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Förord  
Fågelmyrar kan under den korta häckningstiden ha ett formidabelt myller av liv. Att få se och 
höra många fåglar, på en och samma plats, sjunga och utöva sin spelflykt tillsammans, är en härlig 
upplevelse. Men det är få som upplevt myllret eftersom häckningstiden ligger långt före den 
normala semesterperioden. Man måste dessutom vara uppe tidigt på morgonen och det är ofta 
långt till de riktigt bra fågelmyrarna. För den som upplevt myllret är det ett minne för livet.  

Denna inventering presenterar hur fågelfaunan har förändrats i några av de mest rika 
fågelmyrarna i Dalarna sedan 1977-1979. Dalarnas ornitologiska förening utförde då en 
länsomfattande inventering av nästan 200 myrar.  

Som en del av Dalarnas miljöövervakningsprogram, valdes 13 av myrarna i Älvdalens kommun ut 
för att följas genom upprepade inventeringar från 1993 till 2012 av Lars Olof Grund. De 
återupprepande inventeringarna ger utmärkta förutsättningar att se trender i de enskilda 
fågelarternas utveckling på myrarna.  

Häckningssäsongen i Älvdalens kommun pågår från slutet av maj och i princip i hela juni, men 
aktiviteten varierar mycket från år till år, beroende på väderförhållanden. Fågelfaunan har ändrats 
en hel del sedan den första inventeringen. Då, 1977-1979, var brushane och tofsvipa vanliga arter, 
medan sångsvan och skrattmås var extremt ovanliga rariteter. Kanadagås fanns inte som 
häckande fågel i Älvdalen förrän under 1990-talet. Ytterligare ett antal arter har ökat eller 
minskat, men vi har fortfarande kvar alla arter som rapporterades vid första 
inventeringsomgången. Det är därför positivt att se att de flesta fåglarna klarar sig relativt bra på 
myrarna. Naturligtvis finns flera hot mot myrens fåglar, som exempelvis ett ändrat klimat och 
utdikningar av myrar, men på det stora hela ser framtiden ljus ut för myrarnas fåglar. 

Inventeringen är en del av Dalarnas regionala miljöövervakning och bidrar med ökad kunskap 
om hur vi ska nå våra miljömål: Myllrande myrar samt Ett rikt växt- och djurliv. 

 

 

Falun, januari 2014 

 

Stig-Åke Svenson, chef för Naturvårdsenheten 
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Sammanfattning 
Älvdalens kommun har flera av Dalarnas största och mest intressanta fågelmyrar. Under 
myrfågelinventeringen, som pågick åren 1977-1979, inventerades 28 av myrarna av Dalarnas 
ornitologiska förening i samarbete med Länsstyrelsen. Av dessa har 21 myrar någon gång 
återinventerats under 1993-2012. År 2002 återinventerades 15 myrar och av dessa utsågs 13 av de 
mer intressanta myrarna att ingå i Dalarnas miljöövervakningsprogram 2009-2014 och inventeras 
vart 5:e år. Myrarna inventerats 1993-2012 i huvudsak av Lars-Olof Grund men i några fall med 
Fredrik Jonsson som medinventerare. 

När man jämför myrfåglarna från inventeringen 1977-1979 med 1993-2012 års inventeringar kan 
man säga att de flesta myrarna håller fler antal par myrfåglar samt fler arter 1993-2012. 
Inventeringarna visar att brushane och tofsvipan har minskat kraftigt men det är fler arter som 
ökat på myrarna. Sammantaget gör detta att myrfågelfaunan delvis förändrats på myrarna.  

De mest påtagliga populationstrenderna hos vanliga myrfåglar är att beståndet av brushane har 
kollapsat och tofsvipan har minskat kraftigt, båda förändringarna kan vara en följd av svåra 
förhållanden i arternas övervintringsområden. Både storspov och enkelbeckasin har minskat 
något på myrarna.  

Bland vinnarna på myrarna hör grönbena och gluttsnäppa, som har ökat kraftigt. Dessutom har 
trana och småspov ökat något. Ljungpipare håller en stabil nivå. Bland tättingarna har 
ängspiplärka och buskskvätta minskat medan gulärla och sävsparv ligger på ungefär samma nivå. 
Flera av sjöfåglarna är svåra att bedöma med denna inventering så trenderna är oftast svårtolkade. 
Däremot har sångsvan ökat och kanadagås har etablerat sig på många myrar. Kricka, vigg och 
knipa verkar också ha ökat men bläsand har minskat. Bland vitfåglarna har skrattmås etablerat sig 
sedan 1977-1979 och ökat, likaså har fiskmås och silvertärna ökat.  

Andra kunskaper som inventeringarna gett är att populationerna svänger hos flera arter på 
myrarna och ibland visar olika inventeringar bara på tillfälliga fluktuationer. Ett riktigt dåligt eller 
bra år kan ge ett missvisande resultat, vilket påverkar hur man skattar värdet av en myr. Ur den 
synpunkten har det ett stort värde att återinventera en myr vid upprepade tillfällen för att få en 
bättre bild av fågelfaunan.  

Faktorer som vattenståndet på myren, oväder, inventeringsdatumet och inventeringshastigheten 
kan påverka inventeringsresultatet. Nederbörd kan påverka myrar med sjösänkningar kraftigare 
än andra myrar, bland annat genom att blöta år minskar utrymmet för vadarnas häckning. 
Samtidigt är de sänkta sjöarna en av de artrikaste miljöerna vid ett normalt vattenstånd. Om man 
inventerar för tidigt i förhållande till fåglarnas ankomstdatum riskerar att få med ett flertal 
rastande fåglar och till och med missa de tättingar som inte anlänt. Om inventeringen istället görs 
för sent på säsongen har fåglar börjat lämna myren och de som avbröt eller misslyckades med sin 
häckning kommer inte heller med i resultatet. 

Inventeringarna har också gett en värdefull dokumentation om vilka myrar och områden på 
myrarna som är mest värdefulla, genom att de har stora populationer eller att de har nordliga 
arter som till exempel myrsnäppa, sädgås, svarthakedopping och svärta. 

Inventeringen av fåglar på myrar ingår som en del av Dalarnas miljöövervakningsprogram och 
bidrar till att öka kunskapen om våra myrar. Dessutom är undersökningen ett underlag för att 
följa upp miljömålen myllrande våtmarker och ett rikt växt- och djurliv. 
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Bakgrund 
Som en del av miljöövervakningen i Dalarna har utvecklingen i 13 myrar i Älvdalen följts sedan 
1977-1979 då de första myrfågelinventeringarna genomfördes på uppdrag av länsstyrelsen 
Dalarna i samarbete med Dalarnas ornitologiska förening (DOF). Man försökte välja ut goda 
fågelmyrar som var jämt fördelade över länet. Målet var att genomföra en inventering av kända 
och potentiella fågelmyrar och sedan värdera deras skyddsvärde. Dessa myrfågelinventeringar 
finns redovisade i Skyddsvärda fågelmyrar i Kopparbergs län (Länsstyrelsen i Kopparbergs län 
1982). Återinventeringar påbörjades i Älvdalen kommun 1993 genom ett samarbete mellan 
Älvdalens kommun, länsstyrelsen Dalarna och DOF. Sedan 1996 har de 13 utvalda myrarna 
inventerats vart femte år. I denna rapport redovisas resultaten från inventeringarna för att ge en 
samlad bild av utvecklingen hos myrarnas häckfåglar. 

 

Metodbeskrivning 
Inventeringarna görs som en förenklad revirkartering. Inventeraren går över myren och noterar 
alla myrfågelarter på en karta. Myren i det här sammanhanget är sällan enskilda myrar utan större 
sammanhängande myrområden. Inventeraren rör sig med en genomsnittshastighet av cirka 2 km i 
timmen. Det är naturligt att farten påverkas av fågelmängden det vill säga vid fågelfattiga partier 
går man snabbare och vid fågelrika områden stannar man upp för att få med alla fåglar. Vid 
områden som man inte kan ta sig ut på kan man prova att klappa hårt i händerna. På så sätt kan 
man till exempel skrämma upp en grönbena man annars skulle missa. Myrfåglarna noteras med 
en förkortning på kartan och man noterar också beteendet om den till exempel spelar, sjunger, 
varnar eller endast lockar och om det är ett exemplar eller ett par. Triviala tättingar såsom 
rödstjärt, grå flugsnappare, bofink, bergfink, järnsparv noteras endast som art och inte i antal. 

Man bör försöka ha lite koll på hur fåglarna förflyttar sig så man inte dubbelräknar rörliga arter. 
Om man har noterat ett par gluttsnäppor på ett ställe och samtidigt hör en annan gluttsnäppa 
från ett nytt ställe så har den nya gluttsnäppan noterats och sedan dras ett streck på kartan 
emellan fynden. Strecket visar då att det här verkligen är två olika revir. Detta kan i efterhand vara 
värdefullt. Om två par har sitt revir nära varandra behöver ingen efteråt ifrågasätta om det 
verkligen var två olika par. 

När det är stora öppna myrområden eller myrvikar har i regel slingor lagts ut för att täcka av 
dessa områden. I stort sett har rutterna varit de samma genom åren. Rutterna har under 1993-
1995 effektiviserats för att spara tid. Om en rutt ändras något har inte så stor betydelse på en myr 
för till exempel vadare som är den viktigaste gruppen. Deras spel hörs långt och de flyger ofta 
upp och varnar på långt håll. En ändrad rutt i en skog kan däremot få stor betydelse om man till 
exempel hamnar i en annan biotop. Ibland tvingas man ändra rutterna för att myren inte är 
framkomlig där man brukar gå. Det kan till exempel hända efter kraftiga regn eller i början av 
säsongen efter en vinter med stora nederbördsmängder. Man kan också råka hamna på fel sträng 
i ett flarksystem då det kan vara svårt att orientera sig ute på stora myrflak. Under inventeringarna 
2012 sparades rutterna som filer i en GPS och överfördes till dator. Filen finns hos länsstyrelsen i 
Dalarna och det ska vara möjligt överföra rutterna till en GPS för den som kommer att inventera 
myrarna 2017.  

Många gånger har inventeraren använt en försiktighetsprincip. Den går ut på att man inte noterar 
individer som skulle kunna vara samma som man sett tidigare. Om man i fält tycker att det är 
svårt att bedöma om det är ett nytt par kan man alltid skriva upp det med ett frågetecken på 
fältkartan för att senare göra en slutbedömning. I regel gör man dock de bästa bedömningarna 
direkt på plats. Har det gått en tid börjar man snabbt glömma omständigheterna kring fyndet. 
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Myrar där man efter en stund hamnar nära en tidigare slinga finns det en ökad risk att man 
noterar samma par en gång till. Detta gäller särskilt rörliga arter inom grupperna vadare och 
sjöfåglar. Försiktighetsprincipen har i första hand används för att få mer enhetliga bedömningar. 
Detta leder troligen till en viss underskattning. Under många av arterna i stycket om 
populationstrender finns en bedömning av hur lätt respektive svårinventerade de är. 

Efter inventeringen sker eventuellt en ytterligare bedömning av vissa fynd, sedan ritas en slutlig 
karta över antalet observerade par. Sedan räknar man ihop alla par för arterna och för över 
resultatet till en inventeringsblankett. Förutom rena par så räknas en spelande, varnande eller 
oroad individ som ett par. Det händer väldigt sällan att man träffar på individer på nära håll som 
inte alls reagerar på inventeraren. De har då antagligen misslyckats med häckningen eller så kan 
det vara en hona som inte hittat någon partner.  

Utöver de traditionella myrfåglarna har också udda fynd tagits med i rapporten av till exempel 
nordliga arter, sydliga arter, naturvärdesarter och några mindre allmänna arter. Vissa arter som 
inte förväntas häcka på myren som till exempel bändelkorsnäbb, tallbit och tornseglare är inte 
medtagna. På myrfågelinventeringsblanketten och kartan finns anteckningar om alla observerade 
arter. Triviala arter som lövsångare, bofink, bergfink, rödstjärt med fler är noterade som art men i 
regel inte räknade. Fokus har legat på myrfåglarna så listan över trivialarter är kanske inte helt 
komplett men relativt noggrann. 

Utrustning som använts i fält är handkikare, karta, kompass och GPS. Vid något tillfälle har 
tubkikare används för att spana av Långtjärn, Björnskfljot-Gammelhästfljot (25). Den ligger nära 
befintlig väg. Alla inventeringar fram till 2002 gjordes med karta och kompass, därefter användes 
GPS utan karta 2007 och slutligen GPS med karta under 2012. 

 

Översikt alla myrfågelinventeringar 
Tabell 1. Översikt över samtliga inventerade myrar och inventeringsår i Älvdalens kommun 1977-2012. Myrar markerade 
med fetstil ingår numera i miljöövervakningen. Storkölen inventerades första gången 1982. Under 1994 års inventeringar 
hanns bara en tredjedel av Tyskflöten med. 

 År        

Myr                1977-79 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 

1. Harrtjärnarna x - - - - - - - 

2. Övre Hagatjärn x x x x - - - - 

3. Juttulslätta x - - - - - - - 

4. Näskilskölen x x x - - - - - 

5. Idreflöten x - - - - - - - 

6. Myr O om 
Uckusvålarna 

x - - - - x - - 

7. Storkölen x  - - - - x - - 

8. Flyn x x x - - x x x 

9. Fiskvasselsjön x - - - - - - - 

10. Tyskflöten x - x  x - - - - 

11. Fågelåskölen-
Österfjällkölen 

x - - - - - - - 
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12. Dysgravskölarna-
Åskölarna 

x - - - - x x x 

13. Hornflöten x - - x - x x x 

14. Grundbjörnsjön x - - x x x x x 

15. Övre Glysjön x - - - x x x x 

16. Översjön x - - - - - - - 

17. Gårdsflöten x - - - - x x x 

18. Fonotjärnsfljoten x x x x  x x x x 

19. Myr vid 
Starrisbäcken 

x - - - - - - - 

20. Västra Hållkölen x - - - - x x x 

21. Niss-Erssonfljot x x x x x x x x 

22. Stortröskan x x x - x - - - 

23. Långsjömyren x x - - - - - - 

24. Kråkfljot x x x x x x x x 

25. Björnskfljot-
Gammelhästfljot 

x x x x x x x x 

26. Brödsäcksfljot x x x x x x x x 

27. Ugsi-Långtjärn x x x x x x x x 

28. Skinnarbodsfljoten x x - - - - - - 

 



 Myrfågelinventering i Älvdalens kommun 1977 till 2012 │ Länsstyrelsen Dalarna 2014  │ 9 

 
Figur 1. Kartan visar alla myrar som inventerats perioden 1977-2012 i Älvdalens kommun. Varje myr har ett nummer i 
tabell 1. De gula fälten representerar de 13 myrar som valdes ut att inventeras vart 5:e år för att ingå i 
miljöövervakningsarbetet. De blå fälten är de övriga inventerade myrarna. 
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Resultat och diskussion 
Myrbeskrivningar 
För att göra myrbeskrivningarna har i första hand Våtmarker i Kopparbergs län (Länsstyrelsen i 
Kopparbergs län, 1990) används med kompletterande uppgifter från inventerarens egna 
fältbesök, kartor, flygfoto och satellitfoto (Google Earth). 

Fåglarna har indelats i följande grupper: vadare, tättingar, sjöfåglar, vitfåglar, rovfåglar och ugglor, 
skogshöns och övriga. Till gruppen vadare har trana och sumphöns inkluderats. Sjöfåglar 
omfattar i detta sammanhang svanar, gäss, änder, skrakar, lommar samt doppingar. Vitfåglar 
omfattar måsar, trutar och tärnor. Sjöfågel och vitfågel har i tabellen nedan även summerats på 
totalt antal exemplar Av de fyra största grupperna kan sjöfåglar och vitfåglar vara svårbedömda 
när det gäller antal par och det totala antalet exemplar är ofta mer intressant som jämförelse. I 
gruppen skogshöns har inte järpe medtagits då den i princip aldrig vistas på den öppna 
fågelmyren. I gruppen övriga är de vanligaste arterna gök, göktyta och andra hackspettar.  

I texterna nämns ibland ökningar eller minskningar hos arter. Mer information finns under 
populationstrender. Med ojämn förekomst menas att en art inte ses varje inventering.  
 

Följande förkortningar har använts för arterna i myrbeskrivningarna 
sj. – en sjungande individ, används ibland om en ovanligare fågel som kanske inte häckar.  
spel – spelande individ/individer har hörts el. observerats, används mest om orrspel el. 

ibland om en ovanligare fågel där det är osäkert om den häckar. 
ex. – icke häckande individ, andfåglar av obestämt kön   
♀ – honkön 
♂ – hankön 
pulli – dununge 
juv. – juvenil, ungfågel, fågelns första fjäderdräkt 
subad. – fågel är mellan juvenil och adult 
2k – fågel är inne på sitt andra kalenderår. 
ad. – adult fågel, fullt utfärgad fågel 
H – häckning 
2H – 2 häckningar 
H(bo) – bo har hittats. Räknas som häckning 
H(4) – häckning med en kull på 4 ungar 
2H(4+2) – 2 häckningar med en kull på 4 ungar respektive 2 ungar 
? – uppgift saknas, vid inventeringen 1994 lades nya inventeringsarter till 
 

Flyn (8) 
Myren ligger ca 20 km NV om Särna på 600 m ö h. Myren har stora öppna ytor med höljor och 
mjukmattekärr. Myren utgörs av flera utbredda flarksystem med långa flarkar och strängar men 
även fastmarkholmar och rullstensåsar förekommer. Det finns en hel del vatten som sjöarna 
Sveksjön, Karsjön och Flysjön men även större och mindre tjärnar samt vattendrag som åar och 
bäckar. Lågvuxna tallar är vanliga på strängarna och utgör ett glest trädskikt där myren är fastare. 
Den befintliga vägen skär rakt igenom området. Enligt inventeringen 1979 ska diken finnas men 
det är oklart vad som åsyftas. Möjligen kan uppgiften syfta på vägen med tillhörande diken som 
delar myrarna. Inga diken ute på myrarna syns på varken satellitfoto eller flygfoto så finns det 
diken på myrarna är de få och har troligen mycket liten påverkan.  

Fåglarna är koncentrade kring de många flarkarna och till viss del kring vatten och vattendrag 
som Hötjärnen. 
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Figur 2. Flyn där den röda linjen ringar in inventeringsområdet och den blå linjen representerar inventeringsrutten. 

 

Inventeringarna 
Tabell 2. Inventeringsresultat ifrån Flyn, 1979-2012. 

Datum Inventeringstid  Inventerare Anmärkning 

1979-06-25–26              Ej angiven. Bertil Rahm Kraftig vind. 

1993-06-21 13,5 h Lars-Olof Grund och 
Fredrik Jonsson 

Kraftig vind. 

1994-06-20 11,5 h Lars-Olof Grund och 
Fredrik Jonsson 

 

2002-06-17–18 8,5 h Lars-Olof Grund  

2007-06-16–17 7,5 h Lars-Olof Grund  

2012-06-16–17          9,0 h Lars-Olof Grund  
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Antal uppskattat par fördelade på artgrupper 

Vadare (inkl. tranor och sumphöns) 

Inventeringsår 1979 1993 1994 2002 2007 2012 
Trana 2 2 2 1 0 2 

Ljungpipare 0 0 1 3 3 3 

Tofsvipa 4 2ex. 1ex. 2 0 0 

Myrsnäppa 0 0 2 0 0 0 

Grönbena 5 H(1)13 10 6 5 6 

Skogssnäppa 0 0 0 0 0 1 

Drillsnäppa 1 1ex. 0 0 0 0 

Rödbena 0 0 1 0 0 0 

Gluttsnäppa 6 11 8 9 3 8 

Storspov 0 0 0 0 0 1 

Småspov 2 7 6 5 5 2 

Enkelbeckasin 2 3 1 2 4 0 

Brushane 1 0 0 2 0 1ex. 

Antal par och ex. vadare 23 37+3ex. 31+1ex. 30 20 23+1ex. 

Antal arter vadare 8 7 9 8 5 8 

Tättingar 

Inventeringsår 1979 1993 1994 2002 2007 2012 
Ängspiplärka 0 11 17 3 0 1 

Gulärla 6 49 32 33 10 9 

Stenskvätta 0 0 1 ex. 0 0 0 

Buskskvätta 1 1 0 4 5 0 

Lappmes 0 0 0 0 0 1 

Varfågel 0 0 1 1 0 0 

Sävsparv 4 15 7 6 4 3 

Videsparv 1 0 0 0 0 0 

Antal par och ex. 
tättingar 

12 76 57+1 ex. 47 19 14 

Antal arter tättingar 4 4 5 5 3 4 

Sjöfåglar (exkl. vitfåglar) 

Inventeringsår 1979 1993 1994 2002 2007 2012 
Storlom 0 0 H(1) 1 ex. 1+1ex. 0 

Sångsvan 0 1 1+6ex. 1+6ex. H(2)+1ex. H(4)+1 

Sädgås 0 0 1ex. 3ex. 0 0 

Gräsand 3ex. 2H(7+5) 

+1♀ 

2H 
(5+4)+ 

+1♀+4♂ 

1♀ 1 2♀+1ex. 
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Bläsand 0 0 0 1 2♀ 0 

Kricka 3♂ 4+1♀+3♂
+5ex. 

0 2H(6+2)
+3♀ 

H(5)+ 
1♂+4ex. 

2ex. 

Vigg 3ex. H(6)+1♀ 5♂ 1♂ 2+2♂ 1+1♀+ 
2♂ 

Svärta 1♂+5♀ 3♂ 6♂+3♀ 11♂+5♀ 0 3♀+8♂ 

Knipa 2ex. 2♀ 3♀+1♂ 0 H(7) H(7)+3 
+4♀ 

Antal konstaterade 
häckningar 

0 3 3 2 3 2 

Antal par och ex. sjöfågel 17ex. 
=17ex. 

8+16ex. 
=32 ex. 

5+30ex. 
=40ex. 

4+31ex. 
=39ex. 

7+11ex. 
=25ex. 

4+29ex. 
=37ex. 

Antal arter sjöfågel 5 6 7 8 7 6 

Vitfåglar 

Inventeringsår 1979 1993 1994 2002 2007 2012 
Skrattmås 0 0 0 2+1ex. 0 0 

Fiskmås 0 2ex. 1+2ex. 1+2ex. 2+9ex. 0 

Silltrut 0 0 1ex. 0 0 0 

Silvertärna 0 0 1 7 4 0 

Antal par och ex. vitfågel 0 2ex. 2+3ex. 
=7ex. 

10+3ex. 
=23ex. 

6+9ex. 
=21ex. 

0 

Antal arter vitfågel 0 1 3 3 2 0 

Rovfåglar och ugglor 

Inventeringsår 1979 1993 1994 2002 2007 2012 
Fiskgjuse 0 0 0 0 1ex. 0 

Kungsörn 0 2ad. 0 0 0 0 

Tornfalk 0 0 0 1ex. 1ex. 0 

Stenfalk 0 1ex. 0 0 0 H 

Antal par och ex. 
rovfåglar och ugglor  

0 1+1ex 0 1ex. 2ex. 1 

Antal arter rovfåglar och 
ugglor 

0 2 0 1 2. 1 

Skogshöns 

Inventeringsår 1979 1993 1994 2002 2007 2012 
Dalripa 1♂ 0 0 0 H(5) 0 

Tjäder 0 1 6♀ 1♂ 0 1♀+3♂ 

Orre 1♂ 3♂ 1♂ 0 1♂+2ex. 2♂ 

Antal par och ex. 
skogshöns 

2ex. 1+3♂ 7ex. 1ex. 1+1♂+2ex. 1♀+5♂ 

Antal arter skogshöns 2 2 2 1 2 2 
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Övriga 

Inventeringsår 1979 1993 1994 2002 2007 2012 
Gök 0 0 1 2 3 2 

Antal par och ex. övr. 
fåglar 

0 0 1 2 3 2 

Antal arter övriga fåglar 0 0 1 1 1 1 

Totalt 

Inventeringsår 1979 1993 1994 2002 2007 2012 
Antal par och ex. totalt 35+19ex.

=89ex. 
115+41ex.
=271ex. 

91+52ex.
=234ex. 

89+44ex.
=222ex. 

59+39ex.=
157ex. 

39+44ex.
=122ex. 

Antal arter totalt 19 22 27 27 24 22 

 

Artuppgifter gruppvis 

Myren håller populationer på ungefär samma nivå 2012 som 1979. Något fler sjöfåglar sågs 2012. 
Sångsvan och troligen fiskmås samt silvertärna har etablerat sig på myren efter 1979. 1993, 1994 
och 2002 sågs betydligt fler vadare och tättingar än vid de övriga inventeringarna. 

Av de våtälskande arterna trana, grönbena, gluttsnäppa och enkelbeckasin, som endast saknades 
2012, är vanliga. Sedan förekommer tofsvipa, myrsnäppa, skogssnäppa, drillsnäppa, rödbena och 
brushane på Flyn. Tofsvipan som haft en negativ trend på myrarna i kommunen har inte setts på 
Flyn sedan 2002. Myrsnäppan fanns i två par 1994. Den håller ofta till på gungflyn och 
lösbottnar, och kräver därför specialinventering. Under en inventering på Näskilskölen (4) hade 
vi, Lars-Olof Grund och Fredrik Jonsson, först bara en spelande hane 1993. Genom att under en 
timme gå ut på gungflyn med kort tät starrvegetation, lyckades vi stöta upp ett par myrsnäppor. 
Den spelar flitigare på natten vilket gör att den är lätt att missa dagtid. Av vadarna som gillar 
torrare myrpartier har småspov en stabil stam, likaså ljungpipare, 2002 och 2012 men den sågs 
även 1994.  

Tättingpopulationerna svänger kraftigt på myren. Gulärla och sävsparv har en stabil förekomst 
medan ängspiplärka och buskskvätta har mer ojämn förekomst. Stenskvätta, lappmes, varfågel 
och videsparv kan också nämnas bland fynden. Videsparv sågs endast 1979 och är en art som 
minskat generellt. Lappmes är mer en skogsart och sågs 2012 inom sitt kända 
utbredningsområde. Vattendragens träd- och buskskikt är särskilt attraktivt för gulärlorna och 
sävsparvar. 

Sångsvan har observerats sedan 1993 och är en art som har ökat kraftigt sedan slutet av 70-talet. 
Storlom och sädgås har en ojämn förekomst. Fler änder har setts de senare inventeringarna från 
1993 jämfört med 1979. De vanligaste änderna är gräsand, kricka, vigg, svärta och knipa. Utöver 
dessa så ses bläsand sporadiskt medan det är bästa myren i Älvdalens kommun för att se svärta. 
Den har setts i 3-16 exemplar under alla inventeringar utom 2007. 

Inga vitfåglar sågs under inventeringstillfället 1979 men under de senare inventeringarna från 
1993 (med undantag för 2012) har fiskmås varit vanlig medan skrattmås, silltrut och silvertärna 
förekommit vissa inventeringar. Silltrut är för övrigt ovanlig i Älvdalens kommun. 

De mest intressanta rovfåglarna som observerats är fiskgjuse, kungsörn och stenfalk. Häckning 
av stenfalk har påträffats i området medan exempelvis fiskgjuse endast observerats en gång. 

Myren är art- och individrik på vadare och sjöfågel samt har en del ovanligare arter som 
myrsnäppa, brushane, varfågel, sädgås och svärta. 
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Vy över Flyn, höljegöl där myrsnäppa observerats. Foto: Lars-Olof Grund. 

 

Dysgravkölarna (12) 
Myren ligger ca 18 km VNV om Särna på drygt 600 m ö h. Myren har fast- och mjukmattekärr. 
En stor del av området har långsträckta myrar som bland annat går längs åar och bäckar som till 
exempel Lemman. I den norra delen finns större öppna myrar och de flesta med flarksystemen. 
Flera sjöar finns så som Flysjön, Nördre Vägsjön, Syndre Vägsjön och Garsjön samt några 
mindre tjärnar och en rad gölar. Inga diken har noterats.  

Fåglarna är främst koncentrade kring de många gölarna, tjärnarna och flarksystemen.  
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Figur 3. Dysgravkölarna där den röda linjen ringar in inventeringsområdet och den blå linjen representerar 
inventeringsrutten. 
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Inventeringarna 
Tabell 3. Resultat från inventeringar i Dysgravkölarna 1979-2012. 

