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Några av våra bästa fågellokaler

I clet här temanunlret av Fåglar i X-län presen-
ter.rr \ i några av de bästa fågellokalerna i
Giistrikland och Hälsingland. Aven om ni med-
Iemmar känner våra landskap bra så finns det
alltid i-ros var och en åv oss okär-rda pärlor som vi
skulLe r.ilja veta mer orr och besöke.

Yi har passat på att göra clenna samman-
stäilnrng i sambar.rd med att SOF:s årsmöte för
iörsrr gångetr hålls i länet. Det ger oss möjlighet
atr sprida kunskapen om våra landskap till
skådare runt orr i landet och de kan i sin tur
tipsa om ett det finns fåglar och fågellokaler att
uppräcka ä',.en utanför Sydsveriges fågelrika
kuster eller fiällvärlden.

Som ni alla vet så finr-rs fåglar och fågellokaler
i stort sett överallt. Det har inte varit lätt att välja
ut vilka lokaler som sl<ulle ingå i denna samman-
ställning. Ni sonr iir nyfil<en på fler trevliga
fågellokaler hittar bra beskrivningar på flera
andra på lokalklubbarnas hernsiclor.

När nran säger ordet fågellokal kommer man
lätt att tänka på jorclbruksområder.rs slätter och
tillhörande grnnda, näringsrika sjöar. Flera
sådana lokaler finns med i beskrivningen;
Mårdängsjön/Hillesjön, Kyrbytjärn, Å1r1urr,
Sässman-området och Hög/Hälsingtuna. Kusr-
lokaler är också kända som bra fågellokaler;
Vårr.'ik, Inre fjärden, Iggön, Stenö och Horns-
larclet finns nied likson cle svårtillgängliga n-ren

extrernt fågelrika ytterskärgårdsöarna Egge-
grund och Gran. För skogens fåglar är det oftare
svårare att hitte givna fågellokaler men båcle på
Hornslar.rdet och vid Ålsjö, fi,.,rr. många fina
skogar rled höga fågelskyddsvärden. Myrarnas
fåglar representeras av Gebbarn-ornrådet som
utgör enda häckningsområdet för flera spännan-
de rnyranknntna fågelarter. Fågelsträcket kan
stucleras längs i stort sett hela vår kust nren vår
klart bästa lokal att studera rovfågelsträcket ifrån
är vid Bodås. Slutligen får det så viktiga och
kornplera Dalälvsområdet representeras av
Färnebofjärden.
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Gran cir en isolerad t) i yttersta kustbandet.
Ön cir en au få öar i Suerige där man kan
landstiga utdn att störa hrickande alkor och
på ett bekucimt scitt studera ett stort antal au

skcirgårdens fåglar. Brista tid för besök dr under

försommaren, men ön har sannolik också stor
potential under uår och höst.

Fåglar
Hcickfåglar: På ön häckar rnycket stora
kol«rnier av fiskmås, silltrut, silvertärna,
tordmule och tobisgrissla. Bland övriga
kustfåglar som l'räckar på ön kan närrrnas

svärta, småskrake, roskarl, kustlabb och sill-
grissla. I granskogen i inre delen av ön häckar
regelbundet ett par lärkfalk och dessutorn
ses ofta tretåig hackspett under omständig-
herer som starkt indikerar häckning.

Vår och åöst: Med sitt isolerade läge besöks
Gran relativt sällan av fågelskådare under
tidig vår och senhöst. On har dock god
potertial aff besökas av stora mängder rastande
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tättingar. Tiopikflyttare som gulärla, olika
sångare, grå flugsnappare och buskskvätta
ses ofta i stora antal under senare delen av

våren. Under perioden har också noterats
flera fynd av till exempel smalnäbbad sim-
snäppa, kärrsångare, mindre flugsnappare
och videsparv.

Ett besök på sensommaren och den tidiga
hösten ger ofta indikationer om rörelser av

invasionsarter som större hackspett och
korsnäbbar.

Senare delen av hösten är som sagt dåligt
utforskad, men tillfälliga besök under senare

år har visat på att Gran kan vara helt "ned-
iusad" av kungsfåglar och trastar vid rätt
väderförhållanden.

Tillfalligt : Vitnackad svärta, dvärgbeckasin,
bredstjärtad labb, storlabb, svarthakad busk-
skvätta oclr taigasångare.

Vägbeskrivning
För att ta sig till Gran behövs båt. Idag finns
inga reguljära turer till ön. För att komma
tiil ön rekommenderas att fråga lokal-
befolkningen i fiskelägena Mellanfjärden,
Hårte, Sörfjärden eller Norrfjrirden om
båtskjuts eller kontakta Nordanstigs kom-
rnuns turistbyrå. Fisklägena ligger 6-10 km
öster onr E4:n, kör österut vicl Jättendal
(Mellanfjärden, Hårte) eller Gnarp (Sör-
fjärden, Norrfjärden). Räkna med cirka en

timmes båtfärd till Gran. En dagstur ger
oftast en gott utbyte av <)ns firgelliv men för
att uppleva Gran på ett mer grundligt sätt
bör övernattning ske.

Skådartips
Under häckningsticl tar man sig via spångade

stigar till norra och nordvästra delarna av

ön där man har fin överbtick över kolonier
med häckande alkor och rnåsfåglar. Den
största kolonin ar tobisgrissla finns vid
Grissleberget rnecl cirka 1000 fåglar. 

-Ibrdtrule



och sillgrissla ses mecl störst antal i norr, mer.r

är'en .l-rir finns gott orn tobisgrissla. Silver-
och fisktärnor, fiskmåsar och silltrutar finns
utspriclcla i kolonier längs hela nord-
stranclen. I kolonierna häckar även loskarl.
Ons kustlabbpar hiickar nordost om hanrn-
en. Ute på havet ses äncler som svärta,
srråskrake och ejder. I början av augusti har
de flesta häckancle skärgårclsfåglarna läm-
nrr ör.r. Lärkfalk och tretåig hackspett ses

oftast i skogen från hamnerr och söderut till
fr rhuset. Till fyrhuset finns en bra spångad
Ied.

LIrcler flvttningstider letar rnan ruecl
fördel rättingar i buskagen kring hamnen,

men i stort sett finns lärnpliga områdena
för tärtingar på större delen av ön. Sjöfågel-
striicket vid ön är vanligen clåligt, då cle

större antalen striicker nänlare fastlandet.

Notera
Gran är ett narllrreservat. Uncler häcknings-
perioden 1 april till 31 juli rirder beträc1-
nadsförbud i clelar av norra och nord-r,ästra
sidan på ön. BeträdnadsförbLrdet irverkar
inte på möjligheterna att srudera skär-
gårdsfåglarna. Er.r del tärnkolonier finns
även utanför det skl,ddade områclet, bland
annat sydost om hamnen. Tiink på stör-
ningsrisken !

Klacken

Hamnen

Rundhällan
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Dellokaler
Kuggören, Hö1ick, Lövsalen.

Haluön Hornslandet öster om Hudiksuall cir
ucilbekant fi;r de flesta naturintresserade. Hcir
finns många olika biotoper ocb mcingder au

flyttfåglar passerar årligen. Dessa faktorer har
giort att mer rin 230 fågelarter setts på Horns-
landet. Haluön cir intressant som fågellokal
året runt.

Fåglar i XJän ur 1-12

Fåglar
On Kuggören är sedan länge beb,vggd med
ett fiskeläge. Ovriga marker består av klapp-
ersten med mager tallskog. On har c1ärför
en begränsad häckfågelfauna. Det är istället
rastancle och förbisträckande sjöfåglar s:rmt
tillfälligt rastande sn'råfåglar som gör Kugg-
ören till en spännande fågellokal.

Området från Hölick österut mot Horns-
landsudde skiljer sig från I(uggören genom
sitt fina sträck av småfågel, framför allt
under hösten. Många småfåglar passar
också på ett rasta i ornrådet.

På Horrrslandet finns flera fina lövskogs-
orlråden. Det finaste är Lövsalen ner mot
Hällkrok på östra siclan av halvön. Området
är rrest känt fijr sina goda fiirekomster av
ugglor och hackspettar. Nyligen utförda
inventelingar av hackspettar pekar på att
cirka 10-15 par gråspett och cirka 10 par
tretåig hackspett häckar på Hornslandet.

Tillfälligt: Kuggören: vitnäbbad islom, alför-
rädare, jaktfalk, vittrut, alkekung, berglärka,
svarthlked buskskviitta, kungsfågelsångare,
svartkråka och dvärgsparv.

Hölick: vitnäbbad islom, smådopping, afton-
falk, jaktfalk, skärsnäppa, bredstjärtad labb,
fjäIlabb, tretåig mås, vimrut, kentsk tärna,
alkekung, härfågel, korttålärka, hedpip-
lärka, rostgun'rpsvala och taigasång:rre.

Vägbeskrivning
Från E4: Vid avfart Hudiksvall N tag av nrot
Hudik.vell. Eftcr 3 knr 'vättg vän\tcr mot
Hornslanclet. Åk d.rrr.," väg cirka två
kilometer och följ därefter sk,vltning mot
Hornslanclet. Efter cirka 20 km är man
framme i Arnöviken (Arnön).

Kuggören: sväng vänster vid Amöviken oc['r

åk cirka 8 km. Parkera vid vändplanen. En
gångstig norrut leder mot kapellet som är
en bra observationsplats.



Kttggörer ;ir en de bcista lokdlerna i Suerige

ii,tr 'tlförrridare 
(kanske den btista).

Hölick: åk rakt fram vid Arnöviker.r. Efter
12km finns det en parkeringsplats på

vänster sida om fiskeläget. Det finns flera
vandringsleder inom on'rrådet som leder till
bra obsplatser.

Löusalen: från Arnöviken åker man mot
Kuggören. Efter 4,5 km sväng höger in på

Gåsmyravägen, och kör denna 4,5 km. Här
bör:jar området som sträcker: sig mot sydost
till Hällkrok.

Skådartips
Det finns mår.rga bra fågellokaler på Horns-
landet. Här tar vi upp de tre viktigaste:
Hölick i söder, Kuggören i norclost och
Lövsalen på östra sidan.

Under vintern är det sällen havet fryser
helt. Nästan alltid finns det någon öppning
i isen kring Kuggören och Hölick där det

samlas gott om änder, frarnför allt knipa och

storskrake, men ät,en ejder, svärta, sjöorre
och clessutotr tobisgrissla. Havsörnar pa-

trullerar över området dagligen. Senare

under vårvintern när f[er ejclrar anländer
finns det goda mölligheter att hitta de

vackra arktiska änderua, prakteiclcr och
alförrädare.

Från våren och under sommaren har mat.t

bra chans am se de flesta av de i skärgården

f<irekornmande artema. Kustlabb häckar ute

på Bålsön, norr om Kuggitren, ocl-r ses då

och då och är,en tordmular från kolonier
norr om Hornslar-rdet fiskar i ornrådet. På

småöar runt Hornslandet fir-rns häckande
årter sorr sillrrut och roskarl samt fisk- och

silvertärna.
Under hösten passerar en hel del sjöfågel

forbi Kuggörelf, men mest intressanta air

kanske de småfåglar som rastar på ön. Stora
mängder sidensvans, olikn trastar och
kungsfåglar kan ses och bland dessa har
hittats ovanligare arter som till exempel
harfågel (flera fi'nd), svart rödstjärt, kungs-
fågelsångare (flera fi'nd), bändelkorsr.räbb
och dvärgsparv.

Fåglar i X län nr 1-12



FåglariXlinnrl l2

I(ring Hö1ick fjnns flera intressanta
miljöer som är värcla att leta igenom. Längs
sandstränderna ses restande vadare, bland
annat sandlöpare. Ute vid f,vren stennar
småfågelflockarna upp innau de drar
vidare. Stora flockar lrastar ses ofta här.
Sanddyr.rfältet innanför östra havsbadet l.rar

genom årens lopp visat sig attrahera en

mängc'l ovanliga rastande fåglar, bland
annat dubbelbeckasin, trädlärka (häckar
sannolikt), berglärka, korttålärka, rost-
gumpsvala, stör:re piplärka (f1era fynd),
hedpiplärka, lundsån gare, taigasångare och
mindre flugsnappare. Oftare ses ärtsångare,
rödstjärt, rödstrupig piplärka, lappsparv,
videsparv, ortolanspan, och blåhake. Ur.rder

hösten ses också gråspett dagligen vid Hölick
och Kuggören.

I lövskogsområdena är den bästa tiden
på året för besök er1 tidig morgon (hack-
spettar) eller kväll (ugglor) i mars-april. Av
intressantare hackspettsarter: häckar såväl
gråspett som gröngöling, samt mir-rdre
hackspett och tretåig hackspett. Tidigare
häckade även den nu utgångna vitryggiga
hackspetten här. Spillkråkan har hackat ut
många bohå1 i omr:ådet, inte niinst bland
de grovr rsprr som ligger efrer vägen strrr
söder orn Hällkroksstugan. Här har bland
annat hökuggla, pärluggla och sparvuggla
}räckat flera gånger. Slaguggla ocl.r kattuggla
finns häckande i ornrådet ocl'r lappuggla har
hörts ropa. Lövsalen har förstås tnvcket att
erbjuda förrltom hackspettar och ugglor.
Här hiickar exempelvis tranå, tjäder, orre,
ormvråk, duvhök, dubbeltrast, grönsång-
are, stiärtmes och skogsdur a. Lövområdet
har flera gånger besirkts al mindre flug-
snappare. Iundsångare och vid ett tillfälle
även sornmargllhng.

Notera
Hornslandet utgör sedan 2004 en så kallad
Ekoparl< sorn bildats av nrarkäg:rren Svea

Skog.



Hög Hälsingtuna

Dellokaler
Högs kvrka, Nylandet, Tlrnasjön, Hälsing-
tuna kvrka, Finflo

Väster om Hudiksuall ligger ett större åker-
område kring Hög och Hrilsingtuna kyrkor.
Söder om Hcilsingtwna kyrka liggerTunasjön,
en gnmd slcittsjö med stora uassområden men
(iuen öppttd udttenytor och gyttjebankar.
Slcittontrådena bryts au med fina skogsholmar.

