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Förord 

Sammansättningen av fågelarter kan lokalt ändras mycket snabbt om 
livsmiljöerna förändras. Sveriges sydligaste fjällområden som ligger i 
Dalafjällen anses vara stadda under snabba klimatbetingade förändringar, 
men hur står det egentligen till i dessa sydliga fjäll? Har fågelfaunan ändrats 
så som man har trott? Dessa och flera andra frågor om fågellivet i Dalafjällen 
ges svar på i denna rapport.  

Häckningssäsongen i fjällen är kort och intensiv. Flertalet av de fåglar som 
häckar i fjällen flyttar långa vägar för att nå de gynnsamma 
häckningslokalerna i Dalarnas fjäll. Andra arter stannar däremot kvar i 
fjällen hela året. Drygt 100 arter har observerats i de inventeringar som 
utförts inom ramen för fjällfågelinventeringen. Flera av arterna är typiska 
fjällarter, medan andra vistas normalt i fjällskog och omgivande myrar eller 
sjöar. 

Resultatet från dessa inventeringar av fågellivet i Dalafjällen används bland 
annat för att följa upp miljömålet Storslagen fjällmiljö och kommer att kunna 
hittas på miljömålsuppföljningens hemsida. Inventeringarna inom den 
regionala miljöövervakningen kommer att komplettera nationella 
inventeringsdata så att vi kan få regionala indikatorer för utvecklingen av 
Dalafjällens fågelliv. 

 

Länsstyrelsen Dalarna, mars 2016 

 

Björn Forsberg 

Chef Naturvårdsenheten  
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Sammanfattning 

Fjällfågelinventeringen i Dalarna har pågått sedan 2006 och har utförts i 
hela Dalafjällen. Tills idag ingår totalt 24 inventeringsrutter. I denna rapport 
beskrivs de olika rutterna, resultat från sammanställningen av data från de 
inledande årens inventeringar redovisas och dessutom rapporteras trender 
för hur det går för de vanligaste arterna.   

Totalt under inventeringen har drygt hundra arter observerats. Flest arter 
har setts i områdena i de västra delarna av Dalafjällen med områdena runt 
Drevsjön/Drevdalen och Härjehågna som de artrikaste rutterna. De sex 
vanligast observerade fågelarterna i fjällfågelinventeringen var lövsångare, 
ängspiplärka, bergfink, rödstjärt, ljungpipare och småspov.  

För de vanligare arterna har vi kunnat räkna ut trender för fåglarnas 
utveckling i Dalafjällen. För att få ett så bra dataunderlag som möjligt för 
uträkning av trenderna har också de standardrutter som gjorts i Dalafjällen 
inkluderats. Flera signifikanta trender har kunnat räknas fram. Följande 
arter har uppvisat signifikant negativa trender för perioden 2002 till 2014: 
kricka, fiskmås, rödvingetrast, grönsiska, gråsiska, sävsparv och bergfink. 
Arterna har alltså minskat i förekomst under perioden. Ingen art hade ökat 
signifikant. 

Utöver arttrenderna har trender för miljömålsindikatorerna för Storslagen 
fjällmiljö och Begränsad klimatpåverkan beräknats. De två indikatorerna för 
fjällmålet (kalfjäll och fjällbjörkskog) har varit stabila för Dalafjällen under 
perioden, även om de på nationell nivå har visat signifikanta och tydliga 
negativa trender för båda indikatorerna. Indikatorn för Begränsad 
klimatpåverkan har inte heller den någon signifikant trend, även om den på 
nationell nivå visat på en tydligt varmare indikation. 

Fjällfågelinventeringen är en viktig undersökning som bidrar till att öka 
kunskapen om fjällens fåglar och hur utvecklingen av miljömålsindika-
torerna för Storslagen fjällmiljö och Begränsad klimatpåverkan framskrider. 
Fåglar reagerar generellt sett snabbt på förändringar i miljön och framtida 
klimat- och markanvändningsförändringar, som påverkar vegetationen, kan 
därför komma att ge tydliga förändringar i fågellivet.  
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Inledning 

Dalafjällen är de sydligast belägna fjällen i Sverige, men ur ett skandinaviskt 
perspektiv är de dock belägna centralt i Skanderna eftersom en stor del av 
fjällkedjan fortsätter söderut i Norge. De speciella klimatiska förhållanden 
som råder i fjällen skapar karga och trädfria alpina områden. Kalfjället är 
det område ovanför skogsgränsen som saknar träd eller endast har enstaka 
träd. I Dalafjällen går skogsgränsen på cirka 950 meters höjd.  

Fågellivet i fjällen skiljer sig ganska mycket från fågelfaunan i de lägre 
liggande delarna av landskapet. Några arter häckar bara i fjällmiljö, andra 
har fjällen som sin huvudsakliga häckningsmiljö, men kan även häcka i 
andra miljöer. Fjällen har flera unika miljöer att erbjuda till de fåglar som 
söker sig hit för att häcka. Den rika tillgången på för fåglarna viktig föda gör 
fjällmiljön till en attraktiv häckmiljö. Fjällen kan också erbjuda stora ostörda 
miljöer utan vägar och bebyggelse, ibland även med stora urskogsartade 
områden.  

Tidigare har fågellivet i Dalafjällen undersökts vid enstaka tillfällen, 
exempelvis vid Fulufjället i början av 1970-talet (Larsson 1973) och i mitten 
av 1990-talet (Dahlström 1997). Myrfåglar har också inventerats i Dalarna 
och i Älvdalens kommun har ett trettiotal större fågelmyrar följts sedan 
slutet av 1970-talet (Grund 2014).  

Sedan 2002 har inventeringar av standardrutter i fjällen pågått, men 
eftersom endast någon enstaka standardrutt går uppe på fjället har ett behov 
av att få bättre data för de mer alpina miljöerna framförts. Detta behov har 
mötts genom att ett nätverk av fågelrutter, spritt över hela Dalafjällen, har 
skapats och som inventeras i regi av den regionala miljöövervakningen på 
Länsstyrelsen. Dessa rutter inventeras regelbundet sedan 2009.   

I denna rapport presenteras hur fjällfågelinventeringen genomförts. Alla 
rutter beskrivs och resultat från inventeringen redovisas. I en analys 
presenteras trender för de vanligaste fågelarterna och för några 
miljömålsindikatorer baserat på data både från standardrutter i fjällen och 
från de i denna inventering ingående fjällfågelrutterna.  
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Figur 1. Översiktskarta över Dalafjällen där de områden (RMÖ-ruta) som ingår i 
fjällfågelinventeringen är utmarkerade och namnsatta. 
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Metodbeskrivning 

Upplägget av fjällfågelinventeringen i Dalarna har successivt vuxit fram från 
de preliminära inventeringar som gjordes 2005. Sedan 2009 inventeras 
rutterna regelbundet. Nedan presenteras hur inventeringsrutterna lades ut i 
Dalafjällen, hur själva inventeringen går till samt hur data sammanställs och 
lagras. 

Inventeringsrutterna 
Inventeringen av fågel i Dalafjällen lokaliserades till 12 miljöövervaknings-
rutor (RMÖ-ruta, 5 km × 5 km stora). Dessa RMÖ-rutor valdes ut för att få en 
representativ täckning av Dalafjällens alla delar (figur 1). Varje RMÖ-ruta 
valdes ut genom att välja topografiska kartblad som har både fjällbarrskog 
och en övergångszon till kalfjäll.  

Figur 2. Ett exempel på hur de två rutterna i en RMÖ-ruta kan se ut, här 
Drevdalen/Drevsjörutterna (figur 1). Inventeringspunkter markeras med grön ring och 
är numrerade från 1 till 20. Inventeringslinjerna är markerade med blå heldragen linje. 
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I varje RMÖ-ruta inventeras två rutter (figur 2) och totalt finns således 24 
upplagda rutter. Rutterna är utlagda så att man under inventeringen får in 
ett stort antal arter, därför går de både på kalfjäll och i skog, samt att man 
gärna lägger dem så att man får in många intressanta fågelmiljöer, som 
myrar, bäckar, småvatten och sjöar. Rutternas längd varierar från 10 till 
12 km. Punkterna läggs ut med jämna intervall längs rutten, med ca 500 m 
mellanrum. Totalt finns 20 punkter på varje rutt (numrerade 1 till 20). Ofta 
läggs punkten ut på ett lämpligt spaningsställe som gärna får synas i 
terrängen, exempelvis ett träd, eller en markant sten.  

Inventeringslinjer finns mellan två på varandra följande punkter, totalt 19 
linjer per rutt. Linjernas längd varierar något men i regel är de runt 500 m 
långa. Linjerna behöver inte vara raka, utan kan följa terrängen, stigar och 
leder eller av den anledningen vara krökta. 

Inventeringens genomförande 
Fjällfågelinventeringen i Dalarna bedrivs som en kombinerad punkt- och 
linjeinventering. Punktinventeringen är upplagd på samma sätt som Svensk 
fågeltaxerings fria punktrutter. De kombinerade linje- och punktrutterna 
som inventeras i Dalafjällen har samma grundmetodik som Svensk fågel-
taxerings standardrutter (www.fageltaxering.lu.se). Den enda skillnaden är 
att rutternas geografiska upplägg är annorlunda.  

Här följer en kort beskrivning av inventeringsmetodiken. En mer detaljerad 
beskrivning presenteras på Svensk fågeltaxerings hemsida -
 www.fageltaxering.lu.se. Inventeringarna sker så snart efter snösmältningen 
som möjligt. I praktiken har det blivit från andra veckan i juni och de 
efterföljande två-tre veckorna.  

På varje punkt observerar man under en femminutersperiod. Punkt- och 
linjeinventeringen ses som två helt skilda inventeringar, så de fåglar som 
observeras under punkternas femminutersobservationer får inte noteras på 
linjerna såvida de inte även observeras före eller efter punktobservations-
tiden. De olika inventeringarna rapporteras också som två helt oberoende 
inventeringar. Detta innebär att dubbelräkning av enskilda fågelindivider är 
tillåten mellan linjer och punkter. 

Alla fåglar som hörts och setts på punkten/linjen noterades. Sedan 2013 
noteras även observationer av större däggdjur. Vid varje punkt eller linje 
noteras i anteckningsblock start- och sluttid samt att samtliga fåglar och 
större däggdjur som setts eller hörts räknas till antal. Ingen notis tas till kön, 
parbildning eller ålder i denna inventering. Handkikare har använts som 
optiskt hjälpmedel, och karta, kompass och GPS, för att hålla reda på 
orienteringen. 

 

http://www.fageltaxering.lu.se/
http://www.fageltaxering.lu.se/
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En älgko med kalv som observerats längs en av rutterna vid Drevsjön.  
Foto: Sebastian Kirppu. 

Vid det första inventeringstillfället beskrevs vegetationen i området runt 
punkten eller längs linjen enligt följande klasser: barrskog, fjällbjörkskog, 
rished, fjälläng, myr, sjö osv. Information om vegetationen finns även på 
vegetationskartan. Denna information ger värdefull information för senare 
analyser. 

Rådata matas in i Excel eller direkt i Access, för att senare samlas i en 
Accessdatabas. Data levereras till Svensk fågeltaxering för att årligen kunna 
fungera som rapportsystem för miljömålen, se vidare www.miljomal.se. Hur 
denna rapportering ska gå till redovisas i Green, Haas & Lindström (2016). 

De olika RMÖ-rutorna har inventerats med olika intervall (tabell 1). 
Rutterna vid Härjehågna inventerades inledningsvis varje år, men har inte 
inventerats de två senaste åren (2014 och 2015). Andra områden har 
inventerats mer regelbundet efter 2009. Vi har som målsättning att inventera 
alla rutter under en tvåårsperiod och då väljs rutterna ut så att det varje år 
inventeras RMÖ-rutor från de olika delarna av länet. Inventerare har under 
åren varierat något. Följande personer har inventerat under fjällfågel-
inventeringen i lite olika omfattning: Sebastian Kirppu, Raimo Laurila, Lars 
Hedlund, Uno Skog, Urban Gunnarsson, Per Gustafsson, Anders Heurlin, 
Ingela Källén, Fredrik von Euler, Fredrik Enoksson och Lars-Erik Nilsson. 

  

http://www.miljomal.se/
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Tabell 1. Inventerade fjällfågelrutter som inventerats mellan 2006 och 2015 i de olika 
RMÖ-ytorna. Numreringen anger vilka rutter som inventerats. 

Område 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Storfjället/Hemfjället       1 & 2  1 & 2  

Stornärfjället        1 & 2   1 & 2 

Lissfjället/Tangåfjället 
(Girådalen) 

   1 & 2  1 & 2   1 & 2  

Tangsjöarna 1 & 2   1  1 & 2    1 & 2 

Lillådalen 1 & 2   1 & 2  1 & 2  1 & 2   

Drevsjön 2   1 & 2  1 & 2   1 & 2  

Härjehågna 1 & 2 1 & 2 1 & 2 1 & 2 1 & 2 1 & 2 1 & 2 1 & 2    

Nipfjället        1 & 2  2 

Sömlinghågna/Häggingfjället     1 & 2   1 & 2   

Lillvätteshågna/Ulvsätern  1 & 2      1 & 2  1 & 2 

Juttulslätten      1 & 2  1 & 2  1 & 2 

Töfsingen/Slagusjön  2     1 & 2  1 & 2  

 

Sammanställning av data i denna rapport 
Utöver de rent beskrivande delarna av de olika inventeringsresultaten från 
rutterna görs också några mer generella sammanställningar av de insamlade 
inventeringsdata. Vid sammanställning av artobservationer redovisas i första 
hand observationer från linjeinventeringen, men punktuppgifter 
kommenteras om de skiljer sig från linjedata. Anledningen till att linjedata 
används är att det blir fler observationer under linjeinventeringen och att 
undersökningen därför blir stabilare.  

För de arter som observerats under inventeringarna redovisas resultaten på 
lite olika sätt beroende på hur många observationer som har gjorts av 
arterna. För de vanligare arterna har vi kunnat räkna fram trenddata med 
hjälp av Svensk fågeltaxering vid Lunds universitet (Green, Haas & 
Lindström 2016). Flera arter har för få observationer för att kunna räkna ut 
trender, vilket omöjliggör analyser baserat enbart på Dalafjällen. 
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Resultat och diskussion 

Flera delar presenteras i rapporten, bland annat beskrivs rutterna med 
naturförutsättningar och inventeringsresultat. Efter detta kapitel 
presenteras arterna, deras habitat och trendutveckling. Rapporten avslutas 
med en sammanfattande bild över Dalafjällens fåglar, vad som utmärker 
fågellivet och en kort diskussion om fjällfåglarnas utveckling i länet och vad 
som kan komma att påverka dem i framtiden.   

Fjällfågelrutter i Dalarna 
Under detta kapitel presenteras rutterna uppdelat på de 12 RMÖ-rutorna. 
Här ges information om rutterna och vilka naturförhållanden som finns längs 
dem. Resultaten från fågelinventeringarna som gjorts presenteras. 
Genomgången börjar med de södra rutterna.   

Storfjället/Hemfjället 
Detta är de två sydligaste rutterna i Dalafjällen och ligger i 
Transtrandsfjällen, söder om fjällvägen riksväg 70, söder om Högfjällshotellet 
och Lindvallens skidanläggning (figur 3).  

Rutt 1. Den västra rutten går från startpunkten söder om Sälens fjällkyrka 
söderut upp på Storfjället och vidare ner i Mossakalsgraven (figur 3). 
Därifrån vänder den upp norrut igen, över Storfjällets öppna hed och ner i 
Storfjällsgraven, som följs norrut till slutpunkten. En del små gölar passeras 
på kalfjället. Myrstråk finns främst i sänkorna. En bäck följs i norra delen av 
Storfjällsgraven.  

Rutt 2. Den östra rutten går upp på Hemfjället och vidare söderut mot 
Hemfjällsstugan (figur 3). Denna del har inslag av myrar och man passerar 
flera små gölar. Rutten tangerar Mellanfjällsgraven i ruttens södra del, 
därifrån viker rutten av åt nordöst, upp på Mellanfjället, som följs på de höga 
öppna platådelarna norrut till slutpunkten. 

Artuppgifter 
Inventeringarna har gjorts två gånger 2012 och 2014. Vid det första 
inventeringstillfället var inte vädret helt optimalt, då dimma och duggregn 
med tilltagande vind gjorde inventeringen svår. Detta återspeglas också i 
inventeringsresultatet, då få arter observerades 2012 (18 och 20) jämfört med 
2014 då 26 respektive 25 arter sågs på linjerna (tabell 2). Totalt har 38 arter 
observerats i området och då inkluderas rödbena och drillsnäppa från 
punkinventeringen.  
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Figur 3. Fjällfågelrutterna på Storfjället och Hemfjället i södra delen av Transtrands-
fjället.  

De vanligaste fåglarna i fjällskogen är bergfink, bofink, lövsångare, rödstjärt, 
trädpiplärka och uppe på kalfjället småspov, ljungpipare, stenskvätta och 
ängspiplärka (tabell 2). Några intressanta observationer är gärdsmyg, 
törnskata och gulärla och den relativt goda förekomsten av sävsparv på 
rutt 2. Artsammansättningen som helhet är inte så märkvärdig då de mer 
högalpina inslagen saknas. Man slås dock av den frekventa förekomsten av 
småspov och ljungpipare på fjällheden. Andra intressanta observationer är 
några dalripor samt i de mäktiga urskogspartierna där rika skogsfågel-
förekomster finns så som gärdsmyg, kungsfågel, talltita och rödstjärt. 

 

 



14 • Länsstyrelsen Dalarna 2016 • Fjällfågelinventeringen i Dalarna 2006 − 2015 

Tabell 2. Inventeringsresultat från linjeinventeringarna i RMÖ-rutan 
Storfjället/Hemfjället 2012 och 2014. 

