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Översiktligt dagsprogram 
 
25/6 Samling i Luleå. Resa mot norra Finland via Tornedalen. Natt i Kaamanen 
 
26/6 Morgonskådning i Kaamanen och Näljen Tuulen Tupa. Resa till Neiden och Pasvik. Kväll 
i Pasvik.  
 



27/6 Morgonskådning i Neiden. Därefter Sör-Varanger – Varangerbotn – Nesseby – Vestre 
Jakobselv – Vadsö, skådning hela dagen. 
 
28/6. Vadsö – Vadsöya – Ekkeröy – Vardö. Första fågelbergen. Nu är vi på tundran vid 
Barents hav. 
 
29/6 Vardö – Hornöya. Resans höjdpunkt med fantastiskt fågelberg. 
 
30/6 Vardö – Barvikmyra – havsfågelskådning i Hamningberg – Vestre Jakobselv, skådning 
hela dagen.  
 
1/7 Vestre Jakobselv – Varangerbotn – Tana bru – Austertana – Utsjoki – Inari. 
 
2/7 Lång transportdag, Inari – Rovaniemi – Haparanda – Luleå. Resan avslutas med lite 
kvällsskådning i Gammelstadsviken. 
 
 
 
 
 
 

Dagbok 
 
Måndag 25/6 
Den här resan startade med att vi alla samlades i Luleå, dit vi tagit oss enskilt på olika sätt. 
Efter en gemensam frukost på Hotell Arctic var vi redo för första dagens långa färd i vår 
bekväma minibuss. Vi hade några tips om dvärg- och videsparvar i Tornedalen och i sakta 
mak tog vi oss norrut längs småvägar. Turen var inte med oss men stämningen var god ändå. 
Salskrakar, storlommar, rödstjärtar, nordliga gulärlor och sidensvansar var fågelmässiga 
höjdpunkter längs vägen. Vi passerade gränsen i Muonio och efter en lång eftermiddag 
kunde vi checka in på Kaamasen Kievari, vår första övernattning. Maten smakade förträffligt 
och efter lite fruktlös lyssning vid älven sov vi alla gott.  
 

Tisdag 26/6 
Fågelmatningen i Kaamanen var inte igång så vi tog en rejäl morgonpromenad i den 
omgivande tallskogen istället. Fågelsången var ganska fattig men någon trädpiplärka och 
rödstjärt hördes. Efter ett tag dök tre lavskrikor upp och underhöll oss en stund. 
Förunderliga fåglar som smyger ljudlöst i träden utan att vara skygga för oss människor. 
Nästa ställe som vi fått tips om låg 10 minuter norrut, Näljen Tuulen Tupa, även det en 
kombinerad vägkrog och motell med tillhörande fågelmatning. Här var det full fart runt 
fågelborden. Stora mängder gråsiska och andra allmänna arter hade sällskap av ett par 
tallbitar. Hona och hane visade upp sina praktfulla dräkter och gav många tillfällen till 
fotografering.  



 
                     Tallbitar och gråsiska  Foto Gunnar Eriksson 
 
Vår färd gick vidare norr om Enare träsk, förbi det lilla ensliga samhället Sevettijärvi och 
vidare in i Norge. Efter att ha checkat in på Neidens Guesthouse gjorde vi ett försök på 
nordsångare vid kyrkan i Neiden. Efter mycket om och men kunde vi till slut höra en på långt 
avstånd. En lappmes på nära håll i den myggrika björkskogen var en betydligt roligare obs. 
Nu skulle vi åka till Pasvik, ett mycket avlägset hörn av Norge, gränsande till Ryssland. På 
vägen stannade vi för en kungsörn som passerade framför minibussen. Den försvann 
spårlöst men i Munkefjord, som stället hette, hittade vi mycket annat att titta på. Svärtor, 
havsörn och blå kärrhök till exempel. I Kirkenes fanns en vittrut i hamnen och vägskyltar 
med kyrillisk text som visade vägen till Murmansk i Ryssland. På väg till Övre Pasvik 
Nationalpark färdas man längs Pasvikelva som utgör gräns mot Ryssland. Från vägen och 
fågeltornet i Sirma hade vi bra möjligheter att se in i grannlandet. Från staden Nickel 
bolmade fabriksröken giftig och på älven patrullerade gränsbevakare.  Fågellivet var ganska 
välbekant från sydligare trakter. Tranor och dvärgmåsar är nya i Nordnorge och alltid kul att 
se. Väl framme i Pasvik efter en lång färd på dåliga vägar höjdes pulsen. Tvärs över en sjö 
syntes en stor, mörkgrå gestalt i ett träd och reseledaren uppfattade det som att den rörde 
på sig. Efter ett tag kom tubkikarna fram och vi kunde konstatera att en halvrutten och 
avbruten trädstam är mycket lik en lappuggla om man bara vill det tillräckligt mycket. 
Skogspromenaden gav inget speciellt mer än moln av mygg men vi var ändå nöjda med att 
ha sett den här delen av världen. 
 