Fåglar
Vzir: On'rrådet är framför a1lt viktigt son.r

rastlokal under vår och höst. Längre norrut
i landskapet vidtar stora sl<ogsområden med
få möjligheter för några stör're mängder av
fåglar att rasta. Området kring Nylandet,
norr om Högs kyrka, brukar under våren
ofta hysa fler än 'l 000 tranor samtidigt och
stundtals fler än 500 sångsvanar. Bland alla
gäss ses b1äsgås och spetsbergsgås årligen.
Tunasjön är främst under vårerr en bra
rastlokal för både änder och vadare. När
sjön börjar bli isfri i mitten r,' zrpril rastar
kricka och bläsand i ganska stora mängder
rnen även brunand, skedar-rd, årta och
stjärtand kan ses. Ornrådet lockar även till
sig gott om rovfåglar, som till exen'rpel
pilgrimsfalk, biå karrbok och stenfalk.
Vinterhän'rpling, lappsparv, sr-rösparv och
råka ses ofta under våren.

Sommar: Många tornfalksliolkar har satts
upp vilket har gett bra utdelning. Minst 10
par tornfalk häckar numera i området. Brun
kärrhök häckar i vassområdena i Tunasjöns
södra del och fiskgjuse besöker ofta sjön.
Lärkfalk ses ofta sommartid i området. I
åkerholmarna häckar såväl kattuggla son.r

hornuggla. I strandskogen runt Ti,rnasjön
och på åkerholmar häckar gröngöling och
mindre hackspert. Bland häckande fåglar i
Tirnasjön kan nämnas sångsvan, r,attenrall,
trana, sävsångare och rcirsångare. I åker-
Iandskapet är fortfarande storspov en karak-
tärsart. Ortolansparv hörs numera sällan,
men störst chans finns vicl N1'landet. Natt-
sångarlyssning under fö rsommalkr,ällar ger
ofta god utdelr-ring av arter som vaktel,
kornknarr, fiodsångare och kärrsångare.

Hrjsr: På hösten ses stora nängder rastande
grågäss och kauadagäss i onrrådet. Områclet
utgör fjällgåsens viktigaste rastplats i Sverige,
under senare år har mer än 100 individer

FåglariX-lännr I-I2



noterats s,rmticligt. Artcn ses ofta i Tirnasjtin
eller på åkermarkeln:r runt sjön.

TillfaLLigt : Rostencl, smådopping, brunglacla,
rörclrom, myrsr-räppa, dubbelbeclcasin,
dammsnäppa, smalräbbad simsnäppa, svart
tärn:r, biätare och svartpannad tömskata.

Vägbeskrivning
Från E4 kör av mot Hudil<svall vid avfart
Hucliksvell C. I första rondellen efter 7-!0

rureter sväng vänster mot Bergsiö.
Fijr att nå fågeltorr-rct vid Tirnasiirn så

sr,änger clu viinster eftcr 650 ntetcr, svät'tg

nlot Fors. tftcr 750 tncter firns en liter-r P-

plats på högcr sida. Härifrårr ser man södra

deleu ev Tr-rr-rasjön. Från P-platsen går err

stig längs vänster sicla av åkern ut till
fågeltomet. Fågeltornet ligger inne i en

skogsdunge och syns irrte från P-platsen.
Om du istället vill kotnma ut till åker:-

ornråclena fortsätter clu från ronclellcn (se

ovan) cirka 1400 mete r och svätrger vänster

mot Hög. Passera under E4:an oc['r cltr har
Hälsingtune kyrka på vänster sida.

Fortsätt lings satnrna väg cir:ka 2,-5 krn och

du når Högs kyrka.
Nylanclet når du genorr art svär-rga I'röger

600meter viiste r om Hiilsingurra kyrka.
Fortsätt denna väg drvgt 3 km. Span:r norrut
h ärifr å n.

Finflo når du genorn iltt svärlga vänster

-500 meter r,äster orn Hiilsingtur-ra k1'rka. Fö1j

vägen och spane p:i åkermrrrkerna ner mot
Tirnas jön.

Skådartips
Från fågeltornet r icl lirnasjtrn har man brtr

utsikt övcr större clelen ar- siön. Det liinar
sig att ha tålar.nod i fågeltorr.ret. Efter att ha

spanat av vetten\ tan cfter iinclcr och gyttje-

bankarna efter r,rclrre biir nran också kolla
av luftmmmet efter rovfåglrr. Fågel-tornet
har oft:r visat sig bra för att under våren
studera strrickancle trruor och rovfåglar. I
buskmarken kring torrret clrar: ofta små-

fåglar omkring och vrttcnr:rll skrikcr från
vrssen i riirheten.

Det finns goda möjligheter :rtt spena av

åkcr,,nrridcnl ir.irr Je r.igrr rotn prsserrr i

onrråclet. Äv"rr ,,n., inte trafiken är siirskilt
intensiv j områclet så försöl<ir svänga av från
huvudväganr a.

Notera
Under senare irr har en del ar:bete lagts tter

för :rtt öppna upp landskapet runt Tnnasjön.

Man har röjt buskrnar:ker och nötkreatur
bet:rr numer längs clelar av strändema. Det
iir ännu oklart vad det betytt för fågelfirLrnan.

10
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Gebbarn

C)ebbarnctmrådet består au ett ntyrornråde med
skogstlwtgar och ett flertal mindre tjrirnar.
Hcld orurådet ligger på 100 till .150 rneters
höjd öuer hauet.

C)mrådet u.ister om Sopptjcirnen och
Blisternnran rir de mest besökta lokaLerna i
cttnråtlet men tlet finns ciuen många andra
intressctttttt myrar och tjänmr.

Fåglar
Hcickfrigltr: Sångsvan, säclgås (inga r:rp-
porter onr häckning senaste årerr), ljung-
pipare, srlåspon gluttsnäppir, grönbena,
brushane, clalripa, varfågel, bergfink och
Lrnder sorkår lappLrggla och l.rökugg1a.

Vägbcskrivning
Gebbrrnonrrådet ligger i västra clelen av

Ljustlals kornmun, söcler om väg 84. Från
väg 8.1 tr av vicl Angra och iik södcrut och
stanne \ icl Boncljamlan och gå västerut till
områclet runt Sopptjärner-r. Bästa vägen till
Blisterrnr ran är om du fortsätter sl<ogsvägen
8 kilonreter Jiingre söderLrt från Bondjamlan
och tar ar en r'äg rnot väster söder om Habo-
vallen. Från vägslutet g:!r ett par kilorneter
mot r-rister och väster om Blistersjön ligger
m\ ren. Frår-r siider kommer du till området
om clu rar av en väg norrut vid Näsberg
som lrgger efter vägen mellan Los och
Korskrogen.

Skådartips
Lättast sättet att besöka områdct är att åka
skidor pri sk:rren undcr vrirvjntern. Orrspel
finns på rnånga ställen och har man tur så

kan man stöta upp någon dalripa. Man får
ii.,'en tirt:r upp:it då kungsörnar kan flyga
förbi. Senare under r,åren så spelar vadarna

och alla småfåglar. Her du riktig tur kan du
stöte pii bjöm ocl.r varg.

Notera
Områclet iir stort så ta god tid på clig. Kerta
rekorlmenclelxs att he med vid besök.
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Korsholmen

Korholmsudden utgörs au en ö som genom

landhöiningen införliuats med land. Ytterst
mot hauet höjer siguindpinade hcillar som ger

en magnifik utsikt mot horisonten. I norr syns

Agön och i söder brytts horisonten au Präst-

grundet. Rakt i öster ligger Storgrund drir man

uid god sikt kan se de gråscilar som gcirna uilar
på stenarna. Naturen på udden består dels au

de kala klipporna, dels au ori)rd tdllskog.
Korsholmen cir frcirnst en uår- och höstlokal,
men ciuen sommartid rdstar en hel del fågel
på uattnet. Bdstd förutsrittningarna ges då

uinden har ostligt inslag så fåglarna pressas in
mot kusten.

Fåglar
Vrir: När vintern släppt sitt grepp samlas

rastande sjöfåge1 kring udden. Här kan

Fåglar i X-län nr 1-12

guldkorr.r som vitnäbbad islom vaskas fram
hlrnd ra't,rnde lommrr och di känder. Även

alkor och doppingar rastar på havet runt
udden. Sträcket är för det mesta bäst under
tidiga timmarna strax efter att solen rest sig

ur havet i öster. Antalsmässigt kan sträcket
vara megert men å andra sidan ges god tid
att leta igenom flockarna efter spännande

arter. Sista veckan i april och början av n-raj

har man goda chanser att se vitnäbbad islom
och i de passerande dykandsflockarna göm-
mer ibland ett eller annat spännande.

Hös/: Hristen böriar egentligen med att
vadarna drer mot söcler vilket som bekant
sker redan under sommareu. Sträcket kan

vara bra men ofta går flockarna väl långt ut.
I september och oktober passerilr bläsand

oc1'r sjöorre i bland i större antal medan
lommarna är mer sparsamnta. Nu finns även

goda chanser att se gråspett och tretåig
hackspett r tallarna och med lite tur kan n'ran

hitta en bredstjärted lebb ör'er havet. En och

annan trött jorduggla brukar leta sig i land
på udden under hijsten och förutom
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havsiirn:rrna som pirtrullerar området ses

en del rovfågel striicka över havet under
lämpliga höstclagar.

Tillf.illigt: Närrnare 200 arter har iakttagits
och bl:rnd dessa återfinns bland anclra
alförriiclare, praktejder, vitnackacl svärta,
alkekung, toppskarv, svartnäbbad islom,
havssula, lektfalk, harfågel, berglärka och
lapprncs.

Vägbeskrivning
Täg av L.4 österut vid trafikplats Ångersjön
rne llan Söderhaurn och Hudiksvall. Åk mot
Långvind. Strax före bruket finns en avtags-
väg till höger rnot Långvinds fritidsornråde.
Följ r'ägen, fortsätt genom fritidsområdet
och förbi Snäckens neturreservat tag andra
vägen upp till höger efter reservatet och
efter några hundra meter kommer du fram
till en vrigbom. Härifrån är det drygt 2km
promenacl till uclden.

Skådartips
Det sista biten av vägen är bomrnad och vill
man inte promelrera 2,-5 km kan rran t:r
kontakt med Söderhamns f:igelklubb sorn
har nyckel till bomrner.r. Från vändplanen

är dct cirka 800 nreters promenad ut till
udden. På vägen ut finns gocla chanser att
se sl<ogen: nresrr och :k,,gshörrs. Är cn
hackspcttar brukar kunna förgylla tillvaron
lär.rgs viigetr.

Etr stopp vicl naturreservetet Snäcken kan
vara givande då en hel del fågel rastar på
vattnet i vikerr. Vidare rekommenderas ett
besök till Långvinds bruk och en pronrenad
i den gamla bruksmiljön.

13
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Sässman

Dellokaler
Sässrnan, Muckctjärnen, Sävtjärncn, Niis-
t; ärnen

Stissmdnområdet består au ett jordbruks-
landskap med skogsdtntgar ctch ett flertal
mindre tjcinur, de flesta au slcittsjökaraktcir,
samt sjört Scissmdn som ciuen den kan betrdktas
som slcittsja. Aluen V,'xtran rinnpr igrnt'nt
området och en del au ciLuen rinner igenont
Scissman. FörekomsLen au olika biotoper gör
alt ttmridc'l s,'m helhtl uPl,uisar (tt slot.
artrikedom.

Fåglar
Häckfåglar: Sångsvan, gråg:is, bJäsrnd,
kricka, gräsand, skecland, årta, brrnand,
trana, bnrn kärrhök, skogssnäppa, drillsniippa,

Fåglar i XJän nr 1-12
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sånglärka, är'rgspiplärl<a, busl<skvätta, rör-
ocb sävs:lngare. I skogsdungrrra firns bland
annat gråspett och mindre hackspett. Vid
gocla sorkår hornuggla, jorduggla och
hökuggla (fern par 1984).

Vrir: När isen smält med börjar-r i Sässrnan

rastar en hel del sångsvan, gäss och iinder.
Fijrutom bläsancl, gräsand och kricka ser

rnan ofta salskrake. Serare på våren ses

skedand. årt:r och brunand, som dock har
en ty'nandc trend de senaste åren, före-
trädesvjs i Sässnur, Mucketjärnen och Näs-
tiiirnen rilke är H:ilsinglar.rds bästa lol<aler
för clessa rrter. Grijnbena, brush:rne, glutt-
sniippa och slartsnrippa rastår i strand-
regionern:r och på åkert'narl<erna ser matl
flocker ev ljungpipare och ibland tjrillpipare.
Arlor. piplärkor, lappsparr.ar rned flera
rrrst:rr rcgclbLrnc'lct och fjiillvr:ik, ste nfalk ocl-r

blir kärrhark ses regelbundct under denne
ticl.

Tillia Lligt : Sni.rtterandr pilgrimsfalk, skägg-

rärna, fjälipipare, clubbelbcckasin, kungs-
iiskare (hrr häcl<at), blåhake (har häcl<at),

trastsångare och 1<ornsparr''.

Vägbcskrivning
Området lieeer iister onr Edsbyn rorr onj
viig 30-1. Srissrnan når rnan genonl ett åkar

rrot Rvggcslro r icl Ovar:iker. Efter .500

rureter s\ ns slcin bra oclr det går bra att
parkere eiter rägen. Efter ltterligare 500
meter, t:1g rrirster nrot Knådx och stanna
(kan varr s\:irr :ltt parkera) strax före
Knåda som r-rog rir sjiirrs bästa obsplats.

i\,luckerjiirncn n:iL mrlr bäst från 30.l :an

rnittenrot Edsbvns inclustriområde. En stig
lecler ner trll en Iiten plattiorrn vicl sjön frål
parkeringen öster Edsbyns industriorrråde.
För art l<omma in i onrråclets centrala delar
åk irr oclr prrkerr r i.l årcrvirrrrings.tarionert
(vägvisning från liksr'ägen).



Skådartips
Sprna av Mucketjärren från plattformen
cfter ri:rder men även efter vaclare och
slnåfåglar. Frirn skogen öster om plattfornren
brukar hackspettar trumma.

Srissnran kollas bäst från ston vilgen vid
Knådr nren gå giirnr rer efter en liten väg
som går ner till sjör.rs västra del och gå på
v:rllcn östrut vid sjön. Därifrån får man fin
ör,erblick över sjtin. Kolla även av åker-
rlarkerna fijl clär rastar ofta ljLrngpipare och
allehencla sruåfåg1ar som lappsparv nrcd
flera.

Ett nråste är ltt gå eFter Garnla landsvrigen,
som start.ll vid återvinningsstationen, och
spilnil av ä1r,en, tjänrarna och rlarkerna
diilemellan. Cå även där på natten ocl.r

lvssna efter nattsiurgare och sumphör-rs.
Småflrickig sur.nphöna, r,attenrall, busk-
sångare, kiirrsringare och gr:äshoppsångare
brLrkar hiiras.