Rutt  1 1 2 2 
År  2012 2014 2012 2014 
Bergfink  8 32 2 5 
Björktrast     2 
Bofink  11 12 6 1 
Buskskvätta  3 4 1 
Dalripa    1  
Domherre   2  1 
Dubbeltrast  3   
Fiskmås  1   5 
Gluttsnäppa   2  
Grå flugsn.  3   
Gråsiska   6   
Grönsiska 1 5   
Gulärla   2 2 3 
Gärdsmyg  1   
Gök  4 6 4 16 
Järnsparv  5 2 1  
Koltrast  2    
Kråka     5 
Kungsfågel 1 1   
Ljungpipare 7 13 5 23 
Lövsångare 43 63 61 53 
Orre   2  2 
Rödhake  2 1 1 1 
Rödstjärt  8 16 1 4 
Rödvingetrast 2 1 5 3 
Småspov  2 17 7 19 
St. hackspett  1   
Stenskvätta  2 2 5 
Sävsparv    6 6 
Talgoxe     1 
Talltita  1   1 
Taltrast  3 2 2 2 
Trädpiplärka 6 16 3 3 
Törnskata   1 2 
Ängspiplärka 12 67 22 64 
Ärtsångare  1  1 
Tot antal individer 119 280 138 229 
Tot antal arter 18 26 20 25 
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Stornärfjället 
Detta är den andra RMÖ-rutan i 
de sydliga Transtrandsfjällen. 
Området ligger norr om Tandå-
dalens skidanläggning och inne-
fattar huvudsakligen 
Stornärfjället (figur 4).  

Rutt 1. Denna östliga rutt följer 
den östra Närfjällsgraven norrut 
upp på Stornärfjället och vidare 
förbi Närfjällsstugan (figur 4). 
Där svänger rutten österut ner i 
dalgången mot Lägerdalsfjället 
och följer bäckdalen ner mot 
Myrflodammen, där rutten 
slutar. 

Rutt 2. Den västra rutten går 
norrut, efter en av Närfjälls-
gravarna, upp på och över Stor-
närfjället (figur 4). Norr om Stor-
närfjället går rutten ner i två 
djupa och stora raviner på 
Granfjällets västsluttning där 
rutten viker åter söderut. Sal-
dalskojan passeras och över-
kanten av Saldalen följs till slut-
punkten vid Närfjällets södra fot.  

Artuppgifter 
Inventeringar har utförts 2012 och 2015. Under 2015 var sommaren sen och 
då inventeringarna gjordes, den 15 juni, var det kallt och lite blåsigt. Detta 
ledde till att färre observationer gjordes. Totalt har 45 arter setts på 
rutterna, inklusive koltrast, kråka, kungsörn och rödvingetrast som enbart 
setts under punktinventeringen (tabell 3).   

Rutterna är relativt variationsrika med fjällbarrskog, fjällbjörkskog, fjällhed, 
branter och bäckdalar med riktiga granurskogar, dock saknas större vatten 
och myrar. De vanligaste fåglarna är lövsångare, bofink, rödstjärt, småspov, 
ljungpipare, trädpiplärka och ängspiplärka (tabell 3). De rena fjällfåglarna är 
inte så frekventa men ses regelbundet, till exempel dalripa, ljungpipare, 
småspov, ängspiplärka och stenskvätta. Två arter av rovfåglar har setts: 
tornfalk och kungsörn. Utöver detta har ringtrast och lavskrika setts, båda 
arterna är annars sällan observerade i fjällfågelrutterna. Flera lite sydligare 
arter observeras på linjen, som  ringduva och törnskata. 

En större bäckravin med granurskog i 
Stornärfjället östra rutten. Foto: Sebastian 
Kirppu. 
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Figur 4. Fjällfågelrutterna på Stornärfjället i norra delen av Transtrandsfjället.  

Stornärfjället är ett typiskt lågfjäll, men inslaget av branter, djupa dalgångar 
och fjällbäckar gör att artrikedomen är god. Den största andelen av fåglarna 
är typiska skogsfågelarter, men ett relativt inslag av mer utpräglade 
fjällfåglar finns (tabell 3).  

Tabell 3. Inventeringsresultat från linjeinventeringarna i RMÖ-rutan Stornärfjället 2012 
och 2015. 

Rutt 1 1 2 2 
År 2012 2015 2012 2015 
bergfink 8  10  
bofink 19 8 36 3 
buskskvätta 1  1  
dalripa   1  
dubbeltrast  2 5  
fiskmås  5   
gluttsnäppa  2   
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gransångare  1   
grå flugsnappare 2  7  
gråsiska 15 3 7  
grönsiska 3 3 41  
gulärla 1    
gärdsmyg 2   2 
gök 4 3 9 3 
järnsparv 4  1  
knipa 2    
korsnäbbar 2    
kungsfågel 3 11 7 2 
lavskrika    2 
ljungpipare 2 8 14 21 
lövsångare 48 81 74 24 
orre  2  3 
ringduva 1  2  
ringtrast 2 1   
rödhake 3  4  
rödstjärt 12 20 5 3 
småspov 7 11 25 16 
stenskvätta 1 3 2 7 
större hackspett 1 1   
svarthätta  1 1  
sävsparv  2   
talltita 2    
taltrast 4 3 7 1 
tjäder 1    
tofsmes 1 2 6  
tornfalk  3   
tornseglare 1    
trädpiplärka 12 5 19 5 
törnskata    1 
ängspiplärka 8 19 15 11 
ärtsångare 1  2  
Totalt antal individer 173 200 301 104 
Totalt antal arter 30 24 24 15 
 

Lissfjället/Tangåfjället (Girådalen) 
Denna RMÖ-ruta ligger i södra delen av Fulufjällets nationalpark. Centralt i 
området ligger Girådalen och källflödena till Gira, som senare rinner ut i 
Görälven vid norska Ljördalen. Sluttningarna ner mot Gira är ibland 
svårframkomliga, branta och blockrika. Delar av RMÖ-rutan inventerades 
1997 vid Fulufjällsinventeringen (Dahlström 1997) 

Rutt 1. Den östra rutten startar med en brant stigning österut upp på 
Summelfjället och viker av norrut längs höjdryggen vid Tangåfjället (figur 5). 
Därefter viker rutten av tillbaka ner i dalgången, längs Lissfjällsbäckens 
bäckdal mot Furuhögstugan där rutten slutar. Rutten går till största delen 
uppe på det öppna fjället, det är bara i början och slutet av rutten som 
skogsområden passeras. 
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Vy över fjällandskapet vid Lillfjället/Tangåfjället (Girådalen) med dalgångar som skär 
igenom fjällheden. Foto: Sebastian Kirppu. 

Rutt 2. Den västra rutten följer inledningsvis Gira norrut och upp, förbi 
Girådalssätern och Lissfjället. Därefter svänger man tvärt av österut och 
rundar Lissfjällets topp söderut. Rutten avslutas vid Lissfjället södra del. 
halva denna rutt går i skogsområdet längs Gira och andra halvan i öppen 
fjällhed. 

Artuppgifter 
Rutterna har inventerats vid tre tillfällen 2009, 2011 och 2014. Under första 
inventeringen var vädret kallt och blåsigt, men vid de andra tillfällena bra. 
Under 2014 var snötäcket uppe på fjället ganska utbrett eftersom snödjupet 
under vintern varit stort och våren kall. Antalet arter och individer speglar 
också inventeringsförhållandena, då 2009 års inventering endast hade ca 50 
% av antalet bokförda individer jämfört med de andra två åren (tabell 4). 
Utöver det som setts på rutterna har gråsiska noterats under punktinven-
teringen. Totalt har således 43 arter observerats i området.  

Rutt 2 är betydligt mer artrik än rutt 1, vilket speglar att den går i mer 
varierad terräng, där både ett stort antal skogsfåglar (bofink, grå 
flugsnappare, gärdsmyg och järnsparv) och fåglar knutna till vatten (knipa 
och drillsnäppa) kan ses (tabell 4). På rutt 1 har mer av fjällhedens fåglar 
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Figur 5. Fjällfågelrutterna på Lissfjället/Tangåfjället (Girådalen) i södra delen av 
Fulufjället.  

observerats (ljungpipare, småspov, stenskvätta och ängspiplärka). Vid 
inventeringen 2014 sågs snösparvar födosöka på de snöfläckar som låg kvar 
uppe på fjället. De vanligaste arterna är bergfink, bofink, lövsångare och 
ängspiplärka.  

Några rovfåglar har även observerats - sparvhök, tornfalk och stenfalk. 
Längs starkt forsande sträckor blir det i ljudbilden svårt att urskilja de 
ibland svaga fågelsångerna. Vid inventeringarna har även älg och rådjur 
observerats. 

Artsammansättningen är sig lik från Fulufjällsinventeringen 1997 
(Dahlström 1997), men i och med att ett större område inventerats här så har 
också fler arter påträffats.  
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Tabell 4. Inventeringsresultat från linjeinventeringarna i RMÖ-rutan 
Lissfjället/Tangåfjället (Girådalen) 2009, 2011 och 2014. 

Rutt  1 1 1 2 2 2 
År  2009 2011 2014 2009 2011 2014 
Bergfink  4 4 7 16 16 29 
Bofink   2 4 14 34 10 
Buskskvätta     2  
Dalripa  4 3 3 5 3 1 
Drillsnäppa  1   4 4 
Dubbeltrast   2 1 3 1 
Fiskmås      1 2 
Forsärla    2   1 
Grå flugsn. 1   1 5 1 
Grönbena      3 
Grönsiska   2 5 2 6 
Gulärla    1    
Gärdsmyg 2   6 1 2 
Gök  2 3 4 3 5 3 
Göktyta       1 
Järnsparv     1 3 3 
Knipa      2  
Koltrast     3   
Kungsfågel   1 3 4 1 
Ljungpipare 5 19 23 1 4 10 
Lövsångare 11 19 20 32 58 59 
M. korsnäbb  2   16  
Rödhake  1   1 3 2 
Rödstjärt  3  2 3 7 17 
Rödvingetrast     1 1 
Småspov  3 17 16 5 7 8 
Snösparv    2   1 
Sparvhök      1  
Stenfalk      1  
Stenskvätta 1 9 19 2 5 8 
Strömstare 1 1  1 1 1 
Svarthätta     1  
Svartmes      1  
Sv-v flugsn.    1  1 
Sävsparv   1 5 2 2 4 
Talgoxe      1  
Talltita      3  
Taltrast     6 2 2 
Tornfalk       1 
Trädpiplärka  1  5 4 6 
Ängspiplärka 8 39 67 3 43 23 
Ärtsångare    1 1  
Totalt antal individer 46 121 180 121 247 212 
Totalt antal arter 13 14 17 24 34 30 
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Tangsjöarna/Särnmansjöarna 
Ungefär mitt i Fulufjällets naturreservat ligger RMÖ-rutan 
Tangsjöarna/Särnmanssjöarna. Rutterna går till stor del uppe på 
Fulufjällsplatån, där också ett flertal sjöar och myrar ligger (figur 6). Detta 
område inventerades också till delar vid Fulufjällsinventeringen 1997 
(Dahlström 1997).  
Rutt 1. Den västra rutten börjar på fjällheden vid Rörtjärnen, sedan följs 
leden söderut till Tangsjöstugan då man passerar Vedetjärnen och ser Särn-
manssjöarna (figur 6). Från Tangsjöstugan går en slinga åt nordväst mot 
Videbäcken, där rutten vänder söderut mot Bergån, som följs tillbaka till 
Tangsjöstugan.  
Rutt 2. Den östra rutten börjar vid Tangsjöstugan och går västerut förbi 
Tangsjöarna mot Göljåsjön (figur 6). Där viker rutten av norrut längs 
Göljåstugans västra strand och vidare längs sluttningen. Därefter viker 
rutten västerut upp mot Särnmanssjöarna, som följs längs deras östra kant 
norrut och vidare ner i Klordalen. Rutten avslutas i nedre delen av 
Klordalen. Denna rutt har vid några tillfällen följts i motsatt riktning. 

 
Figur 6. Fjällfågelrutterna Tangsjöarna/Särnmanssjöarna i centrala delarna av 
Fulufjällets nationalpark.  
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Artuppgifter 
Tangsjöarna/Särnmanssjöarna har inventerats vid fyra tillfällen 2006, 2009, 
2011 och 2015 (tabell 1). Under 2009 blev bara rutt 1 inventerad. Väderleken 
har vid alla tillfällen varit bra. Området är artrikt och totalt har 49 arter 
noterats på rutterna (tabell 5) inklusive rödvingetrast på en punkt. I 
samband med inventeringarna sågs också mosnäppa 2015. Normalt ses fler 
fåglar på rutt 2 än på rutt 1 (tabell 5), vilket kan förklaras med den större 
variationen i naturförhållanden i den östra rutten. Rutt 2 har både inslag av 
fjällbjörkskog och några brantmiljöer med till exempel ringtrast.  

Rutterna vid Tangsjöarna är ett av två områden i fjällfågelinventeringen där 
vi har observerat lappsparv. Utöver detta har de i Dalafjällen sällsynta 
vadarna brushane, kärrsnäppa, mosnäppa och smalnäbbad simsnäppa 
noterats. De vanligaste arterna på rutterna är ängspiplärka, stenskvätta, 
småspov och ljungpipare. Fiskmås och silvertärna är också vanliga i sjöarna. 
Sjöarna sätter stark prägel på fågellivet med observationer av bläsand, 
kricka, knipa, sjöorre, vigg, alfågel, storlom, storskrak, sångsvan och svärta. 
Blandningen mellan myrar, bäckar och sjöar gör att flera typiska myrfåglar 
är vanliga - gluttsnäppa, grönbena, gulärla, rödbena och sävsparv. Två arter 
av rovfåglar har setts under inventeringarna tornfalk och stenfalk. Inga 
observationer av jaktfalk har gjorts även om konstaterade häckningar finns 
vid Njupeskär.  

Jämfört med de fågelobservationer som gjordes under Fulufjällsinvente-
ringen 1997 så är artsammansättningen sig relativt lik. Det är dock inte helt 
överlappande områden som inventerats, så jämförelserna haltar något. I 
inventeringarna av dessa två fjällfågelrutter har inte observationer av 
blåhake eller lavskrika gjorts, men istället lappsparv, kärrsnäppa och 
smalnäbbad simsnäppa setts. Sammantaget är detta område ett av de mest 
intressanta vad gäller artsammansättning.   

 

Tabell 5. Inventeringsresultat från linjeinventeringarna i RMÖ-rutan 
Tangsjöarna/Särnmanssjöarna 2006, 2009, 2011 och 2015. 

Rutt  1 1 1 1 2 2 2 
År  2006 2009 2011 2015 2006 2011 2015 
Alfågel    4   1  
Bergfink       5 7 
Bläsand     2 5 2 3 
Brushane  1       
Buskskvätta       1 
Dalripa   2   2 1  
Drillsnäppa  1 2 1 2 5 2 
Dubbeltrast      2  
Enkelbeckasin     1   
Fiskmås  21 15 5 11 4 10 15 
Fisktärna       1  
Gluttsnäppa 2    1 3  
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Gråsiska  1     1  
Gräsand      1 3  
Grönbena 1 1 4 2 1 6 4 
Grönsiska  1   1 1 2 
Gulärla  4 1 3  4 11 5 
Gök  12 1 2 2 3 9 6 
Järnsparv        1 
Knipa      10 3 6 
Korp   4      
Kricka  6 2 2 4 7 1 1 
Kärrsnäppa  2   1  3 
Lappsparv    3   2 
Ljungpipare 13 10 18 36 17 11 28 
Lövsångare   5  9 44 37 
M. korsnäbb       5 
Ringtrast       1 2 
Rödbena  3 4 1 9 3 1 8 
Rödstjärt        3 
Silvertärna 3 2 2 2  1 1 
Sjöorre  15 11 3 9 2  2 
Skogssnäppa 1       
Skrattmås  1      
Smalnäbbad simsnäppa     4  4 
Småspov  34 6 11 26 13 9 15 
Stenfalk     2   1 
Stenskvätta 5 3 10 13 5 19 16 
Storlom     2 1 1 5 
Storskrake   2   7  
Svärta     1    
Sångsvan     2  2  
Sädesärla  2       
Sävsparv      1 20 6 
Taltrast       1 1 
Tornfalk     1    
Trädpiplärka      2  
Vigg  7 3 10  5 7 2 
Ängspiplärka 74 53 68 100 49 76 63 
Totalt antal individer 205 123 152 228 152 267 257 
Totalt antal arter 18 19 17 19 25 32 31 
 

Lillådalen 
Området ligger i nordvästra delen av Fulufjällsmassivet och rutterna går 
både i Lillådalens naturreservat och in i Fulufjällets nationalpark (figur 7). 
Rutterna går mest i fjällbarrskog, både gran- och talldominerade partier, men 
även i fjällbjörkskog och stora myrområden. Dessutom skär Fulubågan och 
dess tillflöden av området, så endast halvöppen fjällhed ingår i det 
inventerade området. RMÖ-rutan tangerar bara det område som 
inventerades under Fulufjällsinventeringen (Dahlstöm 1997), vilket gör 
jämförelser svåra.  
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En av de större bäckarna som passeras under rutterna vid Lillådalen.  
Foto: Sebastian Kirppu. 

Rutt 1. Den norra rutten börjar strax norr om utkikstornet på Erik-
Knutsåsen (figur 7). Därifrån går rutten österut i ett skogs- och myrlandskap 
vidare förbi Gammelvallen och upp på norra delen av Gammelvallsåsen och 
Storbäcksåsen. Vid Likölen vänder rutten tillbaka västerut efter Storbäcken, 
söder om Storbäcksåsen, vidare över Gökkällan och Bellebäcken och tillbaka 
till Erik-Knutsåsen. 

Rutt 2. Den södra rutten utgår från en höjd söder om Erik-Knutsåsen (figur 
7), därifrån går rutten sydsydöst ner mot Bellebäckens källområde. Sedan 
viker rutten österut upp på norra delen av Slättåsen och vidare österut runt 
Stor-Rundhån och söderut mot Erikänget. Där svänger rutten av västerut, 
upp över Slättåsen förbi Avundskölen och en liten bit norrut till slutpunkten.   