Datum Inventeringstid  Inventerare Anmärkning 
1979-06-26–27 Ej angiven. Bertil Rahm Kraftig vind. 

2002-06-24             12,0 h Lars-Olof Grund och 
Fredrik Jonsson 

 

2007-06-14–15 9,5 h Lars-Olof Grund intensiv nederbörd med 
regn och snö under 1,5 h 

2012-06-14–15 9,0 h Lars-Olof Grund  

 

Antal uppskattat par fördelade på artgrupper 

Vadare (inkl. tranor och sumphöns) 

Inventeringsår 1979 2002 2007 2012 
Trana 2 1 0 2 

Ljungpipare 0 1 1 0 

Tofsvipa 1 4ex. 2 0 

Grönbena 4 6+1ex. 7 12 

Skogssnäppa 1 0 0 0 

Drillsnäppa 0 1 0 1 

Gluttsnäppa 14 18 12 12 

Storspov 1 0 0 0 

Småspov 0 2 6 1 

Enkelbeckasin 0 0 2 3 

Antal par och ex. vadare 23 29+5ex. 30 31 

Antal arter vadare 6 7 6 6 

Tättingar 

Inventeringsår 1979 2002 2007 2012 
Gulärla 2 15 5 8 

Buskskvätta 1 5 0 2 

Lappmes 0 0 0 1 

Sävsparv 2 H(1)+6 4 4 

Antal par och ex. tättingar 5 27 9 15 

Antal arter tättingar 3 3 2 4 

Sjöfåglar (exkl. vitfåglar) 

Inventeringsår 1979 2002 2007 2012 
Smålom 0 0 0 1ex. 

Storlom 0 0 2 0 

Sädgås 4ex. 0 0 4ex. 
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Gräsand 0 0 1♀ 0 

Bläsand 0 H(4) 0 0 

Kricka 0 H(9) H(7)+1+
1♀ 

2+1♀ 
+4♂+1ex. 

Vigg 0 1+4♂ 3♂ 1 

Sjöorre 3♀+1♂ 0 0 0 

Svärta 0 0 0 1♀+2♂ 

Knipa 2ex. 1♀ 4♀ H(8)+1♀ 

Antal konstaterade 
häckningar 

0 3 1 1 

Antal par och ex. sjöfågel 10ex. 4+10ex. 
=18 ex. 

9+9ex.   
=27ex. 

4+15 
=23ex. 

Antal arter sjöfågel 3 5 6 7 

Vitfåglar 

Inventeringsår 1979 2002 2007 2012 
Fiskmås 1 4ex. 1ex. 0 

Silvertärna 0 3 1 0 

Antal par och ex. vitfågel 1 3+4ex.   
=10ex. 

1+1ex.   
=3ex. 

0 

Antal arter vitfågel 1 2 2 0 

Rovfåglar och ugglor 

Inventeringsår 1979 2002 2007 2012 
Kungsörn 0 0 1subad 0 

Tornfalk 0 0 0 1ex. 

Stenfalk 0 0 0 H 

Antal par och ex. rovfåglar 
och ugglor  

0 0 1ex. 1+1ex. 

Antal arter rovfåglar och ugglor 0 0 1 2 

 

Inventeringsår 1979 2002 2007 2012 
Dalripa 0 H(2)+1♂ 0 0 

Tjäder 0 0 0 1♀ 

Orre 0 0 1♀ 0 

Antal par och ex. 
skogshöns 

0 1+1ex. 
=3ex. 

1ex. 1ex. 

Antal arter skogshöns 0 1 1 1 

Övriga 

Inventeringsår 1979 2002 2007 2012 
Gök 0 1 3 3 

Antal par och ex. övr. 0 1 3 3 
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fåglar 

Antal arter övriga fåglar 0 1 1 1 

Totalt 

Inventeringsår 1979 2002 2007 2012 
Antal par och ex. totalt 29+10ex.

=68ex. 
61+38ex.
=160ex. 

43+30ex.
=116ex. 

49+25ex.=
123ex. 

Antal arter totalt 13 19 19 21 

 
 
Artuppgifter gruppvis 

Fler antal par har setts 2002-2012 än 1979 i till exempel huvudgrupperna vadare, tättingar och 
sjöfåglar.  

Myren har en god population av de våtälskande arterna grönbena och gluttsnäppa. Med tanke på 
det stora inventeringsområdet får man betrakta övriga arter som sporadiska och där ingår trana, 
ljungpipare, tofsvipa, småspov och enkelbeckasin. Skogssnäppa och storspov har endast 
observerats 1979.  

Gulärla och sävsparv är relativt vanliga längs vattendragen. Buskskvättan har en mer ojämn 
förekomst. Lappmes som är en skogsart sågs 2012 och det är inom dess naturliga 
utbredningsområde. 

Bland sjöfåglarna är sångsvan, kricka, vigg, knipa är vanliga arter medan smålom, storlom, sädgås, 
gräsand, bläsand sjöorre och svärta ses mer tillfälligt. Fynden av de nordliga arterna sjöorre, 1979 
och svärta, 2012 är intressanta för att få en bild av deras förekomst i länet.  

Inga vitfåglar sågs 2012 men under tidigare inventeringar har fiskmås och silvertärna observerats. 
Stenfalk häckade på en myrholme 2012. En subadult kungsörn och tornfalk har setts tillfälligt. 

Myren är värdefull för vadare och sjöfågel och har en del intressanta nordliga arter som lappmes, 
sjöorre, svärta och stenfalk.  
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Vy över Dysgravkölarna med en flark i förgrunden och myr med fastmattor och glest trädskikt av tall i bakgrunden. Kring 
flarkarna är det oftare rikare fågelliv medan myr som i bakgrunden är fågelfattig. Foto: Lars-Olof Grund. 

 

Hornflöten (13) 
Myren ligger ca 15 km OSO om Särna på drygt 550 m ö h. Området är småkuperat med 
moränkullar. Myren har stora öppna områden, en rad mindre tjärnar och gölar samt några bäckar. 
Hornsjön är en sänkt sjö, ombildad till ett sumpkärr med bara en långsmal vattenyta kvar. Myren 
har mossevegetation med mjukmattor där mossar är vegetationen som dominerar. På Hornflöten 
som även inkluderar myren norr om den befintliga vägen finns flarkkomplex och strängkärr. Ett 
kilometerlångt dike finns i den norra delen. Fågellivet är i hög grad koncentrerat till småtjärnarna, 
gölarna och flarksystemen.  
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Figur 4. Hornflöten där den röda linjen ringar in inventeringsområdet och den blå linjen representerar inventeringsrutten. 
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Inventeringarna 
Tabell 4. Resultat från inventeringarna på Hornflöten 1978-2012. 

Datum Inventeringstid  Inventerare Anmärkning 
1978-05-28              7,5 h Gunnar Lind och Stig-Åke 

Svensson 
Tidigt datum för Särna 
socken. 

1995-06-22 7,0 h Lars-Olof Grund och 
Fredrik Jonsson 

 

2002-06-24             7,0 h Lars-Olof Grund  

2007-06-13           6,5 h Lars-Olof Grund  

2012-06-11           7,5 h Lars-Olof Grund  

 

Antal uppskattat par fördelade på artgrupper 

Vadare (inkl. tranor och sumphöns) 

Inventeringsår 1978 1995 2002 2007 2012 
Trana 1 1 2 1 3 

Ljungpipare 4 1 4 6 4 

Tofsvipa 3+5ex. 0 0 5 0 

Grönbena 2 H(bo)+3 
+1ex. 

18 10 8 

Skogssnäppa 1 0 0 0 2 

Gluttsnäppa 5 3+1ex. 10 5 7 

Storspov 2 0 0 0 2 

Småspov 1 0 0 2 5 

Dvärgbeckasin 0 0 0 1spel. 0 

Enkelbeckasin 5 0 4 1 3 

Brushane 6 1 0 0 0 

Antal par och ex. vadare 30+5ex
. 

9+2ex. 38 30+1ex 34 

Antal arter vadare 10 5 5 8 8 

Tättingar 

Inventeringsår 1978 1995 2002 2007 2012 
Sånglärka 0 0 0 1sj. 0 

Ängspiplärka 1 6 6 3 1 

Gulärla 10 11 12 14 8 

Buskskvätta 0 0 4 2 1 

Sävsparv 3 1 4 0 2 

Antal par och ex. 
tättingar 

14 18 26 19+1ex. 12 

Antal arter tättingar 3 3 4 4 4 
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Sjöfåglar (exkl. vitfåglar) 

Inventeringsår 1978 1995 2002 2007 2012 
Smålom 0 0 0 0 1 ex. 

Svarhakedopping 0 1ex. 0 0 1 ex. 

Sångsvan 0 3+3ex. 5ex. H(2) 3 

Sädgås 4ex. 0 2ex. 0 0 

Gräsand 1+3♂ 1♀ 1+1♂ 
+2ex. 

1+1♀ 0 

Bläsand 0 0 0 0 1 ex. 

Kricka 1ex. 2♂+1ex. 0 2ex. 0 

Vigg 1♂ 0 0 0 0 

Knipa 4ex. 1♀ 2♀ 1♀ 1+1♀+2
♂+ 4ex. 

Antal konstaterade 
häckningar 

0 0 0 1 0 

Antal par och ex. sjöfågel 1+13ex.=
15ex. 

3+ 9ex. 
=15ex. 

1+12ex. 
=14ex. 

2+4ex.=8
ex. 

4+10ex.=
18 ex. 

Antal arter sjöfågel 4 5 4 4 5 

Vitfåglar 

Inventeringsår 1978 1995 2002 2007 2012 
Fiskmås 0 1 1 3ex. 2 

Dvärgmås 0 0 0 0 1 

Silvertärna 0 0 2 1 1 

Antal par och ex. vitfågel 0 1 =2ex. 3 =6ex. 1+3ex.=5
ex. 

4. 

Antal arter vitfågel 0 1 2 2 2 

Rovfåglar och ugglor 

Inventeringsår 1978 1995 2002 2007 2012 
Tornfalk 0 0 0 1ex. 1 ex. 

Antal par och ex. 
rovfåglar och ugglor  

0 0 0 1ex. 1 ex. 

Antal arter rovfåglar och 
ugglor 

0 0 0 1 1 

Skogshöns 

Inventeringsår 1978 1995 2002 2007 2012 
Dalripa 1 1♂ 1♂ 0 0 

Tjäder 0 0 0 H(pulli) 0 

Orre 0 0 0 1♂ 0 

Antal par och ex. 
skogshöns 

1 1ex. 1ex. 1+1ex. 0 

Antal arter skogshöns 1 1 1 2 0 
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Övriga 

Inventeringsår 1978 1995 2002 2007 2012 
Gök ? 1 3 3 2 

Göktyta 0 0 0 0 1 

Antal par och ex. övr. 
fåglar 

? 1 3 3 3 

Antal arter övriga fåglar ? 1 1 1 2 

Totalt 

Inventeringsår 1978 1995 2002 2007 2012 
Antal par och ex. totalt 45+16ex.

=106 
29+18ex. 

=76 
70+15ex.
=155ex. 

47+20ex.
=114ex. 

53+20ex. 
=126ex. 

Antal arter totalt 19 16 17 22 23 

 

Artuppgifter gruppvis 

Myren har haft liknande populationsnivåer under alla de inventeringar som genomförts. En 
avvikelse finns 1995 då vadarnivån var tre gånger lägre. 

Myren har en stabil population av de våtälskande arterna trana, grönbena, gluttsnäppa och 
enkelbeckasin. Andra våtälskande arter som tofsvipa, skogssnäppa, storspov och brushane 
förekommer mer ojämnt. Brushanen sågs i hela 6 par 1978 och sedan sågs endast ett par 1995. 
Arten har minskat kraftigt på myrarna i Älvdalens kommun men här kan också det tidiga 
inventeringsdatumet för 1978 ha inverkat. Det kan fortfarande finnas sträckande brushanar i 
slutet av maj. En uppgift jag hört är att sent sträckande fåglar är de som är på väg längre norrut, 
därför kan rastande exemplar inte helt uteslutas.  

Fyndet av en spelande dvärgbeckasin 2007 är väldigt spännande då den mycket sällan setts i 
lämplig häckningsmiljö i Dalarna. Dvärgbeckasin spelar främst på natten vilket gör den 
svårobserverad under myrfågelinventering. I Nordens fåglar, Staav & Fransson (2007) finns en 
intressant uppgift att den häckar i sänkta sjöar i Småland. Under observationen vid Hornsjön 
rådde speciella förhållanden med utbredda vattenytor som ibland är omöjliga att ta sig fram på 
men vid tillfället var myren gångbar. Förutom Hornsjön så har Stortröskan (22) sådana 
variationer. År 2007 var det torraste året hittills då man obehindrat kunde gå på Hornflöten. 
Troligen blev kärret mer passande för dvärgbeckasinen detta år. Det är också enda året sedan vid 
1978 med tofsvipa, hela 5 par. Den näst torraste 2002 fanns det ovanligt mycket grönbenor kring 
Hornsjön. År 2012 uppskattar jag som ett normalt år liknande det 1995. Av de mer torrälskande 
arterna har ljungpipare legat på en rätt hög nivå (4-6 par) sedan 1978, utom 1995. Småspov hade 
hela 5 par 2012 och 2 par 2007. Den saknades 2002 och 1995 och hade endast 1 par 1978. 

Gulärla är vanlig, ängspiplärka, buskskvätta och sävsparv har ojämna förekomster men ses i regel 
under de flesta inventeringar. Ängspiplärkan blir överlag vanligare på myrarna i Särna och särskilt 
på de fjällnära myrarna. En sånglärka sjöng överraskande på ett torrt myrparti 2007 vilket är det 
enda fyndet under dessa inventeringar i Älvdalens kommun. 

Myrområdet hyser rätt lite sjöfågel. Sångsvan har etablerat sig sedan vid 1995. Gräsand, kricka 
och knipa är vanliga arter medan smålom, svarthakedopping, sädgås, bläsand och vigg ses mer 
tillfälligt.  Fynden av den nordliga arten svarthakedopping är intressanta för att få en bild av dess 
förekomst i länet. Fiskmås har etablerat sig sedan 1995 och silvertärna har setts 2002, 2007 och 
även 2012. Ett par dvärgmåsar som sågs 2012 kan nämnas.  
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Vy över den sänkta sjön Hornsjön. På myren som nu kvarstår, Hornflöten, har bland annat dvärgbeckasin och 
svarthakedopping observerats. Myren är en omtyckt lokal för sångsvan, änder, trana och flera arter vadare. Observera 
även myggan till vänster! Foto: Lars-Olof Grund. 

 

Stenfalk häckade 2012 på en myrholme och tillfälligt har en subadult kungsörn och tornfalk har 
setts. 

Myren är art- och individrik på vadare. Tidigare fynd av dvärgbeckasin och brushane är 
intressanta. Myren har också värden för vissa sjöfåglar som sångsvan med hela 3 par 2012 och 
smålom samt de nordliga arterna svarthakedopping och sädgås. Frågan är om också dvärgmås 
förmår etablera sig på myren? 

 

Grundbjörnsjön (14) 
Myren ligger cirka 13 km SSO om Särna på 515 m ö h. Den värdefullaste delen av fågelområdet 
är den sänkta sjön, Grundbjörnsjön. I sjön breder stora klarvattenytor ut sig blandat med 
starrvegetation (se foto nedan). Området fortsätter söderut med lösbottenytor i ett smalt 
myrstråk längs Remvallån. På något ställe utvidgar sig myren med mossepartier. Norr om 
Grundbjörnsjön finns ett större öppet myrområde med mjukmattor och ett mindre område med 
flarkar och strängar. Söder om Björnsjön finns ett sumpkärrsområde och öster om Björnsjön 
finns mossepartier med mjukmattor som gränsar mot ett mindre flarksystem. Några kortare diken 
förekommer i området. 
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Figur 5. Grundbjörnsjön där den röda linjen ringar in inventeringsområdet och den blå linjen representerar 
inventeringsrutten. 

 

Inventeringarna 

Tabell 5. Resultat ifrån inventeringarna vid Grundbjörnsjön 1978-2012. 

Datum Inventeringstid Inventerare Anmärkning 
1978-06-20              2,0 h Sören Stenberg Trol. högvatten. Rel. 

snabb inventering 

1995-06-09 4,0 h Lars-Olof Grund  
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1996-06-15 4,5 h Lars-Olof Grund  

2002-06-05             4,5 h Lars-Olof Grund  

2007-06-10           5,0 h Lars-Olof Grund  

2012-06-13           6,0 h Lars-Olof Grund  

 

Antal uppskattat par fördelade på artgrupper 

Vadare (inkl. tranor och sumphöns) 

Inventeringsår 1978 1995 1996 2002 2007 2012 
Småfläckig sumphöna 0 0 0 1sj. 0 0 

Trana 0 1 0 1 1 1 

Ljungpipare 0 1 1 2 1 1 

Grönbena 1 3 5 6 6 5 

Skogssnäppa 0 0 0 0 2 1 

Drillsnäppa 0 0 0 0 0 1 

Gluttsnäppa 0 2 2 4 1 2 

Storspov 0 2 1 0 0 0 

Småspov 0 2 2 0 2 2 

Enkelbeckasin 0 3 3 2 3 4 

Antal par och ex. vadare 1 14 14 15+1ex. 16 17 

Antal arter vadare 1 7 6 6 7 8 

Tättingar 

Inventeringsår 1978 1995 1996 2002 2007 2012 
Gulärla 1 2 6 4 7 3 

Buskskvätta 0 0 0 5 3 2 

Törnsångare 0 0 0 1sj. 0 1 

Härmsångare 0 0 0 1sj. 0 0 

Varfågel 1ex. 0 0 0 0 0 

Sävsparv 0 10 12 10 5 2 

Antal par och ex. tättingar 1+1ex. 12 18 19+2ex. 15 8 

Antal arter tättingar 2 2 2 5 3 4 

Sjöfåglar (exkl. vitfåglar) 

Inventeringsår 1978 1995 1996 2002 2007 2012 
Smålom 0 0 0 0 1 0 

Storlom 0 0 1 1ex. 1 0 

Sångsvan 0 1 1 1 H(2)+ 
1ex. 

2 

Sädgås 0 0 1ex. 0 0 0 
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Gräsand 1 1+1♀+ 
4♂ 

0 1+1♂+ 
3ex. 

0 13ex. 

Bläsand 1♂ 1♂ 1 0 0 0 

Kricka 0 4♂ 1 0 0 H(4) 

Vigg 0 0 0 3♂ 0 2♂ 

Knipa 1 0 1♀ 1♀ 2♀ 1♀ + 1ex. 

Storskrake 0 0 0 0 0 1♀ 

Antal konstaterade 
häckningar 

0 0 0 0 1 1 

Antal par och ex. sjöfågel 2+1ex.
=5ex. 

2+10ex. 
=14ex. 

4+2ex. 
=10ex. 

2+9ex. 
=13ex. 

3+3ex.
=9ex. 

3+18ex. 
=24ex. 

Antal arter sjöfågel 3 4 6 5 4 6 

Vitfåglar 

Inventeringsår 1978 1995 1996 2002 2007 2012 
Skrattmås 0 2ex. 0 1 0 1 

Fiskmås 1ex. 1ex. 1ex. 1 3ex. 1 

Gråtrut 0 0 0 0 1ex. 0 

Fisktärna 0 0 0 0 0 5 

Silvertärna 0 0 0 3 2 1 

Antal par och ex. vitfågel 1ex. 3ex. 1ex. 5 =10ex. 2+4ex.
=8ex. 

8 =16ex. 

Antal arter vitfågel 1 2 1 3 3 4 

Rovfåglar och ugglor 

Inventeringsår 1978 1995 1996 2002 2007 2012 
Ormvråk 1 0 0 0 0 0 

Tornfalk 0 1ex. 0 1 0 0 

Antal par och ex. rovfåglar 
och ugglor  

1 1ex. 0 1 0 0 

Antal arter rovfåglar och ugglor 1 1 0 1 0 0 

Skogshöns 

Inventeringsår 1978 1995 1996 2002 2007 2012 
Dalripa 0 0 0 0 1♂ 0 

Tjäder 0 0 0 0 0 2♀ 

Orre 0 1♂ 0 1♂ spel 0 

Antal par och ex. 
skogshöns 

0 1ex. 0 1ex. spel + 
1ex. 

2ex. 

Antal arter skogshöns 0 1 0 1 2 1 

Övriga 

Inventeringsår 1978 1995 1996 2002 2007 2012 
Gök ? 1 1 0 2 3 
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Tretåig hackspett 0 0 0 H 0 0 

Antal par och ex. övr. 
fåglar 

? 1 1 1 2 1 

Antal arter övriga fåglar ? 1 1 1 1 1 

Totalt 

Inventeringsår 1978 1995 1996 2002 2007 2012 
Antal par och ex. totalt 3+7ex.

=13ex. 
20+19ex.
=59ex. 

25+19ex.
=69ex. 

41+12ex.
=94ex. 

33+15ex.
=81ex. 

36+26ex.
=98ex. 

Antal arter totalt 8 18 16 22 20 24 

 

Artuppgifter gruppvis 

Myrens populationer låg på en klart högre nivå 1995-2012 än 1978. Den troligaste förklaringen 
till att det var så lite fågel under inventeringen 1978 är att det var högvatten. Sänkta sjöar kan bli 
sjöliknande vid högt vattenstånd. En annan myr, Stortröskan (22) som också är en sänkt sjö, gick 
inte att inventera 1995 då det var högt vattenstånd och den liknade en sjö. Många av 
myrfågelarterna är markhäckare och de lämpliga häckningsytorna dränks då vattenståndet är för 
högt. Det låga fågelantalet 1978 förkortade säkert också tiden för inventeringen som troligen 
också avslutades i den södra änden av det smala myrstråket.  

Skillnaden mellan den första 1978 och de senare är anmärkningsvärt stor för vadare. Myren hade 
endast 1 par vadare 1978 mot 14-17 par 1995-2012. Av de våtälskande arterna är trana, vadarna 
grönbena, gluttsnäppa och enkelbeckasin vanliga. Andra våtälskande arter som förekommer mer 
ojämnt är skogssnäppa, drillsnäppa och storspov. Av de mer torrälskande arterna finns 
ljungpipare och småspov 2002 gjordes ett fynd utav en ropande småfläckig sumphöna vilket är 
ett intressant, nordligt fynd. Det är en nattaktiv art så genom myrfågelinventering är det svårt att 
veta om det är etablerad i området eller inte.  

De vanligaste tättingarna på myren är gulärla, buskskvätta och sävsparv vilka återfinns vid 
Grundbjörnsjön och det smala myrstråket söderut längs Remvallån. Några mindre vanliga 
tättingar som setts i området är törnsångare, härmsångare och varfågel. 

Sjöfåglarna återfinns vid Björnsjön och Grundbjörnsjön. Området kring Grundbjörnsjön är 
svårinventerat på grund av all skymmande starrvegetation. Området är stort och kanterna låglänta 
så det är svårt att få någon riktig överblick på området. De mest sedda arterna är storlom, 
sångsvan, gräsand, kricka och knipa. Mer sällan har smålom, sädgås, bläsand, vigg och storskrake 
observerats. Fiskmås är den vanligaste vitfågeln men skrattmås och silvertärna ses rätt ofta och 
gråtrut har setts en gång. 

Myren har i förhållande till sin storlek många par och arter vadare och tättingar. Det finns också 
en del sjöfågel. Antalet änder är säkerligen större än inventeringarna visar. Vill man få en bättre 
bild av sjöfåglarna så skulle en kanotinventering kanske vara det bästa eller en längre spaning från 
en högre belägen punkt. Ganska många mindre allmänna eller sydliga arter har observerats på 
myren som småfläckig sumphöna, törnsångare, härmsångare, varfågel, sädgås och gråtrut vilket 
gör myren extra intressant. 
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Vy över de största klarvattenytorna i Grundbjörnsjön, den sänkta sjön. Här kan man se sjöfåglar som lommar, sångsvan, 
änder, silvertärna med fler. Av de mer ovanliga arterna så har småfläckig sumphöna och sädgås noterats en gång.  
Foto: Lars-Olof Grund. 

 

Övre Glysjön (15) 
Myren ligger ca 18 km SO om Särna på drygt 490 m ö h. Övre Glysjön är en sänkt sjö med stora 
klarvattenytor som i regel är täckt med starrvegetation. Sjön Övre Glysjön är bara en mindre del 
av hela myrområdet som avvattnas via Glyån. Sjön är den fågelrikaste delen av området med 
mycket sjöfågel och vadare. I övrigt finns det endast småbäckar lite här och var. Nedan sjön Övre 
Glysjön och cirka en knapp kilometer söderut är det fågelfattigt. Ytterligare 1 km söderut finns 
det trana, vadare och en del tättingar. Öster om Övre Glysjön, från norra delen ner till södra 
delen, ligger ett pärlband av mindre och medelstora tjärnar samt gölar. Kring dessa är myrstråken 
ofta smala men breder på några ställen ut sig till större myrar. Hela södra delen är en fortsättning 
av stråket med tjärnar. Kring dessa finns främst sjöfågel, vadare och en del tättingar. Myrområdet 
är stort och består främst av mossar men en rad olika myrtyper och strukturer finns som 
exempelvis mjukmattekärr, lösbottenkärr, mossepartier, mjukmattor, flarkar och strängar. 

Myrområdet har påverkats av vägar med tillhörande diken. 
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Figur 6. Övre Glysjön där den röda linjen ringar in inventeringsområdet och den blå linjen representerar 
inventeringsrutten. 
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Inventeringarna 
Tabell 6. Resultat ifrån inventeringarna Övre Glysjön 1978-2012. 

Datum Inventeringstid  Inventerare Anmärkning 
1978-06-20              8,0 h Sören Stenberg  

1996-06-11 7,5 h Lars-Olof Grund  

2002-06-13             7,0 h Lars-Olof Grund  

2007-06-07           8,0 h Lars-Olof Grund  

2012-06-09           7,5 h Lars-Olof Grund  

 

Antal uppskattat par fördelade på artgrupper 

Vadare (inkl. tranor och sumphöns) 

Inventeringsår 1978 1996 2002 2007 2012 
Trana 3 3+3ex. 2 4 3 

Ljungpipare 1 0 5 1 1 

Tofsvipa 5 0 0 4 0 

Grönbena 10 0 4 5 5 

Skogssnäppa 0 1 1 0 0 

Gluttsnäppa 0 8+1ex. 8 9 11 

Storspov 3 2 1 1 1 

Småspov 4 2 1 3 2 

Enkelbeckasin 5 1 5 1 2 

Antal par och ex. vadare 31 21+4ex. 27 29 25 

Antal arter vadare 7 6 8 8 7 

Tättingar 

Inventeringsår 1978 1996 2002 2007 2012 
Ängspiplärka 0 1 2 0 0 

Gulärla 13 10 7 10 6 

Buskskvätta 6 1 5 3 0 

Sävsparv 0 8 5 3 3 

Antal par och ex. 
tättingar 

19 20 19 16 9 

Antal arter tättingar 2 4 4 3 2 

Sjöfåglar (exkl. vitfåglar) 

Inventeringsår 1978 1996 2002 2007 2012 
Smålom 0 0 2+1ex. H(1) 1 ex. 

Storlom 0 1ex. 0 0 1 

Svarthakedopping 0 0 0 0 1 ex. 
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Sångsvan 0 4ex. 2+1ex. 4 5 

Sädgås H(4) 3ex. 0 1 0 

Kanadagås 0 0 3 1+6ex. 12 ex. 

Gräsand 0 1 1♀ 4+3ex. 1+1♂ 

Bläsand 0 0 0 3♂ 0 

Kricka 0 1+2♂+2
ex. 

1ex. 3ex. 1+2♀+1
♂+1ex. 

Bergand 0 0 1♂ 0 0 

Vigg 0 2+6♂ 1+15♂ 2+3♂ 1 

Knipa 1♀ 2♀+15♂
+1ex. 

2♀ 3+1♂ 1♀+1♂ 

Antal konstaterade 
häckningar 

1 0 0 1 0 

Antal par och ex. sjöfågel 1+1ex.
=3ex. 

4+36ex. 
=44ex. 

8+22ex.=
38ex. 

16+19ex.
=51ex. 

9+21ex. 
=39 ex. 