Under sornnraren iir sjöfåglarne svår-
observerade pir grund lv frodig vegetation.
Vir.rtertid är sjöarnr isbelagcla och diirf<ir
artfettig. Det är vid gårdrrnas fågel-
matningar som clc fleste fåglarna då hittas.

Notera
Området är stort så ta gocl ticl på dig. Tänk
även på att palkera vettigt och :rbsolut inte
på infartsviigerna till åkernr-rrkerna. Ett nvtt
fågeltorn är pl:rnerat och föreslagen plats
är vid Mucketjiinrerrs västra deI tnetl ln-
.l rrrrri rrg irirr irrrvi rr rt i fl !,rst;11 i 611e1'1.

Ullungen

.J"

Xnäda

15
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Dellokaler: Parkeringen (Paviljongen),
Matningen, Mätstationen.

Våtmarken rir ett led i Söderhamns kommuns
arbete för ekologiskbållbarhet och togs i brwk
uåren 2004. Syftet meduåtmarken rir att den
på naturlig urig ska utgöra ett extra reningssteg

för uattnet som renas i Granskirs reningsuerk.
Det cir frcimst haberna au kuiiue ocb fosfor
som ska reduceras ytterligare. Ankiggningen

i. Flaket

Söderhamnsån

3 4500

rir Sueriges nordligaste uåtmark för efter-
be h andl ing au auktpp suatt en.

Det stadsncira läget i kctmbination med ucil
utbyggda promenadstigar gör uåtmarken
lrittillganglig och intressant som fågellokal.
De åtta dammar som systcmet omfailar cir
relatiut grunda och drar till sig en hel del

fågl a4 sp e c i e I lt wtder sträc kp erio der n a.
Området .ir totdlt nio hektar stort uarau

fem ha utgörs au uattenfyllda ytor.

Fåglar
Hcickfåglar: Områdets karaktär giir att säv-
och rörsångare är regelbundna häckfåglar,
liksom sävsparv, törnsångare och buskskvätta

skär
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Svanar och gäss häckar regelbundet liksoni
knipa och sräsand. Flera par gärdsmyg
återfinns i området.

Vår och höst: Der kr-rstniira 1äget gcir att i
princip vad som helst kan dyka upp under
sträckperioderna. Rovfåglar sonr följer
kustlin jen besöker till exempel ofta området
dessa tidcr. Blå och brun kärrhök ses

rcgelbunclet och havsörn dagligen. Vintcr-
hämpling rastar under flyttning och en hel
clel sångare återfinns i vassarna där även
blåhake är regelbunder.r gäst.

År clå strandlinjerna runt dammarna är
frästa rrstar ril<ligt med vaclarfågJar. Brus-
hane, sr"rirtsnäppa och gr"önbena är regel-
bundna besökare men även myrsnäppa och
mosnäppa besöker clå d:rmnrarna.

Somtrtar: Se uncler häckfåglar.

Vinter: [)ir de första clanrmarna (r'id in-
loppet) pri grund av vattenrörelser är isfria,
utgirr Granskärs våtrnark kanske der in-
tressiinteste fågellokalen i konrmunen
uncler vintertid. Over hur-rcl:atalet gräs-
änder uppehåller sig då i darnnr:rrna. I dessa

anclflockar hittas regelburclet knipa, och
ibland iir en kricka och sothöna. Strcinrstare
:ir också en regelbundcn vintergiist. I vas-
sarna fore kommer vissa år skäggrnes.

\/inteltid her Söderhamns Fågell<lubb cn
mirtnin.q i västra dele n av området. Det finns
dairför allticl er hel del småfågel i anslutning
till n-retnir-igen.

Tilllalligt: Skärpip1är'ka, ri)rhöna, små-
dopping. cir'ärgrnås, pilgrimsfalk, ku ngsörn,
vatteu r;LlL. rosenfir-rk, srnalnäbbad sinr-
snäppa. sibirisk tunclrapipare, l.röksång:rre,
kungsfiskare, forsärla.

Vägbeskrivning
Från E,l fö1jer man Kurrgsgatan genonr
Siiderharnn och vidare mot Forsbackabron.

Efter att ha passerat r'ärmeverket på vänster
sida kommer man till en miljöstation (strax
inr.ran Forsbackabror.r) på vänster sida. Här
går en grusväg upp till parkeringen (skyltat)
diir det även finns en paviljong med tak.
Parkera här vid besök i området.

Skådartips
Från parkerir-rgen har nlen en bra ijverblick
över ornrådet. Härifrån spanar man med
fördel av lufdravet efter rolfåglar. Höst och
vår passerlr rovfågler regelbundet förbi
Grar-rskär och uncler h:ickperioden gör
havsörn och iiskgjuse dagliga besök.

I områc]et kring parkerir-rgen finns tistlar
och vinterståndare som drar till sig steglits.
Srröspan, och vinterhämpling ir ererlpel
på rastande arter sorn regelbundet ses i
onrrirclet kring parkeringen under sträck-
peri oderrra.

För att få bäst utdelning ar' själva darnm-
systemet bör rnan gå promer-radslingan runt
damnrarrra. Spana speciellt lings kantema
på dammarna clär diverse vaclare föclo-
söker:.

Vintertjd är clet vid rratnirgen i der västra
deletr man bör lrigga fokus. I{atninger-l
ligger på en evsats varifrår'r rlan är'en har
bra utsikt över cle första dammarna. Slan,a
inte rnecl att studera clikena sonr tar efirot
inloppsvattnet till sl'stemet!

I den östra delen passerar Lrtlopps\'.lttnet
en mätstation. Här är det oppet \ atten
vintertid varför rlan bör spana av onrrådet
kring rnätstationen. Strörnst;rre kan h:ir sitta
på iskrnten men ll-ssna är,cn eiter skiiggmes
i dett:r område.

Notera
Personer i lullstol sp:ual lätt:rst al onrråclet
från parkeringen eJJer frårr uratningen. 'fill
rr:ltningen gril det in en bilr'äg vicl värme-
verket (r'id ett rött plank) och vidare upp
till avsatsen vid matningen.

t7
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Stenö

Stenö utgörs au en flack och hårt suallad
sandrygg med långgrunda sandstrcinder som
blottlriggs uid låguatten. Naturen på udden
cir öppen, med torrcingar och tiduis öuer-
sucimmade strandängar. Reseruatet har
genomgått en ansiktslyftning drir man sökt
återskapa den ursprungliga miljön. Hciud au
uäxtligheten skall hålla cingar och stränder
öppna i framtiden. Lokalen cir ucil uärd ett
besök från dpril till nouember ocb uisar sig

från sin bcista sida uid lågt uattenstånd. Hit
åker man frrimst för att titta på rastande
uadare.

Fåglar
Vrir: När isen släppt sitt grepp om stränd-
erna anländer de första vadarna. Sträcket
passerar snabbt och omsättningen kan vara
stor på de rastande fåglarna. Mosnäppor
rastar gärna och myrsnäppa kan ses rasta i
maj. Det finns även chans på rödstrupig
piplärka.

Sommar: Under sommaren samlas en hel
del vitfågel på 1oka1en. Frarnför allt drar
skräntärnor till sig intresse. Under juli och
augusti rastar arktiska vadare. Goda chanser
finns att se spovsnäppor, kustsnäppor, myr-
spovar och en eller rnnan.andlöprre. Äuen
mo- och småsnäppa ses i mindre antal.
Småspor. är något av karaktärsar:t då de
förser sig av kråkbären som växer rikligt på
lokalen. Häckfåglarna har innan resta-
ureringen varit få på Stenö, beroende på
störningar från badgäster i fågelskydds-
området samt de tidigare igenväxta
markerna.

Hös/: Under september och oktober är
artsarnrnansättningen ungefär den samma
som under sensommaren men nu rastar
framför a1lt ungfåglar. I de blötare partierna
rastar ofta dvärgbeckasin och goda chanser
finns att se arter som lappsparv, rödstrupig
piplarka och'r.idesparv, även om den senare
minskat väsentligt. På r,attnet krig udden
samlas ofta flockar med sim- och dykänder
vilka är värda att gå igenom då de brukar
finnas till exempel en del bergand och
salskrake i flockarna.

Vinter: Yintern är en mager årstid på lokalen
men en del rastande sjöfågel ses fram till
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isläggning och en de1 tättingar kar.r hittas,
speciellt om snötäcket är tunt så att fåglarna
kommer åt kråkbären.

TillfcilLigt: Alla i Sverige nornralt före-
kornmande vadare är noterade på Stenö.
Totalt är cirka 220 arter noterade, bland
annat rostand, vitnäbbad is1om, silkeshäger,
tjockfot, svartbent strandpipare (tre fynd),
tereksnäppa (flera fynd), vittrut, alkekung,
fjä11uggla, isabellastenskvätta, större pip-
lärka, citronärla och lappmes.

Vägbeskrivning
Täg av Ezl n.rot Söderhamn och följ sedan

sk,vltning mot Sandarne och Stenö havsbad.
Viil framme vid Stenö camping finns
parkering vid badplatsen. Följ sedan den
lilla grusvägen som går ut mot öster från
vändplanen. Efter cirka 100 meter går en
skyltad stig ut mot fågeltor:net.

Skådartips
Bäst utbyte av Stenö har man vid normalt
eller ännu he11re lågt vattenstånd. Besöker
man lokalen under soliga dagar så görs
besöket 1ämpligast under tidig morgon eller
eftermiddag/kväll för att slippa motljuset.
Fågeltornet är rymligt ocl-r på mellersta
planet står man under tak vid då1igt väder.
En promenad 1ängs staketet ner mot den
norra stranden kan vara givande. Från
första september kan man promenera rulrt
reservätet och då kan det lör-ra sig att leta
tättingar i strandkanten. Vid högvatten
rastar gärna dvärgbeckasiner i sankrlrark-
erna rakt utanför tornet och längs norra
stranden. Vid riktigt högt vatten står stora
delar av området under vatten och då är
stövlar ett måste.

Notera
Observera att tillträdesförbud gäller under
perioden 114-31,18. Då är det endast tillåtet
att beträda den markerade stigen och
fågeltorn et.

0 100 ?00 300 400 500m1 Sandrevlar

Stenöorns naturreseruat

(1..-r--. R
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Åts3on

Dellokaler
Åls1öä,rg"rr.,a, Sand, Gemmelskogen,
Holmen, Britas backe, Å1sjö-parkeringen.

Åltia, a, en uassrik slattsjö och utgör
kcirnan i ÅlsiOns ndturreserudt. Sjön grcinsar i
söder mot en grandominerad natrLrshog au hög
ålder (Gammelskogen). Förekomsten au olika
biotopcr gör dtt områdct rrppuisar t n slor
artrikedom.

Fåglar iX-län nr 1-12
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Fåglar
Hrickfåglar: Ål.1arr, Grågå'. rranr. brun
kärrhök, rödbena, skogssr-räppa, drillsnäppa,
rör- och sävsångare.

Ålr1öär.gr.rr"' Buskskvättl, storspov, sång-
1ärka, ängspiy.rlärka och ortol:rnsparv.

Gamrnelsl<ogen: Järpe, duvhök ocJ-r tretåig
hackspett.

Vår och /rost: I Ålsloonrrådet förekommer
gr:ig:is, tri-rnx och gråhäger, både som
hackfåglar och i grupper av icke-häckande
individer. Knipa, r igg, griisand och kricka
rastar i sjön rredan strandregionen hvser
rastande r aclare sorl grirnber-ra och brLrs-

hane. På Åls1öäng,..r-r, r ister onr E4 rastar
lärkor, ärlor, piplärkor och videsparv. Rov-
fåglar som hirvsörn, orrnvråk, fjiillvråk,
stenfalk, tornfalk, pilgrimsfalk samt blå- och
brun kärrl-rök ses regelbundet r-rncler denna
rid.

Sommar: Under fiirsonlmaren hörs regel-
bundet vaktel på Ålrliiii,',g,rrnr. I ornr:iclet
kring Holmen hiickar flerr par ortolansparv
och platsen iir förnrr.rclligen den pålitligaste
i lanclskapet för ;ust den arten. C)vanför
Ålr;Or]r \riltre|spegel ser rnrn nu lärkfalkar
jaga trolls)ändol semtidigt sonr svalor och
tornseglare tar hand on'r clc nrind;:e insekt-
erna. Vatterrr-trn trafikeras av fanriljegrup-
per xv sångsven, grrigås, gräsand, knipa,
vigg, skäggclopping och sothijnir. Röclbena,
grönbenr, drillsniippa, skogssnäppa och
rninclre stranclpipare häckar i strandre-
gr on en.

Siider om Sancl, i sjöns östra del, finns ett
tnllskogsornriide på sand- ocl-r bergstrark.
Här k.rrr nrln i iörrt.rrnrl.rrnJllen rrniutr
n attskiirre sp el.

Vinter: Pit Äls1öängarnr bruk:ir ,,'arfågel hålla



vinterrevir och området besöks regelbundet
av duvhök och havsör'n.

TillfciLligt : An-rerikansk kricka, amerikansk
kopparand, rördrom, iigretthäger, brun
glada, ormörn, stäpphök, aftonfalk, jaktfalk,
sibirisk tundrapipare, dubbelbeckasin,
dan'rmsnäppa, snalnäbbad simsnäppa, dub-
belbeckasin, dvärgmås, svarttärna, skägg-
rärna, jorduggla, biätare, sommargylling,
trastsringare, mindre flugsnappare och
skäggnes.

Vägbeskrivning
Ål.1or', är förmodligen den fågellokal i
Sverige som är lättast att hitta till. Två
kilonreter söder om Siiderhamn löper E4
rakt igenom området med ÅIsjoal,garna på

västra sidan och Ålsjö,, på östra. Från bägge
riktningarr-ra är området skyltat med
"Ålriörr. naturreservat". På östra siclan E4
finns en parkerir.rg (Ålsjoparkeringen). Utgå
härifrån vid besök i onrrådet.

Från parkeringen leder en spång söderut
parallellt rned 84. Längs spår.rgen har man
bra utsikt irver Ålsjöns västra clelar. 500
meter söder om parkeringen lecler spången
genom en tunnel uncler E4 och man når
denna r,äg de södra delarna ,, Å1r1o-
änganra. I anslutning ti1l Ålsjöstugau finns
ett handikappanpassat fågeltorn. För att nå

Ålr1öärg"rrr,,s norra del finns en tunnel
under E,l alldeles vid parkcringen. Efter
tunueln fortsätter man vägen 200 meter
fram till Holmen där det finns ett fågeltorn.
Ålr1On, centrala clel når man genom att gå

spången söderut, förbi saidra tunneln, och
fortsätta på stigen (som i vissa delar är
spår.rgad) lär-rgs Ålsjöns södra strand. Efter
cirka 1300 rneter når nrarr Ålr1ötorrret
varifrån man har en utsökt överblick över
Åtslorr. Åls1ötornet byggdes 1963 och är väl
värt ert besök. Från Åhjötortret utgår en

0 1 2 3 4 500m

800 nreter lång slinga genorrl Gammel-
skogen.

