsiskan var den tredje 
vanligaste fågeln som observerades under inventeringen. Av de individrikaste arterna som 
observerades utgjorde bergfink och lövsångare mer än hälften av det totala antalet fågel-
individer i fjällbjörkskogen (tabell 2). Detta resultat kan jämföras med studier som 
genomförts i Ammarnäsområdet i Lappland. Där framkom att lövsångare och bergfink är de 
vanligaste fågelarterna i fjällbjörkskogen och gemensamt dominerar de 60 % av 
fågelsamhället i sin helhet (Linkowski och Lennartsson 2005). På kalfjället i undersöknings-
området var ängspiplärka, ljungpipare och stenskvätta i nämnd ordning de tre vanligaste 
fågelarterna. Av det totala antalet individer som observerades på kalfjället stod ängspiplärkan 
för över hälften av individerna (tabell 3). I en jämförelse med inventeringsresultat från 
kalfjällsområden vid Ottsjö i Jämtland, Ammarnäsområdet i södra Lappland och Påtjujaure i 
norra Lappland framgår att ängspiplärkan även där var den vanligast förekommande arten 
(Lindström 2006, Svensson 2006).  
 
Resultaten utifrån undersökningarna av art- och individantal i de två höjdzonerna gav en 
intressant bild av hur fågelbeståndet varierar mellan fjällbjörkskogens lägre höjdnivå och 
kalfjällets högre höjdlägen. Som en jämförelse gällande artantal kan nämnas tidigare studier i 
Abiskoområdet som innefattar fågelinventeringar mellan 1981-1996. I fjällbjörkskog fann 
man i genomsnitt 19 fågelarter per år och på kalfjällshed var medeltalet 11 observerade arter 
per år (Svensson 2011 B). Inventeringar av häckfåglar i fjällbjörkskog i Ammarnäsområdet 
genomförda mellan 1963 och 1999 visar att undersökningsperiodens oftast påträffade arter är 
17 stycken till antalet (Linkowski och Lennartsson 2005). Dessa jämförelser visar att den 
nedre höjdzonen, i fjällbjörkskogen, indikerar ett liknande artantal som i de jämförda 
inventeringarna. Den övre höjdzonen, med 6 arter, skiljer sig däremot mot de 11 arter som 
nämns i jämförelsen. Orsaken till denna skillnad kan t.ex. bero på den jämförda studiens 
långa mätserie och biotopvariationer mellan inventeringsområdena. 
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Shannon Diversity Index för de två höjdzonerna påvisade en högre artdiversitet i den nedre 
höjdzonen än i den övre höjdzonen. Den varierande artdiversiteten på olika höjder i under-
sökningsområdet verkar således ha en koppling till höjden över havet. En faktor som för-
ändras i samband med stigande höjd är temperatur och i bergsområden avtar temperaturen 
med i genomsnitt 0,6 °C/ 100 meters stigning. Fåglars artdiversitet på en viss höjdnivå visar 
sig har betydande samband med temperatur men diversiteten av fåglar styrs även av vatten-
tillgång. Delvis styrs artdiversiteten indirekt av temperatur och vattentillgång kopplat till 
födoresurser (McCain 2009). Den högre artdiversiteten i den nedre höjdzonen kan alltså 
förklaras av temperaturpåverkan och vattentillgång. Troligt är också att den goda före-
komsten av träd och buskskikt, som ju endast förekom i den nedre höjdzonen, har ett 
betydande samband med artdiversiteten där.  
 