  

  
           Pasviks rika flora  Foto: Gun Isacson 

Onsdag 27/6 
Ett nytt försök på nordsångarna vid Neidens kyrka inledde dagen och nu gick det bättre. 
Liknelsen med en ärtsångare som inte slutar sin drill i tid var mycket träffande. Dessutom 
sågs fågeln bra. Mycket nöjda med vår fina obs på nordsångaren åkte vi mot Varangerbotn.  

 
                     Glada nordsångarkryssare  Foto: Ronnie Lindqvist 
 



En blå kärrhök sågs efter vägen och vi trotsade den kraftiga blåsten vid en rastplats i 
Karlebotn. Minibussen gav lä och vi kunde spana av stranden och fjorden. Två havsörnar och 
en fjällvråk sökte byte runt en gård. De första kustlabbarna visade upp sig och bland 
måsarna på stranden flög två tärnor som snabbt bestämdes till kentsk tärna, en riktig 
sällsynthet i Varanger skulle det visa sig. Någon dag senare träffade vi en man som 
administrerade artsobservasjoner.no för området. Han ville absolut ha en raritetsrapport på 
tärnorna. Detta skrevs när vi var hemma igen och fick godkänt tämligen omgående.  
 
Varangerbotn är ofta det ställe man börjar skåda på när man anländer till Varanger. Ett fint 
samiskt museum finns och likaså gömslen där man regn- och vindskyddat kan spana av de 
stora tidvattenbottnarna. Kaffe och våfflor med hjortronsylt och mesost smakade bra på 
museets kaffeteria. Små-, stor- och myrspovar i stora mängder gladde oss, liksom 
stjärtänder, svärtor, sjöorrar och en fågel som vi förut kallade snösiska. Arten är 
omdiskuterad och borttagen från den svenska fågellistan, hopslagen med gråsiska, men går 
fortfarande att rapportera. Samma sak gäller på artsobservasjoner.no, den norska 
motsvarigheten.  
Färden gick vidare till nästa välkända skådarlokal, kyrkan i Nesseby med sina strandmiljöer. 
Vinden hade tilltagit ordentligt. Vi tog skydd bakom en stenmur för att i någorlunda lä kunna 
inta vår medhavda lunch. Ängspiplärkorna som häckade här visade tydligt att vi störde så vi 
drog oss undan så snart maten var uppäten. En gravand uppehöll sig i strandkanten och vi 
fick även fina obsar på kustsnäppa, roskarl och myrspov i sommardräkter. En flock 
kustpipare sträckte, men vinden var allt för påfrestande så vi gav oss rätt snart efter att ha 
spanat kustlabbar en stund. 

 
                        Nesseby Foto: Anita Ahlberg 



 
Efter att ha besökt ett lämpligt område längs vägen och fruktlöst letat ringtrast blev Vestre 
Jakobselv nästa ställe. Här kan man vid ett av alla vindskydd som byggts på Varanger, högt 
över älven spana efter vadare. Brushane, rödbena, roskarl och större strandpipare sågs bra. 
Dessutom såg vi en fågel på en avlägsen bank i älven. Halva gruppen hävdade bestämt att 
detta var norges nationalfågel, Fossekallen, på svenska heter den strömstare. Den andra 
hälften av gruppen vidhöll att fågeln var en stenskvätta. Dess beteende i vattenkanten blev 
ett återkommande samtalsämne under resan. På kvällen checkade vi in på Scandic i Vadsö, 
trötta och nöjda med dagen. Scandicburgaren smakade utmärkt. 

 
Torsdag 28/6 
Vadsöya heter en liten ö med broförbindelse från staden Vadsö. Här började vi dagen. Sol, måttliga 
vindar och allmänt behagligt väder lovade gott. Längst ut på ön finns en liten damm som fungerar 
som fågelmagnet och dit tog vi en stilla promenad. En rödstrupig piplärka sjöng, gråsiskor och 
nordliga gulärlor höll oss sällskap. Väl framme vid dammen kunde vi räkna in 13 smalnäbbade 
simsnäppor och åtskilliga viggar som sökt skydd. Skogsharar har tydligen bra förutsättningar här på 
ön med tanke på deras stora antal. På vägen tillbaka till minibussen upptäcktes en födosökande 
rödstrupig piplärka på nära håll. Det var en riktig drömobs jämfört med de överflygande vi brukar ha 
på flyttning i södra Sverige.  
 

 
      Rödstrupig piplärka  Foto Gunnar Eriksson 
 
Nu skulle vi vidare till vårt första fågelberg, Ekkeröy, men först besökte vi ett vindskydd längst ute på 
en pir i Vadsö hamn. De här vindskydden har en säregen form men är mycket ändamålsenliga. 
Biotope heter en arkitektfirma, baserad i Vardö, som står bakom dessa. De har länge varit drivande 
för att utveckla naturturismen på Varanger, och det är vi fågelskådare tacksamma för. Vädret på 



Varanger är minst sagt oförutsägbart och varje skyddat läge är efterlängtat. Det var tomt i hamnen 
men fem graciösa fjällabbar sträckte in mot halvön. 
 