Skådartips
Områclet kring parkeringen bör alltid
spanas av noga. På åkrarna öster om
parkeringen ser man ofte grupper av olika
arter gäss. 100 meter in på spånger.r finns
en liren rastplats rnecl bord och biink.
Härifrån har man en bra överblick över
Ålr1ör',. nordviistra hörn. Fortsiitter lnan
spången söderut erbjuds, framför allt efter-
rniddagar (medljus), ypperliga fototill-
fällen då man går relativt nära fåglarna.
Strar innan siidra tunneln har rnan utblick
över Ålsjör'rs s,vdvästra del där'man har chans
lrtt se iagande lärkfalkar. Här bör man också
spana igenom vassruggarna noga efter
eventuella hägrar, rördrornmar och sunrp-
l-rör-rs.
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Vid höst- och vårflocl översvämmas Ål-
sjöängarna ibland. Ser man mycket vatten
på denna sida bör man gå igenom områclet
noga då dessa översvämningar attraherar
mycket vaclare och änder. Beroende på

solens läge väljer man lämpligen södra eller
norra tornet på Ålsjöängarna.

Ortolansparv finns r-rormalt efter grus-

vägen strax norr om Holmen, men kan
ibland höras vid parkeringen. Crusvägen
vid HoLnen är också bästa stället för att höra
vaktel, och ibland även kornknarr och
dubbelbeckasin. Från grusvägen har tnan
dessutom en br:a överblick över eventuella
rovfåg1ar och ugglor som födosöker på
Å1.;öät g"t,-,o.

För att leta tretåig l'rackspett och järpe
följer man spången mot Ålsjötornet. Vid
sjöns sydvästra de1 går man efter en gammal
traktorväg som leder ner till en vänclplan
intill ett alkärr. Strax öster om alkärret finns
en bäckravin där järpe ibland hål1er ti1l.
Även i Gamn-relskogen, cirka 200 meter
öster om Ålsjötornet, finns en bäckr:avin som
bör kollas av.

Slingan i Gammelskogen skall man gå

sakta och vara alert på alla ljud. Vissa år har
n-rindre flugsnappare hållit till i detta

område. Tretåig hackspett finns char-rs att se

längs hela skogsområdet söder om Ått1ot.t.

Titta speciellt efter de karaktäristiskt "per-
forerade" födosöksträden som indikerar att
den tretåige finns i r.rärheten!

I området söder om Sand finns under
försommaren chans att både höra och se

nattskärra. Området nås bäst genom att
köra Östansjövägen (längs norra sidau av

Ått1o"; österut mot Flygstaden. 700 meter
efter att ha passerat under en järnväg
svänger man höger mot Björntjärn och
följer denna väg i 1 100 meter. Sväng höger
här (bro över samma järnväg) och fortsätt
ytterligare cirka 300 meter. Lyssna i detta
område.

Sträckaktiviteten bevakas bast från Ålsio-
ängarna, där till exempel sträckande
rovfåglar ofta stannar upp för att födosöka.
Vintertid ar Åls1on isbelagd och därför art-
fattig. De stannfåglar som finns i Gammel-
skogen söder om sjön kommer man normalt
bäst åt med skidor.

Notera
Spången från parkeringen är anpassad så

att man lätt tar sig fram med såväl rullstol
som barnvagn.
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I§rkbytjärn cir en slrittsjö med en del åkermark
runt om. I öster finns ett pdr find löu-
s kc.t g s omr å de n, b i ot c,tp s ky ddet o c b V cinb erg

samt i s1'ducist, söder om jcirnuägen, ett fint
f ö r s u nt p at b u s ko mrå d e. t:" ö r e kr t nt st e n au o I i ka
bicttoper gör att onuådet som helhet uppuisar
en stor artrikedom.

Fåglar
Hcickfåglar: Grågås, bläsar.rd, kricka, gräsand,
rördrom, trana, brun kerrhok, rör- och
sär'sångare. I skogen i öster bland anrrat
skogsduva, gröngöling, gråspett och mindre
h acksp ett.

Vdlr Niir iser.r smält mecl början i sjöns
sr-nalaste clel rastar en hel del sångsvan, gäss

och änder. Senare på våren ses skedand, årta
och snatterand, grönbena, brushane,
gluttsnäppa och svartsnäppa rasta. Arlor,
piplärkor, lappsparvar n'red flera rastar
regelbundet och ormvråk, fjällvråk, stenfalk,
tornfalk sxmt blå kärrhök ses regelbundet

Lrnder denna tid. Senare på våren hörs
ibland srnåfläckig sumphöna, vattenrall,
gräshoppsångare, flodsångare och busk-
sångare.

Tillfrilligt : Rödhuvad dvkand, srnådopping,
svarttärna, pilgrimsfalk, rnindre sumphöna,
dubbelbeckasin, och trastsångare.

Vägbeskrivning
Orlrådet ligger alldeles norr onr Kilafors.
Lättast ett hitta dit är att från riksväg 83
åka mot Segersta och efter 20 meter svänga
till höger och viclare förbi Hanebo kyrka
och niir man kommer fram till jän-rvägs-
korsningen köra rakt franr, (vägskylt Eh).
Kör 400 meter efter Eh-väger.r tills clu
kommer fram till en parkering och skylt
"Fågeltorn". Till tornet lecler en 100 rneter
1ång stig.

Skådartips
Förutom skådning från tornet kan det vara
ide' att gå en tur genom biotpskl'cldet där
en del hackspettar brukar uppehålla sig.
Biotopskydclet hittar man efter bron onr
man fortsritter vägen mot Eh. Sjöns väst-
ligaste delar ses bäst ifrån ornrådet alldeles
norr om kyrkan.
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Dellokaler
Iggöskaten, Stenviken - parkeringen, Iggö
by, Småt-mren

Iggön cir den frcimsta tillgängliga hustlolzalett

i Gcistrikland med spcinnande skådning året
runt. Haluöns ytterstd spets mot NO cir genom

sitt geografiska läge en bra stråcklokal. I
området ltar cirka 215 arter iakttdgits, bldl1d
dem en lång rad srillsynta arter.

Fåglar
Vinter: Under perioden februari-mars,
innan vårfågelsträcket har kommit igång,

är det ganska nlagert med sjöfågel med

storskrake, knipa och alfågel som vanligaste

artcr. Havsörn ses vid de flesta besök och

chansen att få se gråspett är gauska god.
Vitnäbbad islom har setts vid flera tillfällen.

Vär: Sjöfågelsttäcket är inte så välstuderat
på våren men smärre antal kan noterasl
främst svanar, gäss, dykäncler, lomtnar och
doppingar. Exempel på goda sträckdagar
från våren är storlom (230) och skr:rttnuis
(1 000). Rovfåglar ses ibland sträcka ut vid
Iggöskaten.

Sommar: Under sommaren tröts man av de

vanligaste kusthäckancle arterna såsom
ejder, vigg, sm:iskrake, silvertärna, silltrut,
strandskata, rödbena, drillsnäppa med f1era.

Vid denna tid kan man också få se l<ustlabb,

skräntärna, tordmule och tobisgrissla födo-
söka i området. Silgrisslan sorn är sällsynt i

Fåglar i X-[än rrr 1- 12
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Gästrikland ses ibland. Sträcl<et av arktiska
vadare konrmer igång en bit in i juli,
eftermiddagarna ger oftast bäst utdelning.
Exempel på goda strricksiffror av adulta
vadare vid clenna tid är strandskata (350),
mt,rspo\' (1 100), kustsnäppa (350). Spar-
semmxre arter som sandlöpare, småsnäppa
och roskarl ses regelbundet. Sträcl<et nv

tärnor och dr iirgrnås toppar i iuli/augusti,
bra tid för dessa arter är eftern'riddag och
kvä11.

Höst: I augusti september är det simänder,
labbar och Llrg:r \ adare sotn gäller. Grå-
hakedopping rastar ofta och skärsnäppa ses

närapå årligen. Under hcisten besöks udden
frekvent at'gr:ispett. Exernpel på goda
sträckdagar frår.r Irösten: prtltgås (l 040),
bläsand (7700), stjärtancl, (465). Enstaka
rovfåglar och sparsamt även jord- och
hornugglor kornmer ibland sträckande över
hlvet.

Tillftilligt: f1ä11gås, gravand, prakteider,
alförrädare, si :utnäbbrd rs1om, vitnäbbad
islon.r, laktf:rlk, breclstjärtacl labb, fiä11abb,

vittrut, vitving:rd trut, tretåig mås, småtärna,

svartt:irna, kentsk tärna, alkekung, fjä1lugg-

la, lappuggla, kunusfiskare, härfågel, berg-

lärka, taigasångare nred flera.

Vägbeskrivning
Från E4:an sr änger men av vicl trafikplats
Gäv1e Norra och fi,rlj sedan väg 583 (gamla

E4:an) rnot Tröc1je. Cirka 3,7km norr om
Titidje, sväng l.röger rid skylt "lggön" och
fortsätt 6.7 knr 1ärgs clenna väg fram till Iggö
bv. I änden irr bvr.r slutar den asfalterade
vägen r en r'ärrdplan, föli därefter "Giller-
hedsr,ägen". Strax clärefter clelar sig vägen

och "Gillerheclsr.'äge n" viker av till vänster.
Efter cirke 1.300 nreter längs denn:r gr:usväg

är du framme vid Stenviken och där finns
några snrå parkeringsfickor. Ti1l Stnåtnurelt
hirrar clu genom ått svänga av norrut vid



skylten "Småmuren/Säljemar" två kilometer
väster om Iggö by. Parkera vid småbåts-
hamnens parkering och fortsätt till fots.

Skådartips
Vid pålandsvind på hösten är skådningen
vid Iggön som allra bäst. Om väder-
leksutsikterna förespår vindar från O-NO-
sektorn bör man ta sig ut till Iggöskaten om
man har möjlighet. Sträcket av lommar, gäss,

sim-/dykänder, labbar, tärnor, måsar och
vadare kan vara riktigt givande om man
lyckas träffa rdtt dag. Halvön fungerar som
en ledlinje för sträckande tättingar och när
arter som till exempel tallbit och bän-
delkorsnäbb är i rörelse så görs ofta de första
fynden på Iggön.

Den bästa utdelningen får man om man
tar sig ut till udden vid halvöns NO-spets;

Iggöskaten. Promenaden längs den drygt
wå kilometer långa stigen från parkeringen
vid Stenviken ut till Iggöskaten tar ungefär
40 minuter och går igenom skiftande miljöer
en bit upp från strandlinjen. Mellan
skogspartier och klapperstensfält passerar
man några små tjärnar och sumpstråk. Från
flera av de öppna klapperstensfälten har
man god utsikt och spanar man av havet
från dessa platser ser man ofta rastande
fåglar som inte kan ses ute vid skaten.

Ute vid Iggöskaten kan man välja att stå
på hällarna närmast havet vid lugnare väder,
men om dånet från havet är störande missar
man lätt sträckande småfågiar och då kan
man fördel välja att stå en bit upp från
strandlinjen närmare skogen. Många ut-
sträckande tättingar som möter havet väljer
attlanda i skogskanten kring utsiktsplatsen
och under stora delar av året kan man på
morgnarna få höra spelande orrar här.

Norr om udden finns ett litet skär,
Skatbohällan, där trutar, måsar, tärnor och
vadare rastar. Sjöfåglar samlas på grund-
området runtom och skäret ska man

regelbundet kolla av då förbipasserande
vurclarflocl<ar och tärnor ofta tillf eliigr
landar där och ibland kan det plötsligt kliva
frarn någon vadare som hållit sig dold.
Iggöhällan är en ö knappt err kilometer
utanför r.rclden och hällarna på dess östra
sida är tillsammans mecl Skatbohällan de

bästa platser för rastande vadare. T viken
väster om Iggöskaten siltrlas rastande
sjöfåg1ar och i vissa vindar väljer iincler,
vadare och tärnor ett sil<ta på den inre delen
av viken clär de tvärar irver halvön i höjd
mecl Småmuren.

Vill man inte gå hela vägen ut till udden
så finns en bra observationsplats friin
klipporna vid Iggö f1.r cirka 600 meter från
parkeringen. Besöker man områclet bör
man alltid ta sig tid .rtt spana ilv havet fr:in
denna plats som ger god överblick.

Särskilt på våren är clet viktrgt att vara på
plats redan i gryningen då sträcket ofta avtar
redan någon timme efter solttppgången,
detta gäl1er särskilt lomstriicket som oftast
ebbat ut helt fram på förmiclclageu. Mot-
ljuset är dock alltid besr,ärande under
förmiddagen. Tättingsträcket i april vid
lggöskatelr kan vara bra vissa morgnar och
bland sädesärlor, iingspipliirkor, siskor, bo-/
bergfinkar kan man ha turen ett få se eller
hcira någon skärpiplärka, vir.rterhämpling,
srrösparv .ller lrppsprrr.

Så liinge havet håller sig öppet nncler
vintern finns de vanligaste clvkänderna samt
enstaka Iornmar och doppir-rgar :rtt finna.
Aven under tuffare vintrar kan det vara
isfritt kring Iggösknten clär vattnet är strömt.
Bästa skådningen vintertid får rnau otn havet
är lugnt då man också lättare upptricker
nrindre arter som till erempel alkor och
cloppingar. Fågelborden bland bi,ggelse är
alltid värda att kolla upp på vintern då mar.r

ibland finner någon uclcla ör,ervintrare.
Har mln tid bör nran också kolla av

vikarna kring Iggön. Under vintern och i
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blåsigt väder samlas sjöfågel på skyddade
platser som Småmuren, Stenviken och Iggö
hamn.