De jämförda inventeringsresultaten från undersökningsområdet i Kebnekaisefjällen och 
undersökningsområdet i Grövelsjöfjällen visade att en viss skillnad i artförekomst fanns 
mellan det nordliga och det sydliga undersökningsområdet. Fem arter som observerades i 
Kebnekaisefjällen hittades inte vid inventeringen i Grövelsjöfjällen och 6 arter som fanns i 
Grövelsjöfjällen observerades inte i Kebnekaisefjällen (tabell 4). Dock kan konstateras att alla 
dessa arter kan förekomma i båda områdena enligt täckningskartor i bestämningslitteratur 
(Svensson m. fl. 2009). Samtidigt kan domherre, som ej observerades i Kebnekaisefjällen, 
vara ett undantag då den endast i enskilda fall häckar i områden med fjällbjörkskog 
(Bergström och Lundevall 1996). Vid fågelinventeringar som utfördes för Svensk 
fågeltaxering i juni och juli månad mellan år 2000 och 2010, i ett område cirka 30 km söder 
om denna studies undersökningsområde i Kebnekaisefjällen, observerades ej domherre, grå 
flugsnappare och stenfalk. Dessa tre fågelarter observerades däremot när inventeringar 
genomfördes för Svensk fågeltaxering i maj och juni månad mellan år 2000 och 2010 i ett 
område beläget omkring 20 km sydöst om undersökningsområdet i Grövelsjön. I det 
sistnämnda området observerades däremot inte fjällripa, vilket har sin förklaring i att 
inventeringarna ej i tillräcklig utsträckning täckte de högre belägna ytor där fjällripan lever 
(Martin Green muntl.). För en tydlig bild av ovanstående jämför med tabell 4. Utifrån dessa 
jämförelser kan konstateras att de fågelarter som observerades i de nordliga 
Kebnekaisefjällen och de sydliga Grövelsjöfjällen är möjliga att träffa på i båda dessa 
områden, om än att några få arter uppträder mer sällan än andra.  
 
Det bör påpekas att inventeringarna som utfördes till grund för denna studie inte täckte in 
alla de fågelarter som är möjliga att registrera i respektive fjällområde från dal till topp. Utan 
tvekan kunde de allra vanligaste arterna registreras. De arter som däremot förekommer mer 
glest i landskapet har ju en inventering som denna svårt att registrera. De båda under-
sökningsområdena innehöll ett begränsat antal biotoper vilket medförde ett visst bortfall av 
arter. Till exempel fanns sjöområden strax utanför undersökningsområdet i Kebnekaise-
fjällen vilket innebar att där fanns ytterligare arter som kan representera fågellivet i en 
dalgång. Kalfjället i samma undersökningsområde uppvisade en mestadels näringsfattig och 
torr miljö och detta kunde sannolikt påverka artförekomsten på denna höjdnivå. 
Undersökningsområdet i Grövelsjöfjällen var på kalfjällsnivå också präglat av torra 
näringsfattiga marker.  
 
Vädret under inventeringsdagarna påverkade också resultaten. Drygt halva tiden för 
inventeringen i Kebnekaisefjällen präglades av regn och blåst och undersökningen i 
Grövelsjöfjällen utgjordes av relativt blåsiga dagar. En annan viktig faktor som kan ha 
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påverkat resultaten var bristande erfarenheter av fågelinventering. Detta medförde sannolikt 
att ett antal arter och fågelindivider inte registrerades under inventeringsarbetet. Att vissa 
fågelarter inte kunde täckas in av inventeringarna visade sig i spontana observationer av 
fåglar som gjordes både innanför och utanför de båda undersökningsområdena utanför 
inventeringstid. Till exempel observerades kråka (Corvus corone), taltrast (Turdus 
philomelos) och strömstare (Cinclus cinclus) samt spår av tretåig hackspett (Picoides 
tridactylus) inom undersökningsområdet nedanför skogsgränsen i Kebnekaisefjällen. Om 
dessa observationer hade registrerats under inventeringstid hade resultaten av under-
sökningen sett något annorlunda ut. I bilaga 4 finns en förteckning över arter som 
observerats spontant. Ytterligare en faktor som, om den genomförts, troligen hade bidragit 
till ett tydligare resultat, var att planeringen inte innehöll någon provinventering i under- 
sökningsområdena innan de huvudsakliga inventeringarna. Erfarenheten av detta visar att en 
planering, som inkluderar provinventering i undersökningsområdet, där också träning av 
artkännedom ges, med all sannolikhet leder till mer optimala inventeringsresultat.  
 