Artuppgifter 
Rutterna har inventerats 2006, 2009, 2011 och 2013 (tabell 1). Väderför-
hållanden har varit bra vid samtliga inventeringstillfällen. Rutan är artrik 
och totalt har 61 arter setts i RMÖ-rutan, inklusive storskrak som setts 
under punktinventeringen. Orsaken till artmångfalden kan vara att fler arter 
är vanligt förekommande i skog och myr än uppe på fjällheden. Det verkar 
inte vara någon större skillnad mellan artrikedomen mellan rutterna. 
Intressant är också att ca 30 arter ses vid samtliga tillfällen (tabell 6), men 
vilka arter som observeras varierar över tiden. 
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Figur 7. Fjällfågelrutterna i Lillådalens i nordvästra delen av Fulufjällsmassivet.  

Fåglar som är vanliga i skog och myr är vanliga i Lillådalsrutterna; bergfink, 
lövsångare, rödstjärt och gluttsnäppa. Dessutom är en del fåglar som man 
vanligen ser uppe på fjällheden, också förekommande på de större öppna 
myrarna, till exempel ljungpipare, småspov och ängspiplärka. Även gulärla 
som främst finns runt vatten, är relativt vanlig i området. Fem arter av 
rovfåglar och ugglor har setts på rutterna, blå kärrhök, fjällvråk, hökuggla, 
kungsörn och tornfalk, men oftast bara med enstaka individer.  

Tabell 6. Inventeringsresultat från linjeinventeringarna i RMÖ-rutan Lillådalen 2006, 
2009, 2011 och 2013. 

Rutt  1 1 1 1 2 2 2 2 
År  2006 2009 2011 2013 2006 2009 2011 2013 
Bergfink  17 27 16 8 20 10 57 21 
Björktrast   1       
Blå kärrhök 1        
Bofink  3 2 9 1 2  5 6 
Buskskvätta 1  3 3 1 1 4 4 
Dalripa   2 6 4 1 1 6 1 
Domherre   1       
Drillsnäppa    1 3  1  
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Dubbeltrast 3  4   1 1 3 
Enkelbeckasin 2 1 1 3   1 6 
Fiskmås     3   3  
Fisktärna   2       
Fjällvråk     1     
Gluttsnäppa 11 4 7 4 6 1 2 6 
Grå flugsn.  1  1   4 3 
Gråsiska  2        
Gräsand      1   1 
Grönbena 1  7  7 1 6 2 
Grönfink  1  1      
Grönsiska 14 27 2  1 5  5 
Gulärla  4 6 18 7 5 3 20 10 
Gök  6 4 2 1 5 4 11 6 
Göktyta  1       2 
Hökuggla        1  
Järnsparv  1 2 1 1 1  2 1 
Knipa       1   
Koltrast  1        
Korp    2   1   
Korsnäbb sp 2 26 12 20 6 20  1 
Kricka  1      1  
Kråka  4    5 3  2 
Kungsfågel 1 3  2   1  
Kungsörn     2     
Ljungpipare 1 8 4 1 10 6 12 5 
Lövsångare 49 56 72 49 36 26 116 47 
M. korsnäbb         
Orre    1   1 4 2 
Ringduva  1        
Rödhake    1   1   
Rödstjärt  17 17 19 12 8 16 10 12 
Rödvingetrast  1  1 3    
Silvertärna       1  
Skogssnäppa     1    
Småskrake     1    
Småspov  5 4  8 14 10 12 3 
St. hackspett  1 1      
Stenskvätta    1 1  1  
Svartmes        2  
Sv-v flugsn. 2 2 1 2    2 
Sångsvan          
Sävsparv  1 1 5 2 4 2 9 2 
Talgoxe   2 5  1   3 
Talltita   1 3  1 1   
Taltrast  3 6  4 5 3 5 4 
Tjäder   1   1    
Tornfalk    1  2 1  1 
Tretåspett 1        
Trädpiplärka 4 6 12 6 3 3 17 6 
Ängspiplärka 15 15 1 9 13 1 13 15 
Ärtsångare 1 2    2 1 1 
Totalt antal individer 177 232 217 157 168 125 329 257 
Totalt antal arter 32 30 28 27 30 26 30 30 
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Drevdalen/Drevsjön 
Detta område ligger på båda sidor om Drevsjön i Drevfjällens naturreservat, 
nordväst om Gördalen. Rutterna går både uppe på öppen fjällhed, i fjällskog 
och på myrar, dessutom finns flera vatten i området, bland annat Drevsjön, 
Rödfjällsjön, Trolltjärnen och Fisketjärnen (figur 8). 

Drevsjön ligger inklämd i dalen mellan två fjäll. Foto: Sebastian Kirppu. 

Rutt 1. Den västra rutten börjar strax norr om Drevsjösätern och går 
västerut och vidare norrut på Drevsjöns västra sida, huvudsakligen genom 
fjällskog (figur 8). Norr om Drevsjön viker rutten av västerut runt Rödfjället 
och söderut förbi Rödfjällstjärnen på dess västra sida. Rutten fortsätter 
söderut till Trolltjärnen där den viker av österut mot Drevsjösätern och 
ruttens slutpunkt.  

Rutt 2. Den östra rutten börjar norr om Drevsjösätern och går norrut läng 
leden på Drevsjöns östra sida huvudsakligen genom grandominerad fjällskog 
(figur 8). Inventeringslinjen fortsätter norrut till Äventjärnens södra spets 
där den svänger av österut för att snart vika av i sydlig riktning. Här 
passerar man myrar och småtjärnar i det flacka lågfjället till man når 
Gettjärnen, då rutten viker av västerut förbi Västra Fisktjärnen och vidare 
till slutpunkten.  
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Figur 8. Fjällfågelrutterna vid Drevsjön/Drevdalen i Drevfjällens naturreservat nordväst 
om Gördalen.  

Artuppgifter 
Rutterna inventerades 2006, 2009, 2011 och 2014, men rutt 1 blev inte 
inventerad 2006. Väderförhållandena har varit bra vid inventerings-
tillfällena. RMÖ-rutan är mycket artrik och totalt har 74 arter observerats 
under inventeringarna (tabell 7), inklusive koltrast, smålom, grönsångare och 
gransångare som observerats vid punkterna. Anledningen till artrikedomen 
kan vara att många biotoper täcks in. Speciellt viktigt är de större sjöarna 
och tjärnarna uppe på fjället.  

Flera arter som annars är ovanlig i Dalafjällen har observerats på dessa 
rutter, till exempel kärrsnäppa, myrsnäppa, brushane, lappsparv, varfågel, 
smalnäbbad simsnäppa, snösparv och svarthakedopping. De fem vanligaste 
arterna i området är annars lövsångare, bergfink, rödstjärt, ljungpipare och 
gulärla (tabell 7). Några enstaka observationer av mer utpräglade fjällfåglar 
som snösparv och fjällripa har gjort.  



Fjällfågelinventeringen i Dalarna 2006 − 2015 • Länsstyrelsen Dalarna 2016 • 29 

Sammantaget är det dock sjöfåglarna som präglar Drevsjö-rutan med ett 
stort antal arter som exempelvis storlom, alfågel, bläsand, vigg, sjöorre, 
svärta, smalnäbbad simsnäppa och havsörn, tillsammans med det stora 
antalet skogsfågel. Bland rovfåglarna har havsörn, tornfalk och stenfalk 
setts. Några djur har också setts på rutterna, älg vid tre tillfällen (2006, 2009 
och 2014) och fjällämmel under lämmelåret 2011 års inventering. 

Tabell 7. Inventeringsresultat från linjeinventeringarna i RMÖ-rutan Drevsjön 2006, 
2009, 2011 och 2014. 

Rutt 1 1 1 2 2 2 2 
År 2009 2011 2014 2006 2009 2011 2014 
alfågel 1 2 2     
bergfink 14 11 36 18 14 28 75 
bläsand  2 1 1   2 
bofink 2 4 8 3 4 5 3 
brushane  3      
buskskvätta 2 1 1 1 1 3 1 
dalripa 2 7 6 3 3 6 4 
drillsnäppa      1 1 
dubbeltrast 1   1 1   
enkelbeckasin    1  2 3 
fiskmås 3 4 13 2 6 4 3 
fjällripa 2       
gluttsnäppa  1 9 5 1 6 4 
grå flugsnappare 1 2 2  2 3 2 
gråsiska     1 3  
gräsand 2    1  2 
grönbena 1 5 13 4 2 11 6 
grönfink      1  
grönsiska 7 2 6 4 17 4 11 
gulärla 2 6 8 10 5 30 9 
gärdsmyg       1 
gök 3 6 9 7 4 11 8 
havsörn  1      
järnsparv  4 4 2  2 3 
knipa 1 6 13    1 
korsnäbbar  5 1 5 4 10 5 
kricka  3 3  1 6 4 
kråka    8   1 
kungsfågel 3 2 5 1 1 1 4 
kärrsnäppa 2 5 3 1    
lappsparv  2      
lavskrika       1 
ljungpipare 4 13 37 8 3 18 9 
lövsångare 24 43 91 49 62 107 126 
myrsnäppa      2  
orre 1       
rödbena 2 3 5 1  2  
rödhake 1 1 1   4  
rödstjärt 8 6 11 12 9 13 17 
rödvingetrast  1 4 6 1 3 14 
silvertärna  3 9   1  
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sjöorre  3  5 10 1 2 
smalnäbbad simsnäppa 2 2     3 
småspov 1 1 17 8 1  2 
snösparv  2      
stenfalk  2 4 1  1  
stenskvätta  2 1     
storlom      1 3 
storskrake  1  1    
större hackspett      1  
svarthakedopping      1  
svartvit flugsnappare 2 2   2 3  
svärta    9    
sångsvan   10  2  3 
sädesärla   1     
sävsparv  4 9 5 1 8 16 
talgoxe  1 1 1  5  
talltita 1 1   3   
taltrast 3 6 5 7 5 11 14 
tjäder   1   2 1 
tofsmes  1      
tornfalk   1     
tretåig hackspett      2  
trädgårdssångare    1    
trädpiplärka 1 1 1 7 2 10 19 
varfågel  1      
vigg  2   4 4 4 
ängspiplärka 12 28 67 45 16 67 66 
ärtsångare 2 1 4 1    
Totalt antal individer 117 216 423 252 189 405 453 
Totalt antal arter 32 48 39 36 31 42 38 

 

 
Härjehågna/Röskåsen 
Härjehågna/Röskåsen-området är beläget i Dalarnas allra västligaste spets i 
Drevfjällens naturreservat på gränsen mot Norge. Rutterna går till stor del i 
fjällbarrskog men även upp på den öppna fjällheden. Inslag av myrar och 
sjöar berikar med en variation av biotoper.  

Rutt 1. Den sydvästra rutten börjar vid Röskåsens fäbod och har 
inledningsvis östlig riktning. Efter ca 1,5 km, vid ett myrstråk, viker rutten 
tillbaka västerut upp mot Gråhön, som passeras på dess nordsluttning och 
fortsätter ner mot Röskåstjärnen. Från tjärnen går rutten upp mot 
Härjehågna, men svänger strax av åt nordväst runt Kartloken och vidare på 
samma höjdnivå mot riksgränsen, som följs ytterligare ett stycke norrut. 
Därefter svänger rutten tvärt söderut förbi Motståndskojan och tillbaka mot 
Röskåsen genom fjällurskogen. 
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Det opåverkade myrmosaiklandskapet öster om Härjehågna i Drevfjällets 
naturreservat sett från Gråhön. Foto: Sebastian Kirppu.  

Rutt 2. Den nordöstra rutten startar strax norr om Röskåsen och följer leden 
norrut förbi Lorttjärnen och till Busjön. Vid sjön viker rutten av söderut förbi 
Harrsjön och Rövhålstjärnen och följer sedan Röskåsbäcken åter till fäboden, 
där rutten slutar. Denna rutt går mest genom fjällbarrskog med stort inslag 
av myrar, sjöar och vattendrag. 

Artuppgifter 
Härjehågna/Röskåsen-rutterna har inventerats vid flest tillfällen - 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 och 2013 (tabell 1). Väderleken var 2013 
något blåsigt, vilket kan ha bidragit till de få observationerna (tabell 8). 
RMÖ-rutan är artrik med 77 observerade arter (tabell 8), inklusive smålom, 
grönfink, tofsvipa och lärkfalk, som endast har noterats vid punktinven-
teringarna. Inventeringsrutterna är lite olika, med rutt 2 som är skogs- och 
sjödominerad, medan rutt 1 har stort inslag av öppen fjällmark. 

Flera ovanliga arter har observerats på rutterna, exempelvis ringtrast, 
sädgås och varfågel, samt rovfåglar som fiskgjuse, tornfalk, stenfalk och 
lärkfalk. Sädgås noterades här på den enda rutten i fjällfågelinventeringen i 
Dalarna.  

Att rutterna var ganska olika i biotopsammansättning visar sig också i 
artsammansättning. De vanligaste arterna på rutt 1 var lövsångare, 
bergfink, småspov, trädpiplärka och ängspiplärka, medan för rutt 2 var 
lövsångare, bergfink, rödstjärt, gluttsnäppa och bofink vanligast. 
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Figur 9. Fjällfågelrutterna vid Härjehågna/Röskåsen i Drevfjällens naturreservats 
västra spets på gränsen mot Norge.  

Drillsnäppa, lavskrika, sjöorre och tornseglare observerades bara på rutt 2. 
På rutt 1 gjordes de enda observationerna av orre, ringtrast, stenskvätta och 
ängspiplärka (förutom två individer på rutt 2). Fjällripa sågs oftast på det 
högst belägna områdena på Härjehågna (rutt 1), annars var dalripan 
vanligare på denna rutt (tabell 8).     

Sammantaget kan man konstatera att området som helhet är mycket artrikt, 
dels beroende på att en stor inventeringsinsats har gjorts här, men 
huvudsakligen beroende på att det är så variationsrikt, med orörda skogar, 
myrar, bäckar, sjöar, tjärnar, öppet fjäll och brantmiljöer.  
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Tabell 8. Inventeringsresultat från linjeinventeringarna i RMÖ-rutan 
Härjehågna/Röskåsen från åren 2006 till 2013. 
 

Rutt 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 
bergfink 30 23 20 17 17 15 38 2 15 22 24 25 29 20 16 
björktrast 4 3 6 2 1 2   1 3 2  1 2 1 
bläsand   4        1     
bofink 4 1 4   4 4   2 3 4 10 9 6 
buskskvätta     1           
dalripa 2 2 4 1 1 3 2 3     4   
domherre    2     1      1 
drillsnäppa         2 1 6 1 5 3 2 
dubbeltrast       2  2 4 4 2 2 1 2 
enkelbeckasin 2 1  2  3 1  2  3   1  
fiskgjuse 1               
fiskmås 2 1       5 1 3 4 3   
fisktärna  1       2       
fjällripa    1  1 1         
gluttsnäppa 2  3 1 1 3  1 12 9 6 7 11 7 3 
gransångare      1          
grå flugsnappare   1   1 1  1  5 4 14 1 1 
gråsiska  4 2 1 2 6 1  1 6 1 2 1   
grönbena  1    1 2  1   1 3 8  
grönsiska 1 2 9 9 4 4 6  7 17 3 3 8 3  
gulärla     1 1   3 5 7 3 4 4  
gärdsmyg          1      
gök 5 5 5 6 2 8 10 3 1 2 2 2 4 6  
göktyta           1  1   
järnsparv   2 2 1      4 1 2 3 2 
knipa 1 1       1 1 1 4 2 4 3 
koltrast             2   
korp       1        1 
korsnäbbar 4 3 2 20 1    17 7 36 6 71 1  
kricka     1    2 1   1 3  
kråka 1 1 1 1  2    2   2 1  
kungsfågel     1  1     1  3 2 
lavskrika          4   4 1  
ljungpipare 2 2 4  3 3 6 1       1 
lövsångare 78 55 58 38 46 47 115 27 55 51 45 26 51 37 31 
orre  5 5 1 5 1        1  
ringtrast   1  2 1 1 1        
rödbena             1   
rödhake  1     2  1  1  2 1  
rödstjärt 4 4 1 4 5 10 6 1 12 22 29 16 35 12 13 
rödvingetrast 2 2 4 1 3 3  1 2 2 7  2   
silvertärna  1              
sjöorre           2  2   
skogssnäppa   1        2   1  
skrattmås         1       
småspov 12 8 7 6 7 6 3 1 1  1 1 5 2 1 
spillkråka           1     
stenfalk   1 2            
stenskvätta 4 12 10 6  5 18 2        
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storlom        1 3 1   3 2 1 
storskrake         3 2 1 1  1  
större hackspett       1  1 2 3 1 3 5  
svarthätta  1           1   
svartvit 

 
   1      6 5 3 10 5 1 

sångsvan             2   
sädgås             1   
sävsparv 3 4 3 1  3 2   1 1     
talgoxe      1     1  3 1 4 
talltita 1    1 1 3  1 5 2 1 4  3 
taltrast 6 3 1 5 1 7 6 1 4  4  5 4 3 
tjäder            1  1  
tofsmes            1    
tornfalk  2              
tornseglare         4  3 3    
trana              2  
tretåig hackspett   1             
trädgårdssångare              1  
trädkrypare             1   
trädpiplärka 5 12 10 3 4 9 7  1 2 1 2 4  2 
varfågel    1            
vigg       2   2      
ängspiplärka 32 23 23 15 17 23 33 10       1 
ärtsångare 1   1   1    1 1    
Tot. ant. individer 209 184 193 150 128 175 276 55 165 187 222 127 319 157 101 
Tot. ant. arter 25 29 28 27 24 29 28 14 31 28 36 28 40 34 23 

 

Nipfjället 
Området är högt beläget i Nipfjällsmassivet öster om Idre och delar av rutten 
går på över 1100 m höjd, vilket är den högsta höjden bland fjällrutterna (figur 
10). Rutterna går till ganska stor del på det öppna fjället, men även till stor 
del i fjälldalar med fjällskog och på myrområden. Större vatten saknas. 