Notera
Där den allmänna asfalterade vägen
övergår till grusväg i Iggö by passerar man
genom en gårdsplan. Visa hänsyn och sänk
farten här och förbi de hus som ligger intill
viigen som lecler fram ti11 Iggö by. Oftast
klarar man sig torrskodd ut till Iggöskaten
med kär-rgor men om det regnat mycket kan
man behör'a stör-lar för att ta sig förbi
sunrpstråken Iiings stigen. Se upp på vintern
och vid r iitr underlag, klipporna och
klapperstenarna Iär.rss stigen blir väldigt
hala I

rrgl:rr^-lannr l-ll,
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Mårdängsjön-
Hillesjön

Beskriuningen omfattar Mårdringsjön med
Oppalaängar omedelbart norr drirom samt
Hillesjön med anslutande sambetesringar
samt Björkecingarnd ytterligare cirka en
kilometer not om sjön.

Båda siöarna, som cir srinkta och grwnda,
ligger i anslutning till jordbruksbygd. Siöamas
karaktrir Ar till det yttre ganska lika med breda
uassb årder och shm'ggar Mårdringsi ön försörj s
med uatten från skogsmarker och bar d.cirmed
ganska brunfrirgat uatten. Hillesjön rir mera
en grunduatten-l klaruattensj ö, I synnerhet
Mårdringsjön rir, eftersom såuril in- som utlopp

går upp tidigt under uåren, en utmcirkt
samlingspunkt far flyttande sjöfågel. På hösten

rastar en heL del gciss i området. Området
besöks flitigt året om au lokala skådare.

Fåglar
Mårdängsjön. Vrir: Sångsvanarna brukar
vara först bland rastarna. Vissa år kan de
vara fler än 300. Mindre sångsvan ses nästan
årligen. Gåsflockarna kryddas årligen av

enstaka bläs- och spetsbergsgäss. Bläsänder
och krickor finns i hundratal. Enstaka par
av skedand och årta ses årligen. Salskrake
ses varje år med några par.

Sommar : Under försonrmarnättema sjuL-rger

rör- och sävsångare i betl.dande antal. En å

två rördrom samt flera vattenrallar hörs i
vassarna. Den småfläckiga sumphönan är
dock inte längre årsviss.

Under hösten finns grågås och kanadagås
i stora flockar i och vid sjön. I flockarna ses

regelbundet även andra gåsarter.

Häckfåglar: Sångsvan, grågås, brun kärrhök
och trana l.räckar i sjön. Häckfågelfaur.ran i
övrigt är rämligen ordirrär.

Oppala- och Björkeängar. Vår och höst:
Rastande flockar av sångsvan och gäss betar
på ängarna. Tranor kan uppträda i betyd-
ande antal.

Sontmar: Flera vaktlar och kornknarrar samt
näkterga1, gräs1.ropps-, och kärrsångare kan
}röras under somrrarnätterna.

Hrickfåglar: Hornuggla i skogsclungarna
runt de båda sjöarna.

Hillesjön. Vår och böst: Dykänclerna och
sothönsen är normalt vanligare i Hillesjön
än i Mårdär.rgsjön och framförallt sothönsen
kan uppträda i stort antal. Salskrake brukar
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rasta i sjön. Under våren är sambetesängarna
samlingsplats för stora trastflockar. Dvärg-
beckasinen brukar rasta längs strandlinjen
mellan ängarna och sjön.

Sommar: Rördrom och vattenrall är årsvissa.
I vassarna ingår numera nästan årligen
trastsångard i nattsångarkören.

Under uintern gör källflödena att det finns
små öppna vattenytor, vilka attraherar ex-
empelvis vattenrall.

Hrickfågelbeståndet det man kan vänta sig
i en slättsjö.

Året rwnt spanar en eller flera havsörnar
av hela det aktuella området.

Tillfallig: Områdets mix av landskapstyper
gör att det årligen dyker upp olika ovan-
ligheter. I Mårdängsjön har under åren setts
bland annat amerikansk bläsand, ame-
rikansk kricka, blåvingad årta samt ägrett-
häger. En stäpphök höIl till på Oppala ängar

några dagar 2006. Landskapets hittills enda
vassångirre sjöng 200-5 i Hillesjön respektive
2010 i Mårc1ängsjön.

Vägbeskrivning
Lämna vrig E,l r.id trafikplats Givle Norra
och fi;lj väg 583 (gamle E'l) mot Trödje.
Efter exakt en r-nil srns Hillesjön till höger
om vägen och något senere IUårdängsjön
på värrster sida. Du kör då på krönet av er.r

grusås sonr delrr omriidet inordsydlig
riktning. För att bcsijka Hillesjön är det
lämpligast att efter cilkr 700 meter, köra in
p å h e nrb v gcls gå r c'l e n s p :r r k e r i n g. L iin gs s j on s

västra strancl g:ir en nrinclre r'äg. Vid syd-
västspetsen av sjör-r tinns en rästplrts, som
ger god överblick ör er sjirn och den mäktiga
vasserl söder onr siön. Det finns också
möjlighet ett spena ;rr sjön liings den
omnämncla r.ägen l:ings str;uden. Det finns
från parkeringen en clrvg kilonreter lång
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enskild väg sorn går ut över sarrbetes-
ängarra norr om s;ön.

Första kontakten med Mårdängsjön får
man efter ytterligare 700 meter (efter hem-
bygdsgården) från en parkeringsficka på
vänster sida om väg 583, där det finns en
plattform med god överblick över sjöns
södra del. Ytterligare 1300 meter mot norr
finns några gravhögar på vänster sida om
vägen. Precis när tallskogen slutar finns en
liten parkeringsyta med plats för ett par
bilar. Gå tillbaka in på grusåsen cirka 100
meter. Där finns hyfsade möjligheter att
spana av sjöns norra del. Ytterligare en
kilometer norrut, i Björke by, tar man till
vänster mot Oppala. Det är skyltat fågel-
torn. Efter en kilometer finns en parkering
anvisad för fågeltornsbesökare.

Svänger man i stället till höger i Björke
by, når man efter bara nägra hundra meter
Björke ängar. Där vägen korsar en å finns
möjlighet att parkera längs vägen.

Skådartips
Hillesiön. På sidan om viigen över
sambetesängama fir-urs ett par fritidshus att
ta hänsyn till. Det är oftast ure i vassen
mellan husen som trastsångaren brukar
hör:rs. Det finns några snrådungar mecl
främst grova aspar mot sjön, clär det kan
löna sig ett lyssna lite extra efter exempelvis
I'rackspettar ocl-r göktyta. Koncenrrationern:r
av trast brukar vara st()rst längst in efter
vägen. Tr:ingavaclare rast:rr ute på
betesängarna. Onrfattningen kan variera
något, beroende på vatten-ståndet i sjör.r.

Mårdängsjön. Det finns tre bra ut-
siktspunkter över sjön. Rastpl:rtsen i sijcler
med sin plattform, från grusåsen vicl
gravhirgarna samt fågeltornet, som ligger
på en uclde nrellan sjöns ir.rlopp och Lrtlopp.
Eftersom tornet ligger norr om sjön kan
nlotliuset vara besväratrcle rtitt på dagen.

ti ,l

Biörke

{')

Problernet är dock överkon'rligt eftersonr de
intressantaste delarna normalt är vikarna
mecl in- respektive utlopp. N{an ska inte ha
bråttorrr när man går ner till tornet! Efter
att man passeret åkrarna, där småbuskagen
ska undersökas, går ntan långa sträckor i
clelvis försumpad lövskog, c1är fågel-
förekornsten kan vara både god och irrtres-
sant. Eftersorn den rnest Jåglänta clelen av
stigen till fågelron.ret är springad, bijr man
normalt klara sig med vanliga kängor.
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egrund

Ön utgör den yttersta utposten i Griulebukten
och bar framfttr allt under de trettiofem
sendste åren fungerat som uallfärdsort för
regionens ornitologer på jakt efter extra-
ordinära fågeluppleuelser. Eggegrund ståtar
hösten 2011 med inte mindre cin 29 första-
gångsfynd fAr landskaltet Gcistrikland. Många
au dessa rariteter har förstås påtraffats i
samband med fågelstationens ringmcirk-
ningsuerksamhet.

F-åglar

Vrir: Gävlebukten passeras av en snabb över-
flyttning av fåglar på väg mot nordligare
häckplatser. Tillgången på rastande tättingar
varjerar i hög grad beroende på väder.
Stundtals kan ön fyl1as med rastancle
tättingar på kortvarigt besök. Redan tidigt i
april visar sig på detta sätt dagsträcka.re sorn

stare, sånglärka och bofink, och redan nu
de första insektsätarna i form av en hel del

kungsfåglar. Längre fram i april och någon
vecka in i maj är röclhake dominerande som
rastande nattflyttåre från mitten av n'rai

låglariXLännr l-12
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följd av lövsångare. N{ängder av de sist-
närnnda kan fångas i ringmärkanräten ilnnu
en vecka in i juni, vilket påminner oss om
att flyttning till högt belägna bredclgrader i
norr kan pågå frarn till mycket sent unc]er

våren.

Sommar: Bland ornito.loger är Eggegrund
säkert rnest känd sonr flyttfågellokal. Men
ön är också en viktig häckplats för
skärgårdsfåglar av mer än 20 arter. Här finns
kolonier av silvertärna och tobisgrissla med

cirka 150 häckande par vardera. De iir
framgångsrika med sin reproduktion i

avsaknad av mink, som ännu inte nått den
isolerade ön. Flera intressanta landbaserade
häckfåglar har också figurerat på ön. Som
exempel kan när'nnas att höksångare
häckade här några år under tidigt 1980-
tal.

Hös/: Enklast t)'cks det vara att rekrytera
personal ti11 fågelstationen under hösten.
Fågelti11gången är visserligen är'en då som
på våren beroende av r'äder. Fågelfattiga
veckor ken inträffa. men clet måste ändå
sägas att antalen rastatrde tättingar i all-
mänhet är högre på hösten. Det ges cl:i också

en bättre chans att uppler:r dagar rned gott
.jölågelstrJik. De tttttttcr.irl .lorr Jrtertti.l
uppträder under hösten n'Lecl en spegel-
r,änd tidtabell jämfört med r iren. Den första
stora arten rir sålunda 1ör siingare (från
senare delen ar angustt ocl-r några veckor
framåt). Kungsfirgel kar massuppträda från
mitten av septemher och rödhake från
slutet ar- månaden. Den fjärde stora arten,
gråsiska, k:rn sedan r ar:r rrvcket talrik i
oktober. Från mår-raclsskiftet oktober-nov-
ember uppl'rc)r normalt den ornitologiska
aktiviteren ute på irn.

Under sträcket
Eggegruncl är egentLrgen inger-r riktigt
optimal obsen'atronsplats för sträckstudier.



Det geogr:afiska läget i srort med en i söder
1ångt österut utskjutande Upplandskust
bidrar till detta. En hel del av till erempel
vadar- och sirr-randssträck går dessutom förbi
närmare 1and, bortåt en lar.rdmil längre in,
och kan därmed inte registreras friin ön.
Ibland inträffar ändå riktigt hektiska sträck-
dagar. Det kan då gälla till exempel rnyrspo\r,
sjöorre eller prutgäss. Några exempel är
430 myrspovar den 9 september 2007,
3 850 prutgäss den 29 september 2006 och
1 800 sjöorrar den 27 september 2007,
detta mest för att förmedla en uppfattning
om mer precis vilken tid på året större
passager kar.r inträffa. Mer sällan karr också
ett formidabelt labbsträck noteras, som clen

25 september 1999 dä 170 bredstjärtade
labbar passerade.

Tillfälligt
Genon öns läge och den goda ornitologiska
bevakr-ringen (över tre tusen ringmärkar-
dagar fram till och med 2011) har ett
mycket stort antal rariteter bokförts. Små-

fåglar med östligt ursprung är något av en

specialitet rr-red över 100 observationer av

taiga- ocl.r cirka 75 av kungsfågelsångare.
Videsångare, brunsångare, b1åstjärt, sibirisk
piplärka, mongolpiplärka, ökenstenskvätta
och gyllensparv är några exempel på andra
besöktrre österifrån. Eggegruncls enda för-
stagångsfynd för landet, en macchiasångare
den 25 september 1993, torde dock ha ett
annat ursprung, liksom till exempel de på

våren påträffade rödstrupiga sångarna och
brandkronade kungsfåglarna. Som läsaren
kan förstå ges under denna rubrik tyvärr
bara utrymrne för att nämna ett axplock av

alla udda arter som påträffats på Eggegrr"rnd.

Vägbeskrivning
Eggegrund nås endast n.red båt. On har en
grund naturhamn öppen mot norr, vilket
innebär att det inte går att angöra här vid

hårda vindar från nordsektorn. Det finns
ingen reguljär båtförbindelse ens sommartid
utarr besökare är l.rär.rvisade till att själva
orclna överfarten. De 1okala fågelföre-
ningarna Gävleborgs Läns Ornitologiska
förening, som har huvudansvar fc;r fåge1-

stationen, respektive Gäv1e Fågelkhrbb kan
hjälpa till med att atrvisa vilka båtägare som
fc;r tillfallet finns tillgängliga för transporter.
Overfarten företas norrnalt från någon
han-rn i närheten av Bönans fiskeläge
nordost om Gävle tätort. Olika båthamnar
nära Skutskär på Upplandssidan är också
länipliga sorn startpunkt för resan. Tillfälliga
besökare på ön uppmanas att visa god
l.räns,vn visavi fritidsboende. Det finns en

handfull mindre stugor på ön i anslutning
till vilka en grupp upphetsade ornitologer
skulle kunna vara väl påträngande.

Skådartips
Med tanke på nödvändiga båtarrangen'rang
semt behovet av samordning nred fågel-
stationens verksamhet rekommenderas
varmt att i god tid inna[r besöket ta kontakt
med GLOF eller G FK. Overnatt-
nir-rgsmöjlighet finns för n'rindre sällskap i
Gävle komnruns 1ägenhet i före detta
fyrvaktarhuset. Bostaden står till fågel-
stationens förfogarde om föranmiilan görs.
Notera dock speciellt att en flerdagarsvis-
telse kan bli några dagar längre än planerat
på grund av otjänligt båtväder. Flera exenr-
pel finns pir upp till en veckas ofrivillig
förlängd vistelse på grund av r,ädret. Medtag
alltså tillräckligt med proviart.En kom-
munikationskanal som förhoppningsvis
kommer att \.ara tillgiinglig även framgent
är nedanstående mailadress:

ko n t a kt Cg. ga u I e f a g e I hl u b b. s e
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Dellokler
ViJla Rettig/Reningsverket, Aldcrholmen,
Testeboåns delta (Avasä1tan), Snötippen och
Tippen

Dennd lokaL cir den innersta delen au
Gäulebukten och fAr de fåglar som ogrirna
strcicker ötter uatten och följer l<usten blir detta
ett nattu.Ligt ucigual.