Antal arter sjöfågel 2 7 8 9 9 

Vitfåglar 

Inventeringsår 1978 1996 2002 2007 2012 
Skrattmås 0 1+6ex. 37ex. 7 ex. 46 ex. 

Fiskmås 3 5 4ex. 5 ex. 1 

Dvärgmås 0 0 0 0 12 ex. 

Fisktärna 0 0 0 0 12 

Silvertärna 0 3 2+1ex. 1ex. 2 

Antal par och ex. vitfågel 3=6ex. 9+6ex. 
=24ex. 

2+42ex.=
48ex. 

13ex. 15+58ex.
=88ex. 

Antal arter vitfågel 1 3 3 3 5 

Rovfåglar och ugglor 

Inventeringsår 1978 1996 2002 2007 2012 
Kungsörn 0 0 1ex. 0 0 

Ormvråk 0 1ex. 0 0 0 

Tornfalk 0 0 0 1ex. 0 

Lärkfalk 0 0 0 1 varn. 0 

Antal par och ex. 
rovfåglar och ugglor  

0 1ex. 1ex. 2ex. 0 

Antal arter rovfåglar och 
ugglor 

0 1 1 2 0 

Skogshöns 

Inventeringsår 1978 1996 2002 2007 2012 
Tjäder 0 0 1♂ 0 0 

Antal par och ex. 
skogshöns 

0 0 1ex. 0 0 
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Antal arter skogshöns 0 0 1 0 0 

Övriga 

Inventeringsår 1978 1996 2002 2007 2012 
Gök ? 2 1 4 4 

Antal par och ex. övr. 
fåglar 

? 2 1 4 4 

Antal arter övriga fåglar ? 1 1 1 1 

Totalt 

Inventeringsår 1978 1996 2002 2007 2012 
Antal par och ex. totalt 53+3ex.

=109ex. 
52+54ex.
= 158ex. 

48+81ex.
=177ex. 

49+64ex.
=162ex. 

53+97ex.
=203ex. 

Antal arter totalt 12 22 26 26 24 

 

Artuppgifter gruppvis 

Myren hade i stort sett liknande populationsnivåer av vadare och tättingar 1978 som under 1996-
2012, men endast ett fåtal sågs. Det var lite sjöfågel den första inventeringen. Smålom, sångsvan, 
kanadagås och skrattmås har etablerat sig 1996-2012. 

De vanligaste våtälskande arterna är trana, grönbena, gluttsnäppa, storspov och enkelbeckasin. 
Av andra våtälskande arter förekommer tofsvipa och skogssnäppa. Tofsvipan verkar ha svårt att 
klara sig på myren. De fanns i 5 par 1978 och 4 par 2002 men har inte setts under någon annan 
inventering. Det är en art som har minskat kraftigt sen de första inventeringarna. Tofsvipan 
brukar gilla de riktigt blöta områdena på myren. Inventeringen 1978 fanns också hela 10 par 
grönbena vilket kan tyda på att myren var riktigt blöt vilket kan ha gynnat tofsvipan. Grönbenan 
har legat på 0-5 par 1996-2012. Det är lite förvånande att gluttsnäppan hade 0 par 1978 men 
sedan legat på 8-11 par under de senare inventeringarna. Både grönbena och gluttsnäppa är två 
arter som ökat. Av de mer torrälskande arterna utgör ljungpipare och småspov en mindre 
population.  

Av tättingarna är gulärla och sävsparv vanliga medan ängspiplärka och buskskvätta har en mer 
ojämn förekomst. 

Området är artrikt på sjö- och vitfågel men i regel individfattigt. De vanligaste sjöfåglarna är 
smålom, sångsvan, kanadagås, gräsand, kricka, vigg, knipa, skrattmås, fiskmås och silvertärna. 
Andra arter som observerats är svarthakedopping, storlom, sädgås, bläsand, bergand, dvärgmås 
och fisktärna. Fynd av de nordliga arterna svarthakedopping (anses nordöstlig), sädgås och 
bergand är intressanta då det finns relativt få fynd i Dalarna under häckningstid. Häckning av 
sädgås noterades 1978. Sädgässen är skygga på häckningsplatserna så det är svårt att upptäcka 
häckningar. Den observerades också 1996 och 2007 och kan mycket väl fortfarande häcka på 
någon myr.  

Vid sjön, Övre Glysjön 2012 födosökte ett 70-tal vitfåglar över vattnet vilket försvårade 
artbestämningen, särskilt av tärnor. Det svåraste var att skilja ut fisk- och silvertärnor. 
Fördelningen mellan dem är något osäker. Att se 12 par fisktärna är ovanligt men de ses någon 
gång vid större vatten i samband med inventeringarna. Hela tolv dvärgmåsar gör det till ett 
spännande fynd. Dvärgmås har även dykt upp tidigare vid några myrar men aldrig lyckats etablera 
sig i något område. 

En varnande lärkfalk observerades 2007. Den är mindre allmän i Älvdalens kommun men vissa 
myrområden har riklig produktion av trollsländor vilket är positivt för den då trollsländor är en  
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Vy över den vidsträckta sänkta Övre Glysjön. Här flög vid inventeringen 2012 12 dvärgmåsar och 46 skrattmåsar så det 
måste finnas häckningskolonier i närheten. Det fanns också 1 par storlom, 2 par sångsvan, gräsand, kricka, knipa, vigg 
och flera vadare. Foto: Lars-Olof Grund. 

 

viktig födokälla. På Artportalen finns årliga fynd av lärkfalk mellan 2007-2012 vid Övre Glysjön 
och även tidigare fynd men då inte årligen. Kungsörn, ormvråk och tornfalk har setts tillfälligt. 

Myren är artrik på vadare och sjöfåglar där några av arterna är individrika. Den har en del 
intressanta arter som svarthakedopping, sädgås, bergand, dvärgmås och lärkfalk. Totalt sett är det 
en av de intressantare myrarna i inventeringen. 

 

Gårdsflöten (17) 
Myren ligger cirka 21 km SO om Särna på 560 m ö h. Myren har mossar av hjortrontyp, 
fastmattemossar med mjukmattor och ett lösbottenområde med strängar. Ett smalt flarksystem 
och strängkärrkomplex finns vid Risflöten. Området tangerar Kölsjön samt fyra mindre tjärnar. 
Några mindre bäckar och fuktstråk finns. Fåglarna är ganska jämt fördelade över myren men de 
centrala delarna är oftast något fågelrikare. Myren är opåverkad av diken. 
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Figur 7. Gårdsflöten där den röda linjen ringar in inventeringsområdet och den blå linjen representerar 
inventeringsrutten. 
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Inventeringarna 
Tabell 7. Resultat ifrån inventeringarna vid Gårdsflöten 1979-2012. 

Datum Inventeringstid  Inventerare Anmärkning 
1979-06-10              12,0 h Ulf Kolmodin, Leif 

Berglund och Mats 
Forslund 

Delvis hård vind. 

2002-06-14             5,0 h Lars-Olof Grund Blåsigt. 

2007-06-03           5,5 h Lars-Olof Grund  

2012-06-04           5,5 h Lars-Olof Grund  

 

Antal uppskattat par fördelade på artgrupper 

Vadare (inkl. tranor och sumphöns) 

Inventeringsår 1979 2002 2007 2012 
Trana 0 1 1 0 

Ljungpipare 4 4 6 2 

Tofsvipa 5 0 1 0 

Grönbena 0 0 0 4 

Drillsnäppa 0 0 0 1 

Gluttsnäppa 6 6 5 6 

Storspov 3 3 2 4 

Småspov 4 7 9 5 

Enkelbeckasin 2 0 0 0 

Brushane 6 0 0 0 

Antal par och ex. vadare 30 21 24 22 

Antal arter vadare 7 5 6 6 

Tättingar 

Inventeringsår 1979 2002 2007 2012 
Ängspiplärka 22 10 6 4 

Gulärla 1 0 2 1 

Buskskvätta 0 1 0 3 

Sävsparv 0 0 3 0 

Antal par och ex. tättingar 23 11 11 8 

Antal arter tättingar 2 2 3 3 

Sjöfåglar (exkl. vitfåglar) 

Inventeringsår 1979 2002 2007 2012 
Storlom 0 1ex. 0 0 

Sångsvan 0 15ex. 1ex. 1 

Sädgås 0 2ex. 0 16ex. 
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Kanadagås 0 0 0 1+5ex. 

Gräsand 0 0 1 0 

Kricka 1 0 0 1ex. 

Vigg 2ex. 0 0 0 

Svärta 0 0 3♂ 0 

Knipa 2♀ 2♀ 2♀ 1♀ 

Antal konstaterade 
häckningar 

0 0 0 0 

Antal par och ex. sjöfågel 1+4ex.
=6ex. 

20ex. 1+6ex.
=8ex. 

2+23ex.=
27ex. 

Antal arter sjöfågel 3 4 4 5 

Vitfåglar 

Inventeringsår 1979 2002 2007 2012 
Fiskmås 0 1+3ex. 1ex. 3 

Silvertärna 0 0 1 2 

Antal par och ex. vitfågel 0 1+3ex. 
=5ex. 

1+1ex.
=3ex. 

5=10ex. 

Antal arter vitfågel 0 1 2 2 

Rovfåglar och ugglor 

Inventeringsår 1979 2002 2007 2012 
Stenfalk H 0 0 0 

Antal par och ex. rovfåglar 
och ugglor  

1 0 0 0 

Antal arter rovfåglar och ugglor 1 0 0 0 

Skogshöns 

Inventeringsår 1979 2002 2007 2012 
Dalripa 0 0 0 1♂ 

Tjäder 0 1♀ 0 1♀ 

Orre 0 1♂ 0 6♂ 

Antal par och ex. 
skogshöns 

0 2ex. 0 8ex. 

Antal arter skogshöns 0 2 0 3 

Övriga 

Inventeringsår 1979 2002 2007 2012 
Gök ? 2 1 2 

Göktyta 0 0 1 0 

Antal par och ex. övr. 
fåglar 

? 2 2 1 

Antal arter övriga fåglar ? 1 2 2 
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Totalt 

Inventeringsår 1979 2002 2007 2012 
Antal par och ex. totalt 54+6ex.

=114ex. 
45+25ex.
=115ex. 

38+9ex.
=85ex. 

37+35ex.
=109ex. 

Antal arter totalt 13 15 17 20 

 

Artuppgifter gruppvis 

År 2002-2012 sågs färre par vadare och tättingar än 1979 men däremot sågs fler sjöfåglar och 
vitfåglar. Skillnaderna speglar mest att några arters populationer har förändrats. 
Artsammansättningen och antal är ändå ganska likartat överlag.  

Myren har många par vadare och har en av de starkaste populationerna av de våtälskande arterna 
gluttsnäppa och storspov. Grönbena verkar ha etablerat sig efter 2007 eftersom den sågs först 
2012 med 4 par. Trana sågs 2002 och 2007. Drillsnäppa sågs 2012 men är mer av en strandart än 
en myrfågelart. Tofsvipa och brushane har haft en klart negativ trend med 5 respektive 6 par 
1979 sedan har inte brushane observerats under någon mer inventering. Enda återfyndet av 
tofsvipa är 1 par 2007. Båda arterna har överlag gått starkt tillbaka sedan inventeringarna i slutet 
av 70-talet. Enkelbeckasin har inte heller setts sedan 1979 då det fanns 2 par. Dessa arter gillar 
blöta miljöer men det finns inget som har gjort att myren blivit torrare.  Det speciella med myren 
är det höga antalet spovar som legat på 9-11 par 2002-2012. 

Gårdsflöten är en av de få myrarna som ingår i myrövervakningen som har hög täthet av 
ängspiplärka. Antalet har dock stadigt sjunkit från 22 par till 4 par 2012. Särskilt tättingar kan 
variera kraftigt så att uttala sig utifrån en myrfågelinventering är vanskligt. Gulärla, buskskvätta 
och sävsparv har en ojämn förekomst med i regel få par. 

Fiskmås har setts på myren sedan 2002. Vid sista inventeringen fanns det 3 par så den kan ha 
etablerat sig på myren. Silvertärna har setts 2007 och 2012. Båda arterna har ökat generellt på 
myrarna sedan 1977-1979 men backat något de sista inventeringarna.  

Myren är värdefull för vadare och för en del sjöfågel. De översomrande sångsvanarna och 
sädgässen är intressanta med 15 exemplar sångsvan 2002 och 16 exemplar sädgås 2012.  
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Vy över Gårdsflöten som i de centrala delarna har stora öppna partier och några få tjärnar. Foto: Lars-Olof Grund. 

 

Fonotjärnsfljoten (18) 
Myren ligger 26 km SO om Särna på 545 m ö h. Myren domineras av mossevegetation med stor 
andel höljor, ibland rena mossehöljor. Det finns också partier med mjukmattekärr och flarkar. 
Det finns två sjöar, Blästsjön och Mellansjön, några småtjärnar samt gölar. Det finns en del 
mindre bäckar varav Mellantjärnsbäcken är den viktigaste där flera arter tättingar trivs. De flesta 
fåglarna återfinns vid tjärnar och flarkar som är väl spridda över myren. 

Myren påverkas något av skogsbilvägarna med tillhörande diken. 
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Figur 8. Fonotjärnsfljoten där den röda linjen ringar in inventeringsområdet och den blå linjen representerar 
inventeringsrutten. 
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Inventeringarna 
Tabell 8. Resultat ifrån inventeringarna vid Fonotjärnsfljoten 1978-2012. 

Datum Inventeringstid   Inventerare Anmärkning 
1978-05-28          11,0 h Gunnar Lind och Stig-Åke 

Svensson 
Tidigt datum för Särna 
socken. 

1993-06-14 10,0 h Lars-Olof Grund Kraftigt snöfall och regn. 

1994-06-27 7,0 h Lars-Olof Grund  

1995-06-14 7,0 h Lars-Olof Grund  

1996-06-13 7,0 h Lars-Olof Grund  

2002-06-08 6,5 h Lars-Olof Grund  

2007-06-08 8,0 h Lars-Olof Grund  

2012-06-05 9,5 h Lars-Olof Grund  

 

Antal uppskattat par fördelade på artgrupper 

Vadare (inkl. tranor och sumphöns) 

Inventeringsår 1978 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Trana 1 3ex. 0 2 1 1 1 1 

Ljungpipare 6 6 5 9 5 8 4 4 

Tofsvipa 4 0 0 0 0 0 0 0 

Grönbena 1 1+1ex. 1 1 0 3 4 2 

Skogssnäppa 0 0 0 0 0 0 0 1 

Drillsnäppa 0 0 0 0 1ex. 1ex. 1ex. 0 

Rödbena 0 0 0 0 0 0 1+1ex. 0 

Gluttsnäppa 5 5 5+1ex. 11 5 5 8 6 

Storspov 1 0 0 1 0 0 1 1 

Småspov 12 6 1+6ex. 7 6 5 5 4 

Enkelbeckasin 1 0 0 0 0 0 0 0 

Antal par och ex. 
vadare 

31 18+4ex. 12+6ex. 21 17+1ex. 22+1ex. 24+2ex. 19 

Antal arter vadare 8 5 4 6 5 6 8 7 

Tättingar 

Inventeringsår 1978 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Ängspiplärka 0 0 4 3 2 3 5 0 

Gulärla 12 7 15 8 6 11 7 7 

Stenskvätta 0 0 2♂ 0 0 0 0 0 

Buskskvätta 11 2 3 1 2 5 3 4 

Sävsparv 4 0 1 1 0 3 2 2 

Antal par och ex. 
tättingar 

27 9 23+2ex. 13 10 22 17 13 
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Antal arter tättingar 3 2 4 4 3 4 4 3 

Sjöfåglar (exkl. vitfåglar) 

Inventeringsår 1978 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Smålom 0 1ex. 0 1+1ex. 1ex. 4ex. 1 2 

Storlom 2ex. 2 1 1+1ex. 0 0 0 0 

Sångsvan 0 4ex. 1 1+2ex. 0 1 2 1 

Gräsand 0 0 H(4) 1+4♂ 1 2♀ 1 H(4) 

Bläsand 0 2 1♀ 2♂ 0 0 4 0 

Kricka 1ex. H(6)+2 
+4ex. 

5ex. 1+5♂ 0 1♂+1ex. H(5)+1ex
. 

1+1♂ 

Vigg 0 0 1♀+1♂ 3♂ 0 0 0 0 

Sjöorre 0 0 0 0 0 0 0 1 

Knipa 5ex. 2H(1+5)
+1♀ 

1♀+1ex. 3♂ H(8)+1♀ 1+1♀+ 
1♂ 

H(7)+1 
+2♀ 

3+2♂ 
+2♀ 
+1ex. 

Antal 
konstaterade 
häckningar 

0 3 1 0 1 0 2 1 

Antal par och ex. 
sjöfågel 

8ex. 9+10ex.=
28ex. 

3+10ex.=
16ex. 

5+21ex.=
31ex. 

2+2ex.=6
ex. 

2+10ex. 
=14ex. 

11+3ex.=
25ex. 

9+6ex.= 
24ex. 

Antal arter sjöfågel 3 6 8 8 3 5 6 6 

Vitfåglar 

Inventeringsår 1978 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Skrattmås 0 2ex. 1 1+1ex. 0 0 0 1ex. 

Fiskmås 7 3+4ex. 16ex. 2+19ex. 2+28ex. 11ex. 7ex. 2+10ex. 

Dvärgmås 0 0 0 0 0 0 0 1 

Silvertärna 0 1 7+3ex. 1 2 1 4 3 

Antal par och ex. 
vitfågel 

7 =14ex. 4+6ex.= 
14ex. 

8+19ex.=
45ex. 

4+20ex.=
28ex. 

4+28ex.=
36ex. 

1+11ex. 
=13ex. 

8+7ex.=2
3ex. 

6+11ex.=
23ex. 

Antal arter vitfågel 1 3 3 3 2 2 2 4 

Rovfåglar och ugglor 

Inventeringsår 1978 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Fiskgjuse 0 0 1ex. 0 0 0 0 0 

Bivråk 0 1♀ 0 0 0 0 0 0 

Sparvhök 0 0 1ex. 0 0 0 0 0 

Tornfalk 1♀ 0 0 0 1♀ 0 1♂ 1?* 

Lärkfalk 0 0 0 0 0 1ex. 0 0 

Stenfalk 0 0 0 0 0 0 1varn. 0 

Hornuggla 0 1♂ 0 0 0 0 0 0 

Jorduggla 1ex. 0 0 0 0 0 0 0 

Antal par och ex. 2ex. 2ex. 2ex. 0 1 1 2ex. 1ex. 
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rovfåglar och 
ugglor  

Antal arter rovfåglar 
och ugglor 

2 2 2 0 1 1 2 1 

Skogshöns 

Inventeringsår 1978 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Dalripa 2ex. 1+2♂ 1♂ 0 1♀ 1♂ 0 0 

Tjäder 0 0 3♀ 0 0 1♀ 0 1♂ 

Orre 0 0 0 0 1♂ 0 0 0 

Antal par och ex. 
skogshöns 

2ex. 1+2ex. 4ex. 0 2ex. 2ex. 0 1ex. 

Antal arter 
skogshöns 

1 1 2 0 2 2 0 1 

Övriga 

Inventeringsår 1978 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Gök ? ? 1 1 0 2 2 2 

Göktyta 0 0 0 0 0 0 2 1 

Antal par och ex. 
övr. fåglar 

? ? 1 1 0 2 4 3 

Antal arter övriga 
fåglar 

? ? 1 1 0 1 2 2 

Totalt 

Inventeringsår 1978 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Antal par och ex. 
totalt 

65+12ex.
=142ex. 

32+38ex.
=102ex. 

44+49ex.
=137ex. 

39+51ex.
= 129ex. 

32+37ex.
=101ex. 

48+28ex.
=124ex. 

53+36ex.
=142ex. 

51+37ex.
=139ex. 

Antal arter totalt 18 19 24 22 16 21 24 25 

 

Artuppgifter gruppvis 

Myren hade fler tättingar och antal par vadare vid 1978 men färre sjöfåglar jämfört med de senare 
inventeringarna 1993-2012. 

Av de våtälskande arterna är trana, grönbena och gluttsnäppa vanliga. Sedan förekommer 
skogssnäppa, drillsnäppa, rödbena, storspov och enkelbeckasin sporadiskt. Av arter som föredrar 
torrare miljöer arterna har både ljungpipare och småspov starka populationer i området. 
Skillnaderna mot de första inventeringarna gäller framför allt tofsvipa och småspov. Tofsvipan 
hade 4 par 1978 men har sedan dess inte setts till. Den har också minskat kraftigt överlag. 
Småspov låg 1978 på den dubbla nivån med 2012 par jämfört med 4-7 par 1993-2012. Småspovar 
är mycket rörliga och kan flyga iväg upp till en kilometer. När jag inventerar använder jag därför 
en slags försiktighetsprincip, se mer i metodikavsnittet. Anledningen är inte i första hand risken 
för överskattning utan för att kunna använda en enhetlig metod. Metoden leder antagligen till en 
viss underskattning.  

Gulärla och buskskvätta är de vanligaste tättingarna. Ängspiplärka och sävsparv är också ganska 
vanliga medan stenskvätta endast har setts en gång. Buskskvättan har gått ner från 11 par till 1-5 
par. Nedgången kan ha påverkats av avverkningar som skett på några av de skogsklädda 
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fastmarksholmarna. Buskskvättorna håller gärna till i träden i myrens kantzoner och avverkningar 
blir en negativ påverkan tills träden vuxit upp igen. 

De vanligaste sjö- och vitfåglarna är smålom, sångsvan, gräsand, kricka, knipa, fiskmås och 
silvertärna. Storlom, bläsand, vigg är också ganska vanligt förekommande. 1 par sjöorre sågs 2012 
vilket var en intressant överraskning då den mest förknippas med fjällvatten. Skrattmås 
förekommer bara ojämnt och med enstaka exemplar. Fiskmås har haft ett starkt bestånd ända 
sedan 1978. Silvertärnan varierar mellan 1-7 par och har funnits under den senare 
inventeringsperioden 1993-2012. 

Ovanligt många arter rovfåglar har setts tillfälligt under åren: fiskgjuse, bivråk, sparvhök, tornfalk, 
lärkfalk, stenfalk, hornuggla och jorduggla. Myren är överlag artrik och är ganska individrik på 
vadare, tättingar och sjöfågel, gäss, sångsvan, lommar, änder och vitfåglar. Några arter som är 
mindre allmänna i Älvdalens kommun har sett på myren så som lärkfalk och göktyta. 
Tillsammans gör detta att Fonotjärnsfljoten är en av de värdefullaste fågelmyrarna i kommunen. 

 
Vy över Fonotjärnsfljoten. Bakom tallarna breder det största öppna området ut sig norr om Mellantjärnen, som syns 
längst bort i mitten på bilden. Här spelflyger spovar och ljungpipare brukar spatsera på strängarna. I gölarna norr om 
Mellantjärnen brukar det ligga någon andfågel och i själva sjön brukar sångsvan hålla till. Foto: Lars-Olof Grund. 

 

Västra Hållkölen (20) 
Myren ligger cirka 22 km S om Särna i Särna socken på 455 m ö h. Myren består av mossar, ofta 
med ett glest skikt av tall men det finns även kärr med fastmattor, lösbottenkärr och skogskärr. 
En knapp km väster om myren finns en större sjö, Öjsjön. På myren finns en mindre tjärn, 
Blomkällan och några få gölar. I norra och södra delen finns mindre bäckar och 
bäckförgreningar. Bäckarna har ofta trädridåer som är viktiga för tättingar. Dessa delar av myren 
är också mer skogbevuxna och har smalare myrstråk. I mittpartiet norr om Blomkällan finns 
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stora öppna myrområden vilket utgör det fågelrikaste området utav Västra Hållkölen. I söder 
finns ett dike som möjligtvis påverkar myren lokalt. Enligt den äldre rapporten Skyddsvärda 
fågelmyrar i Kopparbergs län (Länsstyrelsen i Kopparbergs län, 1982) ska myren vara påverkad 
av dikning i den norra delen. Det enda inventeraren sett som liknar diken är de i norra delen 
mindre bäckarna som så de kanske tolkades som diken vid det tillfället? 

 
Figur 9. Västra Hållkölen där den röda linjen ringar in inventeringsområdet och den blå linjen representerar 
inventeringsrutten. 
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Inventeringarna 
Tabell 9. Resultat ifrån inventeringarna vid Västra Hållkölen 1979-2012. 

Datum Inventeringstid  Inventerare Anmärkning 
1979-06-10              10,0 h Hans Hedin, Bengt 

Oldhammar, Ulf Svensson 
och Stig-Åke Svensson. 

 

2002-06-06             4,0 h Lars-Olof Grund  

2007-06-13           4,0 h Lars-Olof Grund  

2012-06-10           4,0 h Lars-Olof Grund  

 

Antal uppskattat par fördelade på artgrupper 

Vadare (inkl. tranor och sumphöns) 

Inventeringsår 1979 2002 2007 2012 
Trana 0 1 0 1 

Tofsvipa 0 0 2 1 

Grönbena 1 5 5 1 

Skogssnäppa 0 0 1 0 

Gluttsnäppa 1 1 2 2 

Storspov 0 1 1 1 

Enkelbeckasin 7 1 4 4 

Brushane 2♂ 0 0 0 

Antal par och ex. vadare 9+2ex. 9 15 10 

Antal arter vadare 4 5 6 6 

Tättingar 

Inventeringsår 1979 2002 2007 2012 
Ängspiplärka 12 8 4 0 

Gulärla 3 3 6 6 

Buskskvätta 4 5 3 0 

Sävsparv 4 6 2 2 

Videsparv 1 0 0 0 

Antal par och ex. tättingar 24 22 15 8 

Antal arter tättingar 5 4 4 2 

Sjöfåglar (exkl. vitfåglar) 

Inventeringsår 1979 2002 2007 2012 
Kanadagås 0 0 1ex. 1ex. 

Gräsand 0 1♀ 0 1♂ 

Bläsand 1♀ 0 0 0 

Kricka 1♂ 0 0 0 
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Knipa 0 1♀ 2♀ 1♀ 

Antal konstaterade 
häckningar 

0 0 0 0 

Antal par och ex. sjöfågel 2ex. 2ex. 3ex. 3ex. 

Antal arter sjöfågel 2 2 2 3 

Vitfåglar 

Inventeringsår 1979 2002 2007 2012 
Skrattmås 0 2ex. 0 0 

Silvertärna 0 0 0 2 

Antal par och ex. vitfågel 0 2ex. 0 2 =4ex. 

Antal arter vitfågel 0 1 0 1 

Rovfåglar och ugglor 

Inventeringsår 1979 2002 2007 2012 
Fiskgjuse 1ex. 1ex. 1ex. 0 

Ormvråk 1ex. 1ex. 0 0 

Antal par och ex. rovfåglar 
och ugglor  

2ex. 1+1ex. 1 0 

Antal arter rovfåglar och ugglor 2 2 1 0 

 

Inventeringsår 1979 2002 2007 2012 
Tjäder 0 1♀ 0 0 

Orre 0 1♂ 0 0 

Antal par och ex. 
skogshöns 

0 2ex. 0 0 

Antal arter skogshöns 0 2 0 0 

Övriga 

Inventeringsår 1979 2002 2007 2012 
Gök ? 1 1 1 

Göktyta 0 0 1 0 

Antal par och ex. övr. 
fåglar 

? 1 2 1 

Antal arter övriga fåglar ? 1 2 1 

Totalt 

Inventeringsår 1979 2002 2007 2012 
Antal par och ex. totalt 33+6ex.

=72ex. 
33+7ex.
=73ex. 

33+3ex.
=69ex. 

21+3ex.
=45ex. 

Antal arter totalt 13 17 15 13 
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Artuppgifter gruppvis 

Myrens fågelpopulationer är likartade 2002-2012 som de var 1979 men med färre tättingar under 
2007 och 2012.  

Myren är ganska artrik på vadare men oftast individfattig. Grönbena, gluttsnäppa, storspov och 
enkelbeckasin ses de flesta inventeringar. Enkelbeckasinerna håller ofta till nära bäckarna. Trana 
och skogssnäppa förekommer mer oregelbundet. Glädjande nog sågs tofsvipa 2007 och 2012, en 
art som annars minskat kraftigt. Brushanarna som sågs 1979 har inte setts efter det.  