Trots alla faktorer som påverkade chanserna att observera fåglar i undersökningsområdena 
så gav inventeringsresultaten ändå en bra allmän överblick över artförekomster och individ-
antal vid tidpunkten för inventeringarna. Att antalet fågelarter och speciellt antalet fågel-
individer varierade mellan de olika höjdzonerna var en intressant iakttagelse. Förklaringen 
till detta mönster är troligen att de olika höjdzonerna representerar olika förutsättningar som 
ger möjlighet för fler arter och individer att leva på lägre höjd än på högre höjd. Den nedre 
höjdzonen, med fjällbjörkskog och ett regelbundet busk- och växtskikt, står för en relativt rik 
miljö med både gott om föda och skydd från både väder och rovdjur. Förutsättningarna är 
däremot mindre i den mer väder- och vindpåverkade övre höjdzonen där trädskikt och till 
viss del även busk- och växtskikt saknas. Dessa skillnader mellan höjdzonerna blir då 
avgörande i fråga om utbud av livsmiljöer som i sin tur är en grundförutsättning för 
fågelarters förekomst och överlevnad. Individantalen i de två höjdzonerna visade upp en 
större skillnad än antalet arter. Dessa antal följde troligen artantalen och de dominerande 
arternas utbredningsförmåga men påverkades sannolikt speciellt i stor grad av skillnader i 
födotillgång, klimat och rovdjurstryck. Den varierande artdiversiteten i höjdzonerna gav även 
en bild av att höjden över havet har en viss inverkan på mångfald av fågelarter. Skillnaden i 
artförekomst som framkom i jämförelsen av det nordliga och det sydliga undersöknings-
området kan till stor del ses som ett resultat av både rådande omständigheter vid 
inventeringarna och lokala skillnader i livsmiljö. 
 
En fortsättning på den här studien är fullt möjlig. Ytterligare inventeringar kan genomföras 
inom undersökningsområdena, gärna återkommande under flera år. Fler jämförelser med 
andra studier skulle också vara av värde. Enligt Svensson (2006) är arktiska fågelfaunor, som 
sträcker sig in i den svenska fjällkedjan, särskilt intressanta med tanke på den ovisshet som 
råder kring dess bevarande vid kommande klimatförändringar. Fjällen anses tillhöra de 
känsliga miljöer som först kommer påverkas av ett förändrat klimat (Naturvårdsverket 2011 
A). Dagens varmare klimat visar även genom studier vara en tydlig faktor som påverkar en 
förflyttning av trädgränsen högre upp längs fjällsluttningarna (Kullman 2003). Klimat-
förändringen kan därmed komma att leda till en förskogning av stora ytor i dagens kalfjälls-
områden vilket på lång sikt kan leda till habitatförluster som drastiskt påverkar fjällens fågel-
arter. Fortsatta inventeringar skulle med tanke på detta kunna belysa möjliga effekter som 
förhöjd trädgräns och klimatförändringar har på fåglarna i fjällen. Ytterligare en aspekt värd 
att undersöka är hur turism och friluftsliv påverkar fågellivet i undersökningsområdena. 
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Bilaga 1: Kartor 
 
 