Området har en stor uariatictn på biotoper.
- Villa Rettig med förfallen parkmark,
au loppsrening.sdammar. Tyucirr fäl ldes en h el
del trcid i området hösten 2009 på grund au
en ledningsdragning sonl mdn inte hade
tillstånd till. Villa Rettig-området bleu
ndturreserudt 2011 och heter T-uddens
ndturreserudt.
- Alderholmskajen med sin "driue-in"
skådning.
- Tippen som en gång uar mudderuppLag,
soptipp och senarc pLats för rötslamstippning.

FågJar i X-lär nr l -1 2
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- Sn.ötippen som u,ligen öt,erglt,s som just
snötipp med ypperlig utsikt öt,er hela Testeboå-

deltat som dessutotn dr fiatlirreserL'itt. I karften
på deltat finns det ett ftigeltont sorrt tyucirr
står lite för långt ir. Skog röjdes pti sältan
uintern 2011-2012 satntidigt sant ett nytt
fågeltorn planeras läugre trt i deltat.
Testebokts deLta blet, nntttrl eserL at 1997.

Fåglar
Vrir; Sträcket föl1s bäst fr;in -\lderholmen clär

sikten ör er hrmlen och fjrirde n är bäst.
Störst utdelnins av råriåglar iår rlan vid
Villa Rettig-områder drir clen lummiga
skoger, bestående :rv en heI del ek, kokar
av nvanlända häckere och rastande tätt-
1ngar.

Sommar: Detta onrr:ide hr ser bra n:rtt-
sångarlokaler. Norr om ijirclen :ir arter som
kärrsångrre, gräshopps:ingere. konrknarr-
ar och hornuggla årliga. H:rr finner man
även vissa år flodsångare. r ektel och jord-
uggla. 5öcler om ijärden. ir.inrsr Yilla Rettig-
området. finns det ocksi kiirrs:ingare,
gräshoppsångrre och rnre sä1len busk-
sångare. Säkra l.räckare .ir här kattuggla)
mindre hackspett. srenkn.ick och entita.
Detta områc1e hvsre under nrigra år under
90-talet hi,icker.i.1e r irrr ggig hackspett vilket
tkvrllr.rr ,,n ,,nrr.rd(I\ ['iutuf .

FIös/: Red;rn uncler sensorlmaren drar
syclsträcker rgåns med vaclare och hål1er på
ett par månader. Des>a har man srörst chans
att se på sandbankar i Tesreboåns delta.

Tippen är utan r\ ek.1n mest kind som
blåhake-märkningen Här har det bedrivits
ringmärkning av blåhakar sedan 70-talet.
Området har till sror del varir av lågvuren
ört- oclr r .rell.c.r.rrd. \umer r äxer ryvärr
området igen mer och mer, men för tillfället
trivs steglitser. stora mängder finkar samt
ett kontrnuerligt sträck av rärtingar i
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all nränhet. I september är detta den säkraste
platsen för rastande vide- och lappsparv. I

oktober rastar ofta clvärgbecksin i Teste-
borins delta.

VinterYarfägel är årlig. Mildra vinrrar kan
även snösparv, vinterhämpling och snösiska
förekomma, även om dessa är vanligare på
senhöst och tidig vår.

Vid Villa Rettig bedrivs ibland fågel-
matning, just nu i fågelklubbens regi vilket
drar till sig mycket fåglar och ibland är.en
många fågelskådare. Den senaste rara
gästen var en övervintrande dvärgsparv
2012.

Tillfrilligheter: Agretthäger, amerikansk
kricka, darnmsnäppa, tärnrnås, småtärna,
lappuggla, fjälluggla, fältpiplärka, solnmar-
gr.lling och dvärgsparv.

Vägbeskrivning
Tippen, Lervik: Från E4:an. Tirg av vid
avfarten Gävle Norra. Vägen heter Hamn-
leden och följ den förbi travbanan, över
Testeboån och tag höger vid nästa f1'rvägs-
korsning, skyltat "Börran". Efter: en kilo-
meter sväng höger mot Lervik. Niir man
kornrner till ridskolan svänger man höger
och kör igenom området mellan ridhuset
och stallarna. Parkera i slutet av ridsolan
och promenera cirka 2-300meter vidare
söderut och tag vänster i en Y-korsning.

Snötippen: Från E4:an. Tag av vid avfarten
Gävle Norra. Vägen heter Hanrnleden och
följ den förbi travbanan, över Testeboån och
cirka 250mcter efter ån tar du höger och
kör fram till en vägbom. Parkera och fortsätt
tilI fots i vägens riktning ytterligare
3 00 meter.

.) .)
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Alderholmen: Fr:in Gävle jiirnviigsstation
följer du vägen "N. Skeppsbron" sorn går
norr onr och par:rllellt mecl ån, ijsterut.
Vägen gör sen en viiilster- och en höger-
krok ocl'r övergår då till Sruvnregrran sonl
är en förlängning :rv Sl<eppsbron. Följ clen
tills ån mynnar ut i Inre fjärdcn och prrkera
på l<ajen. Onirådet håller på ett byggas or.n

till bostedsområde och exakt hur bilvägarne
korrnrer att gå niir bvgget är he lt klart är r.i
osiikra på.

Testeboåns delta/Avasältan: Som för
Snötippen ovan, men stanna redan efter
100meter efter sista avfarten. Parkera och
följ skyltningen för fågeltorn, vilket ger en
promenad på cirka 500meter.

Villa Rettig/Reningsverket (T-uddens natur-
reservat): Från E4:an. Täg av vid avfarten
Gävle Södra. Kör in mot stan. Vägen herer
Spängersleden. Täg höger i en rondell skyltat

Fåelar i Xlän nr l-12
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med "Ostharnmar". Forsätt rakt fram i
nästa rondell, ut på Oste rbågcn viclrrre
under jämr.ägen. Vicl nästa ronilell. r'id en
bensinstation, följer du skr'ltnirrg nrot
Bornhus och kör ytterligare -l50 meter irnlr
du vid trafikljnsen tar ar. r,rinster. Kiir tills
vägen tar slnt vid och parkerl rici anvis:rcl
parkerin g i nnar-r avloppsren i ngsr-e rket Du."'
backen. Promenera ner i al16n. nrot nortlost,
så är du inne i onrrådet.

Skådartips
Tubkikare karr rnecl förclrl :rnr ändrs vicl
Sniitippen och Alderlrolnrcr.

Vid Villa Rettig, gri giirna :rnrlrr srigen tilJ
\,änster mot cl:r-nnrarna och fågeltornet.
Missa inte heller rtr g:i srigen rrrkt fram
genom ornråclet, frrrnr trll T-Lrdcle n dair du
har sikt iiver helr inre fjiirrler. Hanclkikare
räcker oft;rst.

Vicl Testeboirrs delr.r ken cler behrives
stövlar trots ::rtr man brr.L g.ir rill tornet. Vill
man ut pri srilt.rn bchör s stör'L.rr eller
vadarstör,lar. Tr r rirr rir .1rr .li1ig ursrkt ör,er
fjärden från g:rnrla rorn.r \ilket gör att
hlrdki kare räckcr, I .lcr nr .1 rornet sorn
pl.rrrerl.. lr',ppt. r' l, .,tr l.r n\IIJ .l\
tubki karen.



Vårvik

Våruik cir en lcittillgänglig kustlctkal uarifrån
det cir möjligt att obseruera ett brett urual au

fåselartcr. Från l, 'kdltrr kan man ductr iit cr-
blicka qtdstranden till den suårtilLgcingliga ön
()rarna med dess gnmda uikar.

Fåglar
Vici V:irvik kan nrrl sk.ida fågel under en

stor del ev året. Sii längc havsvikerna är isfria
utgör ornrådet en viktig ftrdosöksplats för
fränrst sjöfågel. Ni,irområdet hvser mångr
häcl<ande fågelarter och totalt har clet setts

över 200 arter i or-nråclet.

Vrirr Islossningen inträffar oft:rst i slntet ar'

mars bi)rjan av april. Uncler den tid sorr
följer kan clet rastr lJott orr rnclfriglar nrecl

arter som grågås, små- och storskrake, vigg
och flera arter simänder. Frirn slutet av april,
och i synnerhet början av rr:rj, kau det rasta
m,vcket vaclare ir\/ artcr som grtitlbena,
svart- och gluttsnäppa. Arter som bergand,
dvrirgmås och skräntrirna ses vissa vårar från
V:irvik-

Sonttnar
Nr.r är clet främst cle arter: sonr häckar i
området som ses) till erempcl sr':rrth:rke-
clopping, vitl<inclacl gås, sniltterrrrcl, skecl-

and, rödbena och str:uclpiplre. Spovlr ocl't

Tringa-vrdare uppträcler p:i strrick och

skräntärnor från närliggande häckplatscr
ses regelbundet. A\"en inrponernde mirnga
gråhiigrar från en nerbelägen koloni ken
cl:i ses fridosöka i ornråclet.

Hös/; Många rastrnde adulte r-aclirre från
norclJiga häckplltser h:rr prLsserrt reciarr i

jLrni-luli med irrter sotn sru:i- oclt rrtr rspor'. I
.lugusti ocl-r birrjan aY scpterllber-rir clet

vanligt att unge dvärgrnåsrrr föc1osökel tiver
havsviken utanför Vårvik. Frrrm i septerrber
kan, om viiderliiget är det rritt:r, reLatir t stora
flocker rnecl sirriinder rastit. Utrcler sen-
hcisten iir arter: som sjirorre, berg,rrtcl och

salskrake regelbunclne.

Vinter: Si länge clet firrns crppet \ irrtell iir
Vårvil< r'iil vrirt ett besiik cli ornråclet har
stark clragningsl<reft pir sjöfriglar ured till
exempel l<nipor i hundratel och custirka
salskrakal. Varfågel ses iblancl längs Orzrrrtrs
sldstrand och nrer-l lite tnl k:ru r.nan fii se

ror.fåglar som hat'sönr och cluvhrik.

Tillfrilligt: L.reurpel på ovanligare irter sonr

setts i onrriclet är gravrnd, snrådopping,
brr.rn gledtr, jrktfrrlk, dr.rbbelbeckasin, röd-
spor', danuusnäppa, snralnäbbacl si nrsuäppa,
vittlLrt, tretilig nrås, svarttairnx, sillglissla,
torcl mule, r:ostgu rnpsvala, berglärk:r, citron-
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l;11, 
,t"**"rt, trastsångare och lur.rdsång-

Vägbeskrivning
Kör Rv 76 frärl Gävle österut mot Furr-rvik
och Skutskär. Efter cirka 8 km svänger man
vänster, skyltat "Bomhus" och efter vt-
terligare 2 km höger vid skylt "Vårvik". Kör
sedar.r cirka 350 rneter och därefter höger
igen, lär-rgs norra kanten av den lilla åkern.
Parkera sedan bortanför åkern, mot b,vgg-
naderna, där det finns piats för ett tjugotal
bilar. Vill man spana av de inre delarna ar.

viken, i riktning mot Furuvik, ställer rnar-r

sig 1ärnp[gen på höger sida (söder) oni
huvudbyggnaden. Den populäraste obs-
platsen, där man har utsikt mot Orarnas
sydstrand, är dock på berghällarna vid den
lilla badviken. Från parkeringen går man
då vänster (norrut) on'r huvudbyggnaden
och förbi badviken, sedan letar man en
lämplig utkiksplats från klipporna.

Kornmer man Rv 76 i riktning från
Skutskär så kör man väsrerut förbi Furuvik
cirka en kilometer clär man scdan svänger
l.röger, skyltat "Bomhus". Därefter följer
men \anrmr vJgbeskrivning som uvtn.

Skådartips
För att få ut clet bästa av skådningen vid
Virrvik är tubkikare att föredra då det ofta
handlar orn långa avstånd ut till fåglarna.
De 1ånga hållen medför även ett årtbe-
stämning av exempelvis snråvaclare ibland
kan vara svår, speciellt i situationer med
värmedaller eller avtagande Jjus. facksarnt
nog råder der sällan motljus här eftersom
man vanligtvis biickar ut mot nordost när
Orarnas srränder kollas av, undantaget
tidiga sommarmorgnar vid fint väder då
nrotljuset kan vartr besväratrde.

Som tidigare nämnts kan Vårvik bjucla på
ett rikt utbud av arter. Der börjar redan
under den korta promenaden från par:k-
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eringen u, n,,,, lllnpornrr r id bedet. En vår-
eller försornnr.rrnrorqon kan bjuda på en
stark ljudkLrli:s ir;rr.r r'årr vanliga tät-
tir.rgarter. -\r en llrkfelk hiirs ofta i området.
Väl ute på kJ ipporna rir clet etr n'råste att
spana av Orarnrrs :rriinder. Förut<tm sim-
änder och sr arthakedopping biir man leta
efter vadare 1ängs srränclerna. C)fta är de
periodvis dolcla bakom stenar larfijr lite
nötande hruk:rr ge resultar. På stenirrna ute



Bergand rastar regelbundet under hösten

i vattnet sitter ofta fisk- och silvertärnor och
bland dessa ska man leta cfter arter som
skräntärna och dvärgmås. G1öm inte heller
att kolla av hela havsviken. Ute på frivattnet
kan ibland stora mängder fåge1 rasta.
Periodvis kan här rasta många individer av

exempelvis storlom, skäggdopping och
simänder. De gånger smalnäbbad simsnäppa
ses på lokalen ligger även de oftast ute på
fjärden.

Ofta är omsättningen av fåglar stor under
flyttider. Många fåglar rastar bara en kort
stund innan de drar vidare eller också nöjer
de sig med några varv över området utan
atr sranna till. Under sådana förhållanden
kan det därför skilja rätt mycket i fågel-
tillgång under dagen varför det kan vara
värt att besöka lokalen exempelvis både
morgon och kväll.

Vårvik är ingcn optimal sträcklokal då

sträcket ofta går längre ut i Gävlebukten.
Vill man ta del av sträcket besöks liimpligen
närliggande Ytter-Harnäs eller Skutskär där
fåglarna antingen går in över land e1ler så

vidare österut 1ängs Upplandskusten.

På de små åkerlyckorna vid parkeringer.r
kan det om vårarna rasta stora mär'rgder
med trastar. Vid sådar.ra tillfallen ska man
spana efter ringtrast som setts här vid flera
til1fäl1en.

