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Abstract 
The goal with this study was to investigate the possibility for bird watching tourism in the 
northernmost national park in Sweden, Vadvetjåkka and to enhance the knowledge of bird species 
that occur in the area.  To find out which and how many species of birds that nest in Vadvetjåkka a 
field study in form of bird inventories and spontaneous bird watching was done in the period 1-12 / 
7 2014. Line tax was chosen as a method of bird inventory. Together 43 species of birds and 248 
individuals of birds were observed. The three most common bird species along the line transects 
were: brambling (Fringilla montifringilla), willow warbler (Phylloscopus trochilus) and meadow 
pipit (Anthus pratensis). During the spontaneous bird observations 20 bird species and 65 
individuals were found and the three most common species there was: redstart (Phoenicurus 
phoenicurus), chaffinch (Fringilla coelebs) and hawk owl (Surnia ulula). 
 
International studies on bird tourism indicate that bird watching is a very popular nature activity. 
In Sweden there is no research on bird tourism, but there is a variety of nature companies that 
engaged in birdwatching tourism in combination with other nature activities. There are attractive 
and rare species found in Vadvetjåkka national park, so the potential is there to attract 
birdwatchers. To promote nature tourism in Vadvetjåkka national park the Swedish government 
has decided to make it easier for nature companies to engage in commercial activities in 
Vadvetjåkka. If eco-tourism companies and nature conservation authorities work together to 
minimize the potential negative influence of tourism on birds and nature bird tourism can 
contribute to a positive development in the area.  
 
Key words: birds, inventory, Vadvetjåkka national park, bird tourism, Environmental protection 
agency.  
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1. Inledning  
 
1.1 Inledning och bakgrund 
Naturturism är ett brett begrepp och kan innehålla olika former av turism, men gemensamt för 
begreppet naturturism är någon from av vistelse i naturen. Det kan t.ex. handla om att paddla 
kanot, fiska, fågelskåda, fjällvandra m.m. (Fredman och Margaryan 2014). Ett exempel på 
naturturism som har vuxit allt mer på många håll i världen är fågelturismen (CBI 2011). 
Fågelturister reser ofta för att få se speciella fågelarter, sällsynta eller hotade, men också för att 
observera fåglar i en unik och spännande naturmiljö där mycket mer än bara fågelobservationer 
erbjuds. Många naturföretag kombinerar idag fågelskådning, med andra naturaktiviteter (CBI 
2011). Det finns även en handfull svenska företag som specialiserat sig helt eller till större delen åt 
fågelskådningsturism (Sveriges television 2011). 
 
Den ökande naturturismen genererar jobbtillfällen. Under 2014 kom den första nationella 
kartläggningen av företag som helt eller delvis lever på naturturism. Undersökningen som gjordes 
bl.a. av Peter Fredman (professor vid turismforskningsinstitutet Etour vid Mittuniversitetet). 
bekräftar att år 2013 omsatte svenska företag inom naturturism hela 3,6 miljarder kronor. 
Undersökningen visar också på att majoriteten av naturföretagen i Sverige är helt beroende av 
mark som ägs av någon annan (Fredman och Margaryan 2014).  
 
Men naturturismen är alltid inte bra för naturen, speciellt inte i området där känslig natur m.m. 
kan skadas. Konfliker mellan turismen och naturskyddet kan därför inte alltid undvikas. I den 
tyska delstaden Bayern har man i nationalparken Bayerischer Wald kommit med en lösning där 
turism och naturskydd kan arbeta i symbios, där båda bidrar till en positiv utveckling. För att 
skydda känslig natur, sällsynta växter samt att låta faunan vara i fred har man utvecklat ett 
ledsystem för att i stort hålla besökarna inom vissa zoner. Man begränsar alltså allmänhetens 
tillträde till vissa delar av nationalparken och man kan lättare värma om parkens kärnområden 
(Zettersten 1991).   
 
Det växande intresset för naturturism kan vara ett resultat av en förändrad inställning till natur 
och miljön. Utveckling av och undervisning i miljökunskap har också varit en viktigt bidragande 
faktor samt massmedias fokus på miljön (Ednarsson 2014). Ett tillvägagångssätt som den svenska 
staten arbetar med för att bevara naturen är att anlägga naturskydd i dess olika former. Det 
starkaste naturskyddet i Sverige är nationalparker och idag finns det 29 nationalparker utspridd i 
hela Sverige. Huvudsyftet är att bevara den biologiska mångfalden och skydda området från 
exploatering, samtidigt som man vill ge möjligheter till friluftsliv, öka turism och lokal delaktighet i 
nationalparken m.m. (Länsstyrelsen i Norrbotten 2011). För att ytterligare främja besöksnäringen i 
Sveriges nationalparker fick Naturvårdsverket tillsammans med berörda Länsstyrelser 2012 
uppdrag av den dåvarande regeringen att se över föreskrifterna i 16 av de 29 nationalparkerna i 
Sverige (Naturvårdsverket 2014a). Syftet med att se över bestämmelserna grundar sig, enligt 
Naturvårdsverket, på att ta bort onödiga hinder för främst naturturism i nationalparkerna. 
Ändringarna av föreskrifterna ser olika ut i dessa 16 nationalparker, men det kan t.ex. handla om 
att lätta på reglerna som gäller eldning, tältning, ridning och cykling. I vissa nationalparker har 
man även skärpt vissa reglerna. Den största förändringen är att det ska bli lättare för turistföretag 
att bedriva kommersiell verksamhet i dessa skyddade områden. Förslaget till de nya föreskrifterna 
godkändes 2014 av Naturvårdsverket i samråd med berörda Länsstyrelser. De nya reglerna införs 
med start 1:a januari 2015 (Naturvårdsverket 2014a).  
 
Det finns naturligtvis både för- och nackdelar med de ändrade bestämmelserna i dessa 16 
nationalparkerna. För mycket människor i ett naturområde påverkar naturen negativt samt att 
faunan kan störas (Remacha m.fl. 2011). Samtidigt mår människan bra av att vistas ute i naturen 
(Naturvårdsverket 2006). Turister får då möjligheten att tillsammans med en guide vistats i olika 
unika naturmiljöer i dessa berörda nationalparker. I samband med att det generella förbjudet mot 
kommersiell verksamhet upphävs kan detta generera fler arbetstillfällen. Om den hypotetiska 
aktören inte tar de berörda nationalparkernas skyddsregler på fullt allvar kan naturskyddets 
grundtanke komma att förstöras.  
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En av dessa 16 nationalparker där ändrade regler införts 1 januari 2015 är Sveriges nordligaste 
nationalpark – Vadvetjåkka (Naturvårdsverket 2014b). Parken uppskattas besökas enbart av ca 
500 personer varje år, trots den varierande och unika naturmiljön som återfinns i nationalparken 
Anmärkningsvärt i Vadvetjåkka är, förutom en mycket vacker natur, fågelfaunan som är artrik även 
om individantalet är lågt (Länsstyrelsen i Norrbotten 1997). Många av de omkring 100 svenska 
häckande fjällfåglarna hittas i Vadvetjåkka nationalpark. Orsakerna till detta är troligen den stora 
variation av naturtyper som förekommer i parken. Förutom kalfjäll finns i sydbranten en mycket 
frodig ängsbjörkskog samt ett mäktigt och omfattande deltaland med öppna vattenytor och 
myrvidder. Tack vare den stora variationen av miljötyper finner man häckande fjällfåglar som: 
Fjällripa (Lagopus muta), jaktfalk (Falco rusticolus), blåhake (Luscinia svecica), ringtrast (Turdus 
torquatus), smalnäbbad simsnäppa (Phalaropus lobatus), bergand (Aythya marila), smålom 
(Gavia stellata) och kungsörn (Aquila chrysaetos) bara för att nämna några (Länsstyrelsen i 
Norrbotten 1997). För att locka fågelturiser till ett otillgängligt område är förutsättningen att det 
finns s.k. rariteter i området (CBI 2011), så potentialen för fågelturism i Vadvetjåkka finns.  
  