 

 
                 Fågeltorn modell Varanger  Foto: Gunnar Eriksson 
 
Ekkeröy är lättåtkomligt och bekvämt. Man parkerar nära, går på väl markerade stigar uppe på ön, 
och har därifrån bra vyer ner på fåglarna. Tretåiga måsar dominerar. Det här är en av Varangers 
största kolonier. Även andra fågelbergsfåglar hittade vi här. Toppskarv, tordmule och tobisgrissla 
visade sig fint. Den stora behållningen för de flesta av oss var ändå att på mage ligga och titta ner på 
de tretåiga måsarna som häckade i stupen. En del matade ungar och somliga låg fortfarande och 
ruvade. Många härliga närbilder togs den här dagen. Eftersom Ekkeröy inbjuder till vandringar blev 
gruppen lite uppdelad och ett gäng som stannade kvar vid stupen fick en härlig upplevelse. En 
jaktfalk flög förbi gruppen och ställde till kaos bland måsarna.  
 



  

                 Tretåig mås  Foto Ronnie Lindqvist 
 
Färden gick vidare mot Vardö med ett kort stopp vid Komagvaer där vi hade turen att få se och höra 
en roskarl som spelade. Havsörnarna på Varanger är en företeelse som måste nämnas särskilt. De 
finns nästan överallt. När vi färdades längs kusten den här dagen kunde man nästan likna dem vid 
avståndsmarkeringar. På sträckan Ekkeröy – Svartnes (tunnelfästet till Vardö) hade vi 17 individer, 
både gamla och unga fåglar, prydligt uppradade längs havsstranden.  Detta på en sträcka av knappt 
sex mil. 
 

 
                          Havsörn och sillgrissla  Foto Gunnar Eriksson 
 
Vi blev kungligt mottagna på Vardö av vår hyresvärd. Han stod och väntade på oss, vinkade in oss till 
huset med lägenheterna vi hyrt, och därefter fick vi en grundlig informationsstund om Vardö förr och 
nu vilket uppskattades mycket. Lägenheterna där vi skulle bo i två nätter var fräscha och rymliga. 
Restauranger och matvarubutiker låg på kort promenadavstånd. Luften höll behaglig Vardösommar-
temperatur, ca 6 – 8 grader.  
 



Fredag 29/6 
Hornöya har blivit mer och mer känt som fågelberg, mycket beroende på senaste årens 
exponering i både norsk och svensk TV. Att det gamla landstigningsförbudet är hävt sedan länge 
underlättar så klart också. Numera finns regelbundna båtförbindelser med flera aktörer som tar 
fågelintresserade turister till ön på ca 10 minuter. Idag skulle även vi få uppleva Hornöya. Hamnen 
var full av högljudda silver- och fisktärnor som verkade ha sin häckningskoloni på Hotel Vardös tak. 
Eftersom flockarna var blandade fick vi pedagogiskt bra förutsättningar för att träna på skillnaderna 
under tiden vi väntade på vår transport. En trygg och trevlig Vardökille tog oss i en snabb RIB-båt till 
ön och vi kunde inte annat än att häpna inför landstigningen.  
 

 
                                    På väg till Hornöya  Foto: Anita Ahlberg 



 
    Det finns några fåglar på Hornöya!  Foto Ronnie Lindqvist 
 
Otaliga, tusentals, alkor låg på vattnet och flyttade sig makligt när vi kom. Ytterligare tusentals var på 
vingarna och åtskilliga tusen satt på klipporna. Det här var nästan övermäktigt. 
När vi väl landstigit kunde vi konstatera att en person vi pratat med dagen före hade haft rätt. Han 
hade varnat oss för att toppskarvarna kunde vara aggressiva och bitas om vi gick för nära. Det var 
svårt att tro att det skulle vara möjligt, men nu visste vi. De satt överallt och hade till och med bo och 
ungar under Biotopes vindskydd och under utedasset. Bergssidorna var fulla av fåglar i ofantliga 
mängder. Lunnefågel, tretåig mås, tordmule, sillgrissla och spetsbergsgrissla.  
 

  



  

        Alkor på Hornöya  Foto Gunnar Eriksson 
 
I strandkanten simmade tobisgrisslor och ejder. Havstrutar och gråtrutar gjorde räder bland 
grisslorna för att om möjligt stjäla ägg och ungar. Kustlabbar gjorde sitt till för att skapa kaos. En 
fjällabb och två havssulor drog förbi. Skärpiplärkor var den tätting som dominerade.  
Spetsbergsgrisslorna är värda ett speciellt omnämnande. Trots att ön har ett bestånd av ca 500 par 
går det sämre och sämre för arten. Man tror att klimatförändringarna kan vara en orsak. Sannolikt 
ändras bestånden av de fiskarter spetsbergsgrisslan lever av. 
 