Vår:vik lockar inte bara fåglar och fåge1-

skådare. Det natursköna 1äget i kombi-
nation med bad, sol och grillmöjligheter gör
platsen till ett attraktivt utflyktsmål för den
övriga allmänheten. En vacker sensommar-
kvä1l, då vadarsträcket pågår som biist, får
man alltså vara beredd att dela på urrvmmet
vid klippoma rned grillsugna Gär'lebor.

Notera
Det krävs båt för att nå ön Orarna. Dess

strandområden hvser mår-rga häckande
fågelarter varför det inte heller är lämpligt
att beträda ön under r'år och försommar.
Även om avståndet ibland kan upplevas vä1

så långt kan man med hjälp av tubkikare
artbestän'rma de flesta fåglarna. Att en del
tättingar och srnåvadare förblir obestämda
får man acceptera!

37
Fåglar i X-län nr 1 -12



Bodås

Bodåsdalgången cir en. stt'cicklctkdl sorn frarnför
alb bör best;kas un.der höststrticket. l;åglar som

kommer flyttande norrifrån trcings då ihop i
den smala passagen mellan bergen uid BotJås.

l)essutc»n kdn ticluis en del fågLar som kttmmcr
instrcickande från nordost (troligtuis från
husten uia Storsjon) i)uerhlickts här. Undcr
uår och nattsångdfiid cir markerna runt By's jön
nrest giuande.

Fåglar
Vrir: Snön försvinner relativt tidigt fr:in
åkrama i delen, inte nrinst vicl Hästbohedel
clirckt norr orn Hiistbo. Här ses ofta de första
vårfåglarna tidigt jämfört rned niirliggande
ornråden. Tofsvipa och sång1ärka är vanliga,
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rege[bundet ses ocl<så varfirgel. sni)span oclt
vinterhämpling. På och oL.nkring Br'sjön
rastu oft,r något hundretel sångsr rnar s:lmt
en del gäss och äncler. Längr:e franr på r'årer-t

är utdelningen mycket beroer-rcle på
vårflodens omfattning och ticlpunkt. \iisse
år sr.ämmirs iikrar:na runt Bysjirn ör-er och
clii rastar er-r hel de1 äncler ocl'r vaclare. På

sjilva sjön ses venligtvis sirnänder, clt'kändcr
ocl-r sothiins. Brun kärrhiik, ormvråk och
torr.rfalk jrgar i clalgåugen. På senvåren
sjur-rger ofta någon ortolanspxr\. i ornrridet.

Sontntar: Under jnninätterna kan n:rtt-
sångarlr-ssnrnclet ge god utclelring, framför
allt runr Br sjön. Näktergal, sävsångare oclt
rcirs:ingare :il givn:'r. Vaktel, r'atterrlall, kor:r-
knarr, griishoppsirngarc och kälrsångarc
hirrs någorlunda regelbundet och ibland
också busksångare. Under sensomlrerr: n se s

lärkfalk och i närheten hrickar ofta tornfrlk
och hornuggla. Bläsancl har hiickat i Bysjön.

Hösl.' Höststräcket är lokalens stora begiv-
enhet. Den observationsplats sonr clå ger bäst

över:blick är på åsen r.icl Söräng söder on
Bvsjön (se r,ägbesl<rivning). Redan från slutct
av juni clrar det igång försiktiet med ett
ojiinrnt striick av vitfågel och r-acl:rre. Fråu
anr:lr:r halt,an .iv eugllsti fran-r till oclr rred
första l-ralvan av oktober iir clet högsäsong.

Lokalen har inre rrinst biir it kiinrl för sitt
goda rovfågelstriick. L-ncler seprcnrber
här'rder der gar-rska ofre att clagssiifror på
över 50 sträckancle indilicler r.ikrras in,
riktigt gor-1e cl:rgrr kirn ör cr 100 och någon
gång 200 ir-rc1jr rtle r f riser.l r Llker .ir nrvcket
för en n-iell.rnsr ensk inl.rn.1rlok.rl. Ornrr råk
är den ralrikasr. .1rt.n rrcn qoda clagar kan
Lrppåt 12 ror iiqelrrrer Lrhsert er,rs Prlgrinis-
falk ses nrlrrrera ert rorrl einqcr varje höst.
LJtör'er ror tåge1 k.rn ock:i rträcket av

srl;ifågeL. dur or. krikiigeJ och g.iss trdvis
vara gott.



Någr:r exempel på clagsrekorcl iir sldgås
(837), bLisand (69-5), stjåirrand (238),
hivråk (80), or:rnvråk (220), fjällvråk (87),
tornfalk (22), skrattrnås (,9000), ringduva
(7200), sånglärka (700), ladusval:r (-i 840),
ängspiplärke (2080), gulärla (207 0),
ochröcivingetrast (1 700), kråka (2840),
bo-/bergfink (24200), grönsiska (1 100)
samt gråsiska (2900).

Vinter: Vinterticl är r-rtbuclet i allntänhet
torftigt. I bästa fall kan man få se någon
r rrr[igcl. ]r.rr sörn cllcr kungsörn.

TiLLftilligt: En rad arter har noterars tillfälligr,
trlancl annat ägretthäger, vit stork, brun
glacla, rcid glada, stäpphök, aftonfalk,
clvrirgbecl<asin, biätare, berglärka, större
piplärka, skärpiplärka, t:rigasångare, och
flo d sångare.

\/ägbeskrivning
B o cl ris clalgå n gens ntcst i ltressantr clel sträc,
ker sig frrin byn Hästbo i norr (avfart fiån
riksr äg 6tl belägen 14,6 km söder onr
rrafikplatsen "Tegelbruket" på riksr.äg 80
c1är riksväg 68 viker nrot söder) och ner till
I.r n Bodiis. Om man har komnrit västerifriin
och snecldat från Hofors urot 'lorsåke;:

komrnel men på riksväg 68 precis 6 km norr
onr Hästbo-avferten. De lokaler som besl<rivs
Jigger clirekt öster orn riksväg 68 (se karta).

Det fir.rns tr,å vägar: frår riksväg 68 in i

on'rråclct. Den norra viker av vid före cletta
Hiistbo I'rar.rdel. Ta avtagsvägen frårr riksviig
68 rnot Hästbo och sväng i byn ösrerut rrot
Skorrnr:rrhyttan (skylt) för am nå Bysjrin
med orngivninger (se vidare under "skådar-
tips").

För att nå Sörärrg anvär'rds den srjdr:r
vrigen som viker av från riksväg 68 1,.5 km
siider om Hästbo-avfarten. Kornmer ur:rrr
söderifrån är det drvgt en kilorneter norr
or.r'r nerfarten till Bodåsgruvau (sk,vltad, rnen

r\tti

även gruvlaven är en r,äl svnlig fört'arning).
Sväng av riksr,äg 68 åt öster in pri denna
lilla väg ("Srirängsvrigen"), kirr iiver järn-
vrigen och ta direkt till r,änster (se vidare
uncler "sl<ådartips"). Det går en viig cister
onr Bysjön som fijrbincler-deu norra och clen
sodra vägen mecl varandra så ett det grir att
åka ett var\r runt området. Denna väg

,4
-j{l
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passerar bland annar över ett gårdstun, se

till att köra försiktigt där.

Skådartips
Det pågår just nu ett projekt för att göra
Bysjön mer attraktiv som fågelsjö. I ett första
läge anläggs vandrir.rgsvägar och fågeltorn.
Planerna är att också förbättra sjör-r genom
muddring, anläggning av vadarstränder
med mera men eftersorn det i dagsläget inte
är klart beskrivs nedan läget före dessa
åtgärder. Det kommer troligtvis längre fram
att finnas skyltar och informationstavlor sorn
ger vägledning.

Det är aldrig fel att åka ett varv på den
lilla vägen runt Bysjön och Söräng och spana
av åkrar, vatten och himmel. Aven åsen norr

"!orn 13vs;iin."Asr'ägen", kan vara vJrd att
besöka. Det går att parkera lite här och där
1ängs vägan'ra, men se till att l<omma åt sidan
ordentligt och att lämna tillfarter till åkrar
fria för jordbruksmaskiner med mera.

Runt Bysjön finns flera bra obsplatser.
Sjöns södra sida nås till fots längs en liten
rraktorväg som tangerar en björkdunge i
sjöns sydöstra hörn. Tiaktorr,äger.r slutar vid
en hage där det ibland går boskap. Rakt fr:am
finns då en liten kulle varifrån nran har bra
civerblick över sjön söderifrån. Vid vårflod
går det ofta inte att gå på traktorväger.r 1ängs

dungen utan sådana gånger får man nöja
sig med att spana a! vattensafltliugarna
uppifrån bilvägen.

Direkt östcr om järnvägsöverfarten p:i
sjöns norra sida går en liten grusväg söderut.
Kör ir-r cirka hundra meter på den och
prrkera vid en liren rrrn'fornretorsrarion
och gå sedan ner till sjökantcn där det finns
en udde som är en bra observationsplats
norrifrån.

Det går också bra att stanra direkt cister
om bron över ån i sjöns norrände. Detta är
ett givet nattsår'rgarstopp och är också bra
vid vårflod. Ytterligare en bit österut gör
vägen en 90-graderssväng och vid denna

går en traktorr,äg söderut mot tre små dam-
mar på sjöns östsida. Runt damnarna finns
täta buskage och annan hög vegetation,
omtyckta tillhå11 för rastande småfåglar som
blåhake, törnskata, olika sår.rgare n.red flera.
Särskilt den norra dammen kan också hysa
sjöfågel.

På hösten brukar den givna obsplatsen
vara Söräng söder om Bysjön varifrån de
flesta sträckrekorden är hämtade. Direkt
öster orn järnvägsöverfarten går en liten väg
norrut, uppe på en ås. Ungefär 100 meter
in gör vägen en svag vänstersvrirrg och detta
är den punkt varifrån hösträcket bäst
överblickas. Det här är en ren sträcklokal -
är sträcket då1igt en dag finns heller inget
annat att se. En bra sträckdag kan det
dären'rot vara riktigt gir.ande. Det viktiga är
att ge lokalen några timrnar. även om det
til1 att börja med kan \rara magert så har det
många gånger lönat sig att hålla ut. I
allmänhet är småfågelsträcket mest intensivt
clirekt vid soluppgång metlan rovfåge1-
sträcket ofta når sitt lnarimum under sena
förmiddagen.

När lokalen först börjrrde frekventeras
ur-rder 1970-raiet stod skåtlanta ännu längre
söderut, en liten bjt söder om gruvlaven
(nerfart från riksr äg 68 mot Bodåsgruvan
varefter man i dalens botren viker av mot
söder på en grus\ iig och striller sig längs
denna). Här är clalen ännu rrängre och
sn-råfåglarna f :lsserirr oita närmare, dock
passerar mvcket ror fågel och :rnnat ör,er
skogen och är då si:irare rtt se här:ifrån än
vicl Srträng.

Notera
För några år sedan iärcligställdes en bok
rned titeln "F:iglan-ra i Hofors kommun" (L
Risberg) sonr på ert uttömmande sätt
bel-randlar bland annat obsen,ationer från
Bodåsdalgången med sträcktoppar,
populationstrender et cetera.
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Färnebofiärden

l)elområden
Tinäsområdet, området kring Gysinge,
Obyhalvön, Skekarsbo, Stadarna och
Nordmyrasjön.

F-arnebofjcirden tir en stor fiärd au Nedre
Dalciluen med kringliggande skogar och
uåtmarker Huuuddelen cir nationalpark (cirka
10500 ha, uarau 3900 ha skctg, 2300 ha
uåtmarker och 4 300 ha uattenområden) och
mycket au ncirområdet omfattas du ett antdl
kompletterande naturreseruat. Främst i
nationalparkens södra del finns stora områden
med en mosaik du myr och cildre skog. En
uäsentlig andel au skogen i fjrirdens nrirTon,

framför alb på öar ocb myrholmar, är gatnmal
och extensiut skött med ett stort inslag au
löutrcid, döda och döende trcid, högstubbar ocb
groua tallar.

4l

Nedre Dakiluen ligger uid den biologiska
n orrl antlsgrcin s en, " Lim e s norrl andi cu s", o c h

har dcirmed en mångfacetterad blandning au
syd- och nordsuenska ndturförhållattden och
arter.

Fåglar
Fågellivet är rikt, särskilt vad gäller arter
med anknr-trring ti11 skogar och myrar.
I(araktärsarter är olil<a ugglor, hackspettar
och skogshöns samt trana, storlom, havsörn
och fiskgjuse. I nationalpalken har hittills
272 attil observerats och 1.1U arter säkert
häckat. Tär man iiven med närliggande
områden får n'ran 243 respektive 143 arter.

Vår:Yären är i sär:klass den mest intressanta
ticlen i ornrådet. Redan i febrr-rari börjar
slagugglor: (cirka 25 revir enbart i r.ratio-
nalparken vid en inventering år 2003),
span,ugglor (goda år säkert 50 par) och
pärlugglor (numera tyvärr fåtalig, men
betydande r.ariation i antal mellan åren) att
ropa samtidigt som spettarna börjar komma
igång med trumnrngar och rop. I parken
häckar 3-5 par gråspettar samt 10-20 par
av vardera gröngöling, spillkråka, mindre
hackspert och tretåig h:rckspett. Antalet
större hackspettar kan under goda kottår
räknas i hundraral. Den vitryggiga hack-
spetten hade här tidigare sin bästa före-
komst i landet n'red som rnest ett 10-tal par
i mitten av 1970-talet, men iclag finrs nästan
bara inclivic'ler som är rnplanterade irrom
ramen för Projekt Vitrlggig Hackspett. Bästa
tider för ugglor och spettar är normalt sista
veckan i mars och första veckan i april då
också orrspelen börjar bubbla och de första
tranorna ropr. Sångsvanar rastar också i
relatrvt stora mängder under denna tid. I
slutet av april spelar dvärgbeckasiner iblancl
ör,er lämpliga, fuktiga myrar. I rnaj är
fågelkören fulltonig och en art soln ses

ovanligt ofta i högvuxna blandskogar är
rninclre flugsnapparen.
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Sommar: Sornmalen är. sonr överallt i
regionen, en tid av relativ stiltje i natnren
iiven om vårens alla hrickfåglar är pri plats.

Hös/.' lnte heller I'rösten är så rnärklig i
området, rlrerr alla spettarna kan ses, liksom
också tallbit, sparvuggla, skogshtins, havsrjrn
och rnindre flockar av rastande sångsvanar.
I okrohcr enländer dc iörrtr strönrstrrirrni'r
till ornrådets rnånga forsar och deras antal
brukar normalt kulminera i decernber. De
missgynnas dock under år med stark
vattenföring i ä1ven.