 
Karta 1. Undersökningsområdet i Vistasdalen, Kebnekaisefjällen. Röd streckmarkering visar  
de inventerade transekterna. Varje transekt är numrerad i den ordning de inventerades och 
datum för inventeringsdag är utskriven. Observera att transekt 2 avbröts efter ungefär halva 
sträckningen. Resterande sträcka av transekt 2, mestadels i kalfjällsområdet, inventerades 
2011-06-22 efter avslutad inventering av transekt 3. Utdrag ur: Fjällkartan, BD6 Abisko-
Kebnekaise-Narvik, December 2009, Lantmäteriet 2011. 
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Karta 2. Undersökningsområdet i Grövelsjön, Grövelsjöfjällen. Röd streck- 
markering visar de inventerade transekterna. Varje transekt är numrerad i  
den ordning de inventerades och datum för inventeringsdag är utskriven.  
Den stora sjön till vänster är Grövelsjön. Utdrag ur: Fjällkartan, W51  
Grövelsjön, December 2009, Lantmäteriet 2009.  
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Bilaga 2: GPS-koordinater 
 
GPS-koordinater för fjällfågelinventering juni 2011      
Nedan listas de GPS-koordinater som utgjorde markeringen av de punkter som ingick i 
punkttaxeringen under fågelinventeringarna i Kebnekaisefjällen och Grövelsjöfjällen. Dessa 
koordinater markerar också linjetaxeringarnas sträckning i landskapet. GPS-koordinaterna 
redovisas för varje inventeringsområde uppdelat per transekt där punkt 1 alltid är belägen i 
dalgången på den lägsta höjden över havet och punkt 5 anger alltid den koordinat som ligger 
längst in på kalfjället. Se kartor i bilaga 1 för att få en tydlig bild över transekterna. GPS-
koordinaterna i denna förteckning är uttagna i referenssystemet RT90. Höjdangivelsen för 
varje punkt anger den höjd över havet som mättes av GPS-mottagare under inventeringarna i 
fält. Denna höjdangivelse är ej exakt och bara ett ungefärligt mått på höjden. X betyder 
koordinat för syd-nordlig riktning. Y betyder koordinat för väst-östlig riktning.  
 
 
Inventeringsområde: Guhppusčohkka, Kebnekaisefjällen, Lappland 
 
Transekt nr 1 
Punkt 1: X = 7540191 
                Y = 1633542 
                Höjd: 525 möh 
 
Punkt 2: X = 7540182 
                 Y = 1634049 
                 Höjd: 621 möh 
 
Punkt 3: X = 7540174 
                 Y = 1634547 
                Höjd: 781 möh 
 
Punkt 4: X = 7540165 
                 Y = 1635045 
                 Höjd: 978 möh 
 
Punkt 5: X = 7540163 
                 Y = 1635544 
                 Höjd: 1148 möh 
 
Transekt nr 2 
Punkt 1: X = 7540535 
                Y = 1633576 
                Höjd: 519 möh 
 
Punkt 2: X = 7540543 
                 Y = 1634083 
                 Höjd: 626 möh 

 
Punkt 3: X = 7540543 
                 Y = 1634582 
                 Höjd: 799 möh 
Punkt 4: X = 7540543 
                 Y = 1635080 
                 Höjd: 991 möh 
 
Punkt 5: X = 7540543 
                 Y = 1635578 
                 Höjd: 1115 möh 
 
Transekt nr 3 
Punkt 1: X = 7540921 
                Y = 1633525 
                Höjd: 528 möh 
 
Punkt 2: X = 7540921 
                 Y = 1634032 
                 Höjd: 636 möh 
 
Punkt 3: X = 7540921 
                 Y = 1634530 
                 Höjd: 868 möh 
 
Punkt 4: X = 7540921 
                 Y = 1635020 
                 Höjd: 1036 möh 
 

 
 
Punkt 5: X = 7540921 
                 Y = 1635535 
                 Höjd: 1124 möh 
 
Transekt nr 4     
Punkt 1: X = 7541299 
                Y = 1633422 
                Höjd: 554 möh 
 
Punkt 2: X = 7541299 
                 Y = 1633929 
                 Höjd: 664 möh 
 
Punkt 3: X = 7541299 
                 Y = 1634427 
                 Höjd: 865 möh 
 
Punkt 4: X = 7541308 
                 Y = 1634925 
                 Höjd: 990 möh 
 