Rutt 1. Den sydöstra rutten inleds strax öster om parkeringen vid Lillnipen 
och fortsätter österut ner mot Foskan, som följs norrut nästan upp mot 
Ulandshögen (figur 10). Där viker rutten av österut runt Svartfjället och 
tangerar Idreflöten. Här vinklar rutten norrut förbi Ulandstjärnen och upp 
mot Torråsen, där rutten svänger tillbaka åt sydväst mot Ulandstjärnen igen 
till slutpunkten. 

Rutt 2. Den nordöstra rutten startar nordväst om Ulandshöjden och följer 
leden norrut mot och förbi Ulandsstugan (figur 10). Rutten viker av österut 
på Ulandshögens norra sida där den på högens nordöstra sida viker av norrut 
och vidare västerut uppför bäckdalen upp mot Uggarna. Därefter går rutten i 
en brant stigning söderut upp och förbi på Mulens topp på dess västra sida. 
Slutligen följs leden på Nipfjällets östra sida tillbaka mot parkeringen vid 
Lillnipen där rutten slutar. 
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Figur 10. Fjällfågelrutterna i Städjan-Nipfjällets naturreservats öster om Idre.  

Artuppgifter 
Nipfjälls-rutterna har inventerats vid två tillfällen 2013 och 2015 (tabell 1). 
Vid senaste inventeringen blev bara rutt 2 gjord på grund av dåligt väder. 
Totalt har 36 arter noterats på rutterna, vilket med den inventeringsinsats, 
som är gjord, får anses vara relativt bra. Det är också oftast riktigt blåsigt då 
man kommer upp på högre höjder, vilket försvårar inventeringen.   

De vanligast noterade arterna på rutterna är lövsångare, ängspiplärka, 
bergfink, korsnäbbar och rödstjärt (tabell 9). Fjällripa förekommer uppe på de 
högre kalfjällsområdena annars har inte så många fjällarter noterats förutom 
de på fjällheden förekommande arterna ängspiplärka och stenskvätta. Några 
myrfågelarter har observerats på rutterna, till exempel gluttsnäppa, 
grönbena och gulärla. Annars är det mycket skogsarter noterade på rutterna 
exempelvis bergfink, gärdsmyg, järnsparv, korsnäbb, rödstjärt, trädpiplärka 
och tretåig hackspett (tabell 9). Bland rovfåglarna har stenfalk setts.  

I området, som har stora alpina inslag, har inte så många rena fjällarter 
noterats även om arter som snösparv och fjällpipare noterats i närheten av  
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Nipfjället bakom en död granklon. Mycket snö ligger kvar även i början av juni.  
Foto: Sebastian Kirppu. 

rutterna. Däremot dominerar skogs- och myrarter artsammansättningen i 
Nipfjällsområdet. Fler inventeringar måste göras för att man ska få en klar 
bild över artsammansättningen i RMÖ-rutan.  

Tabell 9. Inventeringsresultat från linjeinventeringarna i RMÖ-rutan Nipfjället från åren 
2013 och 2015.  

Rutt 1 2 2 
År 2013 2013 2015 
bergfink 9 22 17 
bofink 3   
dalripa 1   
domherre 1 1  
dubbeltrast  1  
fiskmås  1 3 
fjällripa  4 8 
gluttsnäppa 3 2 4 
grönbena   1 
grönsiska 2 2  
gulärla  2 1 
gärdsmyg 1   
gök 1 3 2 
järnsparv 1  1 
korsnäbbar 2 30  
kråka 1 2  



Fjällfågelinventeringen i Dalarna 2006 − 2015 • Länsstyrelsen Dalarna 2016 • 37 

kungsfågel 2   
lavskrika 2   
ljungpipare 6 5 7 
lövsångare 59 53 52 
orre   1 
ringtrast  1 1 
rödbena 1   
rödhake 1 1  
rödstjärt 17 6 6 
småspov 7 1 5 
stenfalk 1 1  
stenskvätta  11 5 
större hackspett 1   
sävsparv  2  
talltita  1  
taltrast 4 1 1 
tofsmes   1 
tretåig hackspett   1 
trädpiplärka 7 6 2 
ängspiplärka 9 38 23 
Totalt antal individer 
 

142 197 142 
Totalt antal arter 24 24 20 
 

Sömlingshågna/Häggingfjället 
Området ligger i den del av länet som ligger i landskapet Härjedalen, väster 
om Lofsdalen. Rutterna är högt belägna och har ett stort alpint inslag även 
om myrar och fjällbjörkskog ingår (figur 11).  

Landskapsbild över området med landmärket Sömlingshågna i bakgrunden.  
Foto: Fredrik Enoksson. 
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Rutt 1. Den norra rutten börjar strax norr om Hågntjärnstugan och går 
norrut öster om Sömlingshågna och vidare upp på Svanhågna (figur 11). Väl 
uppe på ryggen viker rutten av österut längs leden söder om Svanhågna mot 
Stenhågna. Vid Gumhåflon viker rutten söderut och rundar Stenhågna 
vidare österut. Rutten viker av rakt söderut förbi Västmansvallen och följer 
sedan i princip skoterleden tillbaka mot Hågntjärn där rutten slutar.  

Rutt 2. Den södra rutten inleds öster om Hågntjärnstugan och följer 
Häggingan nedåt tills länsgränsen där rutten viker av åt nordöst mot 
Risvålen. Högst uppe på åsryggen vänder rutten söderut ner i Häggingans 
dalgång där rutten viker åter västerut upp mot Lillstöten. Därefter följs 
Häggingsfjällets norra sida åt väst tillbaka mot Hågntjärn där rutten 
avslutas. 

 
Figur 11. Fjällfågelrutterna på Sömlingshågna/Häggingfjället i Vedungfjällets 
naturreservat väster om Lofsdalen.  

Artuppgifter 
Området har inventerats vid två tillfällen 2010 och 2013 och inventerings-
förhållandena har varit relativt gynnsamma vid alla tillfällen men vinden 
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kan bli besvärande uppe på kalfjällen. På rutterna har totalt 45 arter 
observerats (tabell 10). Utöver fåglarna har älg setts vid flera tillfällen och 
skogshare vid ett tillfälle.  

De vanligaste arterna på rutterna är ängspiplärka, lövsångare, bergfink, 
ljungpipare och stenskvätta. Bland de mer karaktäristiska fjällfåglarna har 
bara fjällripa observerats under inventeringarna. Flera myrfåglar har 
observerats: grönbena, gluttsnäppa, gulärla och kärrsnäppa. Annars är 
skogs- och sjöfåglar de som dominerar artlistan även om fjällhedens arter har 
större numerär. Inga rovfåglar har noterats under inventeringarna.  

Sammantaget dominerar öppen fjällhed och skogsdalar vegetationen, vilket 
återspeglas i fågellivet. De bäckdalar och tjärnar som finns bidrar också till 
ett rikt fågelliv. Fler arter kommer säkerligen att upptäckas då rutterna 
inventeras framgent. 

Tabell 10. Inventeringsresultat från linjeinventeringarna i RMÖ-rutan 
Sömlingshågna/Häggingfjället från åren 2013 och 2015.  

Rutt 1 1 2 2 
År 2010 2013 2010 2013 
bergfink 32 3 31 15 
bofink 3 1 3 2 
buskskvätta  1   
dalripa 3  3 5 
drillsnäppa   2  
dubbeltrast    3 
enkelbeckasin 1  2  
fiskmås 6 1 3  
fjällripa 4 1 2  
gluttsnäppa 1 1 2  
gråsiska 4  2  
grönbena   1 2 
grönsiska  2 1 2 
grönsångare  1   
gulärla 5 4 27 23 
gök 15 5 15 5 
järnsparv 1 1 2 4 
knipa   1  
koltrast 1  1  
kråka 1    
kungsfågel 2   2 
kärrsnäppa 1    
lavskrika   4  
ljungpipare 33 8 19 10 
lövsångare 33 29 45 57 
orre 6    
ringduva 1  1  
ringtrast 1 2   
rödbena  1   
rödhake   2  
rödstjärt 12 6 10 11 
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rödvingetrast  1 11  
skogssnäppa    1 
småspov 23 14 12 6 
stenskvätta 17 23 10 10 
sädesärla   3  
sävsparv 2  3  
talgoxe   2  
taltrast 5 1 2 2 
tretåig hackspett 1    
trädgårdssångare    1 
trädpiplärka 6 7 4 5 
ängspiplärka 50 56 46 35 
ärtsångare   1  
Totalt antal individer 
 

270 169 274 201 
Totalt antal arter 28 22 33 20 
 

Lillvätteshågna/Ulvsätern 
Området är beläget centralt i Långfjällets naturreservat öster om Lövåsen 
(figur 12). Hela RMÖ-rutan domineras av öppna fjällhedar men i östra delen 
karaktäriseras landskapet av Storåns dalgång med barrurskogar och 
fäbodvallar. 

En småspov på spaning efter rutten i Lillvätteshågna. I bakgrunden ses böljande tall-
urskogar. Foto: Sebastian Kirppu.  
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Rutt 1. Den norra rutten startar strax norr om Foskdalens fäbod och går 
inledningsvis norrut förbi Nordanvallen och längs stigen upp mot 
Hällsjövålen (figur 12). Rutten viker strax av västerut över Storbäcken och 
vidare till Foskan, som följs uppströms längs stigen. Vid Prästvändbäcken 
viker rutten av upp mot Lillvätteshågna som senare rundas söderut och 
avslutningsvis följs stigen från Foskdalen till Lövåsen västerut. 

Rutt 2. Den södra rutten börjar en bit upp efter stigen till Foskdalen som 
inledningsvis följs västerut, men rutten viker strax av söderut mot Bälgen. 
När man kommer ner till Bälgebäcken följs bäckdalen österut ner mot 
Ulvsätern. Därifrån viker rutten av upp, rakt söderut, genom tallskogen, mot 
det öppna kalfjället. Där viker rutten av västerut längs Kannbäckshöjdens 
norra sida och rutten slutar norr om Djupgravstöten.   

 

 
Figur 12. Fjällfågelrutterna på Lillvätteshågna/Ulvsätern i Långfjällets naturreservat 
öster om Lövåsen.  
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Artuppgifter 
Området har inventerats 2007, 2013 och 2015. Under 2007 gjordes bara rutt 
2. Totalt har 54 fågelarter observerats på rutterna (tabell 11), inklusive 
sävsparv, trädkrypare, spillkråka, göktyta, gulärla och kungsörn, som bara 
har observerats under punktinventeringen. Skogshare har setts vid på en 
rutt. 

De fem vanligaste arterna på rutterna är rödstjärt, ängspiplärka, lövsångare, 
bergfink och stenskvätta (tabell 11). Några mer utpräglade fjällfåglar som 
setts är fjällripa, fjällpipare och snösparv. Detta är för övrigt enda rutten där 
fjällpipare noterats. Annars är det många skogsfåglar som har observerats 
och en del fåglar typiska runt vattendrag (kricka, strömstare och 
drillsnäppa). Antalet myrfåglar är ganska litet på rutterna, men några arter 
har trots allt observerats (gluttsnäppa och grönbena). 

Sammanfattningsvis är rutan tämligen artrik, flera typiska fjällarter 
observeras, men det är också många skogsarter i områdets fina 
urskogspartier.  

Tabell 11. Inventeringsresultat från linjeinventeringarna i RMÖ-rutan 
Lillvätteshågna/Ulvsätern från åren 2007, 2013 och 2015.  

Rutt 1 1 2 2 2 
År 2013 2015 2007 2013 2015 
bergfink 15 21 11 27 3 
björktrast     1 
bofink 5 1 5 12 6 
buskskvätta    1  
dalripa  2 1   
drillsnäppa 3 2   1 
dubbeltrast 3  2 5 1 
fiskmås 1   1  
fjällpipare     2 
fjällripa     2 
gluttsnäppa  1 1 3  
gransångare     1 
grå flugsnappare 10 7 4 1 2 
gråsiska  6 4 2  
grönbena     1 
grönsiska 3  18  2 
gärdsmyg   2 1  
gök 7 1 7 2 3 
järnsparv  2 4  1 
koltrast   1   
korp   1   
korsnäbbar   2 4  
kricka  2    
kråka  6  1  
kungsfågel 2 11 7 10 4 
ljungpipare 8 7 5 4 4 
lövsångare 23 16 13 15 13 
mindre korsnäbb   6   
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ringtrast     1 
rödhake 1 1 3 1  
rödstjärt 14 11 18 54 7 
rödvingetrast   1   
småskrake 1     
småspov 4 4 5 3 4 
snösparv     15 
stenskvätta 2 14 10 6 10 
strömstare  1    
större hackspett   2   
svartvit flugsnappare 1  3 1 3 
sädesärla   1 1 1 
talgoxe 4 8 1 2 1 
talltita 2  1 4  
taltrast 1  7 5 4 
tjäder  1    
tofsmes    3  
trädpiplärka 5 4 2 13 1 
ängspiplärka 17 36 5 8 24 
ärtsångare  1    
Totalt antal individer 132 166 153 190 118 
Totalt antal arter 22 24 31 27 27 
 

Juttulslätten 
RÖM-ytan är beläget i en flack lågfjällsterräng med mycket skogs- och 
myrinslag och några större sjöar (figur 13). Området ligger i östra delen av 
Långfjällets naturreservat rakt norr om Grundöjan. 

Skogs- och myrmosaik med inslag av tjärnar vid Juttulslätten. På avstånd syns ett par 
sångsvanar (centralt i bilden på ett öppet myrparti). Foto: Sebastian Kirppu. 



44 • Länsstyrelsen Dalarna 2016 • Fjällfågelinventeringen i Dalarna 2006 − 2015 

Rutt 1. Den västra rutten börjar 1,2 km NNV om Gjoten och går norrut efter 
den gamla stigen mot Yttre Hågådalen (figur 13). Efter fäbodvallen vid Yttre 
Hågådalen följs Hågån norrut mot Yttre Hågåsjön, som i sin tur följs längs 
sjöns östra sida. Efter sjön svänger rutten österut upp för Hågåberget och 
rundar Rensjön på dess östra sida. Därifrån går rutten i princip tillbaka mot 
startpunkten.  

Rutt 2. Den östra rutten startar strax öster om startpunkten på rutt 1 och 
går norrut längs stigen till Övre Hågåsjön och ut på själva Juttulslätten 
(figur 13). Flera små vattensamlingar passeras och vid Vältbäcken viker 
rutten av österut. Den glesa tallurskogen öster om bäcken passeras åt 
sydsydost och uppe vid en större myr viker rutten tillbaka åt sydväst förbi 
Småtjärnarna. Därifrån följs myrområdet söderut ner mot Juttulsjön och 
viker norr om sjön västerut mot slutpunkten.    

 
Figur 13. Fjällfågelrutterna på Juttulslätten i Långfjällets naturreservats östra del, rakt 
norr om Grundöjan.  
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Artuppgifter 
Juttulslätten har inventerats vid tre tillfällen 2011, 2013 och 2015. 
Väderförhållanden har varit relativt bra vid inventeringstillfällena, men det 
var möjligen lite kallt och mulet vid inventeringen 2015, vilket kan ha 
påverkat inventeringsresultaten (tabell 12). Totalt har 70 arter observerats 
på rutterna, inklusive spillkråka, sädesärla, sparvhök, björktrast och 
ringduva, som bara har observerats under punktinventeringen. På rutterna 
har också älg observerats vid två tillfällen.  

De fem vanligaste arterna är rödstjärt, lövsångare, bergfink, småspov och 
ljungpipare (tabell 12). Flera för Dalafjällen sällan sedda arter har setts i 
Juttulslätten, exempelvis jorduggla, svarthakedopping, tofsvipa, myrsnäppa 
och smalnäbbad simsnäppa. Svarthakedopping har här det starkaste fästet 
bland fjällfågelinventeringens rutter. Fyra rovfågelarter har observerats: 
fiskgjuse, sparvhök, stenfalk och jorduggla. Inga mer utpräglade fjällfåglar 
har setts på Juttulslätten, men istället har en hel del sjöfågel observerats till 
exempel bläsand, fiskgjuse, fisk- och skrattmås, sjöorre, svärta, storlom, och 
vigg, samt flera typiska myrfåglar exempelvis, gluttsnäppa, grön- och 
rödbena, myrsnäppa, enkelbeckasin, svarthakedopping, tofsvipa och trana. 
Dessutom finns i området fina och artrika talskogsmiljöer där rödstjärten är 
en karaktärsart. 

Sammanfattningsvis är rutterna riktigt artrika. Fågellivet domineras av 
skogarna, sjöarna och myrarna medan de riktiga fjällarterna saknas. På 
denna rutt borde man kanske också kunna få se lappmes, men den har ännu 
inte observerats.  

Tabell 12. Inventeringsresultat från linjeinventeringarna i RMÖ-rutan Juttulslätten från 
åren 2011, 2013 och 2015.  