 
       Spetsbergsgrisslor  Foto: Gunnar Eriksson 
 
Ett gott råd inför ett besök på Hornöya är att ha beredskap för det ständiga regnet av fågelspillning. 
Tiotusentals fåglar i luften samtidigt gör det oundvikligt att hamna i linjen för detta bombardemang. 
Inte heller vi blev förskonade.  
Hornöya är inte bara ett fint fågelberg, det är en upplevelse man inte kan beskriva tillräckligt i ord. Vi 
kände oss överväldigade av kakafonin, vingljudet av tusentals alkor inflygande i täta flockar, den 
bedövande lukten och det faktum att vi var på en så avlägsen plats i Barents hav. 
 



  

                         Gatumiljöer i Vardö  Foto Johnny Jönsson och Gun Isacson 
 
Kvällen ägnade vi åt Vardö och lite slöare skådning. Längst i norr finns en fyrplats med vidsträckt 
utsikt över havet. En härlig promenad längs grusvägen i det karga landskapet var en skön kontrast 
mot Hornöya. Rödvingetrastar, stenskvättor och de överallt närvarande kustlabbarna höll oss 
sällskap. Två hermeliner överaskade när de sprang fram och tillbaka över vägen, likaså en rödstrupig 
piplärka på en elledning. På kvällen samlades vi i en av lägenheterna, tillagade och festade 
gemensamt på en god fisksoppa med tillbehör. Det var svårt att hålla sig vaken vid artgenomgången 
den här kvällen. 

 

Lördag 30/6 
Vi sa farväl till Vardö den här regniga morgonen med att besöka Vardö fästning som 
hastigast och även betrakta monumentet över de häxbränningar som Finnmark i allmänhet 
och Vardö i synnerhet tydligen var kända för. Det blev en stilla stund med eftertanke och 
förfasande över hur grym människan kan vara.  
Tunneln till fastlandet var djup och brant. Idag skulle vi åka till vägs ände, Hamningberg på 
Varangerhalvöyas nordsida. Alla stolpar i landskapet synades noga för det var här alla vi 
pratat med hade sett stora mängder jorduggla. Naturligtvis fanns inte en enda att beskåda, 
men vi misströstade inte. De skulle säkert visa sig framöver.  
Efter någon mil stannade vi vid ytterligare ett av Biotopes vindskydd där vi hade en fin utsikt 
över Gröhögdmyra och Barvikmyra. Vi intog vindskyddet och riggade upp tubkikarna. 
Gölarna hade flera par smålom och en blandad flock med vigg och bergand. Dessutom såg vi 
ett par smalnäbbade simsnäppor, ljungpipare och en rödräv. En lappsparv höll till i ett 
buskage i omgivningen. Det skulle förvånande nog visa sig bli den enda under den här resan. 
Den kraftiga vinden var obarmhärtig så vi åkte vidare i det surrealistiska landskapet. Vid ett 
hus var en fågelmatning aktiv och till allas glädje höll en snösparv i praktfull sommardräkt till 
där. 



 
               Vägen till Hamningberg  Foto Ronnie Lindqvist 
 
Hamningberg var sinnebilden av uttrycket ”vägs ände” även om husen användes till en del av 
sommargäster. Vi lyckades hitta lä bakom en stenformation vid stranden och kunde efter 
lunchen i det fria ägna oss åt lite seriös havsfågelskådning. Havet var fullt av stormfågel. 
Uppskattningsvis 2 – 3000 ex. Här fanns även den mörka varianten som är vanligare på 
nordliga breddgrader. Havssulor pilade fram och tillbaka. Inte långt härifrån ligger Varangers 
största havssulekoloni. Personer vi träffat tidigare på resan hade berättat om ett kraftigt 
sträck av bredstjärtad labb på väg västerut. Efter mycket spanande drog en förbi bland alla 
kustlabbar. 
Vinterhämplingar, skärpiplärkor och kärrsnäppor höll till i strandkanten och den 
sparsamma vegetationen. Det var en udda plats som gav många nya intryck. 
På eftermiddagen var det dags att börja dra sig tillbaka mot söder. Vi gjorde ett stopp vid 
Varangerhalvöyas nationalparks nordliga entré för att om möjligt få in fler fågelarter. Vi 
saknade fortfarande båda riporna, jorduggla och blåhake. Inga av dessa hittade vi men 
njutbara, nära observationer på två fjällabbar var ett lyckat resultat. En ganska lång resa 
väntade och efter ett par timmar var vi tillbaka i Vestre Jakobselv och checkade in på det 
trevliga boendet Varangertunet. Där blev vi mer eller mindre lovade blåhake i grannskapet 
men även här kammade vi noll. Skulle vi missa jorduggla och blåhake, två karaktärsarter?  
Nu började reseledaren bli lite nervös. 
 