Punkt 5: X = 7541308 
                 Y = 1635432 
                 Höjd: 1052 möh 
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Inventeringsområde: Jakobshöjden, Grövelsjöfjällen, Dalarna 
 
 
Transekt nr 1 
Punkt 1: X = 6893147 
                Y = 1317183 
                Höjd: 806 möh 
 
Punkt 2: X = 6893353 
                 Y = 1317646 
                 Höjd: 871 möh 
     
Punkt 3: X = 6893558 
                 Y = 1318099 
                 Höjd: 964 möh 
 
Punkt 4: X = 6893774 
                 Y = 1318552 

Transekt nr 3 
Punkt 1: X = 6893888 
                Y = 1316998 
                 Höjd: 776 möh 
 
Punkt 2: X = 6894114 
                 Y = 1317461 
                 Höjd: 866 möh 
 
Punkt 3: X = 6894341 
                 Y = 1317904 
                 Höjd: 1007 möh 
 
Punkt 4: X = 6894557 
                 Y = 1318346 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Höjd: 1032 möh 
 
Punkt 5: X = 6893991 
                 Y = 1319005 
                 Höjd: 1041 möh 
 
Transekt nr 2 
Punkt 1: X = 6893486 
                Y = 1316998 
                Höjd: 837 möh 
 
Punkt 2: X = 6893702 
                 Y = 1317482 
                 Höjd: 880 möh 
 
Punkt 3: X = 6893908 
                 Y = 1317924 
                 Höjd: 1014 möh 
 
Punkt 4: X = 6894135 
                 Y = 1318377 
                 Höjd: 1040 möh 
 
Punkt 5: X = 6894351 
                 Y = 1318830 
                 Höjd: 1108 
                  
 
 
 

                 Höjd: 1071 möh 
 
Punkt 5: X = 6894783 
                 Y = 1318778 
                 Höjd: 1073 möh 
 
Transekt nr 4 
Punkt 1: X = 6894443 
                Y = 1317224 
                 Höjd: 792 möh 
 
Punkt 2: X = 6894649 
                 Y = 1317667 
                 Höjd: 929 möh 
 
Punkt 3: X = 6894855 
                 Y = 1318120 
                 Höjd: 1074 möh 
 
Punkt 4: X = 6895071 
                 Y = 1318583 
                 Höjd: 1071 möh 
 
Punkt 5: X = 6895277 
                 Y = 1319046 
                 Höjd: 1013 möh 
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Bilaga 3: Artlista Grövelsjöfjällen 
 
Artlista fågelinventering Grövelsjön 27-30 juni 2011     
Längs fjället Jakobshöjdens västsluttning registrerades totalt 21 fågelarter. Ringtrast och 
stenskvätta observerades både strax under skogsgränsen och i kalfjällsområdet. Fåglarna 
redovisas med svenskt och latinskt artnamn samt uppdelat i livsmiljöerna skog och kalfjäll 
som i undersökningsområdet skiljs av skogsgränsen på cirka 950 meter över havet. 
 

Skog av fjällbjörk, tall och gran 
Arter: 

 
Bergfink, Fringilla montifringilla 

Björktrast, Turdus pilaris 
Bofink, Fringilla coelebs 
Domherre, Pyrrhula pyrrhula 
Gråsiska, Carduelis flammea 

Gök, Cuculus canorus 
Lövsångare, Phylloscopus trochilus 
Ringtrast, Turdus torquatus 
Rödstjärt, Phoenicurus phoenicurus 
Rödvingetrast, Turdus iliacus 
Stenfalk, Falco columbarius 

Stenskvätta, Oenanthe oenanthe 
Sävsparv, Emberiza schoeniclus 

Talltita, Parus montanus 

Taltrast, Turdus philomelos 

Trädpiplärka, Anthus trivialis 
 

Kalfjäll 
Arter: 