1.2 Syfte och frågeställningar 
Mitt intresse för fåglar, naturskydd och en nyfikenhet på Sveriges nordligaste nationalpark ledde 
fram till val av ämne i denna studie. Syftet med undersökningen är dels att öka kunskapen om 
fjällfåglar, dels att undersöka potentialen för fågelturism i parken och samtidigt analysera om ökad 
turism och naturskydd kan arbeta ihop, där båda bidrar till en positiv utveckling. Detta kan främja 
besöksnäringen på ett hållbart sätt i Vadvetjåkka nationalpark. 
  
Undersökningen har genomförts med utgångspunkt i följande fyra frågeställningar: 
 

 Vilka fågelarter påträffas i de olika naturtyperna i och runt Vadvetjåkka nationalpark? 
 

 Hur bedrivs fågelturismen i Sverige? 
 

 Finns det någon potential att bedriva fågelturism i Vadvetjåkka nationalpark? 
 

 Vilka negativa respektive positiva effekter finns det med att bedriva organiserad 
naturturism i en nationalpark? 

 
Som ett tillägg till denna studie har en folder om Vadvetjåkka nationalpark utarbetats. Foldern 
finns i bilaga 7. Syftet med foldern är att beskriva och informera om parken som sådan, men också 
floran och faunan som återfinns i Vadvetjåkka. Alla bilderna är tagna under fältstudien.  
 

2. Metod och material 
 
2.1 Områdesbeskrivning 
Vadvetjåkka nationalpark är belägen i Kiruna kommun och ligger nordväst om Torneträsk.  
Nationalparken inrättades 1920 och har en yta på 26 kvadratkilometer. Naturen i parken är 
varierande bl.a. finns en av Sveriges djupaste kalkstensgrottor i området. Dessa grottor har bildats 
genom att kolsyrarikt vatten har frät sig ner i kalken vilket resulterar i att s.k. karst uppstår med 
hål, underminerade gropar och underjordiska vattendrag. I området förekommer mycket kalksten 
vilket gynnar kalkkrävande växter. Floran är artrik och många sällsynta växter återfinns i 
nationalparken, vilket var det främsta skälet till varför Vadvetjåkka anlades som ett skyddsområde 
(Länsstyrelsen i Norrbotten 1997). I parken ligger landets lägsta fjälltopp med glaciär på 
sluttningarna. Denna glaciär har utvecklats p.g.a. att klimaten påverkas mycket av det geografiska 
läget nära Atlanten. Vädret är generellt sett mulet och nederbördsmängderna är stora i form av 
regn på sommaren/hösten och snö på vinter. Många snölegor smälter aldrig bort under sommaren 
i området. Förutsättningen för att glaciärer skall bildas är att stora mängder snö kan samlas året 
om på ett och samma ställe för att sedan omvandlas till is. I Sverige är detta ovanligt, många av de 
glaciärer som återfinns ligger på en höjd av 1600 – 1700 m ö h men i Vadvetjåkka ligger glaciärer 
på ca 1200 m ö h. Under mitten och slutet av 1800 – talet bodde det en samisk familj i 
Cunuluoppal (deltalandet) där de röjde marken och slog vegetationen. Det gick även en färdväg 
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genom deltat mellan Bottenviken och Atlanten. I dagsläget använder Talma sameby 
nationalparken i form av sommarbetesland, men även norska samer utnyttjar området 
(Länsstyrelsen i Norrbotten 1997). Bosättningar av samer finns bl.a. nordväst om Vadvetjåkka i 
området Vadvevaras. I norr gränsar parken mot Norge och fjället omges, i väster och öster av djupa 
dalgångar med rinnande vatten. I väster där Vadvejohka rinner, har vattnet genom erosion skapat 
en mäktig kanjon, även spektakulära vattenfall finns. Liknande naturformationer finns även i den 
östra dalgången. 
 
2.2 Litteratur – och kartstudier 
En viktig del av arbetet var att träna på fågelläten samt få en större kunskap om fåglar i fjällen för 
att få så säkra observationer som möjligt under fältstudierna. Detta gjordes bl.a. genom att studera 
tidigare fågelobservationer samt fågelinventeringar som gjorts i fjällmiljöer. Två exempel på detta 
är de tidigare fågelobservationer som finns noterad i Vadvetjåkka nationalpark som gjorts av 
Länsstyrelsen i Norrbotten samt via Artportalen. Artportalen är en webbsida där privatpersoner, 
forskare m.m. kan rapportera in eller söka efter växter, svampar och djur. Rapportsystemet för 
fåglar utvecklas och förvaltas av Artdatabanken och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). 
Ekonomiskt stöd ges av Naturvårdsverket. Uppgifterna som rapporteras in används sedan i olika 
svenska naturvårdsinsatser (Artportalen 2014). Dessa tidigare fågelobservationer över Vadvetjåkka 
har sedan används för att jämföra med mina resultat. Innan fältundersökningarna ägde rum 
gjordes även kartstudier över området för att få en uppskattning över hur terrängen såg ut, 
vägvalen som skulle tas, potentiellt bra inventeringsplatser, samt få en topografisk variation på 
mina undersökningsområden. Detta gjordes med hjälp av Lantmäteriets fjällkarta DB6 Abisko. 
Även Lantmäteriets internetbaserade karttjänst studerades över Vadvetjåkka. I funktionen finns ett 
antal verktyg och med hjälp av dess kunde jag lägga ut transekterna, mäta ut dem och få fram GPS 
– koordinater (se bilaga 6). Vidare lades transekterna in på en GPS som användes i fältarbetet. 
 
Potentialen för fågelturism i Vadvetjåkka nationalpark bedömdes utifrån resultatet av 
fågelinventeringarna samt från några andra kriterier som är av vikt för fågelturism (CBI 2011). För 
att besvara hur fågelturismen ser ut i Sverige har litteraturstudie gjorts i form av 
informationsinhämtning från diverse rapporter, tidskrifter och hemsidor. Värt att notera är att det 
hittills inte finns någon forskning kring fågelturism i Sverige. Därför har jag tagit del av 
forskningen som bl.a. har gjorts i USA. Däremot har sökning via diverse hemsidor gjorts på natur- 
och fågelturism som visar de turistföretag i Sverige som erbjuder någon form av fågelsaktivitet (se 
tabell 3). 
 
Som tidigare nämnt har föreskrifterna i bl.a. Vadvetjåkka nationalpark ändrats. En del i 
examensarbete var därför också att sätta sig in Naturvårdsverket arbete med detta och hur dessa 
förändringar skulle kunna påverka naturen/fågelfaunan i Vadvetjåkka. 
 