Rutt 1 1 1 2 2 2 
År 2011 2013 2015 2011 2013 2015 
bergfink 21 18 12 13 30 1 
bläsand      2 
bofink 5 5 1 4 1  
buskskvätta  1     
dalripa  1  1 3 1 
drillsnäppa 3  4    
dubbeltrast 3 5 6 1 4  
enkelbeckasin    2   
fiskgjuse 2  1    
fiskmås 1 1  1 1 4 
gluttsnäppa 2 12 7 13 23 8 
grå flugsnappare 2 1 1 1 2  
gråsiska 3   1   
gräsand   2 3  2 
grönbena 1 2 3 9 21 7 
grönsiska 8 2  2  2 
gulärla 4 2 1   1 
gök 2 5 1 9   
göktyta    2   
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jorduggla    1   
järnsparv 3 2     
knipa 1 5 8 3  5 
koltrast 1 1     
korp  1  3 2  
korsnäbbar 4   2 1  
kricka 2 1  3 1 9 
kråka 1 5 1 5 7 4 
kungsfågel 2  3    
ladusvala   2  2  
lavskrika 1 1 1 1   
ljungpipare 8 3 3 25 14 15 
lövsångare 19 30 28 6 10 7 
myrsnäppa    3   
orre 3 1 1 2 2 1 
rödbena  1    4 
rödhake 1 2     
rödstjärt 14 41 16 26 58 5 
rödvingetrast   2    
silvertärna   1 2   
sjöorre     1  
skogssnäppa   1    
skrattmås     1  
smalnäbbad simsnäppa  1     
småspov 5 15 3 19 21 17 
stenfalk  3     
stenskvätta      2 
storlom 3  3    
större hackspett 2   3 1  
svarthakedopping    7 3 8 
svartmes   1    
svartvit flugsnappare 3 1  1   
svärta 2      
sångsvan 3 2 2   4 
sävsparv 1  8  4  
talgoxe 1 4 1 3   
talltita  15  3 10  
taltrast 8 9 4 1   
tjäder 1   4   
tofsmes  2     
tofsvipa 3   3 2  
trana 1 5  3 2 1 
trädpiplärka 8 10 4 1 4  
vigg 3 3 11 8 3 6 
ängspiplärka    13 6 17 
ärtsångare   1    
Totalt antal individer 161 219 144 213 240 133 
Totalt antal arter 40 37 33 40 29 24 
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Töfsingen/Slagusjön 
Inventeringsområdet ligger i norra delen av Långfjällets naturreservat, norr 
om Töfsingdalens nationalpark (figur 14). Inventeringsområdet går till stor 
del uppe på den öppna fjällheden, men rutterna tangerar flera sjöar och går 
igenom några fjälldalar med fjällbjörkskog.  

Fjällandskapet vid Töfsingen/Slagusjön är ofta rikt på stenblock och rasbranter.  
Foto: Sebastian Kirppu. 

Rutt 1. Den nordvästra rutten börjar strax väster om Storrödtjärnstugan och 
följer inledningsvis leden västerut mot Slagusjön och viker där söderut 
ytterligare ett stycke (figur 14). Vid Järtanjohke följs bäcken nedströms åt 
sydost mot Töfsingen, där rutten åter viker av åt nordväst upp på Olåsen och 
rutten avslutas vid leden. 

Rutt 2. Den sydöstra rutten inleds öster om Storrödtjärnsstugan och går 
söderut runt Storrödtjärnen och vidare västerut (figur 14). När rutten rundat 
några små tjärnar viker rutten söderut längs en liten bäck, som följs en bit 
söderut. Därefter viker rutten av österut upp på Rävtjärnsvålen som följs på 
högplatån söderut förbi Hovdtjärnen där rutten svänger västerut och går ner 
mot Töfsingen och rutten avslutas.  
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Figur 14. Fjällfågelrutterna vid Töfsingen/Slagusjön i Långfjällets naturreservat strax 
norr om Töfsingdalens nationalpark.  

Artuppgifter 
Rutterna inventerades 2007 (enbart rutt 2), 2012 och 2014. Totalt har under 
inventeringen 61 arter observerats (tabell 12) inklusive morkulla, svarthätta, 
trädgårdssångare, skogssnäppa, domherre och björktrast, som enbart 
observerats under punktinventeringen.  

De fem vanligaste arterna var under inventeringarna: ängspiplärka, 
lövsångare, småspov, ljungpipare och stenskvätta (tabell 12). Några mer 
ovanliga arter för fjällfågelinventeringen var förutom morkulla och 
svarthätta hökuggla och kungsörn. Morkulla har här den enda observerade 
individen i fjällfågelinventeringen och hökuggla har annars bara setts vid 
ytterligare ett tillfälle. Trots de relativt högt belägna rutterna är det bara 
fjällripa som har setts av de mer typiska fjällfåglarna. Flera arter av sångare 
har hörts exempelvis grönsångare, svarthätta, trädgårdssångare, och 
ärtsångare. Annars är det många arter typiska för sjöar, myrar och skogar 
som setts under inventeringarna (tabell 12).  
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En samlad bild över den artrika RMÖ-rutan är att sjöarna och 
fjällbjörkskogarnas fåglar är de som bidrar mest till artstocken. De mer 
utpräglade fjällfåglarna är inte så vanliga i området.  

Tabell 12. Inventeringsresultat från linjeinventeringarna i RMÖ-rutan Juttulslätten från 
åren 2011, 2013 och 2015.  

Rutt 1 1 2 2 2 
År 2012 2014 2007 2012 2014 
alfågel 1  1 2  
bergfink 14 12 6 4 7 
bofink 4  1   
dalripa 3 3 1 1 1 
drillsnäppa  2    
dubbeltrast 1   1  
enkelbeckasin 1     
fiskmås 1 1 5 1 3 
fjällripa     2 
gluttsnäppa 5  2 8 5 
grå flugsnappare   2   
gråsiska   10   
grönbena   3 1 3 
grönsiska 7  4 3 4 
grönsångare  2    
gulärla    1  
gök 9 7 8 4 5 
hökuggla  2    
järnsparv 2 1    
knipa 1  1 2  
koltrast  1    
korp    1  
korsnäbbar    2  
kricka 1 5 3 1 2 
kråka    1 1 
kungsfågel   2   
kungsörn 1     
ljungpipare 3 2 18 11 19 
lövsångare 53 29 14 14 18 
ringduva   1 1  
ringtrast     1 
rödbena 2 4 2 4 3 
rödhake 2 1 2   
rödstjärt 9 7 6 2 3 
rödvingetrast  2    
silvertärna     3 
sjöorre   3 7  
småspov 2 2 14 21 22 
stenskvätta 5 4 16 11 17 
storlom 2     
storskrake   4  1 
strömstare  1    
större hackspett 1     
svartmes    1  
svartvit flugsnappare 2 2  2 1 
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sångsvan   2 3 2 
sävsparv 1     
talgoxe 1     
talltita 3    2 
taltrast 6 1  1  
tjäder  3   1 
trädpiplärka 5 3 4 2  
vigg    3  
ängspiplärka 6 42 37 47 56 
ärtsångare 1     
Totalt antal individer 155 139 172 163 182 
Totalt antal arter 31 24 27 30 24 
 

Arttrender för de vanligare fåglarna 
För de i inventeringen vanligare fågelarterna har trender kunnat räknas 
fram (figur 15). För fåglar med trender visas uppskattningar för hur det går 
för fåglarna under perioden 2002 till 2014, då har också data från de få 
standardrutter som finns i Dalafjällen tagits med som underlag förutom de 
inventeringsdata som kommer från fjällfågelrutterna.  

Sju arter uppvisar signifikant minskade trender (tabell 13) men inga arter 
visar signifikanta ökande trender. Arter med signifikanta trender är relativt 
vanliga och inga utpräglade fjällfågelarter, även om några av arterna är mer 
vanligt förekommande i fjällnära terräng än i andra miljöer. 

Tabell 13. Signifikanta trender i inventeringarna för perioden 2002 till 2014. 
Resultaten visar signifikanta trender för både standard- och fjällfågelrutterna (ovan 
den streckade linjen) och enbart för standardrutterna (under den streckade linjen). 
Signifikansnivåerna är * = signifikant med > 95 % säkerhet, ** = signifikant med 99 
% säkerhet och *** = signifikant med 99,9 % säkerhet. 

Art Genomsnittlig 
trend (% per år) 

Signifikans 

Kricka -13,08 ** 

Fiskmås -11,37 * 

Rödvingetrast  -10,92 *** 

Grönsiska -4,2 * 

Gråsiska -14,47 * 

Sävsparv -11,32 * 

Rödvingetrast -11,15 *** 

Bergfink -3,74 ** 
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Figur 15. Arttrender för de vanligaste fjällfåglarna i Dalarna. Figurerna visar 
standardrutterna (röd linje) och för det samlade rutterna dvs. både standard- och 
fjällfågelrutterna (svart linje). Statistiken under artnamnen anger medelantalet 
räknade fåglar per år, genomsnittlig trend i % per år, samt statistisk signifikans (NS = 
inte signifikant, * = signifikant med > 95 % säkerhet, ** = signifikant med 99 % 
säkerhet och *** = signifikant med 99,9 % säkerhet). Dessa tre uppgifter anges först 
för standardrutterna och sedan för det samlade resultatet, dvs. både standard- och 
fjällfågelrutterna. 
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 Figur 15. Fortsättning.
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Figur 15. Fortsättning.   

Arter funna under fjällfågelinventeringen 
Nedan ges en sammanställning över de 103 arter som observerats under 
fjällfågelinventeringen. Utbredningskartorna visar de årsvisa medelvärdet av 
antal observerade individer som gjorts av arten i RMÖ-rutan. Efter 
artnamnen anges inom parentes medelvärdet (avrundat till närmaste heltal) 
av hur många individer som rapporteras årligen under perioden 2006 till 
2014. 

För att kunna jämföra trenderna för Dalafjällen under perioden 2002 till 
2014 med arternas generella utveckling nationellt i Sverige har vi i första 
hand jämfört dem med resultaten från standardrutterna under samma period 
(2002 till 2015) som finns redovisare på hemsidan (www.fageltaxering.lu.se). 
I vissa fall har även andra jämförelser gjorts men då refereras till en specifik 
källa. 

Storlom, Gavia arctica, (2) 
Storlom hittas bara i de större sjösystemen i 
Dalafjällen och de rutter som tangerar dessa sjöar. 
Oftast rör det sig om enstaka par som observeras i 
RMÖ-rutorna. Inga trender har kunnat fås fram för 
storlom i Dalafjällen  

Smålom, Gavia stellata, (0) 
Smålommen är mera sällsynt i fjällen än storlom, den har bara observerats 
vid ett tillfälle vid punktinventering vid Härjehågna. Smålommen anses väl 
annars vara vanligare i boreala delarna av länet. Nationellt har smålom en 
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stabil utveckling, men är fortfarande rödlistad som  
nära hotad (NT; ArtDatabanken 2015). 

Svarthakedopping, Podiceps auritus, (1) 
Svarthakedopping är en regelbunden häckfågel i 
tjärnar i öppen förfjällsterräng, gärna i anslutning 
till myrar. Den är bara noterad från två RMÖ-ytor 
(Juttulslätten och Drevdalen/Drevsjön) där den 
setts häcka regelbundet. Svarthakedopping är 
relativt lätt att observera och dess läte är 
omisskännligt.  

Gräsand, Anas plathrhynchos, (2) 
Gräsand förekommer då och då i fjällmiljön, men är 
långt ifrån vanlig. Den förekommer ofta i anslutning 
till större vattendrag och sjöar och återfinns därför i 
de RMÖ-rutor där sådana miljöer är mer vanligt 
förekommande. Observationer av enstaka upp till 
tre individer har gjorts under inventeringarna. 
Gräsand påträffas mest i den lägre terrängen och 
endast sporadiskt i öppna fjällmiljöer. 

Kricka, Anas crecca, (7) 
Krickan är kanske mer än gräsanden funnen i små 
vattendrag och sjöar. Kricka återfinns vanligtvis i 
den fjällnära myr- och skogslandet men kan också 
gå upp i kalfjällsterräng.  

Kricka har visat på en signifikant minskning i 
Dalafjällen 2002 till 2014 (figur 15). Nationella data 
visar också en vikande trend, men inte lika 
drastiskt avtagande som i Dalafjällen.  

Bläsand, Anas penelope, (2) 
Bläsand är liksom de övriga änderna bundna till 
större sjöar och vattendrag. Den hittas företrädesvis 
i sjöar i skogslandet, även om den har setts i några 
av de större sjöarna på Fulufjället. Nationellt har 
den haft en negativ utveckling, men underlaget för 
Dalafjällen är för litet för att göra några 
trendanalyser. 
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Vigg, Aythya fuigula, (10) 
Vigg är en typisk fågel för sjöar i fjällnära miljöer, 
men häckar också i sjöar uppe på kalfjället. I 
Dalarna återfinns den också i de RMÖ-rutor med 
större sjöar och är regelbundet förekommande i 
dessa sjöar.  

Knipa, Bucephala clangula, (10) 
Knipa förekommer i stora och små vatten, sjöar och 
mindre tjärnar främst i det fjällnära skogsområdet, 
mer sällan uppe på kalfjället. Arten förekommer i 
hela fjällområdet och kan vara relativt frekvent. 

Knipa har en negativ tendens i Dalafjällen även om 
den inte är signifikant (figur 15). Även nationella 
data visar en vikande trend. 

Alfågel, Clangula hyemalis, (2) 
Alfågeln häckar typiskt i fjällsjöar. I 
fjällfågelinventeringen i Dalarna har arten setts i tre 
RMÖ-rutor, Tangsjöarna, Drevsjön och 
Töfsingen/Slagusjön. Ofta rör det sig om 
observationer av enstaka individer i de större 
fjällsjöarna. De få observationerna gör att det inte 
går att räkna ut trender för Dalafjällen.  

Svärta, Melanitta fusca, (1) 
Svärta har under fjällfågelinventeringen observerats 
i fjällsjöarna och har setts i tre RMÖ-rutor, 
Tangsöarna, Drevsjön och Juttulslätten. Ofta rör det 
sig om enstaka individer men antalet observerade 
individer kan ibland vara upp till ett tiotal. Svärta är 
rödlistad som nära hotad (NT; ArtDatabanken 2015).  

Sjöorre, Melanitta nigra, (10) 
Sjöorre häckar i fjäll- och fjällnära sjöar. I Dalafjällen 
observeras den regelbundet i fjällsjöarna och har setts 
i fyra RMÖ-rutor, som alla har stora sjöar i fjällmiljö. 
De relativt få observationerna gör att vi inte kan få 
fram trenddata för sjöorre i Dalafjällen. 
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Småskrake, Mergus serrator, (0) 
Småskrake har sett i två RMÖ-rutor, Lillådalen och 
Lillvätteshågna/Ulfsätern och båda gångerna har det  
bara rört sig om en enstaka observerad individ.  

Storskrake, Mergus merganser, (3) 
Storskrake har observerats vid fler tillfällen än 
småskrake.  Storskraken häckar regelbundet i fjällen 
och i fjällfågelinventeringen har den observerats i fyra 
RMÖ-rutor oftast de ytor som har mycket sjöar.  

Sädgås, Anser fabalis, (0) 
Sädgås är huvudsakligen en art för myr och 
skogsmosaiker och har bara setts i RMÖ-rutan 
Härjehågna vid ett tillfälle. Arten finns troligen som  
häckfågel i Dalafjällens stora myrområden, men inte  
uppe på kalfjället. Sädgås är klassad som nära hotad  
(NT) i rödlistan (ArtDatabanken 2015). 

Sångsvan, Cygnus cygnus, (3) 
Sångsvan återfinns i sjöar och tjärnar nedan 
kalfjället i hela området. Arten återfinns i de RMÖ-
ytor med flera och stora sjöar.  

Sångsvan har generellt i ökat i Sverige de senaste 20 
åren, men för Dalafjällen är underlaget för litet för 
att räkna ut trender.  

Kungsörn, Aquila chrysaetos, (0) 
Kungsörn har setts vid några tillfällen under fjällfågelinventeringen och har 
setts i flera fjällområden Transtrandsfjällen, Fulufjällen och Långfjället. 
Oftast ses en enstaka kungsörn på långt håll, vilket gör det svårt att få någon 
relation till just den fjällmiljö som observationen gjort i. Flera häckningar av 
kungsörn finns i de fjällnära skogarna i länet. Kungsörn är listad som nära 
hotad (NT) i rödlistan (ArtDatabanken 2015). 

Havsörn, Haliaeetus albicilla, (0) 
Havsörn har bara observerats vid ett tillfälle under fjällfågelinventeringen. 
Inga uppgifter om häckning finns, så det rör sig antagligen om ett tillfälligt 
besök. Havsörn är listad som nära hotad (NT) i den senaste rödlistan 
(ArtDatabanken 2015). 

Fjällvråk, Buteo lagopus, (0) 
Fjällvråk har endast observerats vid ett enstaka tillfälle under 
fjällfågelinventeringen i RMÖ-rutan i Lillådalen. Fjällvråk är listad som nära 
hotad (NT) i rödlistan 2015 (ArtDatabanken 2015). 



58 • Länsstyrelsen Dalarna 2016 • Fjällfågelinventeringen i Dalarna 2006 − 2015 

Sparvhök, Accipiter nisus, (0)   
Sparvhök har bara rapporterats en enstaka gång från en av linjerutterna i 
Girådalen. Sparvhök är mer en skogsfågel och det är också i denna miljö som 
den observerats. 

Blå kärrhök, Circus cyaneus, (0) 
Blå kärrhök är en sällsynt art för fjällnära myrar och har bara observerats 
under ett tillfälle i RMÖ-rutan Lillådalen. Arten är relativt sällan sedd i 
Dalafjällen och är klassad som nära hotad (NT) i rödlistan (ArtDatabanken 
2015). 

Fiskgjuse, Pandion haliaetus, (0) 
Fiskgjuse har observerats i tre RMÖ-ytor och är regelbundet observerad i 
några av ytorna. Arten hittas i sjöar eller större tjärnar i fjällnära skogar. 

Lärkfalk, Falco subbuteo, (0) 
Lärkfalk har bara setts vid ett tillfälle i RMÖ-rutan i Härjehågna. Lärkfalk 
är inte vanlig i fjällmiljö. 

Stenfalk, Falco columbarius, (2) 
Stenfalk har observerats vid flera tillfällen under 
fjällfågelinventeringen. Ofta är det observationer upp 
på fjället eller i fjällbjörkskogen.  

För Dalafjällens del är antalet individer så få att 
man inte har kunnat göra trendanalyser, men 
nationella data visar på en signifikant minskning. 