 
                    Fjällabb  Foto Gunnar Eriksson 
 

Söndag 1/7  
Efter en välsmakande frukost begav vi oss en liten bit uppför älven och följde ett tips om en 
mindre hackspett som personalen på boendet berättat om. En förbiflygande, obestämd 
hackspett blev det bara, men till allas glädje jagade två jordugglor på ängarna bredvid vägen. 
Nordliga gulärlor, gråsiskor, en snösiska med alltför lång näbb fick illustrera svårigheten 
med artparet grå/snösiska. En strömstare och en talltita födosökte och till slut hördes den 
vackra sången från ”fjällens näktergal” blåhake. Den visade snyggt upp sig när den sjöng 
både sittande och i flykt. Nu kunde vi känna oss nöjda. En gök gol finalsignalen för den här 
lokalen.  
Ett kortare skådarstopp i Varangerbotn gav mosnäppa, större strandpipare, små-, stor- och 
myrspov. Den sistnämnda i riktigt stora flockar, de flesta fortfarande i vacker sommardräkt.  
En i gruppen skulle fortsätta på egen hand med arbete i Hammerfest. Vi sa farväl i Tana bru 
och resten av oss tog en avstickare norrut till Austertana och Tanaälvens deltalandskap.  
De vanliga kustfåglarna var naturligtvis närvarande. Havsörn, storskarv och diverse vadare 
men inget nytt på fågelfronten. Däremot ett hisnande landskap och en stor flock med 
stationära knubbsälar som låg och latade sig som sälar brukar göra. De betraktas som en 
specifik form av knubbsäl men art- eller underartsstatus är inte helt klarlagd. 130 ex hade 
samlats och dessutom låg 50 gråsäl i en annan grupp. 
Resan tillbaka och vidare till Inari gick över Utsjoki med värme och välbehövd glasspaus i ett 
allt frodigare skogslandskap. Hotel Kultahovi i Inari bjöd på vackert läge vid en älv och god, 
om än lite överarbetad mat i restaurangen. 
 

 
 



Måndag 2/7 
En resdag söderut genom finska Lappi. Orter som Inari, Ivalo, Sodankylä och Rovaniemi 
passerades. Vi förvånades över tomtelanden i Rovaniemi och de långa avstånden 
människorna här måste övervinna så snart de ska ta sig någonstans. Vi tog pauser vid 
kristallklara bäckar, myggiga myrar och svalkande sjöstränder. Trana, ormvråk, skogssnäppa 
och rödstjärt höll oss sällskap.  
 

 
                            Medtrafikanter  Foto: Gunnar Eriksson 
 
Väl framme i Luleå konstaterade vi att vi hade några timmar att fördriva innan tåget gick så 
det fick bli ett besök vid fågeltornet i Gammelstadsviken. Den varma kvällen gav oss lite 
fåglar vi kände till hemifrån. Brun kärrhök, dvärgmås, skäggdopping. En älg betade på 
strandängen. Ett par järpe med kyckling visar sig fint när vi går tillbaka. 
 

Några slutord 
Varanger kan man besöka när som helst på året. Midvintern är mest för norrsken och 
upplevelser av det eviga mörkret som inte alls är så mörkt som man föreställer sig. Mars är 
den bästa månaden om man vill uppleva de stora flockarna med praktejder och alförrädare. 
Midsommartid är bäst om man vill höra de nyanlända nordsångarna och uppleva myllret av 
häckande fåglar på fågelbergen. Maj och juli-augusti är vadarnas tid.  Mycket är synnerligen 
välordnat för naturturism. Bra vägar, bra buss- och flygförbindelser. Det finns 
övernattningsmöjligheter av alla slag, väl utvecklad information både i städer och i 
naturmiljön. Allt detta gör det enkelt att resa här. 
Det är välkänt att de globala miljöförändringarna är tydligare i Arktis än hemma hos oss. 
Förändringarna på Varanger är snabba.  Fjällbjörkskogen som för 40 – 50 år sedan knappt 
hade etablerat sig i inre Varangerfjorden har vuxit till sig rejält och spridit sig många mil utåt 



fjordmynningen. De marina miljöerna förändras snabbt och med dem även fågelfaunan. 
Spetsbergsgrisslan har vikande antal, och även de andra alkorna minskar. Berglärka och 
lappsparv är nästan borta. Det var förvånande många vi pratade med som sa samma sak. 
Trots detta är Varanger fortfarande en upplevelse utöver det vanliga. Berings hav, de 
enorma fjällvidderna, möjligheten att få snö på midsommarafton, fågelbergen och det eviga 
dagsljuset sommartid är något alla borde uppleva någon gång. 
 