2.3 Allmän Fältbeskrivning 
Fältundersökningarna bestod av fågelinventering för att identifiera vilka fågelarter som fanns i 
undersökningsområdet. Dessa undersökningar gjordes i olika naturmiljöer för att säkerställa den 
variation av fågelarter som lever i olika slags biotoper. Även undersökningar i form av vägval har 
gjorts p.g.a. att inga leder eller broar finns i nationalparken. Dagsturer gjordes från strategiskt 
placerade basläger. Dessa basläger flyttades 3 gånger, väster, öster och sydväst om nationalparken. 
Totalt sett vistades jag 12 dagar ute i fält, i och runt om nationalparken under perioden 1-12 juli 
2014. Linjetaxeringen gjordes under 4 dagar i nationalparken. Första och sista dagen under dessa 
12 dagar var resdagar där ingen större omfattning av fältarbete genomfördes. Temperaturen 
sommaren 2014 var en ovanligt varm sommar (se bilaga 1). Vädret under fältarbetet var generellt 
sett mycket varmt, svaga vindar samt lite nederbörd. Med tanke på den höga temperaturen som 
rådde var det för det mesta extremt påfrestande. Av den anledningen lades två vilodagar under 
fältstudien.  
 

2.4 Vägval 
Eftersom inga markerade leder finns i Vadvetjåkka nationalpark har vägvalsundersökningar gjorts 
i vissa delar av parken samt utanför parken. Bra observationsplatser för fågelskådning med 
tubkikare har kartlagts samt även förslag till tältplatser, markerade linjer finns markerade på en 
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karta (se bilaga 3). Vägvalen är tänkt att underlätta för fjällvandraren under sommartid. Under 
sensommaren/hösten finns det troligtvis fler tänkbara alternativa vägval, fler ställen finns 
säkerligen att korsa jokken på då vattenflödet inte är lika påtagligt. Värt att tänka på är att kartorna 
över Vadvetjåkka är lite missvisande. Jokken Vadvejohka är betydligt bredare och delar på sig fler 
gånger än vad som visas på kartan.  
 
För att ta sig till Vadvetjåkka nationalpark är det lättaste alternativet att utgå från den markerade 
leden som visar vägen till närheten av nationalparksgränsen i södra delen av parken. Denna 
markerade led är ca 10 km lång och ligger belägen vid norra delen av E10:an, mitt emot 
Kopparåsens järnvägsstation (se bilaga 2) Leden är relativ lätt att vandra och tar ca 4 – 5 timmar. 
Leden passerar en gångbro, sedan slutar den markerade leden och ytterligare en vandring på ca. 2 
km kvarstår tills man har kommit fram till nationalparksgränsen, gå sedan väster ut efter gångbron 
för att runda Vadvevaras på västra sidan. Terrängen på östra sidan av Vadvevaras är tämligen tät 
och svår, dessutom finns inte några bra ställen att vada över jokken vid östra sidan av Vadvevaras. 
Det är klokt att slå upp tältet vid nationalparksgränsen eller vid bron, vila för att sedan korsa 
jokken dagen därpå. Om vädret har varit varmt är det bäst att korsa jokken tidigt på morgonen 
eftersom vattendragen inte kommer vara lika stritt. Här finns två alternativ att korsa Vadvejohka. 
Det enklaste sättet att ta sig till nationalparken är att korsa vattendraget på nordvästra sidan av 
deltalandet Cunuluoppal. Vattendraget delar på sig och är därför mindre strömt. Det andra 
alternativet är att gå uppström längs med Vadvejohka för att sedan gå väster på berget Ribaknjunni. 
En djup kanjon och branta stup gör att man måste gå upp flera höjdmeter i väster där terrängen 
planar ut sig för att sedan gå ner mot vattendraget igen. Terrängen är dock vansklig, bl.a. återfinns 
många snölegor och under vissa snölegor är det djupa raviner/kalkstensgrottor? fallhöjden är 
många meter. Man bör därför vara observant. Området är dock mycket vackert och naturen känns 
orörd. Fågellivet är rikt väster om Vadvetjåkka och sluttningarna innehåller mycket intressant flora.   
 

Vadvetjåkka är en otillgänglig nationalpark och terrängen är tämligen tät och svår. Man bör ha 
någorlunda fjällvana eller vistas med någon som har det. Parken ligger i närheten av Atlanten vilket 
resulterar till att vädret generellt sett är dåligt, i form av hög nederbörd och dimma. Värt att tänka 
på är att telefontäckningen är dålig på de flesta ställena. Från den västra bron finns en nödstuga ca. 
4,5 km (fågelvägen) västerut och från östra bron finns det en nödtelefon ca. 5 km österut, även här 
fågelvägen. Det finns inga markerade leder till nödstugan eller nödtelefonen. Tänk alltid på 
säkerhetsaspekterna och använd fjällvett. 
 
2.5 Fågelinventering 
Det finns olika metoder för att inventera fåglar ute i fält beroende på vilket resultat inventeraren är 
ute efter. Svensk fågeltaxering som har ansvaret för de årliga fågelinventeringarna i Sverige 
rekommenderade att jag skulle använda mig utav den s.k. linjetaxeringen. Denna metod innebär 
att inventeraren förflyttar sig längs en utvald linje, en s.k. transekt, genom det utvalda 
undersökningsområdet. Inventeraren skall räkna och notera alla fågelarter som ses och hörs längs 
med transekten. För att inventeraren skall kunna navigera längs med transekten så noga som 
möjligt används vanligtvis kompass och karta eller GPS. Förflyttningen längs med transekten bör 
ha en hastighet på ca: 2 km/h om linjen är utsatt i skogsmark. I en mer öppen terräng kan en högre 
hastighet vara lämplig (Svensk fågeltaxering 2014). Denna metod tränades på Luossavaaraa i 
Kiruna innan inventeringarna ägde rum. 
 
Enligt Svensk fågeltaxering (2014) skall inventering av fjällfåglar göras mellan 15 juni till 5 juli. 
Fågelinventeringarna i Vadvetjåkka nationalpark gjordes mellan 2-5 juli med start mellan kl: 
06:00 och 10:00. Fågelinventeringar gjordes på nationalparkens sydtopp, i västra och östra del, 
nedanför sydbranten och i det stora deltalandet (se figur 1). Totalt inventerades 5 transekter, där 
varje transekt hade en längd på 2 km. Som tidigare nämnt valdes varje transekt systematiskt ut i 
olika höjder samt olika naturmiljöer för att öka chanserna att upptäcka fler fågelarter. En av 
transekten flyttades p.g.a. för brant terräng. Tanken var att den från början skulle gå vertikalt från 
söder till norr rakt upp i sydbranten, men istället valdes horisontell transekt flera höjdmeter ner i 
sydbranten. De 5 transekterna gick igenom fjällbjörkskog, ängsbjörkskog, kalfjäll samt myrmark 
(detaljerad områdesbeskrivning finns nedan). För översikt av transekterna samt 
undersökningsområden i Vadvetjåkka nationalpark, se figur 1.  
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Dessutom gjordes spontana fågelobservationer, i och runt om nationalparken under 4 dagar i 
samband med vägvalsundersökningarna. Utrustningen som användes i samband med 
fågelinventeringarna var: Handkikare, fågelbok, GPS, fjällkarta, kompass, penna, 
anteckningsmaterial, fågelläten i MP3 – spelare. Vid de spontana fågelobservationerna användes 
även tubkikare och kamera samt materialet som nämndes ovan. 
 