År 2012 verkar ha fångat in tättingarna eftersom det ostadiga vädret med duggregn kan ha 
dämpat tättingarnas aktiviteter. Ängspiplärka, gulärla buskskvätta och sävsparv är i regel vanliga 
på myren. Myren hade mycket ängspiplärkor med 12 par 1979 men har sjunkit successivt till 0 par 
2012. Videsparv har endast setts 1979. Tättingarna kan variera kraftigt mellan olika inventeringar 
och fortsatta inventeringar kommer att ge mer klarhet om det rör sig om en konstant nedgång.   

Myren har överlag lite sjöfåglar vilket förklaras av att det är få öppna vatten. Några arter ses varje 
inventering men inga arter har en stabil förekomst. Kanadagås, gräsand och knipa är de mest 
sedda arterna. Fiskgjuse har setts vid de tidigare inventeringar men inte 2012. Ormvråk sågs 1979 
och 2002. 

Myren är värdefull för trana, vadare och tättingar men är annars inte så artrik.  

 
Vy över Västra Hållkölen mot blomkällan, den fågelrikaste delen av myren. Foto: Lars-Olof Grund. 

 

Niss-Erssonfljot (21) 
Myren ligger 38 km söder om Särna på 445 m ö h. Myren består till större delen av mossar men 
det finns också områden med flarkmyrar, strängblandmyrar och lösbottnar. De största öppna 
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ytorna finns kring Mjånästjärnarna, ett fint fågelställe med olika vadare och sjöfåglar. I övrigt är 
myren uppsplittrad av moränholmar som ofta skapar parallella myrstråk. Myren ligger strax öster 
om den större sjön Äsjön. Den södra delen av myren är rik på tjärnar men även i den norra delen 
finns tjärnar, dock färre och av mindre storlek. Längst i NV ansluter Björnån. Fåglarna är till stor 
del koncentrerade till söder om kraftledningen men kring småtjärnarna och längs Björnån i norr 
finns det också en del fågel. Några kortare diken finns längst i söder. 

 
Figur 10. Niss-Erssonfljot där den röda linjen ringar in inventeringsområdet och den blå linjen representerar 
inventeringsrutten. 
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Inventeringarna 

År 1993-95 inventerades myren fler gånger samma häckningssäsong. I tabellen nedan med 
uppskattat antal par är endast säsongens första inventering med.  
Tabell 10. Resultat ifrån inventeringarna vid Niss-Erssonfljot 1978-2012. 

Datum Inventeringstid  Inventerare Anmärkningar  
1978-06-11 4,5 h Gunnar Lind Frisk vind. 

1993-06-07 6,5 h Lars-Olof Grund  

1994-06-16 5,0 h Lars-Olof Grund  

1995-06-02 6,0 h Lars-Olof Grund  

1996-06-03 6,0 h Lars-Olof Grund  

2002-06-04 5,0 h Lars-Olof Grund  

2007-06-05 5,5 h Lars-Olof Grund  

2012-06-07 6,0 h Lars-Olof Grund  

 
Antal uppskattat par fördelade på artgrupper 

Vadare (inkl. tranor och sumphöns) 

Inventeringsår 1978 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Trana 1 1 1 1 0 1 1 1 

Ljungpipare 0 1 1 0 3 1 0 0 

Tofsvipa 3 5ex. 0 1 1 0 2 1 

Grönbena 1 0 1 3 3 1 1 2 

Skogssnäppa 0 1 0 0 0 0 0 0 

Rödbena 0 0 0 1 0 0 0 1ex. 

Gluttsnäppa 2 4 2 6 4 5 3 3 

Storspov 2 1 0 2 2 3 1 0 

Småspov 3 4 3 4 2 3 2 2 

Enkelbeckasin 0 0 0 2 1 1 0 0 

Antal par och ex. 
vadare 

12 12+5ex. 8 20 16 15 10 9+1ex. 

Antal arter vadare 6 7 5 8 7 7 6 6 

Tättingar 

Inventeringsår 1978 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Ängspiplärka 0 0 0 0 1 0 0 0 

Gulärla 3 3 6 4 2 1 4 2 

Stenskvätta 0 1 0 0 1sj. 0 0 0 

Buskskvätta 1 1 1 1 2 0 0 2 

Härmsångare 0 0 0 0 1sj. 0 0 0 

Varfågel 0 0 1ex. 0 0 1ex. 0 0 
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Sävsparv 2 1 2 2 2 3 2 2 

Antal par och ex. 
tättingar 

6 6 9+1ex. 7 7+2ex. 4+1ex. 6 6 

Antal arter tättingar 3 4 4 3 6 3 2 3 

Sjöfåglar (exkl. vitfåglar) 

Inventeringsår 1978 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Smålom H(bo) 1 H(bo) 0 1+1ex. 2+1ex. 1ex. 1ex. 

Storlom 0 0 1ex. 0 0 0 0 0 

Svarthakedopping 0 0 0 0 0 0 0 1(bo) 

Sångsvan 0 2ex. 0 0 4ex. 0 0 1 

Sädgås 0 0 0 8ex. 0 0 0 0 

Kanadagås 0 0 0 1 3 21ex. H(3) 
+17ex. 

6 

Gräsand 0 1♂ 3♀ 0 1ex. 0 0 4♂ 

Bläsand 0 0 0 0 1 1 0 0 

Kricka 0 1+3♂ 1ex. 2♂ 2♂ 0 4ex. 2+1♂ 

Vigg 0 0 1♂ 1+3♂ 0 1+1♂ 1 0 

Knipa 0 H(5) 
+1♀ 

H(3) 
+2♀ 

1+2ex. 1+2♂ H(9) 
+2♀ 

3♀+2ex. H(1)+ 
1♀+1♂ 

Salskrake 0 0 0 0 1♀ 0 0 0 

Antal 
konstaterade 
häckningar 

1 1 2 0 0 1 1 1 

Antal par och ex. 
sjöfågel 

1=2ex. 3+7ex. 
=13ex. 

2+8ex. 
=12ex. 

3+15ex. 
=21ex. 

6+11ex. 
=23ex. 

5+25ex. 
=35ex. 

2+27ex. 
=31ex. 

11+8ex. 
=28ex. 

Antal arter sjöfågel 1 5 6 5 8 5 5 7 

Vitfåglar 

Inventeringsår 1978 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Skrattmås 0 11 10 7 1+3ex. 8 4ex. 1 

Fiskmås 2ex. 3 1+3ex. 3 3 4 9ex. 3 

Silvertärna 0 1 1 2 2 2 1 1 

Antal par och ex. 
vitfågel 

2ex. 15= 
30ex. 

12+3ex. 
=27ex. 

12= 
24ex. 

6+3ex. 
=15ex. 

14= 
28ex. 

1+13ex. 
=15ex. 

5=10ex. 

Antal arter vitfågel 1 3 3 3 3 3 3 3 

Rovfåglar och ugglor 

Inventeringsår 1978 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Fiskgjuse 0 1ex. 0 1ex. 1ex. ? 1ex. 1 

Ormvråk 0 0 0 0 1 0 0 0 

Tornfalk 0 0 0 0 0 0 0 1 

Lärkfalk 0 0 0 1 0 0 0 0 

Stenfalk 0 0 0 0 0 1ex. 0 0 
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Antal par och ex. 
rovfåglar och 
ugglor  

0 1ex. 0 2 2 1ex. 1 2 

Antal arter rovfåglar 
och ugglor 

0 1 0 2 2 1 1 2 

Skogshöns 

Inventeringsår 1978 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Dalripa 0 0 0 0 2♀ 0 0 0 

Tjäder 0 0 0 1♀ 0 0 0 0 

Orre 0 0 0 spel + 
1♂ 

0 0 0 0 

Antal par och ex. 
skogshöns 

0 0 0 spel + 
2ex. 

2ex. 0 0 0 

Antal arter 
skogshöns 

0 0 0 2 1 0 0 0 

Övriga 

Inventeringsår 1978 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Gök ? ? 1 0 2 2 2 1 

Antal par och ex. 
övr. fåglar 

? ? 1 0 2 2 2 0 

Antal arter övriga 
fåglar 

? ? 1 0 1 1 1 1 

Totalt 

Inventeringsår 1978 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Antal par och ex. 
totalt 

18+4ex. 
=40ex. 

33+19ex. 
=85ex.  

30+16ex. 
=76ex. 

41+23ex. 
=105ex. 

33+28ex. 
=94ex. 

35+37ex. 
=107ex. 

20+48ex. 
=88ex. 

23+29ex. 
=75ex. 

Antal arter totalt 11 20 19 23 28 20 18 22 

 

Artuppgifter gruppvis 

Fler individer sjöfåglar och vitfåglar har setts på myren 1993-2012 jämfört med 1978, i övrigt är 
siffrorna liknande. 

Trana, tofsvipa, grönbena, gluttsnäppa, storspov och småspov är vanliga. Tofsvipa, ljungpipare 
och enkelbeckasin har mer ojämn förekomst. Skogssnäppa och rödbena förekommer sporadiskt. 
Gulärla och sävsparv är vanliga tättingar. Buskskvätta observeras ibland och ängspiplärka, 
stenskvätta, härmsångare samt varfågel har förekommit. 

Sjöfågelarterna varierar rätt mycket mellan olika inventeringar men kricka och knipa ses nästan 
alla inventeringar och smålom samt kanadagås ses sedan 1996. Kanadagås och sångsvan är arter 
som tydligt ökat sedan 1977-1979. Storlom, svarthakedopping, sädgås, bläsand, vigg och salskrake 
förekommer sporadiskt eller tillfälligt. Åtta sädgäss sågs 1995. De rör sig ibland sommartid i detta 
område och norrut mot Särna. På Stortröskan (22) som ligger direkt söder om Niss-Erssonfljot 
sågs en flock på hela 17 sädgäss vid 1996. Antagligen rör det sig om översomrande exemplar. 
Enstaka häckande par är inte omöjligt då de är mycket skygga och drar sig undan. Salskraken, en 
hona som sågs 1996 var troligen ett tillfälligt rastande exemplar. 

Myren är värdefull för vadare, sjöfågel och vitfågel och är under vissa år riktigt artrik. 
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Myrtall, i bakgrunden den största öppna ytan och den fågelrikaste delen av Niss-Erssonfljot med många arter vadare. 
Foto: Lars-Olof Grund. 

 

Kråkfljot (24) 
Myren består av en liten höjdlägesmyr som ligger på 600 m ö h, 35 km SO om Särna. Myren 
består mest av mjukmattor med mosseöar. Den östra delen är den torraste med fastmattor. I 
väster finns lite strängkärr och några flarkgölar. Inga vatten eller vattendrag finns förutom diken 
som det finns rikligt av, både många, stora och djupa. Dessa skapar trådridåer och minskar 
myrens öppenhet på sikt. Detta kan leda till att vadarna på sikt försvinner från myren. Dikena 
borde läggas igen och uppkomna trädridåer avverkas. 
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Figur 11. Kråkfljot där den röda linjen ringar in inventeringsområdet och den blå linjen representerar inventeringsrutten. 

 

Inventeringarna 
Tabell 11. Resultat ifrån inventeringarna vid Kråkfljot 1979-2012. 

Datum Inventeringstid Inventerare Anmärkning 
1979-06-10 3,5 h Hans Hedin, Bengt 

Oldhammar, Ulf Svensson 
och Stig-Åke Svensson. 

 

1993-06-15 3,5 h Lars-Olof Grund  

1994-06-17 Tidsangivelse saknas Lars-Olof Grund  

1995-06-06 4,0 h Lars-Olof Grund  

1996-06-14 2,5 h Lars-Olof Grund Kraftig vind. 

2002-06-07 4,0 h Lars-Olof Grund  

2007-06-08 4,0 h Lars-Olof Grund  

2012-06-08 4,5 h Lars-Olof Grund  
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Antal uppskattat par fördelade på artgrupper 

Vadare (inkl. tranor och sumphöns) 

Inventeringsår 1979 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Ljungpipare 2 2 4 4 6 5 3 2 

Grönbena 0 2 1 2+2ex. 0 1 2 3 

Gluttsnäppa 0 3 0 3 1 3 1 2 

Småspov 0 4 3 3 2 2 3 3 

Antal par och ex. vadare 2 11 8 12+2ex. 9 11 9 10 

Antal arter vadare 1 4 3 4 3 4 4 4 

Tättingar 

Inventeringsår 1979 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Ängspiplärka 0 0 2 4 0 0 0 0 

Gulärla 9 1 0 1 1 2 4 5 

Buskskvätta 0 0 0 0 1 3 3 1 

Varfågel 0 1 0 0 0 0 0 0 

Sävsparv 1 0 0 2 0 0 0 0 

Antal par och ex. 
tättingar 

10 2 2 7 2 5 7 6 

Antal arter tättingar 2 2 1 3 2 2 2 2 

Sjöfåglar (exkl. vitfåglar) 

Inventeringsår 1979 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Kricka 0 0 0 2♂ 0 0 0 1ex. 

Antal konstaterade 
häckningar 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Antal par och ex. sjöfågel 0 0 0 2ex. 0 0 0 1ex. 

Antal arter sjöfågel 0 0 0 1 0 0 0 1 

 

Inventeringsår 1979 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Fiskmås 0 0 0 7ex. 1ex. 0 0 2 

Antal par och ex. vitfågel 0 0 0 7ex. 1ex. 0 0 2=4ex. 

Antal arter vitfågel 0 0 0 1 1 0 0 1 

Rovfåglar och ugglor 

Inventeringsår 1979 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Tornfalk 0 H 0 0 0 0 0 1 

Antal par och ex. 
rovfåglar och ugglor  

0 1 0 0 0 0 0 1=2ex. 

Antal arter rovfåglar och 
ugglor 

0 1 0 0 0 0 0 1 
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Skogshöns 

Inventeringsår 1979 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Dalripa 0 1+1♂ 0 2♂ 0 0 0 0 

Orre 0 3♂ 0 spel 0 0 5♂ 0 

Antal par och ex. 
skogshöns 

0 1+4ex. 0 spel 
+2ex. 

0 0 5 ex. 0 

Antal arter skogshöns 0 2 0 2 0 0 1 0 

Övriga 

Inventeringsår 1979 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Gök ? 1 1 1 0 0 2 0 

Göktyta 0 0 0 0 0 0 0 1 

Antal par och ex. övr. 
fåglar 

? 1 1 1 0 0 2 1 

Antal arter övriga fåglar ? 1 1 1 0 0 1 1 

Totalt 

Inventeringsår 1979 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Antal par och ex. totalt 12 

=24ex. 
16+4ex.
=36ex. 

11 
=22ex. 

20+13ex.
=53ex. 

11+1ex. 
=23ex. 

16 
=32ex. 

18+5ex. 
=41ex. 

20+1ex.
=41ex. 

Antal arter totalt 3 10 5 12 6 6 8 10 

 

Artuppgifter gruppvis 

Myrens populationer ligger på en betydligt högre nivå under 1993-2012 jämfört med 1979.  

Myren har en stabil population av de vadarna som föredrar torrare myrar till exempel ljungpipare 
och småspov. Grönbena och gluttsnäppa observeras i 1-3 par nästan varje inventering. Det 
märkliga är att endast ljungpipare fanns på myren 1979. Både ljungpipare och småspov föredrar 
större öppna myrar. De många djupa dikena med påföljande igenväxning hotar på sikt dessa arter 
och de bör snarast läggas igen. Uppkomna trädridåer bör också avverkas. 

Den vanligaste tättingen är gulärla som sågs i hela 9 par 1979 och har sedan varierat mellan 0-5 
par. Övriga tättingar som observerats är ängspiplärka, buskskvätta och sävsparv men det är mer 
tillfälliga förekomster. Ett varnande par varfågel fanns på myren 1993. 

Av sjöfåglar har endast kricka och fiskmås observerats några gånger. Förutsättningarna är också 
dåliga eftersom sjöar och tjärnar saknas och bara några blötare områden finns. Tornfalken har 
häckat en gång och setts i ett par en annan gång. Göktyta som sågs 2012 kan nämnas. Den är 
mindre allmän i kommunen. 

Myren är värdefull framför allt för vadare och särskilt de mer torrälskande arterna. Myren har 
också en del äldre fina tallar och rikligt med varglav. Myren är överlag artfattig jämfört med andra 
fågelmyrar men har en del vadare och tättingar. 
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Vy mot de centrala delarna av Kråkfljot där småspovarna brukar spelflyga. Foto: Lars-Olof Grund. 

 

Björnskfljot-Gammelhästfljot (25) 
Myren ligger 445 m ö h. Myrens namn i rapporten Skyddsvärda fågelmyrar i Kopparbergs län 
(Länsstyrelsen Kopparbergs län, 1982) var Uvfljot-Gammelhästfljot. Då Uvfljot som ligger norr 
om Långtjärn strukits från inventeringen ändrades namnet till det nuvarande. Myren är till stor 
del öppen men även smalare myrstråk finns. De avgränsas ibland av långsträckta tallbeklädda 
myrholmar. Det finns också glesa tallstråk och mindre tallbestånd på myren som gynnar tättingar. 
Större till medelstora tjärnar finns utspridda i hela området. En bäck finns, Långstjärnbäcken som 
byter namn nedströms till Björnskbäck. Den kommer från Långtjärn och rinner ut i Tennan. Den 
finns också några surdråg. Myren utmärks av mjukmattor med riklig strängbildning och ofta 
flarkar. Lösbottenkärr finns särskilt kring Långtjärn. Det fågelrikaste området är kring Lass-
Olovtjärn och Bäver-Pertjärn, sett till både art- och individtäthet. Där finns det gott om vadare, 
vitfågel men även änder. Den största tjärnen, Långtjärnen har ofta lite fler änder än genomsnittet 
på myren. Vid de flesta av myrens tjärnar förekommer sjöfåglar och vadare. Myren är i stort sett 
opåverkad av diken. Det finns en väg som separerar Långtjärn från resten av myren. 
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Figur 12. Björnskfljot-Gammelhästfljot där den röda linjen ringar in inventeringsområdet och den blå linjen representerar 
inventeringsrutten. 

 

Inventeringarna 

År 1993-95 inventerades myren fler gånger samma häckningssäsong. I tabellen nedan med antal 
uppskattat par är endast säsongens första inventering med.  
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Tabell 12. Resultat ifrån inventeringarna vid Björnskfljot-Gammelhästfljot 1978-2012. 

Datum Inventeringstid  Inventerare Anmärkning 
1978-05-25–26 11,0 h Bengt Oldhammar Ett något större område 

inventerades. 

1993-06-10 6,5 h Lars-Olof Grund  

1994-06-15 6,0 h Lars-Olof Grund Kraftig vind. 

1995-06-05 7,5 h Lars-Olof Grund  

1996-06-10 6,5 h Lars-Olof Grund  

2002-06-02 7,0 h Lars-Olof Grund  

2007-06-07 7,5 h Lars-Olof Grund  

2012-06-02 6,5 h Lars-Olof Grund Kraftig NV-vind. 

 

Antal uppskattat par fördelade på artgrupper 

Vadare (inkl. tranor och sumphöns) 

Inventeringsår 1978 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Trana 1 2 3 2 4 1 2 2 

Ljungpipare 2 2 6 7 5 6 3 5 

Tofsvipa 4 1+3ex. 2+1ex. 2 2ex. 3 2 1 

Grönbena 1 2+1ex. 2 2+1ex. 2 3 2 1 

Drillsnäppa 2 0 0 0 0 0 0 0 

Rödbena 0 1 1 1 1 0 0 0 

Gluttsnäppa 2 7 8 11+1ex. 5+5ex. 6 6 6 

Storspov 1 2 3 1 1 2 2 1 

Småspov 1 4 4 6 3 4 6 4 

Enkelbeckasin 5 0 2 5 2 1 0 0 

Antal par och ex. 
vadare 

19 24+4ex. 31+1ex. 37+2ex. 23+7ex. 26 23 20 

Antal arter vadare 9 8 9 9 9 8 7 7 

Tättingar 

Inventeringsår 1978 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Ängspiplärka 0 0 1 2 4 2 2 1ex. 

Gulärla 8 9 9 10 19 6 4 3 

Buskskvätta 5 4 2 2 1 3 5 0 

Busksångare 0 0 0 0 0 0 1sj. 0 

Sävsparv 1 2 1 1 0 0 0 1 

Antal par och ex. 
tättingar 

14 15 13 15 24 11 11+1ex. 4+1ex. 

Antal arter tättingar 3 3 4 4 3 3 4 3 
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Sjöfåglar (exkl. vitfåglar) 

Inventeringsår 1978 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Smålom 0 0 0 0 0 1ex. 1 1ex. 

Storlom 0 0 0 1ex. 1ex. 0 0 0 

Sångsvan 0 0 7ex. 1ex. 0 1 1 1 

Kanadagås 0 9ex. 0 H(bo) 7ex. 8ex. 9ex. 2+1ex. 

Gräsand 3+2♂ 4♂ 3♀ 3♂ 1ex. 2ex. 0  

Bläsand 2+1♂ 0 0 1 0 0 0 0 

Kricka 2+3ex. 2+1♂ 1♀ 3♂+1ex. 1♂ 2+1♂ 
+1ex. 

5ex. 2ex. 

Vigg 3+1♀+ 
2♂+5ex. 

2+2♂ 2+3♂ 5+3♂ 
+1ex. 

2♂ 3+3♂ 1+6♂ 1+1♀  
+2♂ 

Knipa 1+2♀+1
♂ 

0 2H(5+4)
+1♀ 

1+4♀ 
+1ex. 

1♀+3ex. 1♀ 2♀ 1 

Antal 
konstaterade 
häckningar 

0 0 2 1 0 0 0 0 

Antal par och ex. 
sjöfågel 

11+17ex.
=39ex. 

4+16ex. 
=24ex. 

4+15ex. 
=23ex. 

8+18 
=34ex. 

16ex. 6+17ex.=
29ex. 

3+22ex. 
=28ex. 

5+7ex.     
= 17ex. 

Antal arter sjöfågel 5 4 5 8 6 7 6 6 

Vitfåglar 

Inventeringsår 1978 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Skrattmås 0 1 4ex. 2ex. 1+19ex. 3 15ex. 1ex. 

Fiskmås 1+1ex. 7 2+16ex. 5+5ex. 10ex. 5 8 1 

Gråtrut 0 0 0 0 0 0 0 1 

Silvertärna 0 4 4 6 7+1ex 4 4 3 

Antal par och ex. 
vitfågel 

1+1ex.   
=3ex. 

12 
=24ex. 

6+20ex. 
=32ex. 

11+7ex. 
=29ex. 

8+30ex. 
=46ex. 

12 
=24ex. 

12+15ex.
=39ex. 

5+1ex. 
=11ex. 

Antal arter vitfågel 1 3 3 3 3 3 3 4 

Rovfåglar och ugglor 

Inventeringsår 1978 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Fiskgjuse 0 0 0 0 0 1ex. 0 0 

Ormvråk 1ex. 0 0 0 0 0 0 0 

Tornfalk 0 0 0 1ex. 0 0 1ex. 0 

Lärkfalk 0 0 0 1ex. 0 0 0 0 

Antal par och ex. 
rovfåglar och 
ugglor  

1ex. 0 0 2ex. 0 1ex. 1ex. 0 

Antal arter rovfåglar 
och ugglor 

1 0 0 2 0 1 1 0 

Skogshöns 

Inventeringsår 1978 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
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Dalripa 0 2♂ 2♂ 2♂ 2♀ 1♀ 1 0 

Orre 1♂ 0 0 spel+1♂ spel 2♂ spel+1♂ spel 

Antal par och ex. 
skogshöns 

1ex. 2ex. 2ex. spel+3ex. spel+2ex. 3ex. spel+2ex. spel 

Antal arter 
skogshöns 

1 1 1 2 2 2 2 1 

Övriga 

Inventeringsår 1978 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Gök ? ? 1 1 3 3 2 0 

Göktyta 0 1 0 1 0 0 0 0 

Antal par och ex. 
övr. fåglar 

? 1ex. 1 1+1ex. 3 3 2 0 

Antal arter övriga 
fåglar 

? 1 1 2 1 1 1 0 

Totalt 

Inventeringsår 1978 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Antal par och ex. 
totalt 

34+42ex.
=110ex. 

51+31ex.
=133ex. 

51+55ex.
=157ex. 

64+49ex.
=177ex. 

58+55ex.
=171ex. 

52+33ex.
=137ex. 

48+47ex.
=143ex. 

29+19ex.
=77ex. 

Antal arter totalt 20 20 23 30 24 25 24 21 

 

Artuppgifter gruppvis 

Utöver tabellen ovan så inventerades myren ytterligare en gång 1993-95 men senare på säsongen. 
Myrens populationer ligger på samma nivå eller något högre 1993-2012 jämfört med 1978, till 
exempel hos vadarna, den viktigaste artgruppen, fanns det 19 par 1978 och 20-37 par 1993-2012. 

Myren håller både våtälskande vadare som tofsvipa, grönbena, gluttsnäppa, storspov och 
enkelbeckasin samt trana. 1993-96 fanns rödbena kring Lass-Olovtjärn i det blötaste området 
med flarkar och strängar. Myren har också gott om ljungpipare och småspov som gillar torrare 
myrmiljöer. Myren täcker in hela vadarspannet från våtälskande till torrälskande arter. De mer 
höglänta myrarna i Särna socken kan ha ytterligare någon art. Tofsvipan hade 4 par 1978 och har 
sedan legat på en lägre nivå med 1-3 par. Tofsvipan har haft en kraftigt vikande trend sedan 
1977-1979. Drillsnäppa sågs i 2 par 1978 men har inte setts till sen dess. Arten är mer en 
strandart än en myrfågelart och ses ganska sällan under myrfågelinventeringarna. Enkelbeckasin 
har inte setts de senaste inventeringarna 2007 och 2012. Den saknades också 1993, annars har 
den legat på 1-5 par. Enkelbeckasin har minskat på myrarna. 

Myren har glesa stråk med tall, ofta med en hög inblandning av torrakor. Där trivs gulärlor, 
buskskvättor och de flesta inventeringar har något par av ängspiplärka observerats. Ängspiplärka 
blir vanligare på de mer höglänta, ofta fjällnära myrarna. 

Mer eller mindre vanliga änder är gräsand, kricka, vigg och knipa. Bläsand har observerats 1978 
och 1995. Sångsvan och kanadagås observeras i princip de flesta inventeringar och båda har 
konstaterats häcka, men sågs inte 1978. Kanadagås ses oftast i större antal, 7-9 exemplar och de 
flesta individer är troligen översomrande. Båda har ökat kraftigt sedan 1978. Smålom och storlom 
observeras ibland under inventeringen i ett eller två exemplar. 

En koloni med skrattmås har funnits under inventeringen 1996 och 2007 men är annars fåtalig. 
Fiskmås brukar ha 5-10 par men 2012 sågs bara i 1 par och 1978 då 1 par plus 1 exemplar 
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observerades. Fiskmås verkar ha ökat något sedan de första inventeringarna. Silvertärnan har 
sedan 1993 haft en stabil population på 3-8 par. Det totala antalet vitfågel är ovanlig högt. 
Antagligen erbjuder flera av tjärnarna bra födosöksmöjligheter.  

Av skogshönsen kan dalripa nämnas eftersom det är rätt långt ner i skogslandet, vilken har setts 
1993-2002. Några arter som är mindre allmänna i Älvdalen kommun har sett på myren så som 
busksångare, gråtrut, brun kärrhök, lärkfalk och göktyta. Busksångare räknas som en raritet i 
Älvdalens kommun. 

Myren är art- och individrik på vadare och sjöfågel och är den finaste kända fågelmyren i 
Älvdalens socken. 

 
Vy över Lass-Olovtjärn, en del av Björnskfljot-Gammelhästfljot. Här brukar man se olika arter vadare, vitfågel och änder 
m.m. Ett lättillgängligt fågelställe för den som vill se olika myrfåglar i häckningsmiljö. Foto: Lars-Olof Grund. 

 

Brödsäcksfljot (26) 
Myren är till stor del en myrmosaik av sumpkärr som ligger i anslutning till Ugädalsbäcken och en 
rad olika tjärnar. De blötaste områdena är värdefull för trana och våtälskande vadare. Myren är 
uppsplittrad av tallbeklädda myrholmar, däremellan dominerar fastmattor men även mjukmattor 
finns. Ugädalsbäcken rinner genom en större tjärn, Storstamnstjärn och står i förbindelse med 
flera mindre tjärnar genom små tillflöden. I regel är myrstråken smala men de öppna ytorna blir 
ändå stora genom alla öppna tjärnar. Stora öppna ytor är viktiga för flera arter vadare.  