 
Fiskmås, Larus canus 
Fjällripa, Lagopus mutus 

Korp, Corvus corax 
Ljungpipare, Pluvialis apricaria 
Ringtrast, Turdus torquatus 
Stenskvätta, Oenanthe oenanthe 
Ängspiplärka, Anthus pratensis  
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Bilaga 4: Övriga fågelobservationer 
Här presenteras resultat av spontana observationer av fåglar utanför inventeringstid. 
Observationer av fågelarter som inte registrerades under själva inventeringarna men ändå 
sågs och hördes inom undersökningsområdet och i närområdet inom ca 2 km utanför 
undersökningsområdet redovisas. Fågelarterna listas per undersökningsområde och grovt 
uppdelat i den livsmiljö där de observerades. Artnamn anges på svenska och latin. 
 
Guhppusčohkka, Vistasdalen, Kebnekaisefjällen 20-23 juni 2011.  
 
Inom undersökningsområdet 
 
Fjällbjörkskogen, nedanför skogsgränsen: 
Kråka, Corvus corone 
Strömstare, Cinclus cinclus 
Taltrast, Turdus philomelos 

 
Utanför undersökningsområdet 
 
Fjällbjörkskogen, nedanför skogsgränsen: 
Blåhake, Luscinia svecica 
Enkelbeckasin, Gallinago gallinago 
Fiskmås, Larus canus 
Grönbena, Tringa glareola 
Hökuggla, Surnia ulula 
Rödbena, Tringa totanus 
Talltita, Parus montanus 

Tretåig hackspett, Picoides tridactylus 
 
Kalfjället, ovanför skogsgränsen: 
Hussvala, Delichon urbica 
Korp, Corvus corax  
 
Jakobshöjden, Grövelsjön, Grövelsjöfjällen 27-30 juni 2011.  
 
Utanför undersökningsområdet 
 
Fjällbjörkskogen, nedanför skogsgränsen: 
Drillsnäppa, Actitis hypoleucos 
Hussvala, Delichon urbica 
Nötväcka, Sitta europaea 
Skata, Pica pica 
Svartvit flugsnappare, Ficedula hypoleuca 
Sädesärla, Motacilla alba 

 
Kalfjället, ovanför skogsgränsen: 
Småspov, Numenius phaeopus
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Bilaga 5: Folder - vikt A4 

 
Ljungpipare Foto: Per Folkesson 

 
I de karga blockmarkerna på högre höjd 
väntar mötet med fjällripan. Här gäller 
det att ha en skarp blick för denna fågel 
är duktig på att kamouflera sig. Om den 
inte syns kan man lyssna efter ett 
knarrande rapljud bland stenblocken. 
 

 
Fjällripa. Foto: Per Folkesson 

 
De högt belägna blockmarkernas in-
vånare består även av snösparven. 
Denna ljusa fågel har som vana att 
hämta sin föda på snöfält där den finner 
stelfrusna insekter. Vid detta snöfält har 
färden nått sitt slut. Men fler fåglar finns 
att upptäcka. Trevlig fjälltur! 
 

 
Snösparv. Foto: Per Folkesson 
 

 
* Boktips: Fågelguiden av Lars Svensson m.fl. 
 Bonnier Fakta 2009.  
* Ljudtips cd-skiva: Fjällfåglar av Roger Book. 
 Strömfors Förlag 2010. 

 
Text och landskapsfoton: 

Kristian Zackrisson, Naturguideprogrammet Umeå universitet 

Fåglar i fjällen 

 
 

 
 
 
I fjällandskapet hör fåglarna till den 
del i faunan som är lätt att komma 
nära. De kan upplevas från låglänt till 
höglänt, i flack och i brant terräng.  
I den här foldern får du följa med på 
en färd uppför en lågfjällsluttning 
under fåglarnas häckningssäsong. 
Ett urval av de fågelarter som lever 
mellan dal och topp beskrivs 
kortfattat i ord och bild. 
 