Nedan ges en kort områdesbeskrivning av de 5 transekter som användes för linjetaxeringen av 
fåglar: 
 

 
Figur 1. Undersökningsområdet i Vadvetjåkka nationalpark. Röd streckmarkering visar de inventerade transekterna i 
olika delar av parken. De 5 transekterna inventerades mellan perioden 2-5/7 2014. Varje transekt är numrerad i den 
ordning de inventerades. Varje transekt är 2 km lång. Kartan är utdragen ur Garmin basecamp, funktionstjänst 2014.  

 
 

 Transekt 1 (T1). Undersökningsområdet ligger beläget i västra delen av parken och utgörs 
till en början av frodig ängsbjörkskog där marken är fuktig och växtligheten rik. I väster 
rinner jokken Vadvejohka. Fjällbjörkskog är tät med inslag av död ved. På högre höjd 
domineras buskskiktet av dvärgbjörk (Betula nana), enbuske (Juniperus communis) samt 
olika viden. Här är marken delvis torr, men på sina ställen fuktig. Inslag av snölegor 
förekommer. Ovanför skogsgränsen förekommer branta sluttningar, men även peneplan 
förekommer. I slutet av transekten passeras ett vattendrag och en mindre ravin. Transekten 
startade på ca. 400 m ö h och avslutades på ca. 600 m ö h. 

 

 Transekt 2 (T2). Undersökningsområdet ligger beläget i det stora deltalandskapet - 
Cunuluoppal. Området domineras av myrmark som för det mesta var mycket fuktig och 
djupa vattenhålor förekommer. Partier av torrare och fastare mark återfinns bl.a. 
förekommer relativt stora ”öar” av fjällbjörkskog där även stora stenar och höga videsnår 
noterades. Växligheten i området domineras av typiska myrväxter, men oväntat rikliga 
bestånd av t.ex. vattenklöver (Menyanthes trifoliata), fjälltätört (Pinguicula alpina) samt 
olika orkidéer (Orchidaceae). Transekten låg nära sjöar och avslutades i ett meandrande 
vattensystem. Transekten låg på ca. 300 m ö h. 
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 Transekt 3 (T3). Undersökningsområdet är belägen nedanför fjällets sydbrant. 
Undersökningsområdet går genom en frodig ängsbjörkskog. Växtligheten är artrik och 
hyser flera storväxta arter bl. a. noterades nordisk stormhatt (Aconitum lycoctonum), stora 
bestånd av smörboll (Trollius europaeus), täta bestånd av fjällbjörk (Betula pubescens) etc. 
Terrängen är relativ brant, tät, fuktig och allmänt vansklig att gå i. Brutna träd återfinns 
vilket kännetecknar att laviner ofta går. På vissa områden är det mycket snö kvar. Inslag av 
död ved förekommer. Transekten låg på ca. 500 m ö h. 

 

 Transekt 4 (T4). Undersökningsområdet ligger beläget i den östra sidan av Vadvetjåkka och 
utgörs till en början av relativ fuktig fjällbjörkskog. Ganska så fort blir marken väldigt torr 
och fjällbjörkarna växter glest. Till skillnad från västra sidan (transekt 1) är detta område 
mer likt en hedbjörkskog än ängsbjörkskog. Växtligheten är fattig och inslag av död ved 
återfinns. På kalfjället domineras terrängen av ris, viden samt en. Blockhav finns. 
Transekten ligger nära ett vattendrag och en ravin. För det mesta är terrängen brant, men 
plana ytor finns. Transekten startade vid ca. 500 m ö h och avslutades på ca. 700 m ö h. 

 

 Transekt 5 (T5). Undersökningsområde ligger beläget på hög höjd, enbart ovanför 
skogsgränsen. Kalfjället dominerades av stenblock och förekomsten av t.ex. enbuskar, ris 
och dvärgbjörk är ringa till en början, men riktigare i slutet av transekten. Marken är för det 
mesta torr. Snölegor förekommer väster och öster om transekten vilket gör marken lite mer 
fuktig. Terrängen är till viss del kuperad och mindre klippavsatser förekommer på sina 
ställen. Mjukare former på terrängen finns. Transekten startade på ca. 1100 m ö h och 
avslutades på ca. 900 m ö h.   
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3. Resultat 
 
3.1 Fågelinventeringar 

 
3.1.1 Linjetaxering 
Totalt observerades 23 arter i de fem transekter (se tabell 1). Bergfink (Fringilla montifringilla) var 
den art som observerades flest gånger med 19 individer. Lövsångare (Phylloscopus trochilus) 
hamnade på andra plats med 17 individer följt av ängspiplärka (Anthus pratensis) med 16 individer. 
Totalt sett observerades 183 individer av samtliga 23 arter. I transekt 1 noterades flest arter, 14 
stycken medan i transekt 5 noterades minst, 9 arter. Noterbart är att fjällvråk (Buteo lagopus) 
observerades 8 gånger och i samtliga transekter förutom transekt 2 i Vadvetjåkka. Troligtvis 
handlar det inte om 8 olika individer av fjällvråk. Det antalet noterade fjällvråkar skall därför ses 
som ett mått på hur ofta arten uppehåller sig i området. I transekt 3 och 5 var det tillsammans 6 
individer av tättingar som inte kunde artbestämmas.  
 

 