Fåglarna är överlag jämt fördelade över myren men Storstamnstjärnen är särskilt värdefull för 
änder och andra sjöfåglar. Träd- och buskvegetation som finns på myren vid vattendragen och 
vattnen gynnar tättingar. Myren är i stort sett opåverkad av diken. 
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Figur 13. Brödsäcksfljot där den röda linjen ringar in inventeringsområdet och den blå linjen representerar 
inventeringsrutten. 

 

Inventeringarna 

År 1993-95 inventerades myren fler gånger samma häckningssäsong. I tabellen nedan med 
uppskattat antal par är endast säsongens första inventering med.  

 
Tabell 13. Resultat ifrån inventeringarna vid Brödsäcksfljot 1977-2012. 

Datum Inventeringstid Inventerare Anmärkningar  
1977-06-09 2,5 h Bengt Oldhammar Rel. snabb inventering 
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1993-06-09 5,5 h Lars-Olof Grund  

1994-06-10 5,5 h Lars-Olof Grund  

1995-06-12 4,0 h Lars-Olof Grund  

1996-06-05 4,5 h Lars-Olof Grund  

2002-06-01 4,5 h Lars-Olof Grund  

2007-06-01 4,0 h Lars-Olof Grund  

2012-06-01 4,0 h Lars-Olof Grund  

 
Antal uppskattat par fördelade på artgrupper 

Vadare (inkl. tranor och sumphöns) 

Inventeringsår 1977 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Trana 0 1 1 2 1 1 1+1ex. H(1) 

Tofsvipa 1 0 0 0 0 0 0 0 

Grönbena 0 3 4+2ex. 5 6 4 4 4 

Skogssnäppa 1 1ex. 0 0 0 0 1 0 

Drillsnäppa 1 1 0 0 0 0 0 0 

Gluttsnäppa 1 2 0 2 1+1ex. 4 4 4 

Storspov 2 1 2 0 0 1ex. 0 0 

Enkelbeckasin 1 3 4 6 5 5 2 3 

Brushane 0 1♀ 0 0 0 0 0 0 

Antal par och ex. 
vadare 

7 11+2ex. 11+2ex. 15 13+1ex. 14+1ex. 12+1ex. 12 

Antal arter vadare 6 8 4 4 4 5 5 4 

Tättingar 

Inventeringsår 1977 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Gulärla 4 10 20 7 11 15 8 7 

Strömstare H 1 H(2) 1 1 0 H(2) 1 

Buskskvätta 1 1 2 1 2 4 4 2 

Törnsångare 0 1sj. 0 0 0 1ex. 0 0 

Stjärtmes 0 1ex. 0 0 0 0 0 0 

Sävsparv 4 8 10 7 12 7 4 5 

Antal par och ex. 
tättingar 

10 20+2ex. 33 16 26 26+1ex. 17 15 

Antal arter tättingar 4 6 4 4 4 4 4 4 

Sjöfåglar (exkl. vitfåglar) 

Inventeringsår 1977 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Sångsvan 0 H(4) 1 1 0 0 1ex. 1 

Kanadagås 0 0 0 4ex. 0 1 H(3) 0 

Gräsand 3♂ 1 1 0 0 2♀+4ex. 1♀ 0 
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Bläsand 2♂ 0 0 0 0 0 0 0 

Kricka 3♂ 1♂ 1+1ex. 1♂ 0 0 4♂ 1♀+2♂ 

Vigg 0 1♂ 0 1♂ 2+4♂ 1♀+2♂ 2♂ 1 

Knipa 1+3♂ 1♀+1ex. 0 1 1 1♀ 1+3♀ 4♀+2♂ 

Storskrake 1♀ 0 0 1♀ 1♀+1♂ 0 1♂ 0 

Antal 
konstaterade 
häckningar 

0 1 0 0 0 0 1 0 

Antal par och ex. 
sjöfågel 

1+12ex. 
=14ex. 

2+4ex. 

=8ex. 

3+1ex. 

=7ex. 

2+7ex. 

=11ex. 

2+6ex. 

=10ex. 

1+10ex. 

=12ex. 

3+12ex. 

=18ex. 

2+9ex. 

=13ex. 

Antal arter sjöfågel 5 5 3 6 3 4 7 4 

Vitfåglar 

Inventeringsår 1977 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Skrattmås 0 1ex. 0 0 0 1ex. 0 0 

Fiskmås 0 1ex. 0 0 0 0 0 0 

Dvärgmås 0 0 0 0 0 2ex. 0 0 

Silvertärna 0 2 2 0 2 0 2 0 

Antal par och ex. 
vitfågel 

0 2+2ex. 
=6ex. 

2=4ex. 0 2=4ex. 3ex. 2=4ex. 0 

Antal arter vitfågel 0 3 1 0 1 2 1 0 

Rovfåglar och ugglor 

Inventeringsår 1977 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Brun Kärrhök 0 0 0 0 0 1♀ 0 0 

Sparvhök 0 1♀ 0 0 0 0 0 0 

Antal par och ex. 
rovfåglar och 
ugglor  

0 1ex. 0 0 0 1ex. 0 0 

Antal arter rovfåglar 
och ugglor 

0 1 0 0 0 1 0 0 

Skogshöns 

Inventeringsår 1977 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Tjäder 0 5♀ 0 0 0 0 0 0 

Orre 0 0 spel 0 spel 2♂ 2 spel 3 spel 

Antal par och ex. 
skogshöns 

0 5ex. spel 0 spel 2ex. 2 spel 3 spel 

Antal arter 
skogshöns 

0 1 1 0 1 1 1 1 

Övriga 

Inventeringsår 1977 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Gök 0 0 1 1 3 2 2 1 

Göktyta 0 0 0 0 0 0 0 1 
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Antal par och ex. 
övr. fåglar 

0 0 1 1 3 2 2 2 

Antal arter övriga 
fåglar 

0 0 1 1 1 1 1 2 

Totalt 

Inventeringsår 1977 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Antal par och ex. 
totalt 

17+14ex. 
=48ex. 

43+20ex. 
=106ex. 

47+9ex. 
=103ex. 

32+11ex. 
=75ex. 

44+11ex. 
=99ex. 

42+18ex. 
=102ex. 

43+19ex. 
=105ex. 

29+13ex. 
=71ex. 

Antal arter totalt 15 24 14 15 14 18 19 15 

 

Artuppgifter gruppvis 

Utöver tabellen ovan så inventerades myren ytterligare två gånger 1993 och 1994 samt tre gånger 
1995 senare på säsongen. Fler par fåglar har setts på myren 1993-2012 jämfört med 1977. En 
delförklaring kan vara den kortare inventeringstiden 1977.  

Myren har en god population av våtälskande vadare som grönbena, enkelbeckasin och 
gluttsnäppa. Enkelbeckasinerna håller ofta till längs Ugädalsbäcken. Andra våtälskande arter på 
myren är trana, skogssnäppa, tofsvipa och storspov. Trana häckar regelbundet medan 
skogssnäppa och rödbena förekommer oregelbundet. Storspov och tofsvipa verkar ha försvunnit 
från myren. Storspov sågs i 1-2 par fram till 1994 men endast ett exemplar sågs 2002 men den 
flög bara över området, troligtvis hade den inget revir på myren. Tofsvipa hade 1 par 1977 och 
sedan dess har ett exemplar observerats 1993. Tofsvipan har överlag haft en klar nedgång sedan 
1977-1979.  

Myren har många gulärlor och sävsparvar, särskilt längs Ugädalsbäcken.  

Sångsvan och kanadagås är två arter som ökat kraftigt sedan 1977-1979. De har båda häckat på 
myren och förekommer ganska regelbundet. Gräsand, kricka, vigg och knipa är arter som 
förekommer regelbundet men inte under alla inventeringar. Storskrake förekommer rätt 
regelbundet och det beror på att Ugädalsbäcken är mer som en å och ett strömmande vattendrag. 
Storskrake är annars ovanlig under myrfågelinventering. Småskrake har också setts en gång vid 
tredje inventeringen 1993. Bläsand sågs endast 1977. 

Några för Älvdalens kommun mindre allmänna arter har observerats: törnskata, törnsångare, 
stjärtmes, brun kärrhök, dvärgmås, lärkfalk och göktyta.  

Brödsäcksfljot är en liten myr som, i förhållande till sin storlek, är förvånansvärt art- och 
individrik och särskilt värdefull för vadare, tättingar och änder.  
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Vy över den största tjärnen i Brödsäcksfljot, Storstamnstjärn. Där ser man ofta olika arter av änder.  
Foto: Lars-Olof Grund. 

 

Ugsi-Långtjärn (27) 
Myren ligger 430 m ö h. och är relativt liten samt består av en myrmosaik med många tjärnar i en 
småkuperad terräng. Den största tjärnen, Ugsi-Långtjärn är genom sin storlek mer som en sjö. 
Större vattendrag saknas helt men det finns några bäckar som rinner kortare sträckor i anslutning 
till Ugsi-Långtjärn. Myrstråken är som regel smala och ligger i anslutning till vattnen. I södra 
delen av Ugsi-Långtjärn finns ett rätt stort öppet myrområde. Den delen är också det artrikaste 
området, särskilt i närheten av sjön där vadare, änder och fiskmås hittas. Fastmattor av mossetyp 
dominerar med även mjukmossemattor finns.  
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Figur 14. Ugsi-Långtjärn där den röda linjen ringar in inventeringsområdet och den blå linjen representerar 
inventeringsrutten. 

 

Inventeringarna 

Vid inventeringen 1993-1995 inventerades myren fler gånger samma häckningssäsong. I tabellen 
nedan med uppskattat antal par är endast säsongens första inventering med.  

 
Tabell 14. Resultat ifrån inventeringarna vid Ugsi-Långtjärn 1977-2012. 

Datum Inventeringstid  Inventerare Anmärkning 
1977-06-04 3,0 h Bengt Oldhammar Kraftig vind. 

1993-06-17 4,0 h Lars-Olof Grund  

1994-06-14 3,5 h Lars-Olof Grund Kraftig vind. 

1995-06-07 4,5 h Lars-Olof Grund  

1996-06-06 4,5 h Lars-Olof Grund  

2002-06-03 4,0 h Lars-Olof Grund  

2007-06-04 4,0 h Lars-Olof Grund  

2012-06-03 5,0 h Lars-Olof Grund  

 

  



 

70 │ Myrfågelinventering i Älvdalens kommun 1977 till 2012 │ Länsstyrelsen Dalarna 2014  

Antal uppskattat par fördelade på artgrupper 

Vadare (inkl. tranor och sumphöns) 

Inventeringsår 1977 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Trana 1 1 1 0 2 1 1 1 

Ljungpipare 0 3 0 2 1 1 1 2 

Tofsvipa 1 3ex. 0 0 0 1 0 1 

Grönbena 0 0 0 3 0 4 2 3 

Gluttsnäppa 1 5 3+1ex. 4 3 2 5 6 

Storspov 1+1ex. 4 2 1 2 1 1 1 

Småspov 1 3 5 6+1ex. 3+1ex. 2 0 2 

Antal par och ex. 
vadare 

5+1ex. 15+3ex. 11+1ex. 16+1ex. 11+1ex. 12 11 16 

Antal arter vadare 5 6 4 5 5 7 5 7 

Tättingar 

Inventeringsår 1977 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Gulärla 1 7 2 1 1 6 7 2 

Buskskvätta 3 0 0 0 1 2 3 0 

Sävsparv 2 2 0 1 0 0 0 0 

Antal par och ex. 
tättingar 

6 9 2 2 2 8 10 2 

Antal arter tättingar 3 2 1 2 2 2 2 1 

Sjöfåglar (exkl. vitfåglar) 

Inventeringsår 1977 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Storlom 1 1ex. 0 1ex. 1 0 1 0 

Sångsvan 1 1 0 0 0 0 0 0 

Kanadagås 0 3ex. H(1)+ 
4ex. 

4 H(6)+1 
+3ex. 

8ex. H(1)+1 1 

Gräsand 0 0 2♀ 0 0 1+2ex.  0 

Bläsand 0 2♂ 1♂ 0 1♂ 0 0 0 

Kricka 2ex. 1♂ 0 2♂ 1 1♂ H(17) 1♀+1ex. 

Vigg 1+1ex. 1♂ 1+1♂ 4+3♂ 0 0 0 1♂ 

Knipa 1+1ex. 5♀ H(5) 
+2♀ 

H(7) 
+1♀ 

1♀+1♂ 1♀ 1ex. H(8) 

 

Antal 
konstaterade 
häckningar 

0 0 2 1 1 0 2 1 

Antal par och ex. 
sjöfågel 

4+4ex.   
=12ex. 

1+13ex. 
=15ex. 

2+10ex. 
=14ex. 

9+7ex. 
=25ex. 

4+6ex. 
=14ex. 

1+12ex. 
=14ex. 

4+1ex. 
=9ex. 

2+3ex.   
=7ex. 

Antal arter sjöfågel 5 7 5 5 5 4 4 4 
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Inventeringsår 1977 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Fiskmås 0 5ex. 1+4ex. 4 1+6ex. 3 2ex. 2 

Gråtrut 0 0 0 0 0 1 0 0 

Antal par och ex. 
vitfågel 

0 5ex. 1+4ex. 
=6ex. 

4=8ex. 1+6ex. 
=8ex. 

4=8ex. 2ex. 2=4ex. 

Antal arter vitfågel 0 1 1 1 1 2 1 1 

Rovfåglar och ugglor 

Inventeringsår 1977 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Fiskgjuse 0 0 0 0 0 1ex. 0 0 

Kungsörn 0 0 0 0 0 1subad 0 0 

Stenfalk 0 1 0 0 1♀ 0 0 0 

Antal par och ex. 
rovfåglar och 
ugglor  

0 1 0 0 1ex. 2ex. 0 0 

Antal arter rovfåglar 
och ugglor 

0 1 0 0 1 2 0 0 

Skogshöns 

Inventeringsår 1977 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Dalripa 0 0 0 1♂ 0 0 0 0 

Tjäder 0 0 0 1♀ 0 0 0 1♂ 

Orre 2♂ 3♂ 0 0 0 0 spel 0 

Antal par och ex. 
skogshöns 

2ex. 3ex. 0 2ex. 0 0 spel 1ex. 

Antal arter 
skogshöns 

1 1 0 2 0 0 1 1 

Övriga 

Inventeringsår 1977 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Gök ? 1 0 1 1 2 3 1 

Göktyta 0 0 0 0 0 0 1  0 

Antal par och ex. 
övr. fåglar 

? 1 0 1 1 2 4 1 

Antal arter övriga 
fåglar 

? 1 0 1 1 1 2 1 

Totalt 

Inventeringsår 1977 1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 
Antal par och ex. 
totalt 

11+15ex.
=37ex. 

26+26ex.
=78ex. 

13+21ex.
=47ex. 

23+21ex. 
=67ex. 

15+22ex.
=52ex. 

27+16ex. 
=70ex. 

25+11ex.
=61ex. 

22+8ex. 
=52ex. 

Antal arter totalt 14 19 11 16 15 18 15 15 
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Artuppgifter gruppvis 

Myren ligger populationer ligger på samma nivå 1993-12 som 1978 utom när det gäller vadarna. 
De låg på 11-15 par 1993-2012 men bara på 5 par 1978. Kanadagås och fiskmås har etablerat sig 
på myren 1993-2012. 

Av de våtälskande arterna har trana, gluttsnäppa och storspov stabila förekomster, medan 
tofsvipa och grönbena har mer ojämna förekomster. Både ljungpipare och småspov som föredrar 
torrare myrpartier har stabila förekomster. Artrikedomen hos vadarna har legat relativt konstant, 
kanske något högre 1993-2012 mot 1978. Antal par vadare har legat två till tre gånger högre från 
och med 1993 jämfört med 1977. Det kan inte förklaras av den hårda vinden 1977. Det brukar 
inte påverka vadarna eftersom man går över deras revir och då flyger de upp och varnar. 
Möjligtvis kan det vara ett dåligt år 1977 som i sin tur är en konsekvens av häckningsresultatet 
året innan och eller motgångar flyttningen. Brödsäcksfljot (26) hade också låga siffror 1977. 
Utöver dessa två myrar så inventerades under 1977 endast Skinnarbodsfljoten (28), en myr med 
få myrfåglar. Underlaget för att bedöma hur fågelåret varit 1977 blir därför tunt. 

Gulärla har sett under alla inventeringar men varierar kraftigt, mellan 1-7 par. Buskskvätta och 
sävsparv observeras vissa år.  

Ganska många olika arter sjöfåglar har setts i området men i regel endast få individer. Kanadagås, 
kricka och knipa är de arter som är vanligast. 1 par sångsvan sågs redan 1977 vilket på den tiden 
var mycket ovanlig. Fiskmås har setts sedan 1993. 

Kungsörn, fiskgjuse och stenfalk har observerats en gång var. Stenfalken kan ha häckat i 
närheten. 

Två mindre allmänna arter för Älvdalens kommun har observerats och dessa är gråtrut och 
göktyta.  

 
En del av Ugsi-Långtjärn här en vy mot Lill-Lövtjärn, där har till exempel kanadagås, vigg, kricka, bläsand och 
gluttsnäppa observerats. Foto: Lars-Olof Grund. 
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Artdiversitet och populationstrender 
Under de första inventeringarna 1977-1979 fanns det en lista över myrfågelarterna. Efter de 
första återinventeringarna 1993 bedömde inventeraren att det kunde ha ett värde att utöka listan 
med några arter. Ibland finns de tillagda arterna även noterade i fältanteckningarna från 1977-
1979 så artlistan har därigenom kunnat kompletteras i efterhand. I artgenomgången finns 
förutom myrfågelarter några andra arter som inventeraren tyckt varit intressanta till exempel 
mindre allmänna, sydliga och nordliga arter. 

Vad som är en myrfågelart kan alltid diskuteras och det går inte att dra någon skarp gräns mellan 
myrfåglar och andra fåglar. Vadarna är den grupp som starkast förknippas med boreala 
fågelmyrar men även där finns flera arter som inte är utpräglade myrarter som till exempel 
drillsnäppa och skogssnäppa. Det finns också arter som traditionellt inte betraktats som 
myrfågelarter men som har myren som en av sina huvudbiotoper till exempel gök. Under 
inventeringarna har vadare inklusive trana, utvalda tättingar, sjöfåglar, vitfåglar, rovfåglar, ugglor 
och skoghöns utom järpe räknats. I gruppen övriga har gök, mindre hackspett, tretåig hackspett 
och göktyta medtagits. Flera av de nya arterna signalerar löv- och naturskogsvärden och är också 
därför relevanta att ta med. 

Det var erfarna och kunniga ornitologer som inventerade under 1977-1979 så man kan utgå ifrån 
att i de flesta fall har arter som inte är trivialarter antecknats. En allmän art som säkerligen även 
då var allmän är gök. Den har troligtvis inte alltid blivit noterad under inventeringarna under 
slutet av 70-talet. Även de arter som inte är några vanliga myrfågelarter för Älvdalens kommun 
har medtagits i artlistorna. Man kan se dem som en del av artdiversiteten. Fågelområden med 
höga kvalitéer drar till sig många fåglar. Dessutom är dessa udda fynd rätt fåtaliga så de påverkar 
inte artantalet i så hög grad (figur 15). 

 
Tabell 15. Artantal, myrar i Älvdalens kommun som återinventerats 1993-2012.  

 År        

Myr                1977
-79 

1993 1994 1995 1996 2002 2007 2012 

2. Övre Hagatjärn 20 16 9 17 - - - - 

4. Näskilskölen 19 19 15 - - - - - 

6. Myr O om 
Uckusvålarna 

12 - - - - 11 - - 

7. Storkölen 33 
(1982) 

- - - - 33 - - 

8. Flyn 19 22 27 - - 27 24 22 

10. Tyskflöten 21 - 11 
(1/3) 

27 - - - - 

12. Dysgravskölarna-
Åskölarna 

13 - - - - 19 19 21 

13. Hornflöten 19 - - 16 - 17 22  23 

14. Grundbjörnsjön 8 - - 18 16 22 20 24 

15. Övre Glysjön 12 - - - 22 26 26 24 

17. Gårdsflöten 13 - - - - 15 17 20 
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18. Fonotjärnsfljoten 18 19 24  22  16 21 24 25 

20. Västra Hållkölen 13 - - - - 17 15 13 

21. Niss-Erssonfljot 11 20 19 23 28 20 18 22 

22. Stortröskan 7* 24 20 - 24 - - - 

23. Långsjömyren 4 3 - - - - - - 

24. Kråkfljot 3 10 5 12 6 6 8 10 

25. Björnskfljot-
Gammelhästfljot 

20 20 23 30 24 25 24 21 

26. Brödsäcksfljot 15 24 14 15 14 18 19 15 

27. Ugsi-Långtjärn 14 19 11 16 15 18 15 15 

28. Skinnarbodsfljoten 4 3 - - - - - - 
* Inventerad från kanterna 

 

Här följer en artgenomgång av myrfågelarter men även andra intressanta fynd behandlas. I 
genomgången nedan tas i första hand fynd upp från de 21 myrar som återinventerats någon gång 
under perioden 1993-2012. 

Jämförelser av populationstrender har gjorts med liknande inventeringar från Gävleborgs län, 
Ånnsjöns fågelstation Jämtland samt boken Fåglarna i Sverige – antal och förekomst, som är en 
sammanställning som gjorts från många olika källor. Alla fågelbilder är från inventeringen 2012. 

I de artvisa beskrivningarna av fåglarnas trender använda förkortningar: 

År xx = myrfågelinventering/myrfågelinventeringar gjord ett visst år eller flera år i Älvdalens 
kommun exempel 2002 = myrfågelinventering gjord under år 2002 i Älvdalens kommun. 1977-
1979 = myrfågelinventering gjorda under 1977-1979 i Älvdalens kommun. 

Ånn.89-12 = Myrfågelinventeringar vid Ånnsjöns fågelstation år 1989-2012. 

X-län.74-10 = Myrfågelinventeringar i Gävleborgs län år 1974-2010. I Hälsingland inventerades 
myrarna 1973-1975, 1997-1998 och 2009-2010. I Gästrikland inventerades myrarna 1973-1975, 
1996-1998 och 2009-2010. 

FiS = Fåglarna i Sverige – antal och förekomst, en ny bok som gjort sammanställningar från 
många olika källor (Ottoson m.fl., 2012). 

AP = Artportalen, fåglar kallad Svalan, rapporteringssystem med databas för fågelfynd som drivs 
av artdatabanken, SLU (www.artportalen.se). 

 

Vadare (inklusive tranor och sumphöns) 
Vadare som grupp är lättinventerad och påverkas bara när det är riktigt oväder med hård vind 
och nederbörd eller storm. De spelar ofta och flyger gärna upp och varnar. Vissa problem kan 
uppstå av att de är rörliga och flyger omkring över stora områden vilket ökar risken för 
dubbelräkning. 

För att få en bild av de vanligaste förekommande vadarna på myrarna presenteras först topplistor 
för de vanligaste arterna 1977-1979 och 2012. Listorna visar att det har skett förändringar i 
fågelfaunan. Figur 15 och 16 visar en jämförelse mellan samma 13 myrar som inventerades  
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Figur 15. De nio vanligaste vadarna på 13 myrar 1977-1979 i Älvdalens kommun. 

 

 
Figur 16. De nio vanligaste vadarna på 13 myrar 2012 i Älvdalens kommun. 

 

 

år 1977-1979 och 2012. De största förändringarna är hos tofsvipa och brushane som båda har 
minskat, se mer under respektive art. Däremot har gluttsnäppan och grönbenan blivit relativt 
vanligare. 
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Småfläckig sumphöna 

Småfläckig sumphöna är ovanlig i Älvdalens kommun men kanske något förbisedd då den 
framförallt är nattaktiv. Ett fynd gjordes på den västra sidan av den sänkta sjön Grundbjörnsjön i 
starrvegetationen nära stranden 2002.  

 

Trana 

Tranan är en art som föredrar blötare myrområden. Den är skygg och kan lätt missas om den inte 
trumpetar. Lätet hörs långt så det kan ibland också vara svårt att lokalisera den. När den har 
ungar smyger den gärna tyst iväg. Det är viktigt att spana av större öppna myrområden innan 
man går ut på dem. 1995 av Brödsäcksfljot sågs 2 par den 12 juni men dagen efter den 13 juni 
sågs inga par. Det visar hur lätt tranan är att missa under en inventering på grund av dess 
skygghet. 

Tranan har enligt FiS haft en klart uppåtgående trend i landet de senaste 30 åren. Ånn.89-12 
anger en klar ökning för 2012 men varnar för att siffran kan vara missvisande. De hade sen 
snösmältning som gjorde att tranan inte kunde börja häcka i vanlig tid. Det gjorde i sin tur att 
tranorna var lättare att upptäcka. I deras årsrapport 2008 nämns trana (saknas i rapporterna 2009-
2011) som stabil. I X-län.74-10 kan man se att tranan ökat i Gästrikland men inte Hälsingland. 
1977-2012 i Älvdalen har tranan legat stabilt men med en ökning 2012 (figur 17). Det är svårt att 
säga om ökningen är tillfällig eller permanent. Eftersom tranan är så pass skygg kan det också 
vara tillfälligheter under en inventering som spelar in. Att man ser så lite av ökningen i NV 
Dalarna och på andra sedan lång tid tillbaka etablerade myrar, kan bero på att reviren, vilka är de 
bästa habitaten, redan är besatta. FiS uppger att tranan alltmer på senare år börjat ta andra 
biotoper i anspråk, som till exempel hyggen, sjöar och sanka ängar.  

Förekomst: Vanlig, förekommer med 1-3 par på de flesta myrar, dock är den aldrig observerad på 
den torraste myren, Kråkfljot (24). 

 

 

 
Figur 17. Populationsutveckling hos trana i de inventerade myrarna i Älvdalens kommun. 
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Tabell 16. Tranans trender i norra Sverige, 1974-2012. 

Inventering Jämförelseperiod Trend 

Myrfågelinventering 
Dalarna 

1977-79 – 1993-96 Stabil 

 1977-79 – 2002 Stabil 

 1977-79 – 2012 Ökning 

Myrfågelinventering 
Ånnsjön Jämtland 

1989-12 Klar ökning 

Myrfågelinventering 
Gävleborg 

1974-10 Ökning, nedgång 2009 

Fåglarna i Sverige FiS Markant ökning 

 

 
Tranunge i Brödsäcksfljot (26), där finns det en liten rund tjärn med namnet Tranubrunn. Namnet talar för att trana 
funnits på myren under mycket lång tid. Foto: Lars-Olof Grund. 
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Ljungpipare 

Ljungpiparens är en av Sveriges vanligaste vadare och har sitt huvudbestånd på hedar och myrar i 
fjällen. De häckar betydligt mer sparsamt på myrar i skogslandet enligt FiS. Den är en av 
paradarterna för de torrare myrarna eller myrdelarna. Den kan även finnas i kärr om det finns 
strängar och knölar till exempel strängblandmyr. Ljungpiparen föredrar stora öppna myrpartier 
men kan vara förvånansvärt svåra att hitta i kikaren trots att man hör dem. De drar omkring en 
hel del och kan utan vidare förflytta sig 500 meter. Risk för dubbelräkning är särskilt stor där det 
finns träridåer. Ljungpiparna man ser på en myr kanske är de samma man såg på myren bakom 
ridån. 

 

 
Figur 18. Populationsutveckling hos ljungpipare i de inventerade myrarna i Älvdalens kommun. 

 
Tabell 17. Ljungpiparens trender i norra Sverige, 1974-2012. 

Inventering Jämförelseperiod Trend 

Myrfågelinventering 
Dalarna 

1977-79 – 1993-96 Stabil 

 1977-79 – 2002 Markant ökning (topp) 

 1977-79 – 2012 Stabil 

Myrfågelinventering 
Ånnsjön Jämtland 

1989-12 Stabil 

Myrfågelinventering 
Gävleborg 

1974-10 Ökning 

Fåglarna i Sverige 1976-2012 Stabil 

 

Ljungpiparen har en stabil population och den kraftiga toppen 2002 är väl antagligen 
konsekvensen av en lyckad häckningssäsong 2001 och eller goda flyttningsbetingelser (figur 18). I 
Ånn.89-12 skriver de i årsrapport 2008 att den har en stabil population. Uppgifter saknas i de 
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senare rapporterna. I X-län.74-10 kan man se en långsam ökning. FiS uppger att den har en stabil 
population och att den bara minskar i Götaland och Svealand som bara utgör 1 % av beståndet.  