Tornfalk, Falco tinnunculus, (1) 
Tornfalk har främst setts i de sydliga delarna av 
Dalafjällen. Den finns främst i de öppna lågfjällen. 
Troligen finns häckningar på flera ställen. Inga 
trender har kunnat beräknas för tornfalk i 
Dalafjällen. 



Fjällfågelinventeringen i Dalarna 2006 − 2015 • Länsstyrelsen Dalarna 2016 • 59 

Fjällripa hittas regelbundet i de högre fjällen i Dalarna. Foto: Sebastian Kirppu.  

Dalripa, Lagopus lagopus, (14) 
Dalripa finns spridd över hela Dalafjällsområdet. De 
rikaste förekomsterna verkar dock vara i Fulufjället 
och Drevfjället. Dalripa stöts främst upp på 
kalfjället och omkringliggande myrar. 

Dalripa observeras i ett så stort antal att en trend 
har kunnat beräknas (figur 15), men ingen signifi-
kant förändring har kan ses för arten under perio-
den. De nationella data visar dock på en signifikant 
vikande trend under perioden 1998 till 2014. 

Fjällripa, Lagopus mutus, (2) 
Fjällripa hittas enbart i de mer högalpina områdena 
och hittas regelbundet i sex i RMÖ-ytorna i den 
norra delen av Dalafjällen. Oftast stöts flera ripor 
upp åt gången. För fjällripa har inte någon trend 
kunnat räknas ut för perioden.  

Orre, Tetrago tetrix, (5) 
Orre är en art som observeras relativt ofta i fjällen. 
Det är sällan den återfinns uppe på kalfjället utan 
är mer en fågel för fjällbjörkskogen och de fjällnära 
skogarna. Orrspel kan dock höras på långa avstånd 
och några observationer av orre görs även i 
lågfjällen.   



60 • Länsstyrelsen Dalarna 2016 • Fjällfågelinventeringen i Dalarna 2006 − 2015 

Tjäder, Tetrago urogallus, (2) 
Observationer av tjäder har gjorts regelbundet i 
fjällfågelinventeringen, men den är främst en 
skogs-art och ses främst i de fjällnära skogarna. 
Vid några tillfällen har tjäderspel hörts.  

Trana, Grus grus, (1) 
Trana är mer av en våtmarksfågel än en fjällfågel, 
men eftersom flera fjällnära myrar ingår i 
inventeringsrutterna har trana sett i två RMÖ-
ytor, Juttulslätten och Härjehågna. Det är troligt att häckningar förekommer 
i området. Tranan har ökat signifikant i de nationella standardrutterna och 
vid myrfågelinventeringen i Dalarna (Grund 2014), vilket gör det sannolikt 
att arten även ökat i de fjällnära myrarna de senaste 20 åren. 

Tofsvipa, Vanellus vanellus, (1) 
Tofsvipa är en myrfågel och har inte setts uppe på kalfjället i dessa 
inventeringar i Dalafjällen. De få observationerna som har gjorts har varit på 
myrar och endast i RMÖ-rutan Juttulslätten. Tofsvipa är annars en fågel 
med starkt vikande trend sedan 1970-talet, vilket också varit fallet i 
myrfågelinventeringen i Älvdalens kommun från slutet av 1970-talet till 2012 
(Grund 2014). 

Tranor på ett gungfly vid en skogstjärn. Foto: Sebastian Kirppu. 
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Fjällpipare (till vänster) och ljungpipare (till höger) på fjällheden vid Nipfjället.  
Foto: Sebastian Kirppu.  

Fjällpipare, Charadrius morinellus, (0) 
Fjällpiparen är endast sedd vid ett tillfälle på en rutt vid 
Lillvätteshågna/Ulfsätern. Den har också setts i närheten av rutterna på 
Nipfjället, men inte observerats under själva inventeringen. Fjällpipare är en 
alpin art och häckar troligen ifrån Dalafjällen och norrut.  

Ljungpipare, Pulvialis apricaria, (62) 
Ljungpiparen är en riktig karaktärsart för fjällhedarna i Dalafjällen. 
Ljungpipare ses ibland också på större öppna myrar. Normalt ses över tio 
ljungpipare per rutt. Ibland har det varit svårt att räkna ett korrekt antal 
individ av ljungpipare, då de gärna följer efter inventeraren under flera 
linjer. Ljungpiparen har inte haft någon signifikant trend under den 
inventerade perioden (figur 15). 

Enkelbeckasin, Gallinago gallinago, (5) 
Enkelbeckasin häckar i våtmarker upp till 
videzonen i fjällen. Under fjällfågelinventeringen i 
Dalarna har enkelbeckasin observerats på de mer 
våtmarksrika fjällrutterna. Ingen signifikant trend 
har kunnat observeras för enkelbeckasin (figur 15) 
även om nationella data visar på en svag ökning 
sedan 2002.  
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Småspov, Numenius arquata, (62) 
Småspoven är liksom ljungpiparen en 
karaktärsart för de öppna fjällhedarna 
och häckar också på större öppna myrar. 
Småspov är en av de vanligare arterna 
under fjällfågelinventeringen i Dalarna 
och ofta har över 10 individer bokförts 
per rutt.  

Inga signifikanta trender har 
observerats i Dalafjällen (figur 15) och 
nationella data visar på en stabil 
utveckling men myrfågelinventeringen i 
Dalarna visar på en viss ökning från 
slutet av 1970-talet till 2012 (Grund 
2014). 

Skogssnäppa, Tringa ochropus, (1) 
Skogssnäppan observeras ofta i de 
fjällnära skogarna och myrarna. Den 
går sällan upp på kalfjället. Trend för 
Dalafjällen visar inte på någon signifi- 
kant trend (figur 15), men nationella  
data visar en ökning. 

Grönbena, Tringa glareola, (16) 
Grönbena är en typisk våtmarksfågel som 
framförallt häckar på myrar, dock har den vid några 
tillfällen observerats på myrar ovan skogsgränsen.  

Ingen signifikant trend har observerats för 
Dalafjällen, men resultat från 
myrfågelinventeringen visar att grönbena har ökat 
kraftigt från 1970-talet till 2012 (Grund 2014) och 
de nationella data visar också på en ökning.  

  

En småspov i toppen av en gammal 
fura, Härjehågna. Foto: Sebastian 
Kirppu. 
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En grönbena i vassen. Foto: Sebastian Kirppu. 

Drillsnäppa, Actitis hypoleucos, (6) 
Drillsnäppa hittas i huvudsak i strandmiljöer, efter 
åar, tjärnar eller sjöar. Den kan även förekomma 
vid skyddade fjällsjöar. Vattensamlingarna behöver 
inte vara speciellt stora för att att drillsnäppa ska 
kunna födosöka längs stranden. Ingen trend har 
kunnat beräknas för drillsnäppa i Dalafjällen. 
Nationella data visar inte på någon signifikant 
trend. 

Rödbena, Tringa totanus, (5) 
Rödbena observeras nästan årligen i 
fjällfågelinventeringen, men är inte vanlig. Den 
håller gärna till vid våtmarkerna runt fjällsjöarna.  

Inga trenddata finns för rödbena i denna 
inventering, men nationella data visar på en 
signifikant ökning.  

Gluttsnäppa, Tringa nebularia, (29) 
Gluttsnäppan är främst en myrfågel som går upp på 
lågfjällens myrar. I Dalafjällen har den setts i stort 
sett i alla RMÖ-ytor, den saknas bara från rutterna 
i Girådalen. 
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Gluttsnäppa visar inte någon signifikant trend i Dalafjällen under den 
studerade perioden (figur 15), vilket inte heller de nationella data gör. 
Resultaten från myrfågelinventeringen i Älvdalen visar dock på kraftigt 
ökande populationer från slutet av 1970-talet till 2012 (Grund 2014).   

Kärrsnäppa, Calidris alpina, (2) 
Kärrsnäppa är sällsynt i 
Dalafjällen, men har påträffats i 
tre RMÖ-ytor, Tangsjöarna, 
Drevsjön/Drevdalen och Hägging-
fjället. Arten förekommer i 
våtmarksrika fjällområden med 
inslag av tjärnar och sjöar. 
Förekomsten av kärrsnäppa under 
häckningstid i för arten lämpliga 
biotoper tyder på att den sannolikt 
häckar i Dalafjällen.  

Myrsnäppa, Limicola 
falcinellus, (1) 
Myrsnäppa häckar på blöta myrar från Dalafjällen och norrut. Arten är dock 
riktigt sällsynt i Dalafjällen och har bara observerats i två RMÖ-ytor, 
Drevsjön/Drevdalen och Juttulslätten och arten ses inte varje år. Troligen 
häckar även myrsnäppan i Dalafjällen, men kanske inte varje år. De få 
individerna gör att det inte går att läsa ut någon trend i artens 
populationsutveckling. 

Brushane, Calidris pungax, (0) 
Brushane häckar främst på myrar. I fjällfågelinventeringen har den 
observerats vid några få tillfällen, vid RMÖ-rutan vid Tangsjöarna och vid 
Drevsjön/Drevdalen. Arten har minskat kraftigt både nationellt och i 
myrfågelinventeringen i Älvdalen från 1970-talet till 2012 (Grund 2014). 
Brushane är hotad och klassad som sårbar (VU) i senaste rödlistan 
(ArtDatabanken 2015). 

Smalnäbbad simsnäppa, Phalaropus lobatus, (1) 
Smalnäbbad simsnäppa häckar i lågfjällen vid mindre vatten och tjärnar. 
Under fjällfågelinventeringen har arten setts i tre RMÖ-ytor, Tangsjöarna, 
Drevsjön/Drevdalen och Juttulslätten. Arten är relativt sällsynt, vilket gör 
det svårt att räkna ut trender för arten. Sannolikt häckar smalnäbbad 
simsnäppa i Dalafjällen. 

Fiskmås, Larus canus, (17) 
Fiskmås förekommer över hela fjällområdet och gärna i närheten av större 
vatten även uppe på kalfjället. Fiskmås är observerad i alla RMÖ-ytor, men 
fler individer ju mer öppet vatten som finns i ytorna. Fiskmås visar en 

Kärrsnäppa ses sällsynt under fjällfågel-
inventeringen. Foto: Sebastian Kirppu. 
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signifikant minskning i Dalafjällen (tabell 13, figur 15), men arten är 
nationellt stabil.  

Skrattmås, Larus ridibundus, (0) 
Skrattmås förekommer bara sparsamt i fjällen och under fjällfågel-
inventeringen har den bara setts i tre RMÖ-ytor, Tangsjöarna, Härjehågna 
och Juttulslätten. Dessa ytor är rika på myrar och sjöar. Inga trender kan 
beräknas för Dalafjällen, men nationellt har skrattmås minskat.  

Fisktärna, Sterna hirundo, (1) 
Fisktärna förekommer runt sjöar och större vattendrag i fjällen. I 
fjällfågelinventeringen i Dalarna har fisktärna observerats i tre RMÖ-ytor, 
Tangsjöarna, Lillådalen och Härjehågna. Inga trender har kunnat beräknas 
för fisktärna i Dalafjällen och nationella data visar 
på en stabil population. 

Silvertärna, Sterna paradisaea, (3) 
Silvertärna är vanligare än fisktärnan och har 
ungefär samma biotopval som fisktärnan. I 
Dalafjällen förekommer den i fjällområden med sjöar 
och vattendrag. Inga trender har kunnat beräknas 
baserat på fjällfågelinventeringen men den nationella 
trenden visar en signifikant negativ trend.  

Ringduva, Columba palumbus, (1) 
Ringduva häckar i skogsområden upp till fjällnära 
skogsområden. I fjällfågelinventeringen har den 
observerats i några få exemplar i dessa miljöer men 
aldrig observerat uppe på fjället. Ringduva har ökat 
som helhet i Sverige i standardrutterna. 

Gök, Cuculus canorus, (39) 
Gök är en mycket vanlig fågel i Dalafjällen.  
Främst hör man den uppe på fjällheden, men den 
förekommer också i den fjällnära skogen. Gök förekommer i alla RMÖ-ytor 
med minst fyra individer per rutt. Gök är en svår art att hålla reda på, 
eftersom den är aktiv och flyger runt i området och samma individ kan ibland 
spela från flera olika positioner.  

Trenddata för gök i Dalafjällen (figur 15) visar inte på några signifikanta 
ändringar. De nationella data visa på en svag ökning dock inte signifikant.  

Hökuggla, Surnia ulula, (0) 
Hökuggla är främst en skogs- och myrart. I Dalafjällen har den bara setts vid 
två tillfällen, Lillådalen 2011 och Töfsingen/Slagusjön 2014. Ofta ser man den 
spanandes efter smågnagare från något träd i halvöppen terräng. 
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En fullt utfärgad gök sittande i en torrtall. Foto: Sebastian Kirppu. 

Hökuggla ses sällsynt i Dalafjällen och då oftast spanande från en hög torraka.  
Foto: Sebastian Kirppu. 

Jorduggla, Asio flammeus, (0) 
Jorduggla häckar på myrar och ibland i fjällbjörkskogen. I fjällfågelinven-
teringen har den bara observerats vid ett tillfälle, Juttulslätten 2011, det vill 
säga under ett år med god gnagartillgång.  

Tornseglare, Apus apus, (1) 
Tornseglare häckar ofta under takpannor men även i naturliga hålträd. 
Arten är vanligare i bebyggda områden än i skogslandet. I fjällfågelinven-
teringen i Dalarna har den observerats i två RMÖ-ytor, Härjehågna och 
Stornärfjället. Tornseglare har minskat så mycket i Sverige de senare åren 
att den klassas som sårbar (VU) i senaste rödlistan (ArtDatabanken 2015). 
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Större hackspett, Dendrocopos major, (4) 
Större hackspett födosöker huvudsakligen efter 
vedlevande insekter och påträffas därför främst i 
fjällskogarna. Större hackspett påträffas därför bara 
sällan ovan fjällbjörkskogen. 

Tretåig hackspett, Picoides tridactylus, (1) 
Tretåig hackspett är liksom den större hackspetten en 
skogsfågel. Den är också ovanligare än större 
hackspett. I Dalafjällen påträffas den främst i RMÖ-
ytor med frodiga granskogar med lövinslag. Tretåig 
hackspett är rödlistad som nära hotad (NT) i senaste 
rödlistan (ArtDatabanken 2015). 

Spillkråka, Dryocopus martius, (0) 
Spillkråka är liksom de övriga hackspettarna en 
skogsfågel. Spillkråka har bara påträffats vid ett 
enstaka tillfälle i RMÖ-rutan vid Härjehågna. 
Spillkråka är rödlistad som nära hotad (NT; 
ArtDatabanken 2015). 

Göktyta, Junx torquilla, (1) 
Göktyta påträffas i lövrika blandskogar upp till 
fjällbjörkskogen. I Dalafjällen är den inte vanlig, men 
stöts regelbundet på i de fjällnära skogarna. Göktyta 
har ökat signifikant nationellt de senaste åren. 

Ladusvala, Hirundo rustica, (0) 
Ladusvala är sällsynt i Dalafjällen och återfinns 
enbart i anslutning till bebyggelse. I fjällfågelinven- 
teringen finns den endast noterad från Juttulslätten. 

Korp, Corvus corax, (2) 
Korp häckar i stort sett i hela Sverige vid lämpliga 
brantmiljöer. Tillgången på föda, i form av kadaver 
av älg och ren är också betydelsefullt för artens 
förekomst. I Dalafjällen finns den också i hela 
området, även om den inte observeras vid varje 
inventeringstillfälle. 

Kråka, Corvus cornix, (7) 
Kråka häckar likt korpen i hela Sverige, men går inte 
gärna upp i de mest högbelägna fjällmiljöerna. I 
Dalafjällen observeras den regelbundet i de flesta 
RMÖ-ytorna. Kråka har minskat de senaste åren i 
landet som helhet, men inga trender har kunnat 
räknas fram för Dalafjällen. 
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Lavskrika är ofta orädd och kan komma riktigt nära. Foto: Sebastian Kirppu. 

Lavskrika, Perisoreus infaustus, (2) 
Lavskrika häckar i äldre barrskog och ses säkrast i 
våra fjällnära barrskogar. Trots detta observeras 
inte lavskrika så ofta under fjällfågelinventeringen 
och det kan konstateras att den är ovanlig även i 
fjällområdet. Lavskrika är stationär och påträffas 
ofta i samma område.  

Talgoxe, Parus major, (6) 
Talgoxe påträffas då och då i de fjällnära skogarna. 
Den är dock mindre vanlig i fjällen än i övriga delar  
av Dalarna. Talgoxe har påträffats i nästan alla RMÖ- 
ytor förutom Stornärfjället, Tangsjöarna och Nipfjället.  
I Dalafjällen har antalet talgoxar varit oförändrat  
(figur 15) men nationellt har den ökat signifikant. 

Svartmes, Parus ater, (0) 
Svartmes påträffas då och då i de fjällnära 
granskogarna. Den är dock långt ifrån vanlig i 
Dalafjällen. Ingen trend har kunnat räknas fram för 
Dalafjällen, men nationellt har svartmes ökat i 
antal. 
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Tofsmesen ses regelbundet i Dalafjällen, mest i frodiga granskogar. Foto: Sebastian 
Kirppu. 

Tofsmes, Parus cristatus, (2) 
Tofsmes är en skogsart som förekommer upp till 
fjällbjörkskogen. I Dalafjällen påträffas den sällsynt. 
De nationella standardrutterna pekar på en ökning 
för tofsmes, men inga trender har kunna räknas 
fram för Dalafjällen. 

Talltita, Parus montanus, (11) 
Talltitan är mer nordlig än både svartmes och 
tofsmes. Den förekommer i barr- och blandskog. I 
Dalafjällen förekommer de i nästan alla RMÖ-ytor utom Tangsjöarna och 
Häggingfjället. Talltita har minskat i antal nationellt de senaste trettio åren, 
men inga trender har kunnat räknas fram för Dalafjällen. 