 

 
 
 
Färden börjar i en dalbotten vid några 
vattensamlingar intill en bit myrmark 
omgiven av fjällbjörkskog. I myrområdet 
växer buskage av vide intill en bäck.       
I den här miljön kan man träffa på 
sävsparven som hör till gruppen 
fältsparvar. Grönbenan, som är en 
vadare med gröna ben, kan också  
ses och höras vid myren liksom den  
insektsätande gulärlan. Fjällbjörk- 
skogen intill myren har fuktig mark och 
här finns videsnår där den skön-
sjungande blåhaken häckar. Fjällens 
näktergal brukar denna trastfågel kallas 
och dess sång kan ibland låta som en 
porlande fjällbäck. 
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Blåhake. Foto: Per Folkesson 
 
Vidare genom fjällbjörkskogen kan man 
inte undgå att höra den mjukt sjungande 
lövsångaren och bergfinken med sitt 
karga och lite råa läte. De här två fågel-
arterna är de mest vanliga i fjällbjörk-
skogen. En annan nästan lika vanlig 
fågel som ofta flyger i bågformationer 
över fjällbjörkskogen och sjunger är 
gråsiskan. Här möts man också av 
rödvingetrasten vars fallande sångstrof 
hörs på långt avstånd. Den kraxande 
björktrasten är även ett vanligt inslag i 
fjällens skogsbälte. En något mer ovan-
lig men ändå allmänt vanlig rovfågel 
som häckar i fjällen är stenfalken. 
Denna fågel är en skicklig jägare vars 
föda till viss del består av småfåglar. 
 
 

 
Stenfalk. Foto: Per Folkesson 

 
I fjällbjörkskogen lever också Dalripan, 
en hönsfågel som håller sig i fjällen året 
om. Dalripehönor med kycklingar är 
möjligt att träffa på i skogsmarken under 
häckningssäsongen. En möjlig fiende till 
dalripan är hökugglan som även lever 
av smågnagare. Denna uggla trivs bäst 
där fjällbjörkskog och barrskog möts. 
De mer öppna partierna i fjällbjörk-
skogen är under sommaren hemvist för 
trädpiplärkan, som med sin drillande 
vackra sång ofta dalande flyger över 
trädkronorna.                         

Färden har nu nått skogsgränsen där 
den sammanhängande skogen tunnas 
ut. Här möts man av kalfjället där temp-
eraturen stegvis sjunker ju högre upp 
man kommer. Livsvillkoren blir tuffare på 
de högre höjderna och mångfalden av 
fåge-larter minskar. En av de fåglar som 
lever på kalfjällets nedre del men även i 
fjäll-björkskogens övre del är 
ringtrasten. Denna trast håller till i 
raviner och branter rika på stenblock.  
 
 

 
Ringtrast. Foto: Per Folkesson 

 
En fågel som också gillar blockrik mark 
fast på kalfjällets mer plana ytor är 
stenskvättan. Karaktäristiskt för den 
här arten är dess visslande och 
smackande läte som framförs från 
toppen av ett stenblock.  
 
 

 
Stenskvätta. Foto: Per Folkesson 

 
En vanlig fågel på kalfjällets hedar är 
ljungpiparen, en vadare med en sång 
som ger en känsla av melankoli. De 
öppna hedarna på kalfjället är en viktig 
häckningsplats även för ängspiplärkan 
som här är den vanligast förekommande 
fågeln. Likt trädpiplärkan sjunger den 
flygandes dalande mot marken. I kal- 
fjällområdets mer branta partier såsom 
rasbranter och stup häckar fjällvråken. 
Den kan kännas igen på sitt jamande 
jämrande läte och man kan kika efter 
deras bon på klipphyllor.



 

 

  

 
 

 

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) 
901 87 Umeå, Sweden 
Telefon 090-786 50 00 
Texttelefon 090-786 59 00 
www.umu.se 