Förekomst: Vanlig, förekommer i 1-5 par på många myrar. Den saknas på mindre myrar och smala 
myrstråk. Fonotjärnfljoten (18) och Björnskfljot-Gammelhästfljot (25) har goda bestånd av 
ljungpipare där nivån ofta ligger på 5-9 par. Det finns även andra myrar som ibland når liknande  

 

 
Ljungpipare i Kråkfljot (24), på en för arten ovanligt blöt del av myren. Kanske har de sitt bo ute på tuvan som skydd från 
rävar? Foto: Lars-Olof Grund. 

 

Tofsvipa 

Tofsvipan är en talrik vadare som i första hand häckar på åkrar och strandängar, mer fåtaligt på 
myrar enligt FiS. På myrarna återfinns den ofta kring större blöta områden. Det varnar flitigt och 
högljutt och är därför lättinventerad. En drastisk minskning i antal par har skett på senare år med 
en tillfällig återhämtning 2007 (figur 19). Denna minskning är större än minskningen totalt i 
landet där beståndet har halverats de senaste 30 åren enligt FiS. För att belysa minskning kan man 
också titta på vilka myrar den fanns i 1977-1979. Av de 21 myrar som återinventerats fanns den 
på 15 av myrarna 1977-1979 med 1-5 par. Om man jämför med den senaste gjorda inventeringen 
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på myrarna 2012 så återfanns den endast på 3 stycken med 1 par. Något positivt är att den 
hittades 1993-2012 på tre myrar i 1 par där den inte fanns 1977-1979.  

Frågan uppstår om myrarna förändrats, blivit torrare. Om man jämför med de andra våtälskande 
arterna som trana, grönbena, enkelbeckasin och brushane framstår det ingen enhetlig bild av att 
dessa minskar. Lokala förhållanden kan påverka vissa år. Den tillfälliga uppgången 2007 talar för 
att myrarna fortfarande accepteras som häckningsbiotop. Uppgången ger också hopp om att den 
kan återhämta sig. 

Förekomst: Numera endast på några få myrar med 1 par. Tidigare var den näst vanligaste vadaren 
efter gluttsnäppa. 

 
Figur 19. Populationsutveckling hos tofsvipa i de inventerade myrarna i Älvdalens kommun.   

 
Tabell 18. Tofsvipans trender i norra Sverige, 1974-2012. 

Inventering Jämförelseperiod Trend 

Myrfågelinventering 
Dalarna 

1977-79 – 1993-96 Kraftig minskning 

 1977-79 – 2002 Viss återhämtning 

 1977-79 – 2012 Kraftig minskning 

Myrfågelinventering 
Ånnsjön Jämtland 

1989-12 Kraftig minskning, viss 
återhämtning under 2000-
talet. 

Myrfågelinventering 
Gävleborg 

1974-10 Kraftig minskning, viss 
återhämtning 2009-2010. 

Fåglarna i Sverige 1976-2012 Kraftig minskning 

 

Myrsnäppa 

Myrsnäppa är en sällsynt art som också är svårinventerad. Fynden har gjorts när den stötts upp på 
eller i kanten av svårtillgängliga gungflyn med dystarr. Häckningsbiotopen är liknande i övriga 
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Sverige. Med snöskor skulle man kunna göra en bättre inventering, ta sig längre ut på gungflyna. 
Myrsnäppan spelar mer på natten så en nattinventering skulle också kunna ge ett bättre resultat. 
På Flyn (8) under rubriken Artuppgifter gruppvis finns mer uppgifter kring fynden. 

Förekomst: Sällsynt med fynd på två myrar, Näskilskölen (4) 1993-94 och Flyn (8) 1994. På 
artportalen finns ett rapporterat fynd från Näskilskölen den 2 juli 2001. 

Trend: Kan inte bedömas i Dalarna. FiS tror beståndet varit stabilt de senaste 30 åren. I Ånn. 89-
12 är förekomsten stabil. 

 

Mosnäppa 

Mosnäppan är en kalfjällsart men har också en mindre population i fjällbjörkszonen och 
Norrbottens skärgård. De enda fynden är från Näskilskölen (4) 1979 i 3 exemplar och 1 exemplar 
1993 som ligger i en lågfjällsregion. 

Förekomst: Mycket sällsynt på myrar; fynd på Näskilskölen (4). 

Trend: Kan ej bedömas i Dalarna. FiS tror beståndet varit stabilt de senaste 30 åren.  

 

Grönbena 

Grönbenan är en nordlig art som förekommer främst från Svealand och norrut. Det är en 
utpräglad myrfågelart men kan även förekomma i andra våtmarker. Det är en våtälskande art som 
förekommer i de blötaste partierna både på stora öppna partier och smala myrstråk vid till 
exempel åar. Den är relativt lättinventerad eftersom den snabbt flyger upp och varnar flitigt. Risk 
för överskattning finns när de blir riktigt upprörda och flyger in från angränsande revir. Då kan 
det samlas 10-15 exemplar grönbenor som varnar tillsammans i en flock. Vid stora blöta 
myrpartier som man inte tar sig ut på kan den missas. Ibland kan man skrämma upp några par 
genom hårda handklappar i kanten av området. Grönbenan var den talrikaste vadaren efter 
gluttsnäppan 1993-2012.  

Grönbenan visade en kraftig ökning redan 1993 (figur 20). Myrarna som jämfördes i 1994 års 
rapport visar att den sjönk tillbaka till samma nivå som 1977-1979. Myrarna som jämfördes i 
1995 års rapport gav ett annat resultat, de låg på samma nivå 1993 som 1994. En nivå som var 
klart högre än 1977-1979. Antalet par vid 1995 är det dubbla mot 1993-94. Nivån vid 1996 ligger 
på samma nivå som 1995. Om man jämför de åtta gemensamma myrarna för 1996 och 2002 så 
har grönbenan ökat ytterligare från 16 par till 25 par. Efter 2002 så verkar den ha stabiliserat sig 
kring den nya högre nivån. Möjligtvis har den gynnats av att en del andra våtälskande arter som 
tofsvipa, brushane och enkelbeckasin gått tillbaka. Vadare av olika arter häckar ofta tillsammans 
men de tomma reviren borde ändå skapa ett ökat utrymme för fler par. De tomma områdena 
kanske inte alltid kan övertas eller utnyttjas fullt ut av andra arter eftersom vadarna kan ha olika 
krav för boplats eller häckningsplats. 

Förekomst: Mycket vanlig, i 3- 10 par på många myrar. Bara enstaka år saknas den på någon myr. 
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Figur 20. Populationsutveckling hos grönbena i de inventerade myrarna i Älvdalens kommun. 

 

Tabell 19. Grönbenans trender i norra Sverige, 1974-2012. 

Inventering Jämförelseperiod Trend 

Myrfågelinventering 
Dalarna 

1977-79 – 1993-96 Kraftig ökning 

 1977-79 – 2002 Kraftig ökning 

 1977-79 – 2012 Kraftig ökning 

Myrfågelinventering 
Ånnsjön Jämtland 

1989-2012 Stabil 

Myrfågelinventering 
Gävleborg 

1974-2010 Ökning inventeringarna 
2009-2010. 

Fåglarna i Sverige 1976-2012 Stabil överlag men med 
en minskning i södra 
Sverige. 
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Bo av grönbena i Brödsäcksfljot (26). En del gräs har avlägnat tillfälligt för fotots skull. Foto: Lars-Olof Grund. 

 

Skogssnäppa 

Skogssnäppa är en vanlig vadare i hela landet som förekommer i olika våtmarker och tjärnar i 
barrskog. Under myrfågelinventeringarna i Älvdalens kommun förekommer den sparsamt. Den 
håller då gärna till vid sumpskog vid myrkanter, tjärnar omgärdade av skog eller bäverdämningar 
vid mindre vattendrag. I stort undviker den stora öppna myrpartier.  

Förekomst: Sparsam. 1977-2012 har den legat på 1-4 par totalt per år. 

Trend: Kan inte bedömas. Har ökat något de senaste 10 åren i Sverige enl. FiS.  

 

Drillsnäppa 

Drillsnäppan är ingen myrfågelart utan mer en strandart. Den förekommer i stort sett i hela 
landet vid steniga stränder vid vatten och vattendrag. Under myrfågelinventeringarna i Älvdalens 
kommun förekommer den sparsamt. 

Förekomst: Sparsam. 1977-2012 har den legat på 1-3 par totalt per år. 

Trend: Kan inte bedömas. Beståndet har halverats de senaste 30 åren i Sverige enl. FiS. 

 

Rödbena 

Rödbenan häckar vid olika våtmarker, vatten och vattendrag. Den är vanligast i fjällnära områden 
och vid kusten. Under myrfågelinventeringarna i Älvdalens kommun förekommer den mycket 
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sparsamt. Enda gången den setts i större antal är 2002 på Storkölen då 3 par observerades. Det är 
en fjällnära myr vid Drevdagen, Särna socken. I Ånnsjön som ligger i ett fjällnära område är det 
den talrikaste vadaren på myr. 

Förekomst: Mycket sparsam. Observerad 2007 och 2012. 

Trend: Kan inte bedömas. Beståndet har halverats de senaste 30 åren i Sverige enl. FiS. 

 

Gluttsnäppa 

Gluttsnäppan är en nordlig art som finns från Svealand och norrut på myrar. Under 
myrfågelinventeringarna i Älvdalens kommun förekommer den ofta vid tjärnar, gölar, flarkar och 
vattendrag. Den är en våtälskande art men inte i lika hög grad som grönbena och enkelbeckasin. 
Den varnar flitigt och är därför en lättinventerad art. Det är en rörlig art så man bör ha viss koll 
på var de tar vägen, annars finns risk för dubbelräkning. Den använder ibland skenattacker mot 
inventerare om man kommer för nära dess boplats. 

Redan inventeringen 1993 visade på en ökning jämfört med 1977-1979 sedan blev det en viss 
nedgång 1994 (figur 21). År 1995 ökade den ytterligare så att ökningen är kraftig jämfört med 
1977-1979. Från inventeringen följande år, 1996 behölls den nya högre nivån. När man jämför de 
åtta gemensamma myrarna 1996 med 2002 så sjönk populationen från 38 par ner till 29 par. 
Oavsett populationssvängningar så har gluttsnäppan ökat kraftigt. Möjligtvis har den gynnats av 
att en del andra våtälskande arter som tofsvipa, brushane och enkelbeckasin gått tillbaka liksom 
grönbenan har.  

Förekomst: Den vanligaste vadaren under alla inventeringar. Den har i regel mellan 1- 12 par och 
finns på alla myrar. De flesta myrar har 5 par eller fler. 

 

 
Figur 21. Populationsutveckling hos gluttsnäppa i de inventerade myrarna i Älvdalens kommun. 
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Tabell 20. Gluttsnäppans trender i norra Sverige, 1974-2012. 

Inventering Jämförelseperiod Trend 

Myrfågelinventering 
Dalarna 

1977-79 – 1993-96 Kraftig ökning 

 1977-79 – 2002 Kraftig ökning 

 1977-79 – 2012 Kraftig ökning 

Myrfågelinventering 
Ånnsjön Jämtland 

1989-12 Stabil 

Myrfågelinventering 
Gävleborg 

1974-10 Stabil men en svacka 
2009. 

Fåglarna i Sverige 1976-2012 Stabil 

 

 
Gluttsnäppa i Grundbjörnsjön (14), den vanligaste vadaren under alla inventeringar. Foto: Lars-Olof Grund. 

 

Storspov 

Storspov häckar på åkermark, hedar och myrar i hela landet utom fjällområdena. 1993-2012 har 
den framför allt funnits vid större öppna blöta myrområden.  

År 1993-94 visade samma nivå för storspoven som den hade 1977-1979 men ligger sedan på en 
lägre nivå 1995-1996 (figur 22). Något fler par sågs 2002 jämfört med 1996. Storspoven ser ut att 
ha stabiliserat sig kring den lägre nivån 2002-12. I FiS anges att den minskat med en tredjedel de  
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Figur 22. Populationsutveckling hos storspov i de inventerade myrarna i Älvdalens kommun. 

 

senaste 10 åren. Den tycks klara sig bättre i skogslandets myrar i NV Dalarna. Myrarna som 
miljöer har inte påverkats så mycket sedan 1977-1979. Den största påverkan är olika avverkningar 
kring myrarna. Det har troligen inte tillkommit några nya diken. De äldre dikena är rätt få utom 
på Kråkfljot (24). Vissa myrar har vägdiken som går rakt igenom myrområdena till exempel 
Hornflöten (13) och Flyn (8). Det enda synliga effekten för ögat är de trädridåer som uppkommit 
men de växer långsamt. För att helt klarlägga de hydrologiska effekterna av dikena krävs nog en 
utredning av en sakkunnig person. Våtmarksinventeringen (Länsstyrelsen Kopparbergs län, 1990) 
och Skyddsvärda myrar (Sjörs m.fl., 1973) gör bedömningen att dikena på Hornflöten (13) inte 
kommer att få några större negativa effekter på myrarna. 

Förekomst: Förekommer på drygt hälften av myrarna under en säsong ofta med ett par men ibland 
fler. De flesta myrarna har någon gång haft storspov. 

 
Tabell 21. Storspovens trender i norra Sverige, 1974-2012. 

Inventering Jämförelseperiod Trend 

Myrfågelinventering 
Dalarna 

1977-79 – 1993-96 Stabil 1993-1994, 
minskning 1995-1996. 

 1977-79 – 2002 Minskning 

 1977-79 – 2012 Minskning men kanske på 
uppåtgående. 

Myrfågelinventering 
Ånnsjön Jämtland 

1989-2012 Stadig ökning 

Myrfågelinventering 
Gävleborg 

1974-2010 Liknande, positiv trend. 

Fåglarna i Sverige 1976-2012 Minskat kraftigt, särskilt i 
södra Sverige 
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Småspov 

Småspoven häckar på torrare myrar och på fuktiga fjällhedar. De vill ha stora relativt öppna 
myrar. I Norrlands inland kan den även häcka på stora hyggen. Det är en av paradarterna för de 
torrare myrarna/myrpartierna. Myrar med trädgrupper av tall eller ett glesare trädskikt med 
myrtallar tolereras. Småspoven slår sig ofta ner i myrtallarna för vila eller för att spana. Mindre 
myrar som hänger samman i större myrkomplex som Ugsi-Långtjärn (27) kan också utnyttjas 
som häckningsbiotop. Den torraste myren, Kråkfljot (24) som också är en av de minsta myrarna 
har snittat på hela 3 par 1993-2012. Kråkfljot är ett exempel på en torr relativt fågelfattig 
höjdlägesmyr som kan vara mycket värdefull för några torrälskande vadararter som småspov och 
ljungpipare. Inga småspovar fanns på myren 1979 vilket visar vikten av att inventera en mindre 
fågelrik myr flera gånger. Överlag har också betydligt fler fåglar setts där under de senare 
inventeringarna (figur 23). 

Småspoven är en rörlig fågel och spellätet hörs på långt håll vilket gör den lätt att upptäcka. 
Rörligheten gör dock att det kan vara svårt att hålla koll på alla paren. Det är bra att notera var de 
kommer inflygande ifrån och vart de tar vägen. Vid ett tillfälle följde ett småspovspar efter 
inventeraren i en kilometer under en inventering. Här har då inventeraren därför använt sig av 
försiktighetsprincipen. 

Förekomst: Förekommer på de flesta av myrarna med 1-5 par.  

 

 
Figur 23. Populationsutveckling hos småspov i de inventerade myrarna i Älvdalens kommun. 
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Tabell 22. Småspovens trender i norra Sverige, 1974-2012. 

Inventering Jämförelseperiod Trend 

Myrfågelinventering 
Dalarna 

1977-79 – 1993-96 Ökning 

 1977-79 – 2002 Svag ökning 

 1977-79 – 2012 Svag ökning med ett 
toppår 2007 

Myrfågelinventering 
Ånnsjön Jämtland 

1989-12 Stabil, viss minskning 
sedan början av 1990-
talet 

Myrfågelinventering 
Gävleborg 

1974-10 Kraftig ökning jmf. med 
1981-1982. 

Fåglarna i Sverige 1976-2012 Stabil 

 

Dvärgbeckasin 

Dvärgbeckasin häckar på blöta myrar från Dalarna och norrut. En dvärgbeckasin spelade en kort 
stund vid den sänkta sjön Hornsjön, Hornflöten (13) 07. I samband med inventeringen 1977-
1979 hördes två spelande exemplar i Särna socken men då inte under inventeringen. Eftersom 
den är främst nattaktiv är en myrfågelinventering inte lämplig som inventeringsmetod för att 
kartlägga den.  

 

Enkelbeckasin 

Enkelbeckasin är en av Sveriges vanligaste vadare som trivs på många olika fuktiga marker. På 
myrarna finns den på de blötaste partierna gärna längs vattendrag och vid vatten. Den största 
tätheten inventeraren sett någon gång var vid Stortröskan (22). Den är delvis en sänkt sjö och 
1993 fanns 9 par på den lilla myren. Då både könen troligtvis låter höra den taktfasta mekaniska 
”ticka-ticka” lätet (inte ”horsandet” som hanens störtdykningar åstadkommer) måste man ta hänsyn 
till detta så man inte räknar ett par som två spelande hanar. Uppgiften att båda könen har det taktfasta 
lätet har kontrollerats med Svensk fågeltaxering, Lunds universitet. De kan inte säga helt säkert att det 
förhåller sig så, men de tror att lätet framförs nära boet och av båda könen. Inventeraren blev 
instruerad att bedöma par på detta sätt i samband med myrfågelinventeringar. Arten upptäcks 
lättast i början av säsongen då den är mer talför. Längre in på säsongen har de tystnat och man 
stöter då i stället upp dem och sätter ibland igång med sitt taktfasta läte efter man stött upp dem. 
Hur inventeringsrutten ligger kan då bli rätt avgörande för hur många beckasiner man stöter upp. 
Enkelbeckasin har en tydlig minskning sedan 1977-1979 men har sedan stabiliserat sig sedan 2002 
(figur 24). 

Förekomst: Förekommer på de flesta av myrarna med 1-5 par.  
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Figur 24. Populationsutveckling hos enkelbeckasin i de inventerade myrarna i Älvdalens kommun sedan 1977-1979 till 
2012. 

 
Tabell 23. Enkelbeckasinens trender i norra Sverige, 1974-2012. 

Inventering Jämförelseperiod Trend 

Myrfågelinventering 
Dalarna 

1977-79 – 1993-96 Stabilt men rätt stora 
variationer mellan olika 
år. 

 1977-79 – 2002 Tydlig minskning 

 1977-79 – 2012 Tydlig minskning 

Myrfågelinventering 
Ånnsjön Jämtland 

1989-2012 Stabil 

Myrfågelinventering 
Gävleborg 

1974-2010 Kraftig minskning i 
Gästrikland men liknande 
nivå i Hälsingland. 

Fåglarna i Sverige 1976-2012 Stark minskning 1970-
1995 i Södra Sverige men 
sedan något ökande. 

 

Smalnäbbad simsnäppa 

Smalnäbbad simsnäppa häckar framförallt i fjällen och i områden med nära anslutning till fjällen. 
Den har observerats på två myrar. Nälskilskölen (4) med 1 exemplar 1979, 2 exemplar 1993 och 2 
honor plus 2 exemplar 1994 och Översjön (16) 6 exemplar 1979.  

Förekomst: Mycket sparsam, endast i Särna socken. 

Trend: Kan inte bedömas. Stabil population enligt FiS. I Ånn. 89-12 har den minskat. 
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Figur 25. Populationsutveckling hos brushane i de inventerade myrarna i Älvdalens kommun. 

 

Brushane 

Brushanen häckar främst på myrar i Norrlands fjäll- och skogstrakter. En våtälskande art som 
nästan försvunnit från myrarna 1993-2012. Den är ganska tystlåten och diskret men är man 
observant ser man den även på håll. 1977-1979 sågs brushane på nio av myrarna och dessa 
inventerades endast en gång. 1993-2012 har brushane setts på fem av myrarna, närmare bestämt 
vid Övre Hagatjärn (2), Näskilskölen (4), Flyn (8), Tyskflöten (10) och Hornflöten (13). På Övre 
Hagatjärn (2) sågs en hane 1995 och där gjordes inget fynd 1977-1979 (figur 25). En 
brushanehona sågs också tillfälligt på Brödsäcksfljot (26) där den inte tidigare setts men var 
troligen ett rastande exemplar. Myren inventerades ytterligare två gånger samma säsong men då 
var brushanen borta.  

Tabell 24. Brushanens trender i norra Sverige, 1974-2012. 

Inventering Jämförelseperiod Trend 

Myrfågelinventering 
Dalarna 

1977-79 – 1993-96 Kraftig minskning 

 1977-79 – 2002 Kraftig minskning 

 1977-79 – 2012 Kraftig minskning 

Myrfågelinventering 
Ånnsjön Jämtland 

1989-2012 Minskande sedan början av 
1990-talet men kanske en 
ökning de senaste 2-3 åren. 

Myrfågelinventering 
Gävleborg 

1974-2010 Ej bedömbar, endast 1 par 
sågs vid inventeringen 1981-
1982 i Hälsingland. 

Fåglarna i Sverige 1976-2012 Kraftig minskning i södra 
Sverige. Ingen uppgift om 
norra Sverige. 
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Den stora skillnaden mot den första inventeringen är att under en inventeringssäsong ses bara 
något enstaka exemplar eller inga alls som 2007. Som jämförelse kan nämnas att 1977-1979 hade 
fyra av myrarna 4-6 par. Flera av myrarna som hade brushane 1977-1979 har aldrig 
återinventerats, vilket skulle vara intressant att göra nu. Det troliga är väl att den gått tillbaka även 
på dessa myrar. En tänkbar förklaring till att den har gått tillbaka finns i skriften Hur mår Sveriges 
fåglar? Brushanen är den enda vadaren som bedöms minska i fjällen, och det är ett tecken på att 
den har problem i övervintringsområdet. Den övervintrar i Västafrika och flera andra vadare som 
övervintrar där minskar i antal. 

Förekomst: Nästan helt försvunnen. 

Tättingar 
Tättingar är en grupp fåglar som har kraftiga populationssvängningar mellan 
häckningssäsongerna och är därför svårare att bedöma långsiktigt. Säsongen 2012 var den kallaste 
som varit under perioden 1993-2012. Det var ofta kalla vindar och ostadigt väder. Mitt intryck är 
att det påverkade tättingaktiviteten negativt, att fåglarna sjöng och varnade mindre.  

De vanligaste förekommande tättingarna på myrarna presenteras i diagrammen nedan. Först visar 
figur 26 och 27 en jämförelse mellan samma myrar, 13 stycken, som inventerades 1977-1979 och 
2012. Den största skillnaden är att ängspiplärka har gått tillbaka kraftigt och buskskvättan något.  

 

 
Figur 26. De fyra vanligaste tättingarna på 13 myrar 1977-1979 i Älvdalens kommun. 
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Figur 27. De fyra vanligaste tättingarna på 13 myrar 2012 i Älvdalens kommun. 

 

Ängspiplärka 

Ängspiplärkan häckar i öppna fuktiga miljöer i hela Sverige. De största bestånden finns i fjällen. 
På myrarna i Älvdalens kommun håller den ofta till på större öppna myrområden. Den 
förekommer bara rikligt på fjällnära myrar och några andra myrar i Särna socken. Den finns inte 
på alla myrar som ingår i inventeringen och saknas även på några nordliga myrar med smala 
myrstråk. Myr O om Uckusvålarna (6) och Näskilskölen (4) är 2 myrar med höga tätheter. Den 
höga siffran för ängspiplärka i figur 8 beror framför allt på att det fanns många par på 
Näskilskölen (4) 1993. Båda myrarna ligger i direkt anslutning till fjäll. Ingen av dessa myrar med 
många par ängspiplärkor har inventerats på senare år. Det skulle vara intressant att se om de följt 
samma negativa trend (figur 28 och 29). Ängspiplärkan har verkligen nått en bottennivå på 
myrarna som ingår i övervakningen så det blir intressant att se om den kan återhämta sig. Det är 
svårt att veta om det är långsiktiga förändringar eftersom ängspiplärkan varierar så kraftigt till och 
med på samma myr (Figur 28). Två inventeringsår har den helt saknats och som mest ett år haft 
17 par, vilket är svårt att förstå.  

Förekomst: I regel finns den endast rikligt på de fjällnära myrarna. I övrigt finns den flertaligast 
kring Särna och närmare Älvdalen mest i enstaka par.  
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Figur 28. Populationsutveckling av ängspiplärka på Flyn (8) i Älvdalens kommun.  

 

 
Figur 29. Populationsutveckling av ängspiplärka på de inventerade myrarna i Älvdalens kommun.  
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Tabell 25. Ängspiplärkans trender i norra Sverige, 1974-2012. 

Inventering Jämförelseperiod Trend 

Myrfågelinventering 
Dalarna 

1977-79 – 1993-96 Kraftig ökning vid 
inventeringen 1993-1994 
och 1995-1996 viss 
ökning. 

 1977-79 – 2002 Stabil. 

 1977-79 – 2012 Kraftig minskning 

Myrfågelinventering 
Ånnsjön Jämtland 

1989-2012 Nedåtgående. 

Myrfågelinventering 
Gävleborg 

1974-2010 Kraftig minskning 

Fåglarna i Sverige 1976-2012 Stabil 

 

Gulärla 

Gulärlan har två vanliga raser i Sverige. På myrarna i Älvdalens kommun finns den nordliga rasen 
thunbergi medan den sydliga rasen flava finns i södra Sverige. Gulärla håller till i olika fuktiga 
marker som strandängar, myrar och ibland på åkermark och på stora hyggen i Norrland. På 
myrarna i södra Norrland/Dalarna håller den gärna till längs trädridåer vid vattendrag, 
myrholmar, grupper med tallar, glest trädskikt med tall och skogskanter och då gärna vid vatten.  

En relativt lättinventerad art som gärna lyfter och flyger iväg varnande. Arten är ganska rörlig och 
viss risk finns för dubbelräkning när man kommer nära ett tidigare inventerat område. Samma 
individer som man räknat kan då komma inflygande till det oinventerade området. Den finns på 
alla myrar och förekommer rikligast i antal på Myr O om Uckusvålarna (6), Storkölen (7) och 
Flyn (8) vilka alla ligger fjällnära. Gulärlan kan variera kraftigt i antal på en och samma myr (Figur 
30). Bara under de senare inventeringarna 1993-2012 varierar det mellan 9 och 49 par vilket gör 
att siffrorna påverkas mycket av vilka myrar som jämförs. 

 
Figur 30. Populationsutveckling av gulärla på Flyn (8) under inventeringarna i Älvdalens kommun. 
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Populationsantalet för de inventerade myrarna ligger nu på ungefär samma nivå som 1977-1979 
(figur 31). När inventeringen 1993-94 jämfördes med 1977-1979 visade gulärlan på en kraftig 
ökning 1993 med mer än dubbelt så många par och något fler par 1994. Den höga siffran för 
gulärla i figur 31 beror framför allt på att det fanns många par på Flyn (8) 1993. 1993 och 1994 
inventerades ungefär samma myrar. 1995 och 1996 inventerades delvis andra myrar och 
underlaget med gemensamma myrar för alla 4 inventeringar blir då mindre. De jämförelserna 
med ett mindre underlag ger ungefär liknande nivåer för 1977-1979 till 1996 även om de varierar 
en del.  

Det som ser ut som en tydligt nedåtgående trend från 2002 i diagrammet kan innehålla stora 
omkastningar mellan inventeringsåren. Som undertecknad ser det bör man vara försiktig att dra 
slutsatsen att gulärlan är på väg att minska långsiktigt. Det kan visa sig vara årsvariationer och just 
därför är fortsatt långsiktiga studier viktiga. 

Förekomst: Vanlig och finns på alla myrar i cirka 1-15 par. På de några nordliga myrar rikligare. 

 

 
Figur 31. Populationsutveckling av gulärla på de inventerade myrarna i Älvdalens socken. 
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Tabell 26. Gulärlans trender i norra Sverige, 1974-2012. 