Trädkrypare, Certhia familaris, (0) 
Trädkryparen är ovanlig i fjällnära områden och har bara observerats vid ett 
enstaka tillfälle vid Härjehågna.  

Strömstare, Cinclus cinclus, (1) 
Strömstare är en karaktärsart för strömmande öppna vattendrag. Dess 
genomträngande läte gör sig även hörd i det strida bruset från forsarna. I 
Dalafjällen har den påträffats regelbundet i tre RMÖ-ytor, Girådalen, 
Lillvätteshågna/Ulfsätern och i Töfsingdalen/Slagusjön. 
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Gärdsmyg, Troglodytes troglodytes, (2) 
Gärdsmyg häckar i täta granskogar och gärna längs 
bäck- och ådalar. I fjällfågelinventeringen har den 
påträffats just i sådana granskogsraviner och kan 
påträffas i hela fjällområdet. 

Dubbeltrast, Turdus viscivorus, (9) 
Dubbeltrast häckar i skogsmarker och går upp till 
fjällbjörkskogen. I Dalafjällen har den påträffats i 
alla RMÖ-ytor, men förekommer inte i större 
mängd, sällan mer än 4 årliga individer per yta. 

Ingen trend har kunnat beräknas för Dalafjällen,  
men de nationella data visar på en signifikant ökning.  

Björktrast, Turdus pilaris, (3) 
Björktrast häckar helst i lövskogar och gärna i 
anslutning till öppna marker. I Dalafjällen 
förekommer den gärna i anslutning till viss 
bebyggelse, men är inte vanlig.  

Björktrast visar inte på någon signifikant trend för 
Dalafjällen (figur 15) men har minskat signifikant 
enligt de nationella data. 

Taltrast, Turdus philomelos, (25) 
Taltrast förekommer i alla typer av skog. Den är den  
vanligaste av våra trastar och observeras i alla RMÖ- 
ytor i Dalafjällen i upp till tio individer. Taltrast visar  
inte på någon signifikant förändring i Dalafjällen men  
sett nationellt har den ökat signifikant.  

Rödvingetrast, Turdus iliacus, (12) 
Rödvingetrast häckar främst i skogar men 
förekommer upp till fjällens videområden. I 
Dalafjällen observeras den i stort sett över hela 
fjällområdet.  

Trenden för rödvingetrast i Dalafjällen har varit 
signifikant negativ (figur 15), vilket också den 
nationella trenden har varit. 

Ringtrast, Turdus torquatus, (2) 
Ringtrast häckar i blockiga brantmiljöer i fjällen 
främst ovan skogsgränsen. I fjällfågelinventeringen 
har den påträffats över i stort sett hela Dalafjällen. 
Den är dock sällan vanlig, utan påträffas med en eller 
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två individ i lämpliga brantmiljöer. Nationellt har ringtrasten ökat något 
under perioden. 

Koltrast, Turdus merula, (2) 
Koltrast häckar främst i skogsområden, men går 
upp till fjällbjörkskogen. I Dalafjällen är den inte 
heller vanlig, men påträffas årligen och finns i hela 
fjällområdet.  

För Dalafjällen har inga trender kunnat räknas ut, 
men nationellt har trenden visat på en signifikant 
minskning.  

 
En stenskvätta, karaktäristiskt sittande på ett stenblock. Foto: Sebastian Kirppu. 

Stenskvätta, Oenanthe oenanthe, (35) 
Stenskvätta är en karaktärsart för öppna steniga rishedar uppe på fjället. I 
Dalafjällen ses den i alla RMÖ-ytor, men är påtagligt vanligare i områden 
med blockrika öppna fjäll, viket gör att den inte är vanlig i ytor utan öppna 
fjäll. I de bästa områdena ses upp till trettio individer per rutt.  

Stenskvättan har ingen signifikant förändring i 
Dalafjällen (figur 15), men den nationella trenden 
visar på en svag minskning.  

Buskskvätta, Saxicola rubetra, (5) 
Buskskvätta är betydligt mindre vanlig än 
stenskvätta och påträffas i Dalafjällen i buskrika 
marker på fjällheden eller på myrar. Den går dock 
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sällan högt upp på fjället. I Dalafjällen har den observerats i nästan alla 
RMÖ-ytor men sällan i stora antal.  

För buskskvätta har ingen trend kunnat räknas fram för Dalafjällen, men 
den nationella trenden visar på en signifikant minskning och arten är nyligen 
upptagen på rödlistan som nära hotad (NT; ArtDatabanken 2015). 

Buskskvätta på en grankvist. Buskskvättan är betydligt mer ovanlig än stenskvättan i 
Dalafjällen. Foto: Sebastian Kirppu.  

Rödstjärt, Phoenicurus phoenicurus, (86) 
Rödstjärt häckar i fjällnära barrskogar och är en av de vanligare fågelarterna 
i magra tallhedar. Den går upp till fjällbjörkskogen. I Dalafjällen är den 
vanlig i alla RMÖ-ytor med upp till trettio individer, men är något ovanligare 
i ytor med mycket kalfjäll.  

Det finns ingen signifikant trend för rödstjärt i Dalafjällen (figur 15) men den 
nationella trenden visar på en signifikant ökning.  

Rödhake, Eritha rubecula, (6) 
Rödhake häckar främst i skogar och förekommer i 
hela landet. I fjällen blir den dock mer sällsynt och 
förekommer upp till fjällbjörkskogen. I 
fjällfågelinventeringen observeras den fåtaligt i 
nästan alla RMÖ-ytor.  

Ingen signifikant trend har observerats för rödhake 
i Dalafjällen (figur 15). Den nationella trenden 
visar dock på en signifikant ökning av arten. 



Fjällfågelinventeringen i Dalarna 2006 − 2015 • Länsstyrelsen Dalarna 2016 • 73 

Svarthätta, Sylvia articapilla, (0) 
Svarthätta är sällsynt observerad i fjällområdena upp till fjällbjörkskogen. I 
fjällfågelinventeringen har den observerats i tre RMÖ-ytor, Stornärfjället, 
Girådalen och Härjehågna. Den förekommer då i de frodiga granskogs-
beklädda bäckdalarna. Svarthättan har ökat signifikant nationellt, men 
ingen trend har kunnat räknas fram för Dalafjällen. 

Trädgårdssångare, Sylvia borin, (0) 
Trädgårdssångare är liksom svarthättan en sällsynthet i fjällen. Den 
förekommer dock sparsamt i grandominerade rika skogar ofta längs 
bäckdalar. I fjällfågelinventeringen har den observerats i tre RMÖ-ytor, 
Drevsjö/Drevdalen, Härjehågna och Häggingfjället. Trädgårdssångare har, 
liksom svarthätta, ökat signifikant nationellt, men ingen trend har kunnat 
räknas fram för Dalafjällen. 

Ärtsångare, Sylvia curruca, (3) 
Ärtsångare är relativt vanligt observerad i 
Dalafjällen. Den återfinns upp till fjällbjörkskogen 
och har noterats i nästan alla RMÖ-ytor förutom de 
ytor som har dominerande inslag av öppet fjäll. Inga 
trender har kunnat räknas fram för Dalafjällen men 
arten har minskat signifikant nationellt. 

Lövsångare, Phylloscopus trochilus, (316) 
Lövsångare är en karaktärsart för fjällbjörkskogen 
och förekommer även upp till de buskrika videsnåren samt i flera andra 
skogsbiotoper i fjällnära områden. Lövsångare är den vanligast observerade 
fågeln i fjällfågelinventeringen i Dalarna och förekommer i alla RMÖ-ytor 
med ett medelvärde på mer än 30 individer per rutt. 

Lövsångare har i Dalafjällen ingen signifikant trend (figur 15), men de 
sydliga lövsångarna, dit Dalarnas lövsångare hör, har ökat något nationellt.  

Gransångare, Phylloscopus collybita, (0) 
Gransångaren häckar i lövblandad barrskog upp till fjällen. I denna 
inventering är den sällsynt observerad i tre RMÖ-ytor, Stornärfjället, 
Härjehågna och Lillvätteshågna/Ulfsätern. De nationella trenderna för 
standardrutterna av de båda underarterna av gransångare (underarterna 
abietinus och collybita) visar på signifikant ökningar men för Dalafjällen har 
inte trender kunnat räknas fram. I Dalafjällen förekommer bara den nordliga 
underarten abietinus. 

Grönsångare, Phylloscopus sibilatrix, (0) 
Grönsångare häckar främst i lummiga löv- och lövblandskogar upp till 
fjällen. I fjällfågelinventeringen i Dalarna är den bara observerad i två av de 
nordligare RMÖ-ytorna, Häggingfjället och Slagusjön/Töfsingdalen. Inga 
signifikanta trender finns för grönsångare.   
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Kungsfågel, Regulus regulus, (10) 
Kungsfågel häckar främst i gammal granskog eller i granblandskog men går 
inte upp i fjällmiljöer. I fjällfågelinventeringen har kungsfågel observerats i 
nästan alla RMÖ-ytor, utom Tangsjöarna. Den är oftast relativt sparsam och 
observeras oftast i ett eller två exemplar, men har på vissa rutter observerats 
med mer än tio individer. 

Ingen signifikant trend finns för Dalafjällen (figur 15). Nationellt visar dock 
trenden på en signifikant minskning för kungsfågel, vilket också bidragit till 
att arten lyfts som sårbar (VU) i den senaste rödlistan (ArtDatabanken 
2015). 

Grå flugsnappare, Muscicapa striata, (11) 
Grå flugsnappare häckar i glesa skogsmiljöer upp 
till fjällbjörkskogen. I fjällfågelinventeringen finns 
den i stort sett i hela området men arten har inte 
setts i de mer fjälldominerade rutterna. Oftast 
noteras familjegrupper om flera individer då den 
påträffas.  

Ingen trend har kunnat räknas ut för grå 
flugsnappare, men nationella data visar på en svagt 
ökande tendens för arten. 

Svartvit flugsnappare, Ficedula parva, (8) 
Svartvit flugsnappare häckar i skogsmiljöer upp till 
fjällbjörkskogen. I fjällfågelinventeringen är den 
sällsyntare än grå flugsnappare, men har 
observerats i de flesta RMÖ-ytorna. Inga trenddata 
har kunnat räknas fram för Dalafjällen men 
nationellt visar arten på en signifikant minskning.   

Järnsparv, Prunella modularis, (10) 
Järnsparv häckar främst i skogsområden upp till 
fjällbjörkskogen. I Dalafjällen är den noterad i alla RMÖ-ytor men ofta i ett 
eller ett fåtal exemplar. Ingen trend har kunnat räknas fram för Dalafjällen 
och de nationella data visar inte heller på någon signifikant förändring. 
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En ängspiplärka med mat i näbben. Foto: Sebastian Kirppu.  

Ängspiplärka, Anthus pratensis, (192) 
Ängspiplärka är en riktig karaktärsart för den öppna fjällheden. Arten är 
näst efter lövsångare den vanligast observerade arten i 
fjällfågelinventeringen i Dalarna. Normalt observeras den med över trettio 
individer per rutt.  

Ingen signifikant trend har setts för ängspiplärka i Dalafjällen (figur 15), 
men nationellt visar arten en signifikant minskning och har 2015 lyfts som 
nära hotad (NT) i den nationella rödlistan (ArtDatabanken 2015). 

Trädpiplärka, Anthus trivialis, (37) 
Trädpiplärka häckar typiskt i glesa tallskogsområden och ofta i fjällnära 
områden. I fjällfågelinventeringen har den observerats i alla RMÖ-ytor i ett 
relativt stort antal. Ingen signifikant trend finns för trädpiplärka i 
Dalafjällen (figur 15), men nationellt visar arten en 
signifikant ökning. 

Sädesärla, Motacilla alba, (1) 
Sädesärla förekommer längs stränder och odlad 
mark och bebyggelse till fjällen. I 
fjällfågelinventeringen är den inte vanlig utan har 
observerats i fem RMÖ-ytor. Ingen trend har kunnat 
räknas fram för Dalafjällen men nationella data 
visar på en signifikant minskning för arten. 
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Forsärla, Motacilla cinerea, (0) 
Forsärla häckar vid strömmande vattendrag upp till fjällen. I 
fjällfågelinventeringen har den bara observerats i Girådalen. 

Gulärla, Motacilla flava, (34) 
Gulärla häckar främst längs stränder längs sjöar 
och vattendrag och på myrar. Det är bara den 
nordliga rasen thunbergi som setts under 
inventeringarna. I fjällfågelinventeringen har den 
noterats från alla RMÖ-ytor utom den vid 
Lillvätteshågna/Ulfsätern. Ytor med mycket myrar 
och vattendrag har fler observationer än övriga ytor.  

I fjällfågelinventeringen har gulärla inte någon 
signifikant trend (figur 15) men den nordliga rasen 
visar på en vikande trend. 

Varfågel, Lanius excubitor, (0) 
Varfågel häckar i norra Sverige på myrar och i öppna skogar. I 
fjällfågelinventeringen har den bara setts i två RMÖ-ytor, 
Drevsjön/Drevdalen och Härjehågna, och då endast i enstaka exemplar. 

 
En varfågel i en torraka. Varfågel är sällsynt förekommande i Dalafjällen. Foto: 
Sebastian Kirppu. 

Törnskata, Lanius collurio, (0) 
Törnskata förekommer i öppna till halvöppna buskmarker och i fjällen upp 
till fjällbjörkskogen. I Dalafjällen har den bara setts i de två sydligaste 
rutterna, Storfjället/Hemfjället och Stornärfjället.  
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Grönfink, Carduelis chloris, (0) 
Grönfink är starkt knuten till odlade bygder men kan förekomma i glesa 
skogsmiljöer. I fjällfågelinventeringen har den bara observerats i två RMÖ-
ytor, Lillådalen och Drevsjön/Drevdalen.  

Grönsiska, Carduelis spinus, (36) 
Grönsiska förekommer i barr- och blandskogar i stort sett i hela Sverige. I 
fjällfågelinventeringen har grönsiska observerats i alla RMÖ-ytor som 
enstaka exemplar eller i grupper upp mot ett tjugotal.  

Trenden för grönsiska i enbart fjällfågelinventeringens data visar på en 
signifikant minskning (figur 15), men inkluderas Dalafjällens standardrutter 
är inte trenden signifikant (figur 15). Den nationella trenden visar istället på 
en signifikant ökning. 

Gråsiska, Carduelis flammea, (12) 
Gråsiska häckar främst i fjällbjörkskog, men förekommer även i videsnår på 
kalfjäll och i blandskogar nedan fjällen. I fjällfågelinventeringen har den 
setts i nästan alla RMÖ-ytor utom i Girådalen och Nipfjället. Antalet 
observerade individ varierar mycket från rutt till rutt.  

Gråsiska visar på en signifikant minskning i Dalafjällen (figur 15) vilket 
också är fallet i nationellt. 

Domherre, Pyrrhula pyrrhula, (1) 
Domherre häckar i barr- och blandskogar i hela 
Sverige. I Dalafjällen ses den då och då i de 
fjällnära skogarna upp till fjällbjörkskogen. Ingen 
trend har kunnat beräknas för Dalafjällen, men 
nationellt visar arten en signifikant ökning. 

Mindre korsnäbb, Loxia curvirostra, (3) 
Mindre korsnäbb häckar i granskogar upp till 
fjällen. I fjällfågelinventeringen har den i vissa fall 
skiljts ut som egen art, men oftast rapporteras den under kollektivet 
obestämd korsnäbb, som även inkluderar större korsnäbb. För trender se 
under korsnäbb obestämd nedan. 

Obestämd Korsnäbb, Loxia obestämd, (40) 
Kollektivet obestämd korsnäbb är troligtvis mest mindre korsnäbb och till 
mindre del större korsnäbb, men andelen går inte att fastställa. Korsnäbbar 
har noterats i alla RMÖ-ytor förutom i Storfjället/Hemfjället och 
Häggingfjället och kan ibland ses i större grupper.  

Det finns ingen signifikant trenden för obestämd korsnäbb (figur 15) och inte 
heller nationellt visar data på signifikanta förändringar.  
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Bofink, Fringilla coelebs, (37) 
Bofink häckar i alla typer av skogar men förekommer sällan ovan 
fjällbjörkskogen. I fjällfågelinventeringen har den observerats i alla RMÖ-
ytor förutom Tangsjöarna. Bofinken är vanligare i de ytor med mycket skog 
och blir succesivt ovanligare då kalfjäll dominerar.  

Bofinken har ingen signifikant trend i Dalafjällen (figur 15), medan den 
nationellt visar på en svag men inte signifikant ökande tendens. 

Bergfink, Fringilla montifringilla, (126) 
Bergfink är en av de vanligare arterna i Dalafjällen. Den återfinns 
uteslutande i den fjällnära skogen upp till och med fjällbjörkskogen. I 
Dalafjällen hittas den i alla RMÖ-ytor och räkas ofta upp mot ett trettiotal 
individer per rutt.  

Bergfinken uppvisar i fjällfågelrutterna en signifikant minskande trend 
(figur 15) vilket den också gör nationellt.  

 
En sjungande bergfinkshanne. Bergfink är en av de vanligare fåglarna i Dalafjällen. 
Foto: Sebastian Kirppu. 

Sävsparv, Emberiza schoeniclus, (16) 
Sävsparv häckar runt vattendrag och sjöar. I fjällen 
förekommer den ofta i videsnår. I fjällfågelinven-
teringen i Dalarna har den rapporterats från alla 
RMÖ-ytor förutom Lillvätteshågna/Ulfsätern. 
Oftast observeras några få exemplar per rutt, men 
kan ibland observeras i större antal. 
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I Dalafjällen visar sävsparv en signifikant negativ trend (figur 15) vilket den 
också gör i nationellt. Sävsparv har också lyfts in som sårbar (VU) i rödlistan 
2015 (ArtDatabanken 2015). 