Art T1 T2 T3 T4 T5 Summa 

bergfink (Fringilla montifringilla) 6 2 8 3  19 

lövsångare (Phylloscopus trochilus) 7 2 6 2  17 

ängspiplärka (Anthus pratensis) 5   5 6 16 

stenskvätta (Oenanthe oenanthe) 3 1  3 9 16 

gulärla (Motacilla flava) 2 5 4 4  15 

rödvingetrast (Turdus iliacus) 5 1 6 3  15 

björktrast (Turdus pilaris) 2  5 7  14 

gråsiska (Carduelis flammea) 7  1 3 3 14 

fjällvråk (Buteo lagopus) 2  1 3 2 8 

ringtrast (Turdus torquatus) 3  4   7 

blåhake (Luscinia svecica)  2 2 1  5 

ljungpipare (Pluvialis apricaria)    2 2 4 

tornfalk (Falco tinnunculus) 2    2 4 

svartvit flugsnappare (Ficedula hypoleuca) 1  3   4 

rödbena (Tringa totanus)  4    4 

gluttsnäppa (Tringa nebularia)  3    3 

korp (Corvus corax)  1   2 3 

fiskmås (Larus canus)  2    2 

dalripa (Lagopus lagopus) 2     2 

kricka (Anas crecca)  2    2 

kråka (Corvus corone)  1    1 

fjällripa (Lagopus muta)     1 1 

gök (Cuculus canorus) 1     1 

okänd tätting   4  2 6 

Antal arter 14 12 11 11 9 23 

Antal individer 48 26 44 36 29 183 

Tabell 1. Artlista över samtliga fågelarter samt individantal som observerades under perioden 2-5/7 2014 i Vadvetjåkka 
nationalpark i respektive transekt (T1 – T5) samt totalt.  
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3.1.2 Spontana fågelobservationer 
Spontana fågelobservationer ägde rum i samband med vägvalsundersökningarna, i och strax 
utanför nationalparksgränsen (se bilaga 3). Många av de arter som finns presenterad i tabell 1 
noterades även under de spontana fågelobservationerna, men valdes att inte tas med i tabell 2. 
Risken för dubbelräkning av diverse individer var stora eftersom de spontana fågelobservationerna 
gick i närheten av de vägval som de inventerade transekterna. I tabell 2 presenteras därför enbart 
de fågelarter som inte observerades i samband med linjetaxeringarna. Fågelobservationerna ägde 
rum på olika höjder samt i olika naturmiljöer. Enligt min bedömning var även här individantalet 
lågt, men mångfalden av antal arter hög. Totalt observerades 20 fågelarter och 65 individer, 7 av de 
65 individer kunde inte artbestämmas. De 3 vanligaste arterna var: rödstjärt (Phoenicurus 
phoenicurus), bofink (Fringilla coelebs) och hökuggla (Surnia ulula). Noterbart är andelen 
hökugglor som observerades. Precis som fjällvråk har hökugglor en tendens att röra sig över stora 
områden. Troligtvis är det därför inte 5 individer av hökuggla som observerades, utan precis som 
för fjällvråk skall detta ses som ett mått på hur ofta arten i fråga rör sig över området. Noterbart är 
också antal rariteter som observerades såsom: jaktfalk (Falco rusticolus), smalnäbbad simsnäppa 
(Phalaropus lobatus) och svartsnäppa (Tringa erythropus).  
 
Tabell 2. Artlista över fågelarter samt individantal som noterades under de spontana fågelobservationerna som 
genomfördes i och runt om Vadvetjåkka nationalpark under perioden 8-11/7 2014. Observationerna presenteras i 
biotopindelningen: Under skogsgränsen samt ovanför skogsgränsen.   
 

 
Art 

Under  
skogsgränsen 

Ovanför  
skogsgränsen 

 
Summa 

rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus) 6  6 

bofink (Fringilla coelebs) 6  6 

hökuggla (Surnia ulula) 5  5 

strömstare (Cinclus cinclus) 4  4 

grönbena (Tringa glareola) 4  4 

bläsand (Anas penelope) 4  4 

smålom (Gavia stellata) 4  4 

skata (Pica pica) 2 2 4 

sävsparv (Emberiza schoeniclus) 3  3 

fjällpipare (Charadrius morinellus)  3 3 

knipa (Bucephala clangula) 3  3 

vigg (Aythya fuligula) 2  2 

sjöorre (Melanitta nigra) 2  2 

enkelbeckasin (Gallinago gallinago) 2  2 

jaktfalk (Falco rusticolus)  1 1 

stenfalk (Falco columbarius)  1 1 

smalnäbbad simsnäppa (Phalaropus lobatus) 1  1 

bergand (Aythya marila) 1  1 

rödhake (Erithacus rubecula) 1  1 

svartsnäppa (Tringa erythropus) 1  1 

okänd tätting 3 4 7 

Antal arter 18 5 20 

Antal individer  54 11 65 
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3.2 Fågelturism i Sverige 
Fågelturism är brett begrepp, men i grund och botten handlar det om fågelintresserade människor 
som reser lokalt, nationellt eller internationellt för att fågelskåda. Av egna erfarenheter t.ex. vid 
fågelskådning och vid arbete som guide vid Ottenby fågelstation och i enlighet med CBI (2011) 
upplever jag att gruppen fågelskådare är en mångfacetterad grupp. Ungdomar, kvinnor och män i 
alla åldrar ingår i denna grupp (Cordell m.fl. 2002). Graden på fågelintresset varierar inom 
gruppen fågelskådare. Det finns allt ifrån människor som utövar fågelskådning som hobby t.ex. 
fågelmatning, observerar i närområdet till dem som gör det till en sport, genom att resta runt i hela 
världen för att få se så många fågelarter som möjligt (CBI 2011). 
 
Sökning via internet på natur- och fågelturism visar att de turistföretag i Sverige som erbjuder 
någon form av fågelsaktivitet erbjuder detta vanligen i kombination med annan naturturism (se 
tabell 3). Det finns även naturföretag som specialiserar sig på fågelskådningsturism i Sverige. Ett 
exempel på detta är företaget Birdsafari Sweden, som är ledande i Sverige när det gäller 
fågelskådningsturism. Majoriteten av de utländska turisterna som Bridsafari Sweden guidar består 
av fågelentusiaster som kommer till Sverige för att observera fågelarter som inte finns i deras 
respektive land (Sveriges television 2011). Förutom privata företag som främjar fågelskådning finns 
det många olika föreningar och organisationer i Sverige vars syfte är att förmedla och utforska den 
svenska fågelfaunan. Exempel på detta är Sveriges ornitologiska förening (SOF) vilket är en 
nationell organisation med ca 11 000 medlemmar. Föreningen, som startade redan på 1940 – talet, 
stärker fågelskyddet och arbetar för en livskraftig biologisk mångfald. Detta görs bl.a. genom 
forskning, restaurering av fågelsjöar och artskydd (SOF 2014a). SOF äger och bedriver också den 
välbesökta fågelstationen – Ottenby, som ligger på Ölands södra udde. Ringmärkning av fåglar är 
något som präglar Ottenby fågelstation och många turister får på nära håll uppleva hur och varför 
man ringmärker fåglar. Över 1000 vuxna och barn guidas årligen på stationen (SOF 2011c). SOF 
äger och bedriver även resebyrån Avifauna, som startade 1985. Genom Avifauna får turister 
möjligheten att följa med på guidade fågelresor i hela världen. Pengarna som resebyrån får in 
genom resorna används därefter till diverse fågelskydd i hela världen (SOF 2011b).  
 
 
 

Aktörer Utgångspunkt Aktiviteter 

ATI Mountain 
Experience  

Jämtland Uggleguidning, kajakpaddling, naturvandring  

Avifauna  Öland 
 

Fågelguidning, fågelresor, fotoresor m.m. 

Birdsafari Sweden Västerås och norra 
Västmanland  

Örn- och tjäder, orre, duvhöksgömsle. Diverse 
fågelresor i Sverige samt internationellt  

Grand Five 
 

Skåne Björngömsle, lodjursafari, orre- och 
tjäderskådning m.m. 

Hamra Vild Dalarna  Björngömsle, örngömsle, slädhundsafari, jakt 
m.m. 

Landskapet JO Nordöstra Skåne Fågelguidning, örn- och tran, malsafari 

Lilla Karlsö Utanför Gotland Fågelguidning, naturvandring 

Nordic Safari Västmanland Smålom- och tjäder, orrgömsle, Ugglesafari, 
vargsafari m.m.   

Svensk 
rovdjursturism 

Södra Hälsingland Björn- och örngömsle 

Vilda Malmö 
 

Skåne Fågel- och fladdemus, fjärils, 
trollsländeguidning m.m. 

Wild Sweden  Västmanland 
 

Fjällrävs- och uggle, bäver, älgsafari m.m.  

WildShots Sweden 
AB 

Västerbotten 
 

Fågelguidning, Storlom- och örn, tjäder, 
orrgömsle, kanotpaddling m.m. 