Vinter: Eftcrsorn örnmatning som eko-
turisnrprojekt pågår i områclet under
vintern kan ofta åtskilliga havsömar och
enstaka kungsörnar ses, särskilt i Gysinge-
trakten, och redan i februari kommer, som
ovan nämnts, r-rgglor oclr spettar igång.
Tjäder och orre samt övriga stannfåglar
l-rittas också ganska lärt Lrnder vintern.

Tillfalligt: Några erenrpel på Lnir.rdre

verrliga erter som setts i området är iigrett-
häger, svart stork, brunglada, stäpphök,
eftonfalk, jaktfalk, rödspov, dvärgmås
(många giinger), svrlrttärnar lunnefågel,
turturduva, f1älluggla, lappuggla, härfågcl,
svert rödstjärt, flodsångare, busksångare,
trastsångare, skäggrnes, lavskrika (kan even-
tuellt häcka), och viclesparv (häckade flera
gånger på 1980- och 1990-talet).

Vägbeskrivning
Omriidet är så pass stort att näflnaste väg
från till exernpel Stockholm, Uppsala eller
Viisterås blir olika beroencle på vilkerr del
man vill besöka.

Till Tirrisområclet, i nationalparkens söclra
del, komrner man från Stockholnr enl<last
genom att köra väg E18 till Enköping, väg
70 till Fyiirdhundra, väg 254 till Heby, väg
56 till Runhäler.r-Enåker och sedan vidare
rnot Möklinte för att strax bortont Enåkers

kyrka ta av till höger (norrut) mot Vivastbo.
Efter ungefär en n-riJ passeras en stenbro
civer Lillån (alldeles innan finr.rs en skylt
med"Färnebofjärdens natior-ralpark") och
ytterligare några kilorneter bort, ','id Stora
Hallarsbo, finns en skllt som pekar mot
nationalparken. Här kör man in på en
ganska dålig väg. I dagens läge finns en bom
och en parkeringsplats efter dr1'gt två
kilorneter och man får fortsätta till fots in
mot områdets kärna. Sannolikt tas dock
bommen bort inon en inte alltför avlägsen
framtid ocl'r då kan man köra r tterligare
cirka två kilometer till den p:rrkeringsplats
som fick nyttj.ls innan nationalperkens kom
till. Frrin Västerås tar man sig också till Heby
och fortsätter sedan enligt or an.

Till Gysinge är det från Stockholm
närmast att köra motorr'ägen E4 till N{ånk-
arbo, därifrån r-idare n-ror Osterr'åla och
sedan väg 272 not Grsinge. Från Uppsala
kan det däremot r-:rra lika nära (och
roligarel) :rtt köra r äg 2-2 hela r äger.r. Från
Enköping och Väsrerås rar nlan sig ntirmaste
vägen till Hebr. och forrs:irrer sedan på väg
56.

Skådartips
Alltefter snö- och isläger är cle bästa färd-
sätten i ornrådet skidor (hclst lrte bredare
sådana) och krrnor. P:i vägirr och längs stigar
kan man naturlistr is ocksi -eå om det inte
är för mvcket snö. Terr.ingen virrierar i
huvudsak n'rellen mvrar och blockrika
marker, ofta lite sr'årfrarnkomliga. Stör.lar
är ett rlåste orr man ger sig ut under
barmarkstid.

Tinäsområdet
Liimpliga ugglerutter i Tir.räsornrådet är
Alderbäckens dalgång från raststugan
Alderbäcksrör upp till Tisjön, vägen från
Loberget till Ostaviken samt Storåns is.

Att följa Storrin-Lillån är det absolut bästa
sättet att hitta hackspettar, orrar, tranor och
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många ard,ra fäglar. Fina dagar i mars-april
går ett ganska intensivt sträck av bland annat
sånglärkor, bofinkar, sångsvanar och gäss

längs dessa åar. Stora delar av väststranden
ar idag fågelskyddsområde, men detta,
liksom övriga större fågelskyddsområden i
parken, kommer troligen att upphävas och

ersiittas mecl minclre skl,clclsonrråclen som
är anpassade till aktuella skldclsbehori Ring
nation:rlplrksförvaltningen och be att fii en

l<arta eller hör vad som gäller, rnen ge
fiamför allt akt på sk1'ltar i terränger.r!

Aven om fågelskydclsonrrådet tas bort bör
nran hålla sig på isen/vattnet eller ösrra
sidan ev åarna - man h:rr då brist ör.erblick
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och dessutom stör man läglarna mindre.
Isen på Lillån är dock ofta opålitlig så här
rekommenderas att man håller sig på den
östra stranden.

Den tretåiga hackspetten är väl spridd i
större skogspartier med inslag av äldre,
döende granat. Bästa och enklaste sättet att
komma i kontakt med denna art, liksom även
jdrpe, dr att gå den markerade stigen mellan
vägen in i området och Lillån flara över-
gången till Storån, den så kallade Svarthälls-
vägen. Tjädrar ser man ofta längs områdets
alla vägar och stigar.

Tinäsområdet kan man övernatta gratis i
den spartanska (madrasser saknas till
exempel) stugan Alderbäcksrör under tiden
1,17-1,418 eller i det lite bekvämare Kölfors-
torpet vid Lillån. (ring 070-5941,645)

Observera att camping bara dr tillåtet på
ett lätal, från ornitologisk synpunkt ointres-
santa platser i nationalparken!

Området kring Gysinge
Tiots att Gysingeområdet ligger längst i norr
i nationalparken har det en sydligare
karaktär än Tinäsområdet med mycket
Iövskog och gott om ädla lövträd, främst
ek. Här finns en stor mängd trevliga del-
områden att besöka.

Tillgången på ugglor är god och här finns
också kattuggla (jämsides med slaguggla!)
medan pärluggla däremot hörs ganska
sällan. Ugglelyssnandet störs tyvärr en hel
del av trafikbuller och forsbrus, något som
helt saknas i det extremt tysta Tinäsområdet.
En bra ugglerutt är den cirka 7,5 kilometer
långa vandringsleden Gysinge (brofästet på
Mattön)-Sevedskvarn-Eknäsudden-bro-
fästet. Den kan dock vara lite svårgången
nattetid så pann-/ficklampa är ett måste.
Denna rutt kan också vara mycket givande
tidiga vårmorgnar och är ställvis mycket
naturskön.

En trevlig, cirka rvå kilonreter lång
vandring rned mycket hackspettar och
andra lövberoende arter är irån Klapp-
stavalleu på Mattön ocl-r längs öns norra
kant till Sjöforsen där blar.rd andr:r havsörn
och strömstare kan ses.

På den stora halvön Gärdsr ekarna ocl-t

arkipelagen kring Vedön-Rosön finns några
aY nationalparkens mest spännande miljöer
med bland annat mlcket lö\-- och
blandskog. De vanliga ugglorna. alla hack-
spettarna, havsörnar, gott om irskgjuse ocl-r

vattenfågel, trenor samt flera mindre orrspel
kan ses. I mars-apri1 rast:lr m\ cket sångsvan

här. Områder.ra är clock sr'årtillgilngliga och
kräver båt'kanot för att kunna nås,
lämpligen från Ista båtplrrs eller badplatsen
vid Edsviken. Skogsr ägen nrot Cärds-
vekarna är avstär-rgd mecl bonrmar, clen

första redan vid Ser edskvarn. och är dess-

utom inte tillåten att L.efara uran tillstånd.
Isarna i området är notoriskt opålitJiga och
bör inte nvrtjas.

Storön, som ligger ir-ronr Cvsinge
naturreservat strar ösrer onr Gvsinge bruk,
är ett område dominerar er lör'skog och
betesängar och ett gammaLt klassiskt områcle

för vitrvggig hackspett. .\r cn om cleuna art
nu är borta finns c1e flesre ör riga hackspettar
och därtill båcle slag- och kartLrsela. Man
kan parkera mitren'Lor Osre riärnebo folk-
högskola och gå pi de grrmla 1ärn-
vägsbroarna sorn berr.ides på egen risk
eftersom plankorne som bildrr gångbanar-r

kan vara hala och räcken saknas. \r stickare
ut i terrängen är ofta gir:rnde.

Gcistrikeledett r ästeru! frin Gr.singe bruk
bjuder på r'ackra ursikrer och fina fågel-
miljöer för hackspettar och ueglor med
mera. N'Ian parkerar liin.rpligen r rd Gvsinge
värdshus, varifrån leden är skr ltird.

Istasjön, Laggarboån oclt södrt F;itrgsjön ar

normalt områdets bästa r:rstplats för sång-
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svan, uppemot 1100 fäglar har setts sam-
tidigt. Bra obsplatser är bron över Lag-
garboån eller vägen vid Ista. Fina lövrika
miljöer finns på Istamyran, samt på båda
sidor av Fängsjöns södra del.

I Norråns dalgång, v dster om Österfärnebo
samhälle kan det om våren rasta en hel del
gäss, sångsvanar, änder, tranor, storspovar,
ljungpipare samt rovfåglar som blå kärrhök
och stenfalk. Bäst är det när Norrån
svämmat över och bästa sättet att närma sig
området ar att köra grusvägen mot Vista
som tar av åt väster strax norr o* Öster-
färnebo. Området kring Norrån är också
traktens bästa nattsångarlokaler med näk-
tergal, gräshoppsångare och ibland
kornknarr och vaktel. De förstnämnda hörs
bäst omkring bron över ån i söder, väster
om Österfärnebo kyrka.

Jordbrirsmurez, Norrlands största hög-
mosse, hyser områdets i särklass största

orrspel (vissa år upp till 45 tuppar, men
antalet varierar starkt) och här finns flera
häckande par storspov srntt östra Sveriges
sydligaste häckningar, fJera par, av nordlig
ljungpipare. Vicl besök på Jordbärsmuren
bör man hålla sig till tubspaning från
kantema för att inte störa orrspelen och
vaclarna. Då kan rnen uncler rätt årstid också
se n'rycket översträckande fåglar, frän-rst gäss,

sångsvanar och rovfågel. Ett besök här kan
kombineras med ett besrjk vid Ålboån, väster
o[r mossen, med ml.cket lövrika skogar samt
intressanta våtrrarker. Till Jordbärsmuretr
kommer man enklast om man norrifrån kör
ned på en liten avtagsväg från väg 67 ctcl-t

sedan fortsärrer en stig söderut. Ålbnån knn
man lämpligen paddla eller skida på från
vägbron över bron eller skida/vandrir ned
på endera sidorna från sarnma plats.

Om man vill övernatta i Gl,siuge kan man
nyttia vendrarhemmet, som ligger i Oster-
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färnebo folkhögskola cirka en kilometer
öster om brukshandeln (tel. 02_91-270 75
eller 070-678 88 94)

öbyhalvön
Att vandra ner en fin rnarskväll på den långa,
av hrrrrkog och ml r dorninered. öl.r -

halvön från byn Bärrek kan ge fina spel av
slag-, pärl- och sparvuggla ocl'r l.rär finns
också en av nationalparkens bästa före-
komster av orre, tjäder och tretåig hack-
spett. Man kan parkera vid en vägbon-r cirka
två kilonteter söcler om Bärr:ek och sedan
är det cirka fem kilometer ned till en
raststuga som står öppen för övernattni[g.

Skckarsbo
Frår'r det m)rcker höga utkikstorner i Ske
karsbo, ungefär mitt på Färnebofjärdens
östra strand, kan man spana efter örrrar på
clagen och lyssna efter: ugglor under clen
mörka tiden på dygnct. Till Skekarsbo kör
man in mot väster str.lx norr ont Tärnsjr)
sarnl.rälle och följer sedrin vägskvlrningen.

Stad arna
Kring Staclarna, neclanför Tyttboforsarna,
likson-r p:1 de närliggande strtrre irarnr
-forrön, Angsön och Hästholmer (soru barrr
nås med båt - farliga isar!) är- det lövrikt
och gott om bland annar hackspettar. Här
finns möjligheter ilm övernarta rrot avgifr i

torpet Stadarna. (tel 0226-703 28 eller
070-397 61 47). Till Stadarna kan rnan
kornma söderifrån via färja över Daliilr"en
vid Hov-näs, i tr:rfik 1 niaj-1 rovcmbeL.
Några hundra trcrer norr on-r färjJäget tar
r-nan vägen rill höger soln man åker tills den
slurar vid Stadarna. Från Ciysinge krir man
vägcrr vi.r Ösreriärrrehu oclr Bjriek t,cir lrr
höger/söderut när man korrmer till en l-
korsring. (Bortanför T korsnilgen ligger
innersia dclen av Ostervikcn, .,rn., -.d ,ir"
stora lerstränder kan vara en nrvcket fin
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lokal för bland annat rastande vadare vid
lågvatten vår och sommar-höst.)

Nordmyrasjön
Nordmyrasjön, strax väster om Tärnsjö
samhälle, är områdets bästa eutrofa,
näringsrika, fågelsjö med bland annat
knölsvan, skäggdopping, sothöna och
diverse änder, bland arlrrat mänga ruggande
krickor med insiag av ärtor och andra
simänder, i tilloppskanalen på försom-
maren. Ett stort område i norr är slåttrat
och hål1er flera par storspov samt kan vara
en intressant rastlokal för vadare vid rejäl
våröversvämning i maj. För am komma dit
kan man ta av mot Hagudden vid Nora
kyrka i Tärnsjö och därifrån gå den långa
spången, del av den så kallade Kyrkstigen
mot Skekarsbo, över de slåttrade dngarna
och fram till etr fågeltorn. Tyvärr ser man
ingenting av själva sjön från dena torn utan
malrfär då istället ar,gripa från sydsidan via
byn Ljusbäck och en väg därifrån mot
nordost ned till ert stugområde vid stran-
den. Speciellt på norra sidan av sjön finns
mycket lövskog av olika karaktär från fina
asp- och ekdungar söder om Andersbo via
ett stort alkärr, Fämossen, dil omfattande
björkskogar kring och väster om Gäddsjön

Ovrigt
I en bok som gefts ut av Naturvårdsverket
är 2006, "Fäglarna i Färnebofjärdens
nationalpark", beskrivs nationalparkens
nuvarande fägelfavta och dess uweckling
från främst 1.970-ralet och fram till nutiden.
I en rapport från länsstyrelsen i Västman-
lands län, "Fåglar vid Färnebofjärden,',
rapport nt 2005:9 från länsstyrelsen i
Västmanlands län, ges en mer urförlig
beskrivning av fågelfynden i nationalparken
och i ett lite större kringliggande område.

Bekvämare övernattningar i bygden kan
b okas v ia u,, wu. n e dre dal a I u en. s e
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