Inventering Jämförelseperiod Trend 

Myrfågelinventering 
Dalarna 

1977-79 – 1993-96 Kraftig ökning vid 
inventeringen 1993 och 
något fler vid 
inventeringen 1994. 
Sammanställningarna 
1995-1996 visar liknande 
nivåer. 

 1977-79 – 2002 Kraftig ökning. 

 1977-79 – 2012 Liknande men dalande 
sen 2002 års höga nivå. 

Myrfågelinventering 
Ånnsjön Jämtland 

1989-2012 Något över medel, ingen 
tydlig trend, stora 
årsvariationer. 

Myrfågelinventering 
Gävleborg 

1974-2010 Liknande i Hälsingland 
efter återhämning från 
bottenåret 1997. 
Minskande i Gästrikland. 

Fåglarna i Sverige 1976-2012 Trol. stabilt för den 
nordliga rasen medan den 
har sydliga minskat. 

 

Strömstare 

Strömstaren är ingen myrfågelart men inventeraren tyckte det var intressant att notera den med 
tanke på att det finns många vattendrag i anslutning till myrarna. Fynden har varit få och 
vattendragen är väl oftast inte så lämpliga. De flyter ofta stilla och saknar nästan helt forsar, större 
blottlagda stenar och lämpliga boplatser. Trots allt är den årlig på Brödsäcksfljot (26) och 
häckning har konstaterats där flera gånger, redan 77.  

 

Stenskvätta 

Stenskvättan är ingen art man förknippar med myrar men den förekommer där det till exempel 
finns steniga myrholmar och åsar. Den häckar på Storkölen (7) som är en fjällnära myr och hade 
22 par 82 och 9 par 02. Ströfynd har gjorts på Flyn (8), Fonotjärnsfljoten (18) och Niss-
Erssonfljot (21). 

 

Buskskvätta 

Buskskvättan finns i hela landet utom på kalfjället. Den häckar i många olika öppna biotoper. På 
myrarna i Älvdalens kommun finns den ofta vid grupper av torrakor och tallar, vid myrholmar 
och skogskanter mot myren. Buskskvättans sång är inte så stark och fågeln är inte så rörlig och 
kan därför ganska lätt missas. Den sitter ofta i tallar eller torrakor ute på myren.  
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Figur 32. Populationsvariation hos buskskvätta på Fonotjärnsfljoten i Älvdalens kommun. Buskskvätta har varierat 
mellan 1-5 par under de senare inventeringarna, vilket är en normal variation för myrarna. Fonotjärnsfljoten är den enda 
myren som visar på en kraftig minskning sedan 1977-1979. Myren har påverkats negativt av olika avverkningar vid 
myrkanterna. 

 

Buskskvättans population svänger ofta mellan olika år (figur 32 och 33). Det som nu ser ut som 
en nedgång kan snabbt vändas. På Fonotjärnsfljoten låg populationsnivån 1993-96 klart under 
1977-1979 för att sedan vända upp till 2002 års nivå. En negativ faktor för buskskvättan är att 
man ibland avverkat på myrholmar eller vid myrkanter. Buskskvättan vill ha träd att sitta i så 
innan det kommit upp nya är avverkningar negativa påverkningar. Sådana avverkningar har till 
exempel förekommit 1993-12 på Fonotjärnsfljoten (18). Det är också den enda myren som har 
haft ett högre antal 11 par 1977-1979. Nivån har sedan legat på 1-5 par 1993-2012. Avverkningar 
som gjorts mellan 1977-1979 och 1993 kan därför tänkas ha påverkat populationen negativt. 

Förekomst: Vanlig och den har observerats på alla myrar, under en säsong finns den på ca 2/3 
delar av myrarna med 1-5 par. 

 
Figur 33. Populationsutveckling hos buskskvätta i de inventerade myrarna i Älvdalens kommun 1977 till 2012.  
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Tabell 27. Buskskvättans trender i norra Sverige, 1974-2012. 

Inventering Jämförelseperiod Trend 

Myrfågelinventering 
Dalarna 

1977-79 – 1993-96 Klar minskning. 

 1977-79 – 2002 Ökning. 

 1977-79 – 2012 Minskande, med en topp 
2002 års höga nivå. 

Myrfågelinventering 
Ånnsjön Jämtland 

1989-2012 Ej bedömbart, endast 
några observationer. 

Myrfågelinventering 
Gävleborg 

1974-2010 Arten saknas i rapporten 
2009-2010. I rapporten 
1996-1998 är nivån 
liknande i Hälsingland 
och något högre i 
Gästrikland. 

Fåglarna i Sverige 1976-2012 Arten har minskat. 

 

Törnsångare 

Törnsångare är ovanlig i Älvdalen kommun och har framför allt en sydöstlig utbredning i 
Dalarna. Fynd har gjorts på två myrar, Grundbjörnsjön (14) där det finns utbredda videsnår 2002 
och 2012 samt Brödsäcksfljot (26) i lövrik del 1993 och 2002. 

 

Sävsångare 

Sävsångare har bara ett fynd från Tyskflöten (10) 1979. Arten är ovanlig i Älvdalens kommun och 
har en sydlig utbredning i Dalarna. 

 

Busksångare 

Busksångare är ovanlig i Dalarna och kan räknas som en raritet i Älvdalens kommun. Den har 
bara ett fynd från Björnskfljot-Gammelhästfljot (25). Den är en nattsångare men den sjöng en 
kort stund tidigt på morgonen under inventeringen. 

 

Härmsångare 

Härmsångare är mindre allmän i Älvdalen kommun men några fynd finns. Ofta är det lövrika 
delar som täta björkbestånd där den observerats på myrarna. Fynd på Stortröskan (22) 1996 och 
Grundbjörnsjön (14) 2002. 

 

Grönsångare 

Grönsångare är mindre allmän i Älvdalen kommun och fynd finns från två myrar: Niss-
Erssonfljot (21) 1996 och Stortröskan (22) 1993-94 och 1996, i björkrika områden. 
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Lappmes 

Lappmes är en nordlig art och fynden ligger inom dess kända utbredningsområde. 
Observerationer av lappmes har gjorts på Storkölen (7) 1982 och 2002, Flyn (8) 2012 och 
Dysgravskölarna-Åskölarna (12) 2012. Den observeras inte på öppen myr utan där det finns ett 
trädskikt av tall till exempel på en mossesträngar. 

 

Stjärtmes 

Stjärtmes är tämligen allmän till mindre allmän i Älvdalens kommun. Den är ganska vanlig i 
Österdalälvens dalgång. Ett fynd har gjorts under inventeringarna på Brödsäcksfljot, i lövbården 
kring Ugädalsbäcken 1993. 

 

Törnskata 

Törnskata är en sydlig art som är mindre allmän i Älvdalens kommun. Ett fynd gjordes på 
Brödsäcksfljot  1993. 

 

Varfågel 

Varfågel, rasen excubitor, är en taigaart som häckar på myrar och hyggen i norra Sverige. Följande 
fynd har gjorts under inventeringarna: Storkölen (7) 02, Flyn (8) 94 och 02, Niss-Erssonfljot (21) 
94 och 02 samt Kråkfljot (24) vid inventeringen 1993. 

 

 
Figur 34. Populationsutveckling hos sävsparv i de inventerade myrarna i Älvdalens kommun. 

 

Sävsparv 

Sävsparv häckar i hela Sverige vid vatten, vattendrag och våtmarker. På myrarna finns den främst 
längs vattendrag och vid vatten med busk- och trädskikt. Den förekommer ibland vid kanten av 
stora blöta flarkområden. Sävsparven är lättinventerad i början av säsongen när den sjunger. 
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Närmare mitten av juni gäller det att lyssna efter lockläten och spana av tät buskvegetation kring 
vattendrag och vatten. 

Sävsparven har varit relativ stabil i antal, men hade ett toppår 2002, sedan dess har den gått 
tillbaks på en nivå på mellan 25 till 30 par (figur 34). 

 

Förekomst: Vanlig och den har observerats på alla myrar, under en säsong finns den på cirka 1/2 - 
2/3 av myrarna med 1-5 par. 

 
Tabell 28. Sävsparvens trender i norra Sverige, 1974-2012. 

Inventering Jämförelseperiod Trend 

Myrfågelinventering 
Dalarna 

1977-79 – 1993-96 Stabil. 

 1977-79 – 2002 Kraftig ökning/toppår. 

 1977-79 – 2012 Stabil. 

Myrfågelinventering 
Ånnsjön Jämtland 

1989-2012 Stabil men med 
årsvariationer. 

Myrfågelinventering 
Gävleborg 

1974-2010 Troligen stabil men med 
årsvariationer. 

Fåglarna i Sverige 1976-2012 Minskande i södra Sverige 
i norra Sverige är trenden 
okänd. 

 

Lappsparv 

Lappsparven är en fjällart och har hittats på två myrar som ligger i direkt anslutning till fjäll: 
Näskilskölen (4) hade 10 par 1979, 5 par 1993 och inga par 1994 men 1 par strax utanför 
inventeringsområdet. Myr O om Uckusvålarna (6) hade 6 par 1979 och 6 par 2002. FiS bedömer 
beståndet som stabilt. 

 

Videsparv 

Videsparv är en nordlig art som man hittar längs bäckar och sumpskog på myrar. Videsparv fanns 
på några av myrarna 1977-1979: Flyn (8), Tyskflöten (10) och Västra Hållkölen (20). Endast på 
Tyskflöten (10) har återfynd gjorts 95 men då bara med 1 par mot tidigare 3 par. Den har också 
hittats på Skinnarbodsfljoten (28) 1993. Flyn (8) och Västra Hållkölen (20) men har på senare år 
eftersökts många gånger utan att den hittats. Den sjunger mer sällan en bit i in juni och blir då 
rätt anonym så den är ganska lätt att missa. Med tanke på att myr 8 och 20 inventerades många 
gånger så verkar det som att den har försvunnit eller minskat. Enligt FiS har den minskat kraftigt. 

 

Sjöfåglar (exklusive vitfåglar) 
Många änder anländer på våren fram till försommaren och bildar då par. De håller ofta inte ihop i 
par på samma sätt som till exempel många tättingar och är mycket rörliga. Detta gör att det blir 
mycket svårt att bedöma till exempel änder i antal par. I den artsammanställningen nedan 
presenteras därför många arter i antal exemplar som speglar antalet som observeras på myren.   
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Figur 35. Topplista över de vanligaste sjöfåglarna som observerats på 13 myrar 1977-1979 i Älvdalens kommun. 

 

 
Figur 36. Topplista över de vanligaste sjöfåglarna som observerats på 13 myrar 2012 i Älvdalens kommun. 

 

De flyger ofta mellan alla myrområdets olika vatten. En jämförelse över de 14 vanligaste 
sjöfåglarna visar att kanadagås och sångsvan ökat kraftigt och att de flesta arter ökat i antal 
förutom bläsand och vigg (figur 35 och 36). 

 

Smålom 

Smålom har setts på många av myrarna och häckar vid tjärnar och större gölar eller flarkar. 
Smålom är i regel lättinventerad eftersom dess kacklande läten hörs på långt håll. Lätena hörs ofta  
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Smålom i  Fonotjärnsfljoten (18). Foto: Lars-Olof Grund. 

 

när den oroas. När den håller till i flarkar och inte oroas kan den döljas av strängarna och vara 
svår att upptäcka. 1977-1979 sågs den endast i 1 par. 1993-2012 har nivån legat på en betydligt 
högre nivå med 2-4 par plus 1- 7 exemplar. En lom som observeras ensam kan ingå i ett par som 
har ett revir på myren. Den andra parten kan till exempel vara ute och leta mat. Förhållandet kan 
också vara det motsatta det vill säga en ensam lom kan vara en födosökande individ som har 
reviret utanför inventeringsområdet. Ibland finns en fjolårsunge tillsammans med 1 par. Smålom 
verkar ha ökat på myrarna. Efter en nedgång har beståndet stabiliserats eller möjligen ökat de 
senaste 10-15 åren enligt FiS. 

 

Storlom 

Storlom ses bara i 2-3 exemplar vid större tjärnar och sjöar. Ett undantag är vid inventeringen 
2007 med 5 par plus 1 exemplar. 

 

Svarthakedopping 

År 1977-1979 sågs ett exemplar i Översjön (16), denna myr har dock inte återinventerats. Ett par 
svarthakedoppingar sågs 2012 bygga bo vid Mjånästjärnarna i Niss-Erssonfljot (21). 1995 sågs 
också enstaka individer på Tyskflöten (10), Hornflöten (13) och Niss-Erssonfljot (21). 
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Svarthakedopping i Niss-Erssonfljot (21). Foto: Lars-Olof Grund. 

 

Sångsvan  

År 1977-1979 sågs endast sångsvan i ett par vid Ugsi-Långtjärn (27) men de har ökat kraftig 
sedan dess (figur 37). Utöver de observerade paren ses också enstaka svanar och översomrande 
småflockar. En större flock på 15 exemplar sågs 02 av Gårdsflöten (17). Den har även etablerat 
sig i fjällnära områden, myren Storkölen (7) hade två häckningar med fyra och fem ungar samt 3 
par 02. Enligt FiS har den ökat i hela landet. 
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Figur 37. Populationsutveckling hos sångsvan i de inventerade myrarna i Älvdalens kommun. 

 

 
Sångsvanspar i Flyn (8). Foto: Lars-Olof Grund. 
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Sädgås 

Sädgåsen har sina sydligaste häcklokaler i NV Dalarna. Fynden har under inventeringarna haft 
stor geografisk spridning och är ganska fåtaliga. Fynd finns från myrarna runt Lövnäs, norrut mot 
Särna-Drevdagen samt från norra delen av Älvdalens skjutfält. Sädgäss har, i totalt 88 exemplar, 
mellan 1974-81 planterats ut i Nornäs, drygt 1 mil NV om Lövnäs (Dalarnas fåglar 1993). 

Sädgås observeras mest när de flyger omkring eller är samlade i en flock. De enda gångerna gäss 
observerats i par är på Storkölen (7) och Övre Glysjön (15). Häckning har också konstaterats för 
båda myrarna. Storkölen är en mycket stor myr på över 1000 ha och kan ge häckande gäss 
ostördhet. Övre Glysjön har också stora myrområden men är inte alls lika ostört då till exempel 
väg 70 skär rakt igenom området.  

När undertecknad och Fredrik Jonsson såg sädgåspar med ungar reagerade de på långt håll 
uppträdde sädgässen mycket skyggt och smög iväg, ett beteende som försvårar inventeringar av 
häckande par. Fynd av sädgås har gjorts på följande myrar: Storkölen (7) två häckningar med en 
respektive två ungar och 12 exemplar 02; Flyn (8) 1 exemplar 1994 och 3 exemplar 2002; 
Tyskflöten (10) 1 exemplar 1995; Dysgravkölarna-Åskölarna (12) 4 exemplar 1979 och 1 par 
2012; Hornflöten (13) 4 exemplar 1978 och 2 exemplar 2002, Grundbjörnsjön (14) 1 exemplar 
1996; Övre Glysjön (15) 1 par med 4 ungar 1978; 3 exemplar 1996 och 1 par 2007 (ca 1,3 km 
från tidigare häckningsfynd); Gårdsflöten (17) 2 exemplar 2002 och 16 exemplar 2012; Niss-
Erssonfljot (21) 7 exemplar 1995 samt Stortröskan (22) 7 exemplar 1993 och 17 exemplar 1996 
(Stortröskan och Niss-Erssonfljot ligger intill varandra). 

 

 
Sädgäss i Gårdsflöten (17). Foto: Lars-Olof Grund. 
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Kanadagås 

Kanadagås började planteras in i Sverige 1929 och har sedan spridit sig till stora delar landet. Den 
sågs inte 1977-1979 men har sedan etablerat sig på myrarna. Den är vanligast i skogslandet väster 
om Älvdalen och norrut mot Lövnäs. I Särnaområdet är den mer ovanlig med undantag för Övre 
Glysjön (15). Några fynd är mer fjällnära till exempel 11 exemplar på Näskilskölen (4) 1994 och 
häckning på Storkölen (7) 2002. Den uppträder ofta i större flockar men de håller ihop parvis i 
flockarna. Det är då svårt att veta om något av paren är häckande. Par med konstaterad häckning 
har uppträtt ensamma. 2002-12 har årssiffran legat stabil på drygt 40 exemplar fördelat på ungefär 
hälften av myrarna. 1993-96 inventerades delvis andra myrar än de senare, 2002-12. Kanadagås 
observerades under 1993 i 18 exemplar fördelat på tre myrar i skogslandet, 1994 i 20 exemplar 
fördelat på två myrar i skogslandet, 1995 i 18 exemplar fördelat på fyra myrar samt 1996 i 30 
exemplar fördelat på fyra myrar. 

 

Gräsand 

Gräsand är en av de vanligaste änderna på myrarna och den håller gärna till på vegetationsrika 
vatten. Den är hittad på alla myrar utom en och verkar ha en stabil population (figur 38). 

 
Figur 38. Populationsutveckling hos gräsand i de inventerade myrarna i Älvdalens kommun. 
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Gräsandungar i Fonotjärnsfljoten (18). Foto: Lars-Olof Grund. 

 

Stjärtand 

Endast ett fynd av stjärtand, en hane, finns från den fjällnära myren Övre Hagatjärnen (2) 1979. 

 

Skedand 

Endast ett fynd har gjorts av skedand, ett par på Stortröskan (22) 1993. Det kanske inte är någon 
slump eftersom Stortröskan är en sänkt sjö och skedänderna vill ha grunda produktiva vatten. De 
äter mindre djur och växtdelar i vattnet. Stortröskan har hög produktion av trollsländor vars 
larver lever i vattnet. De flesta fynd av skedand görs i Siljanområdet. Den är ovanlig i Älvdalens 
kommun.  

 

Bläsand 

Bläsand har setts på de flesta myrar men förekomsten är oregelbunden. Den ses oftast bara 
enstaka år på en myr och i några få exemplar. Det största antalet är 4 par på Fonotjärnsfljoten 
(18) 2007. Det är svårt att göra en bedömning av trenden då den uppträder så fåtaligt. På Niss-
Erssonfljot fanns till exempel inga bläsänder under den första inventeringen den 7 juni 1993 men 
3 par sågs under den andra inventeringen den 29 juni 1993 då endast halva myren inventerades. 
Endast 3 exemplar sågs 2012 vilket är rekordlågt men även 1994 hade låga siffror med 4 exemplar 
då delvis andra myrar inventerades. Bläsand verkar dock ha minskat från 1977-1979 fram till 2012  
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Figur 39. Populationsutveckling hos bläsand från 1977 till 2002 i de inventerade myrarna i Älvdalens kommun. 

 

(figur 39). I FiS uppger man att det är oklart hur beståndet utvecklats de senaste 30 åren men 
också att det finns tecken på en minskning de senaste 10 åren. 

 

Kricka 

Krickan är en av de vanligaste och minst krävande änderna på myrarna. Den kan till exempel 
häcka i mindre bäckar och flarkar. Det ser ut som att den ökat men populationen kan svänga 
kraftigt (figur 40). När 1993 års inventering jämfördes med 1977-1979 hade den ökat i numerär 
med nästan tre gånger från 16 exemplar till 46 exemplar. Mellan 1993 och 1994 sjönk beståndet 
igen med mer än två tredjedelar, från 61 exemplar ner till 18 exemplar. Inga trender är kända för 
beståndet i norra Sverige. Trender anses svårbedömda då den häckar i småvatten som sällan 
brukar inventeras. 
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Figur 40. Populationsutveckling hos kricka i Älvdalens kommun. 

 

 
Ett par kricka i Dysgravkölarna-Österkölarna (12), hanen i mitten och honan till vänster. Foto: Lars-Olof Grund. 
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Bergand 

Bergand är en nordlig art som häckar främst i fjällen. Häckning har konstaterats på en del lokaler 
i Dalafjällen. 1977-1979 såg den i 3 exemplar på Harrtjärnarna (1), en myr som inte 
återinventerats. 1993-2012 har den setts i 1 exemplar på Övre Glysjön (15). 

 

Vigg 

Viggen är antalsmässigt en av de vanligaste änderna och har observerats på de flesta myrar. Bara 
på några få myrar som till exempel Björnskfljot-Gammelhästfljot (25) är den årlig. I de olika 
jämförelserna som gjordes 1993-96  varierar beståndet mycket vilket för att det är svårt att uttala 
sig om någon trend (figur 41).  

 

 
Figur 41. Populationsutveckling hos vigg i de inventerade myrarna i Älvdalens kommun. 
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Viggar i Flyn (17), en hona i mitten omgiven av två hanar. Foto: Lars-Olof Grund. 

 

 
Ett par sjöorre i Fonotjärnsflljoten (18). Foto: Lars-Olof Grund. 
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Sjöorre 

Sjöorren häckar i främst fjällkedjan och i barrskogen nedan. 1977-1979 sågs den i 4 exemplar på 
Dysgravkölarna (12). 2012 har 2 exemplar setts på Fonotjärnsfljoten (18). 

 

Svärta 

Svärtan häckar i fjällen, Norrlands inland och kusten. Den förekommer sporadiskt på myrarna 
och häckar kanske ännu hellre i skogsomgärdade tjärnar. Inventeraren har sett svärtan flera 
gånger i skogstjärnar utan någon större myr, både i Dalarna och i Jämtland. Följande fynd har 
gjorts på myrarna i Särna socken: Flyn (8) 6 exemplar 1979, 3 exemplar 1993, 9 exemplar 1994, 
16 exemplar 2002 och 11 exemplar 2012. Flyn är den säkraste lokalen för arten. Tyskflöten (10) 2 
exemplar 1979 och 13 exemplar 1995; Dysgravkölarna-Åskölarna (12) 3 exemplar 2012 samt 
Gårdsflöten (17) 3 exemplar 2007. 

 
Ett par svärta i Dysgravkölarna-Österkölarna (12). Foto: Lars-Olof Grund. 

 

Alfågel 

Alfågel häckar i fjällen och på fjällnära myrar längst i norr. Den har observerats 1979 då en hane 
sågs på Övre Hagatjärnen (2). 

 

Knipa 

Den vanligaste anden på myrarna. Den är årlig på nästan alla myrar. Den är en dykand som kan 
utnyttja näringsfattiga tjärnar utan strandvegetation till att leta mat, tjärnar som få andra änder  
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Figur 42. Populationsutveckling hos knipa i de inventerade myrarna i Älvdalens kommun. 

 

besöker. 1993-96 då delvis andra myrar inventerades hade knipan ofta låga siffror. Populationer 
hos änder kan variera mycket men troligtvis har knipan ökat (figur 42). Enligt FiS så har knipan 
ökat medan X-län 1974-2010 inte visar någon ökning. 
 

 
Knipa med kull i Ugsi-Långtjärn (27). Foto: Lars-Olof Grund. 
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Salskrake 

I Sverige häckar salskraken längst upp i norr i småsjöar. Ett överraskande fynd gjordes av en 
hona vid inventeringen 96 den 3 juni på Niss-Erssonfljot. Det kan röra sig om en sent sträckande 
fågel.  

 

Storskrake 

Storskraken är vanlig i hela Sverige men ses sällan under myrfågelinventeringarna. Några ströfynd 
finns och en häckning har noterats på Storkölen (7). 

 

Småskrake 

Småskraken häckar i hela Sverige men är ovanlig under myrfågelinventeringarna. Några få fynd 
har dock gjorts. 

 

Vitfåglar 
Vitfåglar kan vara lite knepiga att inventera eftersom de är mycket rörliga i sitt födosök och 
därför finns risk för dubbelräkning. Vid några större sjöar förekommer det också att silver- och 
fisktärnor flyger i blandade flockar i sitt födosök. Det kan vara svårt och tidsödande att försöka 
bestämma alla exemplar. På en del myrar är de mer stationära det vill säga häckningsplats och 
födosökningsområde ligger till stor del inom inventeringsområdet.  

De vanligaste tre förekommande vitfåglar på myrarna presenteras i figurerna 43-44. Vitfåglarna 
anges i antal exemplar för att få en bättre helhetsbild. De födosöker ofta i flock och då är det 
svårt att avgöra hur många som är häckande par på myren. Vatten och vattendrag med god 
födotillgång kan dra till sig fåglar från angränsande områden. Därför har konstaterade par och 
födosökande exemplar slagits ihop. I figur 43 och 44 görs en jämförelse mellan samma myrar, 13 
stycken som inventerades 1977-1979 och 2012 vilka visar att vitfåglar har ökat kraftigt i Älvdalens 
kommun. 

För att få med alla exemplar har de som uppträder som par och födosökande exemplar slagits 
ihop. Det ger en bättre helhetsbild av förekomsten. Vill man ha mer detaljerade uppgifter kan 
man läsa under varje myr. Vanligast 1977-1979 vare fiskmås men sedan dess har skrattmås och 
tärnor blivit vanligare. 

 

 



 Myrfågelinventering i Älvdalens kommun 1977 till 2012 │ Länsstyrelsen Dalarna 2014  │ 115 

 
Figur 43. De tre vanligaste vitfåglarna på 13 myrar 1977-1979 i Älvdalens kommun. Observera att i diagrammen i 
arttexten för skrattmås, fiskmås och silvertärna är i antal exemplar. 

 

 
Figur 44. De tre vanligaste vitfåglarna på 13 myrar 2012 i Älvdalens kommun. Observera att i diagrammen i arttexten för 
skrattmås, fiskmås och silvertärna är i antal exemplar. 

 

 

Skrattmås 

Skrattmås häckar i större delen av Sverige utom fjällkedjan och några fjällnära områden. Den 
häckar vid kust och nära vatten. 1977-1979 sågs endast 1 exemplar på Stortröskan (22). Redan 
1993 visade att skrattmåsen etablerat sig och den har observerats 1993-2012 på drygt hälften av 
myrarna (figur 45). De flesta av myrarna har oftast några få par eller exemplar och bara vid  
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Figur 45. Populationsutveckling hos skrattmåsen i de inventerade myrarna i Älvdalens kommun. Skrattmåsen har 
etablerat sig någon gång mellan den första inventeringen och år 2002. 

 
Figur 46. Populationsutveckling hos fiskmås i de inventerade myrarna i Älvdalens kommun.  

 

enstaka inventeringstillfällen. Några myrar har regelbundna förekomster av skrattmås på mer än 7 
par och dessa är Övre Glysjön (15), Niss-Erssonfljot (21) och Uvfljot-Gammelhästfljot (25). 
 

Fiskmås 

Fiskmås häckar i hela landet vid kust och vatten, men fåtaligare i fjällen och allra längst i norr. 
Den har setts på alla myrar utom en och verkar ha ökat sedan 1977-1979 (figur 46). Ökningen 
kunde konstateras redan 1993. Fiskmås är årlig på de flesta myrar men har oftast bara några få 
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par. Endast Fonotjärnsfljoten (18) och Uvfljot-Gammelhästfljot (25) har regelbundet fler än 10 
exemplar. 

Gråtrut 

Gråtruten häckar främst längs kusten men även vid större vatten. Den är mindre allmän i 
Älvdalens kommun. Några enstaka observationer har gjorts. 

 

Silltrut 

Silltruten häckar främst längs kusten men även vid större vatten. Den är ovanlig i Älvdalens 
kommun. Endast en observation finns från Flyn (8) 1994.  

 

Dvärgmås 

Dvärgmåsen är en östlig art och en ovanlig häckfågel i Sverige. Den är en intressant art eftersom 
det är tänkbart att den på sikt skulle kunna etablera sig på myrar. Den häckar ibland annat i 
vegetationsrika småvatten. Följande fynd har gjorts: Hornflöten (13) 1 exemplar varnande 2012; 
Brödsäcksfljot (26) 2 exemplar 2002; Övre Glysjön (15) 12 exemplar födosökande 2012 samt 
Fonotjärnsfljoten (18) 1 par 2012. 

 

Fisktärna 

Fisktärna häckar i en stor del av Sverige vid kust och sjöar. Den förekommer inte på myrarnas 
småvatten utan främst vid större sjöar. Fisktärna har setts i ganska många exemplar vid två 
tillfällen. 2012 sågs 10 exemplar i Övre Glysjön (12) vid den sänkta sjön med samma namn och 
10 exemplar i Grundbjörnsjön (14) vid Björnsjön.  