Tabell 3. Nedan presenteras diverse naturföretag som kombinerar fågelskådningsturism med annan naturturism i olika 
delar av Sverige. Utgångspunkten samt vilka naturaktiviteter som erbjuds finns även listad. 
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3.3 Fågelturism i Vadvetjåkka 
Potentialen att locka turister till fågelskådning i Vadvetjåkka nationalpark kommer jag bl.a. 
bedöma utifrån resultatet av fågelinventeringarna samt de spontana fågelobservationerna. Mina 
resultat visar på att individantalet var lågt, men att det finns en bred variation av olika typer av 
fågelarter i Vadvetjåkka nationalpark. Detta är naturligtvis en förutsättning för eventuell 
fågelturism, att det helt enkelt finns fåglar att observera (CBI 2011). Besöker man parken under 
vår/sommar som fågelintresserad är chanserna stora att få syn på attraktiva häckande fjällfåglar 
som t.ex. svartsnäppa, hökuggla, ringtrast, blåhake, kungsörn, smålom, smalnäbbad simsnäppa, 
fjällripa och jaktfalk. Har man tur får man dessutom uppleva en riktig raritet, nordsångare 
(Phylloscopus borealis), som enbart häckar i de absolut nordligaste delarna av den Svenska 
fjällkedjan (Svensson m.fl. 2009a). Enligt CBI (2011) är det ofta specifika arter för ett särskilt 
område som efterfrågas av fågelturister. Naturturismen är, som tidigare nämnt på frammarsch och 
eftersom de som söker naturupplevelser ofta också är intresserade av fåglar, så finns en potential 
för fågelturism i parken. Många företag kombinerar fågelturism idag med annan naturturism 
(tabell 3). Vilket är en viktig faktor för fågelturism som produkt (CBI 2011). Att erbjuda en 
kombination av naturupplevelser skulle kunna fungera alldeles utmärkt i Vadvetjåkka, t.ex. – 
fågelskådning i kombination med utforskning av fjällflora och/eller kalkstensgrottorna. En mer 
inriktad naturturism i form av fågelskådningsturism passar dock för ”fågelentusiasten” (CBI 2011). 
 
I och med att möjligheterna nu också finns att bedriva kommersiellt verksamhet i Vadvetjåkka 
menar Naturvårdsverket (2014c) att man kan förvänta sig att landskapet och parkens naturvärden 
kan bli intressanta för människor som besöker Abisko – och Riksgränsenområdet. De lokala 
aktörerna t.ex. STF (Svenska Turistföreningen), Björkliden Fjällby samt andra små turistföretag 
bedriver i dagsläget redan kommersiell verksamhet runt om Vadvetjåkka. Dessa aktörer kan 
komma att lägga sina guidade verksamheter även i parken (Naturvårdsverket 2014c).  
 
Fågelskådning handlar inte bara om vilka fågelarter man kan observera. Naturupplevelsen kan 
också vara en viktig del för fågelturisten (CBI 2011). Naturupplevelsen i Vadvetjåkka nationalpark 
känns vild, i den meningen att naturen är oexploaterat om man t.ex. jämför med Abisko 
nationalpark, som ligger i närheten. I Vadvetjåkka återfinns inga leder, stugor, broar eller andra 
bekvämligheter, området är verkligen skyddat och orört. Vadvetjåkka nationalpark kan erbjuda en 
riktig vildmarkskänsla i kombination med fågelskådning. 
 
3.4 Positiva och negativa effekter av naturturism 
Enligt propositionen 2009/10:238 Framtidens friluftsliv, som lades fram av svenska regeringen 
vill man främja besöksnäringen i form av naturturism och regional utveckling. Enligt regeringen 
har naturturismen stor betydelse för hälsa, rekreation och regional utveckling (Naturvårdsverket 
2014c). Därför fick Naturvårdsverket tillsammans med Länsstyrelsen i uppdrag av den borgliga 
regeringen 2012 att se över föreskrifterna i 16 av de 29 nationalparker som finns i Sverige. 
Vadvetjåkka är en av dessa nationalparker där förändringarna i föreskrifterna är aktuella. I 
praktiken innebär förändring av föreskrifterna att förbudet mot kommersiell verksamhet ska 
upphävas och istället möjliggöras. Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Norrbotten har även sett 
över andra föreskrifter och bestämmelser i Vadvetjåkka för att bl.a. möjliggöra friluftslivet utan att 
naturmiljön påverkas negativt. Genom att göra det lättare för diverse aktörer att bedriva 
kommersiell verksamhet i Vadvetjåkka nationalpark tror man att effekterna av detta resulterar till 
att besöksnäringen stärks. Detta genom att oerfarna fjällvandrare, tillsammans med en guide, kan 
känna sig trygga och uppleva den otillgängliga nationalparken på ett säkert sätt (Naturvårdsverket 
2014c). Enligt Naturvårdsverket är Vadvetjåkka nationalpark ett viktigt område för Talma sameby, 
som bl.a. bedriver renskötsel i området. Detta har man tagit hänsyn till och förbudet mot 
kommersiell verksamhet tas visserligen bort, men ersätts istället av s.k. tillståndsplikt. 
Tillståndsplikt krävs för att genomföra organiserade turer eller andra organiserade aktivitet fler än 
3 gånger per år eller med fler än 35 deltagande (Naturvårdsverket 2014a). 
 
Men samtidigt finns det forskning som pekar på att för många människor i ett naturområde 
påverkar djurlivet på ett negativt sätt. I flera forskningsstudier som finns publicerad i tidskriften 
The Journal of Environmental Management (Remacha m.fl, Rochelle m.fl. 2011) har man studerat 
om gruppstorleken kan vara en avgörande faktor för att faunan kan påverkas av människans 
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närvaro i ett naturområde. Utomhusaktiviteter som människor ofta anser vara ofarligt t.ex. 
vandring, cykling eller naturfotografering kan få negativa konsekvenser för djurlivet. Störda djur 
avbryter ofta tillfälliga viktiga aktiviteter såsom matning eller uppfödning av ungarna. Detta kan 
resultera i att häckningsframgången minskar. Om störningshändelserna sker kontinuerligt och är 
starka kan djuren överge området, vilket kan påverka populationstrenden på sikt i det drabbade 
området (Remacha m.fl. 2011). En annan studie publicerat av samma tidskrift som nämndes ovan 
bekräftar den negativa trenden på djurlivet som orsakas av naturturism. Studien är gjort enbart på 
fåglar. Naturbaserad turism och andra rekreationsverksamheter har visat sig förändra fysiologin 
och beteenden på fåglar. Fåglarnas temperatur, puls och stresshormoner förändras. Man har även 
sett att beteendet förändras på de drabbade fåglarna i form av födosök, vaksamheten m.m. Antalet 
framgångsrika häckningar kan därför komma att minska och påverkar fåglarnas population 
(Rochelle m.fl. 2011).  
 