 

ARTLISTA FÅGLAR 
 
 
1 Greylag Goose Anser anser Grågås   
   2 ex Varangerbotn 27/6 och 1/7 
 
2 Whooper Swan Cygnus cygnus Sångsvan 
   Sedd framförallt i svenska och finska skogslandet  
 
3 Common Shelduck Tadorna tadorna Gravand 
   1 ex Nesseby 27/6  
 
4 Eurasian Wigeon Anas penelope Bläsand 
  Allmän i Pasvik och inre Varangerfjorden  
 
5 Mallard Anas platyrhynchos Gräsand 
   Sparsam i Varangerfjorden 
 
6 Northern Pintail Anas acuta Stjärtand 
   4 ex Varangerbotn 27/6 
 
7 Eurasian Teal Anas crecca Kricka 
   Sedd i Pasvik    
 
8 Tufted Duck Aythya fuligula Vigg 
   Allmän 
     
9 Greater Scaup Aythya marila Bergand 
   15 ex  Barvikmyra 30/6 
 
10 Common Eider Somateria mollissima Ejder 
     Allmän 
 
11 Velvet Scooter Melanitta fusca Svärta 
     Små flockar i Munkefjord och Varangerbotn 
 
12 Common Scooter Melanitta nigra Sjöorre 
     Tämligen allmän I Varangerfjorden 
 
13 Common Goldeneye Bucephala clangula Knipa 
     Sparsam i skogslandskapet och I Varangerfjorden 
    



14 Smew Mergellus albellus Salskrake 
     Sparsam i skogslandskapet, 15 ex I Pasvik 
 
15 Common Merganser Mergus merganser Storskrake 
     Allmän 
 
16 Red-breasted Merganser Mergus serrator Småskrake 
     Allmän 
 
17 Hazel Grouse Tetrastes bonasia Järpe 
     2 adulta och 1 pulli, Gammelstadsviken 2/7 
      
18 Red-throated Loon Gavia stellata Smålom 
     1 ex Pasvik 26/6, 8 ex Gröhögdmyra och Barvikmyra 30/6 
 
19 Black-throated Loon Gavia arctica Storlom 
     Sparsam i skogslandskapet och Varangerfjorden  
 
20 Northern Fulmar Fulmarus glacialis Stormfågel 
     2 – 3000 ex Hamningberg 30/6, ett mindre antal “blå morf” 
 
21 Great Crested Grebe Podiceps cristatus Skäggdopping 
     Allmän Gammelstadsviken 2/7 
 
22 Northern Gannet Morus bassanus Havssula 
     2 ex Vardö 29/6, allmän Hamningberg 30/ 
 
23 European Shag Phalacrocorax aristotelis Toppskarv 
     3 ex Ekkeröy 28/6, allmän Hornöya 29/6 
 

 Foto: Ronnie Lindqvist 
 
24 Great Cormorant Phalacrocorax carbo Storskarv 
     Sparsam i Varangerfjorden 
 
 



25 Golden eagle Aquila chrysaetos Kungsörn 
     1 ex Munkefjord 26/6 
 
26 Western Marsh Harrier Circus aeruginosus Brun kärrhök 
     2 ex Gammelstadsviken 2/7 
 
27 Hen Harrier Circus cyaneus Blå kärrhök 
     1 ex Munkefjord 26/6, 1 ex Karlebotn 27/6 
 
28 White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla Havsörn 
     Allmän, t ex 17 ex på vägen mellan Ekkeröy och Vardö 
 
29 Rough-legged Buzzard Buteo lagopus Fjällvråk 
     Allmän 
 
30 Common Buzzard Buteo buteo  Ormvråk 
     Endast sedd I Tornedalen och I Finland 
 
31 Common Crane Grus grus Trana 
     7 ex I Pasvik 26/6 
 
32 Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus Strandskata 
     Allmän  
 

 Foto: Gunnar Eriksson 
 
33 Northern Lapwing Vanellus vanellus Tofsvipa 
     1 ex Överkalix 25/6 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 European Golden Plover Pluvialis apricaria Ljungpipare 
     Allmän Barvikmyra 30/6 
 

 Foto: Gunnar Eriksson 
 
35 Grey Plover Pluvialis squatarola Kustpipare 
     8 ex Nesseby 27/6 
 
36 Common Ringed Plover Charadrius hiaticula Större strandpipare 
     Sparsam i Varangerfjorden 
      
37 Whimbrel Numenius phaeopus Småspov 
     Sparsam i Varangerbotn 
 
38 Eurasian Curlew Numenius arquata Storspov 
     Sparsam i Varangerbotn 
 
39 Bar-tailed Godwit Limosa lapponica Myrspov 
     Allmän, stora flockar i Varangerbotn 

 Foto: Gunnar Eriksson 



40 Ruddy Turnstone Arenaria interpres Roskarl 
     1 ex vardera i Nesseby och Vestre Jakobselv 27/6, 1 ex Komagver 28/6 
 
41 Red Knot Calidris canutus Kustsnäppa  
     1 ex Nesseby 27/6 
 
42 Ruff Calidris pugnax Brushane 
     4 ex Vestre Jakobselv 27/6, 2 ex Vadsöya 28/6 
 
43 Temminck´s Stint Calidris temminckii Mosnäppa 
      1 ex Varangerbotn 1/7 
 
44 Dunlin Calidris alpina Kärrsnäppa 
     1 ex Hamningberg 30/6 
 
45 Common Snipe Gallinago gallinago Enkelbeckasin 
     Sparsam i Tornedalen och Finland 
 
46 Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus Smalnäbbad simsnäppa 
     13 ex Vadsöya 28/6, 2 ex Barvikmyra 30/6 
 