Lappsparv, Calcarius lapponicus, (0) 
Lappsparv förekommer i Dalafjällen i videområden främst runt sjöar uppe på 
fjällheden, men kan även påträffas på öppen fjällhed långt ifrån sjöar. I 
fjällfågelinventeringen har den bara observerats i två RMÖ-ytor, Tangsjöarna 
och Drevsjön/Drevdalen. Oftast rör det sig om observationer av enstaka 
exemplar. Lappsparv har nationellt en signifikant negativ trend, men inga 
trenduppgifter har kunnat räknas ut för Dalafjällen. Lappsparv är klassad 
som sårbar (VU) i senaste rödlistan (ArtDatabanken 2015).  

Snösparv, Plectrophenax nivalis, (1) 
Snösparv häckar i blockrika fjällhedar högt upp på kalfjället. Man ser den 
ofta födosöka på snölegor eller på kvarvarande snöfläckar. I fjällfågelinven-
teringen har den observerats i tre RMÖ-ytor, Girådalen, Drevsjön/Drevdalen 
och Lillvätteshågna/Ulfsätern. Ofta rör det sig om några få observerade 
individer men har vid ett enstaka tillfälle påträffats i 15 exemplar på en rutt.  

Snösparv förekommer på de högre delarna av fjällen, ofta ses den födosöka mellan 
stenblock eller på snöfläckar. Foto: Sebastian Kirppu. 

Fjällarter som inte setts under inventeringen 
Utöver de 103 fågelarter som nämnts i texten ovan är det några mer ovanliga 
eller nordliga fjällfåglar som inte har observerats under själva 
fjällfågelinventeringen men som har noterats i Dalafjällen, dessa 
kommenteras kort nedan. 
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Bergand rapporteras nästan årligen till Artportalen, men är sällsynt i 
Dalafjällen. Flera lämpliga habitat besöks under fjällfågelinventeringen men 
inga fynd har gjorts hittills.  

Jaktfalk häckar nästan årligen i Dalafjällen men har inte setts under 
fjällfågelinventeringen.  

Större strandpipare. Arten har tidigare setts vid två tillfällen under 
inventeringen av Fulufjället (Dahlström 1997). Sedan dess har några senare 
uppgifter rapporterats i Artportalen under häckningstid.  

Fjällabb ses inte årligen i Dalafjällen enigt rapporter i Artportalen, men 
vissa år dyker den upp i flera exemplar. 

Mosnäppa ses regelbundet i Dalafjällen men har inte observerats under 
själva inventeringsrutterna, men i samband med inventeringen i RMÖ-rutan 
vid Tangsjöarna. Mosnäppa har också rapporterats vid några tillfällen i 
Artportalen under häckningstid. 

Blåhake har inte rapporterats under själva fjällfågelrutterna. Arten 
rapporteras dock årligen från bland annat Fulufjället med häckkriterier i 
Artportalen. 

Tallbit har tidigare noterats med enstaka exemplar från Fulufjället under 
häckningstid (Larsson 1973). Artportalen visar också på några enstaka fynd i 
fjällen under häckningstid sedan mitten av 1990-talet.   

Lappmes rapporteras i Artportalen nästan årligen från spridda områden i 
Dalafjällen. I fjällfågelinventeringen har den dock inte noterats.   
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Artrikedom i fjällfågelrutterna 
Rikedomen av fågelarter varierar på olika skalor. I denna studie är det dock 
mest uppenbart att jämföra de olika delarna av Dalafjällen som inventerats 
för att se om det kan finnas variationer i artrikedom i området. Det totala 
antalet arter som setts per RMÖ-ruta under alla genomförda inventeringar 
visas i figur 16 liksom medelantalet observerade arter per rutt. De olika 
måtten på artrikedom visar dock ungefär samma mönster. De västligaste 
rutterna, Drevsjön/Drevdalen med 76 arter och Härjehågna med 75 arter är 
de områden där flest arter observeras. De två nordligaste ytorna, 
Juttulslätten och Töfsingen/ Slagusjön är också artrika med 69 respektive 63 
arter (figur 16). Nipfjället och Storfjället/Hemfjället har minst antal 
observerade arter med 38 respektive 39 artnoteringar. För varje inventerad 
rutt har i medeltal mellan 39,6 arter i Drevsjön/Drevdalen till 23,3 arter i 
Storfjället/Hemfjället rapporterats (figur 16).  

Det är flera saker som bidrar till artrikedomen, viktigast är dock att ha en 
stor variationen av livsmiljöer i området. De artrikaste RMÖ-rutorna har alla 
relativt mycket öppet vatten och ett stort inslag av våtmarker samt ett inslag 
av kalfjäll. De ytor med mer ensartad fjällmiljö har däremot oftast betydligt 
färre arter. Andra faktorer som närhet till andra fjällområden kan också ha 
betydelse, till exempel har kanske de sydliga utpostlokalerna, i 
Transtrandsfjällen, färre arter eftersom de inte omges av lika många 
fjällområden som andra delar av Dalafjällen. Störningar i form av  

  

Figur 16. Totala antalet arter som observerats i de olika RMÖ-rutorna (vänster) och 
medelantalet arter som observerats per inventeringsrutt (höger) under 
fjällfågelinventeringen i Dalarna från 2006 till 2015. Resultat från både punkt- och 
linjerutterna redovisas. 
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exploatering, bebyggelse, odlingsmark och andra mänskliga aktiviteter kan 
också påverka fågellivets artsammansättning. Störningar från det rörliga 
friluftslivet är dock inte så påtagliga just under den mest intensiva 
häckningssäsongen. Friluftslivets påverkan är mycket mer påtaglig under 
andra delar av året.  

Fågelsamhällen i olika fjällmiljöer 
Fjällens olika biotoper har helt skilda artsammansättningar. Det råder för 
vissa arter skarpa gränser för var de finns. Exempelvis finns trädpiplärkan 
nästan enbart i glesa talldominerade skogar och ängspiplärkan bara uppe på 
den öppna fjällheden (Källén 2014). Dessa skillnader i miljöpreferenser gör 
att man finner olika fågelsamhällen i fjällens olika miljöer. Nedan beskrivs 
några av de fågelsamhällen som är typiska för Dalafjällen.  

Fjällheden (här skiljer vi inte ut risheden från den ängsartade heden) har 
typiskt en artsammansättning av småspov, ljungpipare, stenskvätta och 
ängspiplärka. I mer höglänta områden tillkommer fjällpipare, fjällripa och 
snösparv. I rasbranter häckar ringtrasten och i på klippavsatser i branter 
häckar korp och olika arter av falkar.  

En fjällzonering som inleds med ett sluttande kärr i dalgången. Ovanför myren följer 
ett parti med fjällbjörkskog med enstaka fura, ovanför kommer ett parti med mer 
barrinslag, som övergår i fjällbjörkskog och än högre upp kalfjäll. På de högsta 
fjällpartierna ligger snöfläckarna kvar en bra bit in i juni. Foto: Sebastian Kirppu.  
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Längre ner, i fjällbjörkskogen, tillkommer en hel del skogsfågelarter, men 
vanligast i fjällbjörkskogen är lövsångare och bergfink. I glesa talldominerade 
skogar är trädpiplärkan en karaktärsart tillsammans med rödstjärt. I mer 
grandominerade skogar tillkommer fler arter, så som gärdsmyg, talltita och 
rödvingetrast. Generellt finns en hel del arter i de fjällnära skogarna och 
många av dem är också förekommande i resten av landskapet utanför 
fjällområdena.  

Myrarna uppe på kalfjäll och i omkringliggande skogsland har i princip 
samma artsammansättning som myrarna i övriga delar av Älvdalens och 
Malung-Sälens kommun (Grund 2014). Grönbena, gluttsnäppa, ljungpipare 
och småspov är vanligt förekommande. Ofta påträffas även gulärla, 
buskskvätta, ängspiplärka och enkelbeckasin. Men flera ovanligare arter, 
som myrsnäppa och kärrsnäppa, kan också dyka upp framför allt då myrarna 
angränsar till sjöar på fjället. Andra mindre vanliga arter finns främst i 
myrar i det fjällnära skogslandet, så som sädgås och jorduggla. 

Längs bäckar och åar finns en del arter som inte ses i andra miljöer, typiskt 
är strömstare, gulärla och forsärla, men även en hel del änder och vadare, 
exempelvis kricka och drillsnäppa. Bäckar och åar är viktiga inslag som 
bidrar till att skapa omväxlande och artrika miljöer. Oftast rinner de större 
bäckarna i frodiga och rika grandominerade dalar. 

Små gölar och tjärnar är viktiga inslag i fjällmiljön. Ofta bidrar det till en 
attraktiv häckningsmiljö för sävsparv, svarthakedopping, smalnäbbad 
simsnäppa och knipa. Runt de mindre vattensamlingar finns ofta öppna 
myrpartier som bidrar till en rik födotillgång för flera vadare. Vid större sjöar 
tillkommer en del fåglar, bl.a. storlom, storskrak, fiskgjuse, vigg och alfågel. 

Utöver dessa miljöer finns en hel del andra miljöer som inte beskrivs i detalj 
här. Det kan röra sig om övergångsformer mellan olika habitat som 
skogsbryn, olika typer av myrar osv.  

Trender för miljömålsindikatorer för fåglar i Dalafjällen 
För att kunna följa upp miljömålet Storslagen fjällmiljö har Svensk 
fågeltaxering tagit fram två indikatorer för häckande fåglar i fjällen. En för 
kalfjäll och en för fjällskog. Dessa indikatorer beräknas som geometriska 
medelvärden av olika ingående arters årsvisa index för miljöerna (för de 
ingående arterna se figurtexterna under figur 17 & 18). Tanken är att man 
genom att följa utvecklingen av dessa indikatorer ska få en överblick över hur 
det går med fjällfåglarna som helhet och även den biologiska mångfalden i 
fjällmiljön i ett vidare perspektiv. 

För Dalafjällen har inte någon signifikant trend kunnat ses för varken fåglar 
knutna till kalfjäll eller fjällskog (figur 17 & 18), dock har fjällskogsfåglarna 
en tendens till signifikant minskning (figur 18). På nationell nivå visar båda 
indikatorerna en negativ tendens, men det var bara för indikatorn för 
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Småtjärnar uppe på fjället eller i fjällnära miljöer bidrar till ett rikt fågelliv, som här i 
Drevfjällets naturreservat. Foto: Sebastian Kirppu.  

fjällskogsfåglar som minskningen var signifikant (Green & Lindström 2015). 
Det verkar som att fåglarna som ingår i indikatorerna klarar sig bättre i 
Dalafjällen än på nationell nivå. Varför det skulle kunna vara så vet vi inte, 
men flera arter som ingår nationellt förekommer inte i data från Dalarna, 
eftersom de inte förekommer så frekvent i länet, detta kan eventuellt bidra 
till ett något annorlunda resultat.  

 
Figur 17. Förändring av miljömålsindikatorn häckande fåglar i fjällen – kalfjäll för 
Dalafjällen (baserat på data från både standard- och fjällfågelrutterna). Ingen 
signifikant förändring kan observeras i området för denna indikator. I indikatorn för 
Dalarna ingår följande arter: ljungpipare, ängspiplärka och stenskvätta. 
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Figur 18. Förändring av miljömålsindikatorn häckande fåglar i fjällen – fjällskog för 
Dalafjällen (baserat på data från både standard- och fjällfågelrutterna). För denna 
indikator finns en tendens till signifikant minskning (förändringen per år = -4,9; p = 
0,06; r2 = 0,29). I indikatorn ingår följande arter: dalripa, rödstjärt, rödvingetrast, 
lövsångare, svartvit flugsnappare, bergfink och gråsiska. 

Utöver miljömålsindikatorerna för Storslagen fjällmiljö har Svensk 
fågeltaxering tagit fram en indikator för miljömålet Begränsad 
miljöpåverkan. Denna indikator visar hur förändringar i fågelfaunans 
sammansättning indikerar förändringar i temperatur (Lindström m.fl. 2013). 
Om andelen arter knutna till varmare utbredningsområden ökar, så ökar 
indikatorn och vice versa. Om andelen arter knutna till kallare 
utbredningsområden ökar så minskar indikatorn och vice versa. Baserat på 
Dalafjällens standard- och fjällfågelrutter visar indikatorn inte på någon 
signifikant förändring (figur 19). Samma indikator baserad på alla 
standardrutter i Sverige visar på en signifikant ökning i temperaturindex 
(Green & Lindström 2015) och ser vi bara på standardrutter i fjällen är det 
också en signifikant ökning (Green m.fl. 2016). Kanske är det så att de södra 
delarna av den Svenska fjällkedjan är mer stabila än längre norröver eller 
mer troligt att en stor del av förändringarna redan skett innan 2002 då 
resultatvisningen börjar (figur 19). På samma sätt har till exempel 
trädgränsens förändring huvudsakligen skett fram till millennieskiftet och 
endast små förändringar har skett därefter (Kullman 2015). 

Framtidsutsikter för fjällfåglarna i Dalarna  
Den intensivaste häcksäsongen för flyttfåglar är kort och pågår från slutet av 
maj och en bit in i juli. Denna tid är också den period på året då få besök görs 
uppe på fjället av det rörliga friluftslivet. Skidsäsongen har precis avslutats 
och sommarturismen, med fjällvandrare, drar inte igång i större skala förrän 
framåt slutet av juli och augusti. Detta gör att de häckande fåglarna får vara 
relativt ostörda under denna känsliga period.  
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Figur 19. För arterna kan man räkna ut hur fåglarna indikerar en varmare temperatur 
Här är data från standard- och fjällfågelrutterna sammanslagna. Ingen signifikant 
förändring i indikatorn föreligger (förändring/år = + 0,0050 grader). 

Däremot finns andra hot och störningar som kan komma att påverka 
fjällfåglarna. Exploateringstrycket på delar av Dalafjällen har varit stort, 
med utbyggnader av skidbackar, stugbyar och turistanläggningar. 
Exploateringen medför också att en infrastruktur för transporter måste 
utvecklas med kraftledningar, vägar, telemaster och avlopp. Dessutom finns 
planer på utbyggnad av flygplats i Transtrandsfjällen och vindkraftparker i 
fjällnära områden. Allt detta kan sammantaget påverka fågellivet på ett 
negativt sätt. Det krävs att man väger den potentiella skadan för fågellivet 
mot nyttan vid nya projekteringar.  

Renbetesintensiteten kan också påverka vilka fåglar som förekommer i 
fjällen. I Dalafjällen är det bara i de nordliga delarna bete med tamren 
förekommer medan inget tamrensbete förekommer i se sydligare delarna 
Fulufjället, Drevsjöfjällen och Transtrandsfjällen. Främst kan renbete 
påverka vegetationen, vilket i sin tur påverkar fågelfaunan. Förändringar 
kan vara både positiva och negativa sett ur fågelperspektiv. En direkt 
konflikt skulle kunna uppstå mellan de stora rovfåglarna (främst kungsörn) 
och renskötseln främst i anslutning till kalvning, men tills idag har det inte 
varit några större problem.  

Utöver de möjliga hot som nämns ovan kommer eventuella effekter av 
klimatförändringarna. Trädgränsen, det vill säga den högsta höjden (meter 
över havet) där träd som är högre än 2 meter växer, har stigit med nästan 
100 meter de senaste hundra åren (Kullman & Öberg 2009), men denna 
höjning har troligen avstannat den senaste 10 årsperioden (Kullman 2015). 
Trädgränsens höjning ska dock inte sammanblandas med skogsgränsen som 
är mer stabil. Skogsgränsen är gränsen för den sammanhängande skogen 

-0,8
-0,6
-0,4
-0,2

0
0,2
0,4
0,6
0,8

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

CT
In

or
m

 
Begränsad klimatpåverkan fjällen - 

STD+Dalafjäll W 
 län 



Fjällfågelinventeringen i Dalarna 2006 − 2015 • Länsstyrelsen Dalarna 2016 • 87 

med träd över 2 m. Men att mängden träd och buskar har ökat i gränsen 
mellan skogs- och trädgränsen gör att dessa områden blir mer 
buskdominerade (Kullman 2014), vilket naturligtvis påverkar fågellivet. 
Andra förändringar i klimatet kan vara att nederbörden blir rikligare och 
därmed kan även snömängden blir rikligare, vilket i sin tur påverkar när på 
sommaren häckningssäsongen kan starta och hur lång säsongen blir.  

Förutsägelsen att fågelsamhällena i Dalafjällen ska gå mot mer värme-
älskande och sydligare arter har vi inte kunna se under den studerade 
perioden (figur 18) men för hela Sverige är detta en tydlig trend (Green & 
Lindström 2015). Att så inte är fallet för Dalafjällen (figur 19) kan bero på att 
förändringarna för Dalafjällens del inte fortsatt som väntat de senaste tio 
åren (Kullman 2015). Sett över en längre tid finns det dock anledning att tro 
att även fågellivet i Dalafjällen kommer att bli mer värmeälskande. De mer 
nordliga arterna, som exempelvis lappmes, fjällripa, och fjällpipare, kan 
komma att försvinna från Dalarna om klimatförändringarna får fortsätta. 

Med dessa möjliga hot och förändringsmekanismer i åtanke finns det 
anledning att även i fortsättningen ha en positiv bild över hur fågellivet kan 
komma att utvecklas i Dalafjällen. Fjällfågelrutterna som görs av 
Länsstyrelsen kompletterar de få standardrutter som görs i fjällen på ett bra 
sätt. Kan vi via den regionala miljöövervakningen leverera bra dataunderlag 
till flera miljömålsindikatorer via hemsidan www.miljomal.se har vi uppfyllt 
ett viktigt syfte. Inventeringarna är också ett bra verktyg för att se hur 
enskilda arter utvecklas just i Dalafjällen.  

 
Fågelinventeringar i Dalafjällen, här Lars Hedlund vid Röskåsen, med Härjehågna i 
bakgrunden. Foto: Sebastian Kirppu. 

http://www.miljomal.se/
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