I många nationalparken i Sverige har anläggningar i form av vindskydd, övernattningsstugor och 
slalombackar m.m. byggts ut och på så sätt exploaterat parken trots att huvudsyftet med att 
anlägga en nationalpark är att bevara naturen i dess naturliga skick, värna om biologisk mångfald 
och skydda området för eventuell exploatering (Länsstyrelsen i Norrbotten 2011). 
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4. Diskussion 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka vilka fåglar som finns i Vadvetjåkka 
nationalpark, hur fågelturism bedrivs i Sverige och om det finns en potential för fågelturism i 
nationalparken. Dessutom gjordes en analys av vilka effekter fågelturism kan ha på ett område med 
höga naturvärden. Vid fågelinventeringen samt de spontana fågelobservationerna, som ägde rum 
under 12 dagar sommaren 2014 i och runt Vadvetjåkka nationalpark observerades 43 fågelarter och 
tillsammans 248 individer (se tabell 1 och 2). Detta upplever jag som en indikation på att fågellivet 
är artrikt, men att individantalet är lågt för de vanligaste arterna som förekommer i fjällmiljö. 
Internationella studier på fågelturism indikerar att fågelskådning är en mycket populär 
naturaktivitet (Cordell m.fl. 2002, CBI 2011). I Sverige finns inte någon forskning på fågelturism, 
men det finns en rad olika naturföretag som bedriver diverse fågelguidningar i kombination med 
andra naturaktiviteter (se tabell 3). För att locka fågelturiser till ett otillgängligt område är 
förutsättningen att det finns s.k. rariteter i området (CBI 2011), så potentialen för fågelturism i 
Vadvetjåkka finns. Naturturismen är inte alltid bra för naturen (Remacha m.fl. 2011), men bedriver 
man det på ett ekologiskt och hållbart kan naturturism och naturskydd kan arbeta ihop, där båda 
bidrar till en positiv utveckling (Länsstyrelsens i Norrbotten 2011).  

 
4.1 Fågelinventeringarna 
Det vanligaste arterna vid fältundersökningen i Vadvetjåkka såsom bergfink, lövsångare, 
ängspiplärka, stenskvätta (Oenanthe oenanthe) och gråsiska (Carduelis flammea) hade ett 
individantal på mellan 14 och 19 i samtliga 5 transekter upplever jag som ett lågt individantal. 
Totalt sett såg jag enbart 2 dalripor samt 1 fjällripa under linjetaxeringen, vilket jag också upplever 
som lågt. Däremot var antal noterande fjällvråkar samt hökuggla höga. Vissa fågelarter är mindre 
rörliga medan andra mer rörliga och förekommer därför inom betydligt större områden t.ex. 
fjällvråk och hökuggla. Därför kan antalet individer indikera som vanliga eller ovanliga. Som 
tidigare nämnt är detta troligtvis inte just 8 individer med fjällvråk samt 5 individer med hökuggla. 
Samma individer på fjällvråk kan ha observerats under samtliga berörande transekter. Däremot 
gjordes säkra observationer av 4 olika individer av fjällvråk i parken. Detta eftersom dessa 
fjällvråkar observerades i par och häckningsplatsen kunde tydligt noteras på två olika områden i 
parken. Då det gäller hökuggla kan jag säkert säga att två olika individer observerades. 
Anledningen till varför individantalet var lågt i min undersökning kan beror på flera faktorer. En 
förklarning kan bero på att jag utförde fältarbetet relativ sent i förhållande till när det är som bäst 
att inventera fåglar i fjällen. Enligt Svensk fågeltaxering (2014) rekommenderas att man inventerar 
fåglar i fjällmiljö mellan perioden 15 juni till 5 juli. Och som tidigare nämnt började jag fältarbetet 1 
juli som sedan avslutades 12 juli. Våren och sommaren 2014 var en ovanligt varm period (bilaga 1). 
Detta kan ha resulterat i att fåglarna i fjällen häckade tidigare än normal vilket i sin tur innebar att 
de hade fullt upp med skötseln av ungarna. Fåglarna är då skygga och svårare att upptäcka. Hade 
en tidigare fältstudie ägt rum i parken är det möjligt att fler individer samt fler fågelarter hade 
observerats.  
 
Några tidigare fågelinventeringar har inte gjorts i parken och Svensk fågeltaxering har inga 
standardrutter i parken (Backe, Muntl). Däremot har tidigare fågelobservationer gjorts, dock inte i 
någon större utsträckning.  De tidigare fågelobservationerna går främst att hitta via Artportalen, 
där privatpersoner, forskare m.m. har observerat fågelfaunan i parken. Totalt sett finns det 67 
observerade fågelarter från perioden 1955 - 2014 i själva nationalparken (se bilaga 4). Men antalet 
observerade fågelarter, i och strax utanför nationalparken är 76 arter (se bilaga 5). Som tidigare 
nämnt observerades 43 fågelarter under fältstudien. I en jämförelse med fågelobservationerna via 
Artportalen med mina resultat finns 41 observerade fåglar som även har noterats av andra 
privatpersoner. De två arter som inte har observerats av andra privatpersoner, i eller strax utanför 
parken, via Artportalen är arterna: rödhake och jaktfalk. Anledningen till varför inte andra 
personer har observerat jaktfalk beror med stor säkerhet på att arten är en sällsynt art och 
uppskattningsvis finns det ca 110 par i Sverige (Ottosson m.fl. 2012). När det gäller rödhake, så är 
visserligen beståndet god i Sverige (ca. 3 800 00 par), men tätheterna av arten är betydligt lägre i 
nordligaste Norrland samt längs fjällkedjan. Däremot förekommer arten sporadiskt i 
fjällbjörkskogen (Ottosson m.fl. 2012). Man kan även konstatera att det finns fler fågelarter 
observerade i Artportalen än vad som visas i mina resultat. Under linjetaxeringen var arterna: 
bergfink, lövsångare, ängspiplärka och stenskvätta, i nämnd ordning, de 4 vanligaste fågelarterna i 
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Vadvetjåkka. Då det gäller artantal kan detta resultat jämföras med tidigare inventerade resultat av 
arterna som nämndes ovan. I undersökningsområdet Ridonjira (41 ha), som ligger i Abisko 
nationalpark, har man inventerat fåglar i fjällbjörksregionen under perioderna 1982 – 1993 och 
1995. Resultatet av studien visar tydligt att lövsångare och bergfink var de vanligaste 
förekommande arterna under alla inventeringsåren. Lövsångare hade ett medeltal på 29,85 
individer per år och bergfink ett medeltal på 23,31 individer per år (Svensson, 2011b). I 
undersökningsområdet Påtjujaure (130 ha), som även är belägen i Abisko nationalpark (ca. 3 km 
väster om Abiskojaure) har man inventerat fåglar på högre höjder (mellan 780 - 910 m). Resultatet 
visar att ängspiplärka och stenskvätta var de vanligaste förekommande arterna i 
undersökningsområdet mellan perioderna 1982 – 1990, 1992 – 1993 och 1996. Ängspiplärka hade 
ett medeltal på 35,17 individer per år och stenskvätta 14,83 individer per år (Svensson, 2011b).  
 