47 Common Sandpiper Actitis hypoleucos Drillsnäppa 
     Sparsam i skogslandskapet 
 
48 Green Sandpiper Tringa ochropus Skogssnäppa  
     1 ex i Inari 2/7 
 
49 Common Redshank Tringa totanus Rödbena 
     Allmän 
 
50 Wood Sandpiper Tringa glareola Grönbena 
     Allmän i Tornedalen och Pasvik 
 
51 Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla Tretåig mås 
     Stora kolonier Ekkeröy, Vardö och Hornöya      
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52 Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus Skrattmås 
     Sparsam i Varangerfjorden 
      
53 Little Gull Hydrocoloeus minutus Dvärgmås 
     10 ex Pasvik 26/6, 4 ex Gammelstadsviken 2/7 
 
54 Mew (Common) Gull Larus canus Fiskmås 
     Allmän 
 
55 Great Black-backed Gull Larus marinus Havstrut 
     Allmän 
 
56 Glaucous Gull Larus hyperboreus Vittrut 
     1 ex Kirkenes 26/6, 1 ex död Vardö hamn 29/6    
 
57 European Herring Gull Larus argentatus Gråtrut 
     Allmän 
 
58 Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis Kentsk tärna 
     2 ex Karlebotn 27/6 
 
59 Common Tern Sterna hirundo Fisktärna  
     Allmän Vardö tillsammans med silvertärna 
 
60 Arctic Tern Sterna paradisaea Silvertärna 
     Allmän 
 
61 Pomarine Jaeger Stercorarius pomarinus Bredstjärtad labb 
     1 ex Hamningberg 30/6 
 
62 Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus Kustlabb 
     Allmän 
 
63 Long-tailed Jaeger Stercorarius longicaudus Fjällabb 
     5 ex Vadsöya 28/6, 1 ex Hornöya 29/6, 2 ex Varanger nationalpark 
 
64 Thick-billed (Brunnich) Murre Uria lomvia Spetsbergsgrissla 
     Sparsam Hornöya 29/6 
 
65 Common Murre Uria aalge Sillgrissla 
     Stor koloni Hornöya 29/6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 Razorbill Alca torda Tordmule 
     Sparsam Ekkeröy 28/6 och Hamningberg 30/6, Allmän Hornöya 29/6 
 

Foto: Ronnie Lindqvist 
 
67 Black Guillemot Cepphus grylle Tobisgrissla 
     Allmän Ekkeröy, Hornöya och Hamningberg 
 
68 Atlantic Puffin Fratercula arctica Lunnefågel 
     Stor koloni Hornöya 29/6  
      
69 Rock (Domestic) Pigeon Columba livia Tamduva 
     Sparsam i större samhällen 
 
70 Common Cuckoo Cuculus canorus Gök 
     1 ex Vestre Jakobselv 1/7 
 
71 Short-eared Owl Asio flammeus Jorduggla 
     2 ex Vestre Jakobselv 1/7 
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72 Common Kestrel Falco tinnunculus Tornfalk 
     1 ex Varangerbotn 27/6, 1 ex Vestre Jaskobselv 1/7 



 
73 Gyrfalcon Falco rusticolus Jaktfalk 
     1 ex Ekkeröy 28/6 
 
74 Siberian Jay Perisoreus infaustus Lavskrika 
     3 st Kaamanen 26/6 
 
75 Eurasian Jay Garrulus glandarius Nötskrika  
     1 ex Gammelstadsviken 2/7 
 
76 Eurasian Magpie Pica pica Skata 
     Sparsam 
 
77 Hooded Crow Corvus cornix Gråkråka 
     Allmän 
 
78 Northern Raven Corvus corax Korp 
     Allmän 
 
79 Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus Sidensvans 
     Små flockar sedda i Kaamanen 25/6 och 26/6 
 
80 Willow Tit Poecile montanus Talltita 
     1 ex Vestre Jakobselv 1/7 
 
81 Grey-headed Chickadee Poecile cinctus Lappmes 
     1 ex Neiden 26/6 
 
82 Eurasian Blue Tit Cyanistes caeruleus Blåmes 
     Allmän i Neiden 26/6 
 
83 Great Tit Parus major Talgoxe 
     Sparsam I Neiden 26/6 och Vestre Jakobselv 1/7 
 
84 Barn Swallow Hirundo rustica Ladusvala 
     Några få exemplar sedda under resan, nordligast i Hamningberg 30/6 
 
 
85 Common House Martin Delichon urbicum Hussvala  
     Några få ex sedda i Finland 25/6 och 2/7 
 
86 Willow Warbler Phylloscopus trochilus Lövsångare 
     Mycket allmän 
 
87 Arctic Warbler Phylloscopus borealis Nordsångare 
     1 ex hörd i Neiden 26/6, 1 ex hörd och sedd vid Neidens kyrka 27/6 
 