 

Silvertärna 

Silvertärnan häckar vid kusten och vid olika vatten huvudsakligen i norra Sverige. Den är en av 
myrens karaktärsarter kring vattendrag, gölar, tjärnar och mindre sjöar. Den ses nästan årligen på 
de flesta av myrarna i 1-3 par. Några myrar har haft uppåt 7 par: Flyn (8), Fonotjärnsfljoten (18) 
och Uvfljot-Gammelhästfljot (25). Även om silvertärnan anges i antal exemplar i figur 54 så var 
majoriteten parbildande. Inga silvertärnor sågs 1977-1979 av de myrar som ingår i övervakningen 
utan endast på tre fjällnära myrar. Även 1993-1996 visar på en kraftig ökning (figur 47). Enligt 
FiS har den ökat påtagligt de senaste 30 åren. De högsta tätheterna av silvertärna finns ovan 
trädgränsen vilket borde betyda att beståndet har spridit sig därifrån till lägre regioner. Tyvärr ser 
trenden sedan 02 nedåtgående ut. 
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Figur 47. Populationsutvecklingen hos silvertärna sedan 1997 i de inventerade myrarna i Älvdalens kommun. 

 

Rovfåglar och ugglor 
Ganska få rovfåglar ses under inventeringarna. Några arter jagar dagtid på myrarna, främst falkar. 
Falkar kan ibland häcka i direkt anslutning till myrarna och då är stenfalk vanligast 
förekommande. Mycket få ugglor har observerats eftersom de flesta ugglorna är nattaktiva och 
starkt beroende av gnagarår. 

 

Fiskgjuse 

Fiskgjusen ses ibland fiska i myrarnas vatten och den kan ibland häcka i myrarnas närhet. 

 

Kungsörn 

Några få observationer har gjorts och då oftast på de fjällnära myrarna. 

 

Brun Kärrhök 

En tillfällig observation har gjorts på Brödsäcksfljot (26) 2002. Arten är annars ovanlig i 
Älvdalens kommun.  

 

Ormvråk 

Några få fynd har gjorts under perioden 1977-2012. Ormvråken jagar sällan över myrarna utan de 
brukar oftast befinna sig på skogsmark utanför inventeringsområdena.  

 

Bivråk 

Några få fynd finns av bivråk under inventeringarna. Arten är ovanlig i Älvdalens kommun.  
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Duvhök 

Endast två observationer finns av duvhök under inventeringarna, på Tyskflöten (10) 1979 och 
1995. 

 

Sparvhök 

Några ströfynd finns av sparvhök. 

 

Tornfalk 

Tornfalk är troligen Sveriges vanligaste falk och är också den vanligaste falken på myrarna. Några 
observationer görs under ett inventeringsår och på många av myrarna. 

 

Lärkfalk 

Lärkfalk är mindre allmän i Älvdalens kommun och få fynd har gjorts på myrarna. Den har 
observerats på sex myrar 1993-2012. Stortröskan (22), Övre Glysjön (15), Fonotjärnsfljoten (18), 
Niss-Erssonfljot (21), Uvfljot-Gammelhästfljot (25) och Brödsäcksfljot (26). De två förstnämnda 
är sänkta sjöar och särskilt Stortröskan har hög produktion av trollsländor som är en viktig del av 
lärkfalken föda. 1977-1979 sågs den endast på Stortröskan (22) så den kan ha ökat. Enligt FiS 
finns det tecken på att den kan ha ökat men inga säkra populationstrender finns. 

 

Stenfalk 

Stenfalk konkurrerar om att vara Sveriges vanligaste falk. Den är nordlig och häckar i 
fjällregionen och i boreal skog. Den observeras i regel varje inventeringsår. Flera häckningar har 
också konstaterats. Flest fynd av arten har gjorts på myrar väster om Särna. 

 

Hökuggla 

Hökuggla har endast setts under ett besök på Storkölen (7) 1981. 

 

Hornuggla 

Det finns ett fynd av hornuggla från Fonotjärnsfljoten (18) 1993 och ett från Storkölen (7) 2002. 

 

Jorduggla 

Det finns ett fynd från Fonotjärnsfljoten (18) 1978 av jorduggla och ett fynd på Storkölen (7) 
2002. 

 

Skogshöns 
Järpar har inte tagits med i inventeringen då de inte vistas på öppen myr. De kan finnas vid 
myrkanter eller där det finns sumpskog. Förhållandevis få skogshöns observeras. Deras mest 
aktiva period med spel och parning har passerats när inventeringarna utfördes. För att kartlägga 
skogshöns behövs andra typer av inventeringar där man söker spelplatser och spillning. 
Jämförelser av antal under myrfågelinventeringar ger antagligen inga bra jämförelser. 
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Dalripa 

Dalripan finns sparsamt på myrarna. Ofta stöter man upp den på någon myrsträng, myrholme 
eller där det är torrare myr. Dalripan har setts på tio av de 13 myrarna vid inventeringen 1993-
2012. Häckning har konstaterats på Flyn (8) och Dysgravkölarna-Åskölarna (12). Endast på 
Uvfljot-Gammelhästfljot (25) ses den nästan årligen. På de flesta myrarna har den bara 
observerats en gång. 2012 sågs den på tre av de 13 myrarna. 

 

Tjäder 

Tjäder förekommer i enstaka exemplar och då ofta i skog med anslutning till myrarna som 
myrholmar, skogsuddar, tätare tallbestånd och myrkanter. För tjädern är myren viktig som 
födosöksplats särskilt för hönorna och kycklingarna. Tjäder har setts på elva av de 13 myrarna 
1993-2012. 2012 sågs den på sex av de 13 myrarna. 

 

Orre 

Orren lägger man mest märkte till i början av juni. Då kan man fortfarande höra enstaka spelande 
tuppar tidigt på morgonen. Ibland kan man stöta upp orrar vid myrholmar, skogsuddar, och 
myrkanter. Myren är särskilt viktig som spelplats för orren och delvis som födosöksplats. Orre 
har observerats på tolv av de 13 myrarna 1993-2012. 2012 sågs den på sex av de 13 myrarna. 

 

Övriga 
 
Gök 

Gök är en utpräglad myrfågelart. Inventeraren började notera den 1994 så hur ofta den noterats 
1977-1979 och 1993 är mer osäkert. Den trivs utmärkt i myrarnas halvöppna landskap. Göken är 
mycket rörlig så i princip har bara individer noterats som har hörts ropa samtidigt. 
 

Tretåig hackspett 

Tretåig hackspett är intressant eftersom den är en naturskogsart men den har endast noterats en 
gång i Grundbjörnsjön (14), en häckning vid en bäverdämning. Myrfågelinventering är ingen bra 
metod för att kartlägga tretåig hackspett eftersom den mest rör sig i skog och den trummar som 
flitigast tidigare på våren fram till försommaren. Brist på större sammanhängande områden med 
äldre barrskog på myrarna är en annan orsak till de få observationerna vid myrfågelinventering. 

 

Mindre Hackspett 

Endast ett fynd finns och det är en häckning på Storkölen (7) på en myrholme med 
fjällbjörkskog. 
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Sångsvanar flyger över Gårdsflöten (17). I förgrunden syns en tallföryngring som uppkommit under de senaste 10-20 
åren. Foto: Lars-Olof Grund. 

 

Göktyta 

Under inventeringarna fram till 2002 gjordes endast ett fynd 1993. Både 2007 och 2012 gjordes 
fyra fynd av göktytan så den verkar ha ökat i området. Fynden har gjorts i björkrika delar av 
myren eller blandskog. Fynden är Hornflöten (13) 2012, Gårdsflöten (17) 2007, Fonotjärnsfljoten 
(18) 2007 och 2012; Västra Hållkölen (20) 2007, Kråkfljot (24) 2012, Björnskfljot-
Gammelhästfljot (25) 1993; Brödsäcksfljot 2012 och Ugsi-Långtjärn (27) 2007. 
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Naturvärdesbedömning av fågelmyrar i Älvdalens 
kommun 
Bedömningen gäller de myrar som inventerades under 1977-1979 och någon gång återinventerats 
av inventeraren. Myrarna, 23. Långsjömyren och 28. Skinnarbodsfljoten är art- och individfattiga 
på myrfåglar och finns därför inte med i förteckningen nedan. 

Myren är ofta ett område med myrar men bedöms som en helhet och bedömningen görs i ett 
länsperspektiv där myrarna jämförs inbördes. Bedömningen utgår från huvudgrupperna vadare 
(inkl. trana), sjöfåglar (exkl. vitfåglar), vitfåglar och några arter tättingar. När det finns en god 
population av vitfåglar inkluderas de ofta med sjöfåglar och anges ”sjöfåglar (inkl. vitfåglar)”. I 
några fall kan även andra grupper vägas in som rovfåglar och skogshöns. Populationerna av 
sjöfåglar (exkl. vitfåglar) är svårbedömda då deras häckningssäsong börjar betydligt tidigare än 
många andra myrfåglar. För enkelhetens skull betraktas de som en population tillhörande myren. 
I vissa fall kan vatten på myren vara mer ett födosöksområde för sjöfåglar än ett 
häckningsområde men det har också ett stort värde, kanske t.o.m. ett ännu större värde. Med 
naturvärdesarter åsyftas rödlistade eller annex 2-arter (i EU:s art- och habitatdirektiv) vilket bland 
annat inkluderar flera skogshöns, hackspettar och rovfåglar. I huvudgrupperna är 
naturvärdesarter inräknade i bedömningen.  

Bedömningen är en sammanvägning av populationsstorleken, artrikedomen och 
populationstätheten hos myrfåglar. Populationsstorleken dvs. totalt antal par på ett myrområde, 
väger tyngre än populationstätheten dvs. hur tätt det är mellan paren. Det leder till att stora 
myrområden i regel gynnas i bedömningen, då de totalt sett ofta har större populationer om de 
inte är alltför individfattiga. Populationstätheten är ofta hög i myrar kring mindre vatten och 
vattendrag. Beroende på hur hög andel av inventeringsområdet som ligger vid vatten/vattendrag 
påverkar det täthetsmåttet (t.ex. par/per km²) i stor utsträckning. Populationstätheten kan lätt bli 
ett missledande mått där stora värdefulla myrområden får relativt låga tätheter.  

Som ett grovt mått på populationsstorleken har ett genomsnitt på 10-19 par (antal ex. hos 
sjöfåglar och vitfåglar) under inventeringarna 1993-2012 setts som en god population, 20-29 par 
(antal ex. hos sjöfåglar och vitfåglar) som en stor population och över 30 par (antal ex. hos 
sjöfåglar och vitfåglar) som mycket stor population. Artrikedom dvs. antalet myrfågelarter räknas 
ut som ett genomsnitt under inventeringarna 1993-2012. Artrikedomen av myrfåglar har delats 
upp på följande sätt: ett genomsnitt på 5-10 arter som ganska artfattig, 10-19 arter ses som ganska 
artrika, från 20-24 arter som artrik och från 25 arter och uppåt som mycket artrik. Nordliga arter 
och fjällarter räknas som extra värdefulla i bedömningarna. Både när det gäller nordliga och 
sydliga arterna tas i första hand de arter upp som myrarna kan tänkas ha ett värde för, men inte 
alla tillfälliga arter. Myrområdets storlek anges på följande sätt: mindre myrområde 0 till ca 200 
ha, medelstort myrområde drygt 200 ha till ca 400 ha och stort myrområde från drygt 400 ha och 
uppåt. Endast ett myrområde (7. Storkölen) är avsevärt större än de övriga myrområdena.  

Myrarna kommer i den ordning de rangordnats dvs. myrarna högst upp bedöms som de 
värdefullaste. Flera myrområden är så jämbördiga inbördes och de knappast kan rangordnas på 
ett tillfredställande sätt.  

 

Mycket värdefulla myrområden 
Storkölen (7). Den är mycket stor och den i särklass mest värdefulla myren i länet. Myren är 
mycket artrik (33 arter men endast återinventerad en gång) och har mycket stora populationer av 
vadare (80 par 2002), tättingar och sjöfåglar (exkl. vitfåglar). På myren häckar sädgås och nordliga 
arter som rödbena, lappmes, varfågel samt flera naturvärdesarter. 
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Övre Glysjön (15). Det är en stor och mycket artrik (snitt 24,5) myr. Det finns en stor 
population av vadare, en mycket stor population av sjöfåglar (inkl. vitfåglar) och en god 
population av tättingar. Fynd av har gjorts av en sydlig art, lärkfalk och nordliga arter som 
svarthakedopping, sädgås, bergand, bläsand, dvärgmås samt flera naturvärdesarter. 

Näskilskölen (4). Det är en stor och ganska artrik (snitt 17,0) myr med goda populationer av 
vadare och tättingar. Myren har en stor och mycket tät population av ängspiplärka. Häckningar 
och fynd har gjorts av fjällarter och nordliga arter som smalnäbbad simsnäppa, mosnäppa, 
myrsnäppa, brushane, lappsparv och några naturvärdesarter.  

Flyn (8). Det är en stor och mycket artrik (snitt 24,4) myr med en stor population av vadare 
(inkl. trana) och mycket stora populationer av tättingar och sjöfåglar (exkl. vitfåglar). 
Populationen av tättingar varierar kraftigt mellan olika år, vissa år finns det rikligt med gulärla. 
Det finns nordliga arter som myrsnäppa, brushane, rödbena, lappmes, varfågel, sädgås, bläsand 
och svärta samt några naturvärdesarter. 

Hornflöten (13). Det är en stor och ganska artrik (snitt 19,5) myr med en stor (mycket stor om 
man räknar bort bottenåret 1995) population av vadare. Det finns goda populationer av tättingar 
och sjöfåglar (exkl. vitfåglar). Fynd har gjorts av nordliga arter som dvärgbeckasin, brushane, 
sädgås, svarthakedopping, bläsand, dvärgmås samt några naturvärdesarter. 

Tyskflöten (10). Det är en medelstor och mycket artrik (27 arter men endast helt återinventerad 
en gång) myr med stora populationer av vadare och tättingar samt en mycket stor population av 
sjöfåglar (exkl. vitfåglar). Fynd har gjorts av nordliga arter som sädgås, svärta, brushane, videsparv 
samt några naturvärdesarter. Myren utmärker sig genom att den är till stor del skogbevuxen med 
låg andel helt öppen myr. Myrfåglarna är koncentrerade på de öppna ytor som ändå finns. 

Dysgravkölarna-Åskölarna (12). Det är en stor och ganska artrik (snitt 19,7) myr med en 
mycket stor population av vadare och en stor population av sjöfåglar (exkl. vitfåglar). Det finns 
också en god population av tättingar med nordliga arter som sädgås, svärta, lappmes och stenfalk 
samt några naturvärdesarter. 

Björnskfljot-Gammelhästfljot (25). Det är en medelstor och artrik (snitt 23,9) myr med stora 
populationer av vadare och sjöfåglar (inkl. vitfåglar) samt en god population av tättingar. 
Silvertärnan har en stadig population på 3-8 par och 1996 och 2007 fanns en mindre 
skrattmåskoloni. Fynd har gjorts av den sydliga arten lärkfalk, nordliga arter som rödbena och 
bläsand samt några naturvärdesarter. Detta är den värdefullaste myren i Älvdalens socken. 

Fonotjärnsfljoten (18). Det är en stor och artrik (snitt 21,6) myr, med goda populationer av 
vadare och tättingar och en stor population av sjöfåglar (inkl. vitfåglar). Fynd av sydliga rovfåglar 
som bivråk och lärkfalk och har gjorts, nordliga arter som rödbena, bläsand, dvärgmås, stenfalk 
och sjöorre samt några naturvärdesarter. 

 

Värdefulla myrområden 
Niss-Erssonfljot (21). Det är en medelstor och artrik (snitt 21,4) myr med goda populationer av 
vadare och sjöfåglar (inkl. vitfåglar). Myren hade i många år (1993-2002) en liten skrattmåskoloni. 
Fynd har gjorts av den sydliga arten lärkfalk, nordliga arter som rödbena, varfågel, stenfalk, 
sädgås, svarthakedopping och bläsand samt några naturvärdesarter. 

Myr O om Uckusvålarna (6). Det är en medelstor och ganska artrik (11 arter men endast 
återinventerad en gång) myr med en stor population av vadare särskilt av de som föredrar torrare 
myrar och tidigare (1979) även brushane. Myren har en mycket stor population av tättingar med 
hög täthet av ängspiplärka och en population av den nordliga lappsparven.  
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Grundbjörnsjön (14). Grundbjörnsjön är en artrik (snitt 20,0) mindre myr med goda 
populationer av vadare, tättingar och sjöfåglar (exkl. vitfåglar). Området har troligtvis en högre 
potential för sjöfåglar än denna typ av inventering visar. Ett stort område är svåröverskådat 
eftersom det är ett mycket vegetationsrikt vatten. Fynd har gjorts av sydliga arter som småfläckig 
sumphöna och törnsångare, nordliga arter som bläsand och sädgås samt några naturvärdesarter. 

Gårdsflöten (17). Myren är en medelstor och ganska artrik (snitt 17,3) med en stor population 
vadare och en god population tättingar. Om man räknar in översomrande sångsvan och sädgås så 
kommer sjöfåglar (exkl. vitfåglar) upp i goda populationer. Fynd har gjorts av nordliga arter som 
brushane (endast 1979) och svärta samt några naturvärdesarter. 

Brödsäcksfljot (26). Myren är en mindre till ytan och ganska artrik (snitt 17,0) med goda 
populationer av vadare och sjöfåglar (exkl. vitfåglar)och en stor population tättingar. Fynd har 
gjorts av sydliga arter som brun kärrhök, lärkfalk, törnskata och törnsångare, en nordlig art -
dvärgmås och några naturvärdesarter. 

Stortröskan (22). Vissa år kan inte myren inventeras på grund av högt vattenstånd orsakat av att 
det är till delar en sänkt sjö. Bedömningen har gjorts utifrån de år en inventering kunnat 
genomföras. Myren är en artrik (snitt 22,7) men mindre till ytan men med goda populationer av 
vadare, tättingar och sjöfåglar (exkl. vitfåglar). Om man räknar in översomrande flockar av sädgås 
och kanadagås så kommer sjöfåglar (exkl. vitfåglar) upp i intervallet för en stor population. Myren 
utmärker sig genom hög täthet av enkelbeckasin och sävsparv. Det har också gjorts fynd av 
sydliga arter som t.ex. lärkfalk, skedand och brun kärrhök samt några naturvärdesarter. 

Ugsi-Långtjärn (27). Myren är en mindre till ytan men ganska artrik (snitt 15,6) med goda 
populationer av vadare och sjöfåglar (exkl. vitfåglar). Fynd har gjorts av nordliga arter som 
stenfalk och bläsand samt några naturvärdesarter. 

Västra Hållkölen (20). Myren är en mindre till ytan och ganska artrik (snitt 15,0) med goda 
populationer av vadare och tättingar. Fynd av naturvärdesarter har gjorts och tidigare (1979) 
fanns brushane. 

Övre Hagatjärnen (2). Myren är en mindre till ytan men ganska artrik (snitt 14,0) med stor 
population och hög täthet av tättingar, fynd av nordliga arter som brushane och bläsand, en 
fjällart - alfågel (endast 1979) samt några naturvärdesarter. 

Kråkfljot (24). Myren är en mindre till ytan och ganska artfattig (snitt 8,1) men med goda 
populationer av vadare, framför allt av arter som föredrar torrare myrar. Fynd har gjorts av en 
nordlig art varfågel och några naturvärdesarter.  

 

Vad påverkar fågelfaunans utveckling? 
Tillsammans med fjällen är myren en av våra minst påverkade biotoper. Det gör myrbiotopen 
extra intressant när man studerar fåglar. De här studerade myrarna har varit någorlunda 
oförändrade under flera hundra år. Detta gör att förändringar i fågelfaunan troligtvis har andra 
förklaringar än förändringar av biotopen som sådan. Dock har viss påverkan skett av myrarna. 
Torvtäkter har förekommit och de har förstört en hel del fågelmyrar. Skogen på och kring myren 
har påverkats av avverkningar eller mindre virkesuttag. Myrslåtter har förekommit på de flesta 
myrarna där till och med sjöar har sänkts. Dikningar har påverkat många myrar hydrologiskt. 
Myrarna som ingått i inventeringarna är trots allt rätt så opåverkade av diken förutom vägdiken. 
Endast en myr har påverkats negativt av stora diken, Kråkfljot (24), där trädridåer börjat växa 
upp längs dikena. Myrar växer också helt naturligt igen men det är i regel en väldigt långsam 
process (Gunnarsson, Kempe och Kellner 2010). Några av de torrare myrarna visar tendenser på 
igenväxning och då främst av tall.  
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Ute på den öppna myren i Västra Hållkölen (20) finns en trädföryngring som uppkommit de senaste 10-20 åren. 
Föryngringen består av främst tall, en del gran men även dvärgbjörk verkar ha gynnats, kanske som ett resultat av 
upphörd myrslåtter? Foto: Lars-Olof Grund. 

 

Igenväxning av träd på öppen torrare myr är främst ett hot mot småspov och ljungpipare. Båda 
dessa vadare gillar stora, öppna och torrare myrpartier men småspov kan också föredra mindre 
myrar om de hänger samman i myrkomplex. Vid ett nederbördsrikare klimat kan det också gå åt 
andra hållet att skogsmark försumpas och träden dör. 

Direkt påverkan förekommer också, till exempel anläggs skoterleder på en del myrar och även 
spår av fyrhjulingar förekommer men detta är en påverkan av lättare slag. Diffus påverkan av 
luftburna föroreningar har gett både försurningar och kvävenedfall i landskapet. Det finns också 
annan påverkan som jakt, en ökad älgstam och bete av tamren. Jämför man med ett kalhygge där 
hela biotopen och mikroklimatet förändras vid avverkningen så är myren ändå relativt intakt och 
orörd. 

Myrfågelinventeringarna visar att fågelpopulationerna på myrarna överlag stått sig bra de senaste 
30 åren (figur 48). Av de 13 inventerade myrarna har tio fler fåglar i antal exemplar 1993-2012 
jämfört med 1977-1979, och av dessa har fem betydligt fler fåglar än 1977-1979. Två myrar har 
en liknande nivå som vid 1977-1979 och bara en myr har en lägre nivå. Dessa uppgifter är ett 
genomsnitt och ett enstaka år kan ha ett annat resultat. 2012 var det flera myrar som hade 
ovanligt låga siffror men det var också det kallaste vädret som varit under hela 
inventeringsperioden 1993-2012. Att det finns fler fåglar på myrarna nu är svårt att veta orsaken 
till. Myrarna är ganska opåverkade men vi vet att klimatet blivit genomsnittligt varmare. Kanske 
har de lett till större häckningsframgångar genom att ungarna har högre överlevnad? Kalla somrar 
dör fler fågelungar. Kanske mattillgången ökat genom att det förbättrade klimatet gett en ökad 
mängd insekter? Insekter är en viktig föda för många fågelungar.  
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Två av vadarna har minskat kraftigt, brushane och tofsvipa. Ytterligare två arter har minskat, 
storspov och enkelbeckasin. Bakom detta kan det nog finnas flera förklaringar. Det som de har 
gemensamt är att det gillar de blöta biotoperna. Man kan tänka sig att det varmare klimatet gjort 
myrarna något torrare och inte passar lika bra som häckningsbiotop. Småspoven som gillar de 
torrare myrdelarna har ökat något och det skulle kunna tala för den slutsatsen. Jag har svårt att 
tro att brushanen och tofsvipan har drabbats av en långsamt torrare biotop eftersom de verkar ha 
minskat så drastiskt. Om det inte skett en långsam minskning mellan 1977-1979 och 1993, men 
det håller jag för osannolikt. I skriften Hur mår Sveriges fåglar? (Sveriges ornitologiska förening, 
2009) uppger man att problemen kan ligga i övervintringsområdet i Västafrika för brushanen. 
Kanske tofsvipan också har problem under flytten eller i övervintringsområden? De 
myrhäckande tofsviporna har ju inte samma negativa förändringar av biotopen som de i 
jordbrukslandskapet. Någonting annat som talar mot att myrarna skulle ha blivit torrare är att 
trana, grönbena och gluttsnäppa har ökat. Dessa fåglar gillar också blöta biotoper, särskilt 
grönbenan. Under de tidsspann på nästan 20 år jag har besökt myrarna har jag inte kunnat se 
några förändringar som till exempel att någon del av myren håller på att växa igen, utom tidigare 
nämnda tendenser. Igenväxningstendenserna har än så länge bara marginell påverkan och mindre 
förändringar är säkert mycket svåra att lägga märke till. Brushanens och tofsvipans uteblivna revir 
kan ha gett ett ökat utrymme för andra vadare. Det kan möjligen ha gynnat grönbenan och 
gluttsnäppan. 

Ängspiplärka och buskskvätta minskat kraftigt och det är svårt att se att någonting på myrarna 
skulle ha förändrats som påverkar deras populationer. Avverkningar av myrholmar, kant av 
myren eller skogsudde är negativt för buskskvättan men har bara förekommit på någon enstaka 
myr. Den negativa effekten av en avverkning är troligtvis endast kortvarig, i alla fall för 
buskskvättan, efter 10-20 år då det har vuxit upp en ungskog och man ser ofta buskskvättor 
häcka på hyggen så det den borde kunna återetablera sig. 

Sångsvan och kanadagås har ökat kraftigt. Sångsvanen var nästan utrotad i början av 1900-talet. 
Kanadagåsen började planteras in 1930 och den har sedan spritt sig och etablerat sig på myrarna. 
Båda arterna har ökat naturligt och enligt skriften Hur mår Sveriges fåglar? (Sveriges ornitologiska 
förening, 2009) har svanar och gäss gynnats av att man i Västeuropa gått över till höstsådd vilket 
ger tillgång till mer föda vintertid. I samma skrift uppges också de senaste årens milda och 
snöfattiga vintrar ha gynnat dem. Ökningen av kricka, vigg och knipa får väl också ses som 
naturlig. Bläsanden verkar ha minskat men den har ett rätt litet bestånd på myrarna. Att de 
vanligaste vitfåglarna som skrattmås, fiskmås och silvertärna har ökat är nog också en naturlig 
expansion.  

En annan faktor som kan påverka årssummorna för till exempel vadare är vattenmängden på 
myrarna i början av säsongen. Den kan ge en rätt stor lokal effekt, särskilt när det gäller myrar 
med sänkta sjöar, till exempel Hornflöten (13) och Björnsjön (14). 1995 var två myrar, Niss-
Erssonfljot och Brödsäcksfljot, ovanligt blöta vid de första inventeringarna. Antagligen hade det 
varit en stor mängd snö på myrarna och snösmältningen var kanske sen. Båda myrarna 
inventerades flera gånger 1994 och 1995, vilket visade sig att fler par av våtälskande arter som 
grönbena, gluttsnäppa och fler exemplar enkelbeckasin fanns det blöta året 1995. Det framgår 
mer tydligt när man lagt ihop resultatet av de upprepade säsongsinventeringarna 1995 och om 
man räknar antal exemplar av enkelbeckasin.  
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Figur 48. Utvecklingen av antalet myrfågelarter på de undersökta myrarna från 1977 till 2012. Staplarna visar 
medelvärde och felstaplarna standardavvikelse för de 17 inventerade myrarna i tabell 15 som inventerats mer än två 
gånger.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att myrarna har i genomsnitt fler antal arter myrfåglar och fler 
antal par under perioden 1993-2012 än under 1977-1979. Fågelfaunan har till viss del ändrats 
genom att några arter minskat medan andra ökat eller etablerat sig. Att det skett förändringar gör 
det angeläget att fortsätta bevaka myrfågelfaunan.  
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Myrfågelinventering i Älvdalen
Hur har fågelfaunan förändrats i några av de mest 
rika fågelmyrarna i Dalarna sedan 1977? Dalar-
nas ornitologiska förening utförde då en länsom-
fattande inventering av nästan 200 myrar.

I denna rapport har 13 av myrarna i Älvdalens 
kommun valts ut för att följas genom upprepade 
inventeringar från 1993 till 2012. De återkomman-
de inventeringarna ger utmärkta förutsättningar att 
se trender i de enskilda fågelarternas utveckling 
på myrarna.

Några arter har minskat och några har ökat, men 
vi har fortfarande kvar alla arter som noterades 
vid den första inventeringen. 

Naturligtvis finns flera hot mot myrens fåglar, som 
exempelvis ett ändrat klimat och utdikningar av 
myrar, men på det stora hela ser framtiden ljus ut 
för myrarnas fåglar.
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