88 Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus Sävsångare  
     1 ex Pasvik 26/6, 1 ex Vadsöya 28/6 
 
89 Eurasian Wren Troglodytes troglodytes Gärdsmyg 
     1 ex Kaamanen 26/6 



 
90 Fieldfare Turdus pilaris Björktrast 
     Allmän 
 
91 Redwing Turdus iliacus Rödvingetrast 
     Allmän 
 
92 Song Thrush Turdus philomelos Taltrast  
     Allmän 
 
93 Spotted Flycatcher Muscicapa striata Grå flugsnappare 
      1 ex Kaamanen 25/6 
 
94 Bluethroat Luscinia svecica Blåhake  
     1 ex Vestre Jakobselv 1/7 
 

 Foto: Gunnar Eriksson 
 
95 European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca Svartvit flugsnappare  
     1 ex vardera I Näljen 26/6, Neiden 27/6 och Gammelstadsviken 2/7 
 
96 Common Redstart Phoenicurus phoenicurus Rödstjärt 
     Sparsam i Tornedalen och Kaamanen 
 
97 Northern Wheatear Oenanthe oenanthe Stenskvätta 
     Sparsam på Varangerhalvöya 
 
98 White-throated Dipper Cinclus cinclus Strömstare  
     1 ex Vestre Jakobselv 27/6 och 1/7 
 
99 House Sparrow Passer domesticus Gråsparv  
     Allmän i samhällen 
 
100 Dunnock Prunella modularis Järnsparv  
        1 ex Neiden 26/6 
 



101 Western Yellow Wagtail Motacilla flava Gulärla 
        Rasen thunbergi allmän  
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102 White Wagtail Motacilla alba Sädesärla 
        Allmän      
 
103 Meadow Pipit Anthus pratensis Ängspiplärka 
        Allmän 
 
104 Tree Pipit Anthus trivialis Trädpiplärka 
        1 ex I Kaamanen 25/6 
 
105 Red-throated Pipit Anthus cervinus Rödstrupig piplärka  
        3 ex Vadsöya 28/6, 1 ex Vardö 29/6 
 
106 Eurasian Rock Pipit Anthus petsosus Skärpiplärka  
        2 ex Hornöya 29/6, 1 ex Hamningberg 30/6 
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107 Common Chaffinch Fringilla coelebs Bofink 
        Allmän 
 
108 Brambling Fringilla montifringilla Bergfink 
        Allmän 
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109 Pine Grosbeak  Pinicola enucleator Tallbit  
        2 ex Näljen 26/6 
 
110 Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula Domherre  
        2 ex Näljen 26/6 
 
111 European Greenfinch Chloris chloris Grönfink 
        Allmän 
 
112 Twite Linaria flavirostris Vinterhämpling 
        Sparsam Hamningberg 30/6 
 
113 Common Redpoll Acanthis flammea Gråsiska 
        Allmän 
 
114 Arctic Redpoll Acanthis hornemanni Snösiska  
        1 ex Neiden 27/6, 1 ex Vadsöya 28/6, 1 ex Vestre Jakobselv 1/7 
 
115 Eurasian Siskin Spinus spinus Grönsiska  
        1 ex Kaamanen 26/6, 1 ex Gammelstadsviken 2/7 
 
116 Lapland longspur Calcarius lapponicus Lappsparv 
        1 ex Barvikmyra 30/6 
 
117 Snow Bunting Plectrophenax nivalis Snösparv 
        1 ex Hamningberg 30/6 
 
118 Yellowhammer Emberiza citrinella Gulsparv 
        1 ex Pasvik 26/6 



 
 
119 Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus Sävsparv  
        1 ex Pasvik 26/7, 1 ex Vestre Jakobselv, 2 ex Gammelstadsviken 2/7 
 
 
 

ARTLISTA DÄGGDJUR 
 
1 Mountain Hare Lepus timidus Skogshare  
   Sedd flera dagar runt Varangerfjorden  
 
2 Eurasian Red squirrel Sciurus vulgaris Ekorre 
   1 ex Näljen Tuulen Tupa 26/6  
 
3 Red fox Vulpes vulpes Rödräv 
   1 ex Nejden 27/6, 1 ex Gröhögdmyra 30/6 
 
4 Ermine Mustela erminea Hermelin  
   2 ex Vardö 29/6 
 
5 Grey Seal Halichoerus grypus Gråsäl 
   50 ex Austertana 1/7 
 
6 Harbour Seal  Phoca vitulina Knubbsäl 
   130 ex Austertana 1/7 
 
7 Eurasian Elk Alces alces Älg 
   1 ex Gammelstadsviken 2/7 
 
8 Reindeer Rangifer tarandus Ren 
   Sedd de flesta dagar 
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