Även Länsstyrelsen i Norrbotten har gjort fågelobservationer och i bevarandeplanen, Natura 2000 
(Länsstyrelsen i Norrbotten 1997) står det: ”Deltalandets fågelliv är artrikt även om 
individantalet är lågt”. Det låga individantalet har alltså noterats även av Länsstyrelsen i 
Norrbotten. I bevarandeplanen nämner också Länsstyrelsen i Norrbotten att 19 fågelarter kan 
påträffas i Vadvetjåkka (Länsstyrelsen i Norrbotten, 1997). De flesta av arter som står i 
bevarandeplanen noterades under fältarbetet förutom arterna: Sävsångare (Acrocephalus 
schoenobaenus), snösiska (Carduelis hornemanni), snösparv (Plectrophenax nivalis), mossnäppa 
(Calidris temminckii), stjärtand (Anas acuta) och fjälluggla (Bubo scandiacus). Anledningen till 
varför de inte observerade under fältarbetet kan bero på att dessa arter är sällsynta och bestånden 
relativ få (Svensson m.fl. 2009a). Under fältarbetet kunde totalt 13 individer av tättingar inte 
artbestämmas. Det kan ha varit någon utav de 3 första fågelarterna som nämndes ovan.  
 
En generell förklaring till det låga individantalet i Vadvetjåkka nationalpark kan kopplas till 
resultatet av en nyligen framställd studie på fjällfåglar (Lehikoinen m.fl. 2013). I denna studie, som 
är framtagen av forskare från Sverige, Norge och Finland, har man gemensamt tagit fram 
fågelövervakningsdata över hela den Skandinaviska fjällskedjan under åren 2002 – 2012. Enligt 
studien har 9 av de 14 vanligaste häckande fjällfåglarna minskat kraftigt i antal i hela den 
Skandinaviska fjällskedjan. I Sverige har individantalet hos 8 av 13 arter minskat och värst drabbad 
är Norge med en minskning av individantalet hos 8 av 10 fågelarter. Studien indikerar även att 
populationstrenderna inte skiljer sig åt för fågelarter som återfinns i fjällbjörkskogen respektive 
kalfjället. Minskningen beror med stor sannolikhet på det allt varmare klimatet (Lehikoinen m.fl. 
2013). 
 
4.2 Fågelturism  
Eftersom det inte finns någon fågelforskning kring fågelturismen i Sverige har jag tagit del av 
internationella studier där intresset för denna typ av forskning är betydligt större. Forskning 
bedrivs främst i USA, där en rad olika undersökningar kring förändringar, intresse samt vilka 
parametrar som styr fågelturismen har kartlagts sedan 1980 – talet (CBI 2011). Varje femårsperiod 
kartlägger diverse företag, myndigheter, privata organisationer och föreningar gemensamt 
människors rekreationsvanor i USA (Cordell m.fl. 2002). Totalt sett har man kartlagt 51 olika 
naturaktiviteter som den amerikanska befolkningen ägnar sig åt och, på nummer 15 i den listan 
ligger fågelskådning. Figur 2 visar tydligt hur fågelintresset i Amerika har ökat dramatiskt sedan 
början av 1980 – talet, i både antal procent samt antal miljoner som ägnar sig åt fågelskådning. 
Gruppen fågelskådare har nästan tredubblats sedan början 1980, från 12 procent 1983 till 33 
procent år 2001. Studien är baserad på människor som är 16 år eller äldre och enligt studien 
fortsätter fågelintresset att öka och är på väg att bli den populäraste naturaktiviteten i USA (Cordell 
m.fl. 2002). Tittar man på forskning som gjorts lite mer nyligt ser man liknande tendenser på 
utvecklingen. Länder som Storbritannien och USA är ledande i form av företag som arrangerar 
guidade fågelresor, men också ledande i form av antal fågelintresserade personer (Kronenberg 
2014). Under 2011 var det 46,7 miljoner människor som observerade fåglar i USA, 88 % av dem 
observerade vilda fåglar runt hemmet och 38 % reste hemifrån (Kronenberg 2014). I 
Storbritannien har man beräknat att mer än 6 miljoner människor engagera sig i fågelskådning 
varje par veckor (Kronenberg 2014, CBI 2011). Dessutom reser allt fler människor till avlägsna 
platser, där ofta lokalguider hyrs in för att visa turisterna exotiska fågelarter. 
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Fågelskådare använder mycket av samma infrastruktur och bekvämligheter som andra turister 
(vägar, loger m.m.). Fågelskådare tenderar också att söka sig till där fåglarna är, vilket betyder att 
de ofta söker sig dit ingen infrastruktur är tillgänglig. Det som lockar vissa av fågelturisterna är 
fågelarter som klassas som ”rariteter” vilket har en hög inverkan antalet besökare (Kronoberg 
2014). Att bekvämligheter inte finns i Vadvetjåkka nationalpark kan naturligtvis upplevas både 
som positivt och negativt av människor beroende på vad man som turist är ute efter. Vissa turister 
vill ha tillgång till övernattningsstugor och leder medan andra föredrar den genuina vildmarken 
(Kronoberg 2014). För de som vill ha det lite mer bekvämt kan det innebära att de hypotetiska 
aktörer har svårt att locka dem till Vadvetjåkka, men det ökar däremot chanserna att locka dem 
som är ute efter en mer vildmarkskänsla (CBI 2011). Vadvetjåkka är en otillgänglig nationalpark i 
form av det geografiska läget, men också i form av den allmänt svåra terrängen i parken. Att besöka 
nationalparken görs inte över en dagstur. Med detta sagt kan terrängen samt den höga 
nederbörden som råder i området avskräcka en del fågelskådare att besöka nationalparken. De 
väljer troligen att besöka Abisko nationalpark som är betydligt mer lättillgängligt i form av leder, 
övernattningsstugor, vindskydd och fågeltorn.  

 
4.3 Turismens påverkan 
Som tidigare påpekat finns det både positiva samt negativa aspekter på att bedriva kommersiella 
verksamheter i ett skyddat område såsom Vadvetjåkka. En ökad turism kan bidra till en positiv 
utveckling i ett skyddat område (Zettersten 1991). Människor får en möjlighet att tillsammans med 
en guide känna sig trygg att få vistas i dessa skyddade områden som ofta är otillgängliga. Detta kan 
i sin tur bidra till att deltagarna får en ökad förståelse till varför den biologiska mångfalden är 
viktigt att bevara (Länsstyrelsen i Norrbotten 2011). Därför är det ytterst viktigt att den hypotetiska 
arrangören förmedlar rätt kunskaper såsom allemansrätten, naturskydd samt varför den biologiska 
mångfalden är viktig att bevara (Länsstyrelsen i Norrbotten 2011). Jobbtillfällen kan skapas i och 
med ändringen av nationalparksföreskrifterna och den ekonomiska tillväxten kan i sin tur öka i de 
berörda områdena. Naturturismen kan också ha en negativ inverkan på djurlivet, naturmiljön m.m. 
Risken för slitages på känslig natur ökar, fåglar och andra djur som är vana att få människor vistas 
i områdena kan påverkas negativt av ökad turism (Remacha m.fl, Rochelle m.fl. 2011). Intrång i 
nationalparken, i from av att anläggningar byggs, kan komma att bli aktuell i framtiden för att 
underlätta för turismen (Naturvårdsverket 2014c). Detta skulle förstöra den genuina 
vildmarkkänslan, naturmiljön skadas samt att t.ex. fåglarnas häckningsplatser minskas. Det finns 
många exempel på diverse intrång i många av Sveriges nationalparker. Sarek, Stora Sjöfallet, 
Muddus – och Abisko nationalpark för att nämna några (Naturvårdsverket 1989). Abisko 
nationalpark är ett bra exempel på en nationalpark som har anpassats och utformats allt mer 
utifrån ökad turism. I och med att förbjudet mot kommersiell verksamhets upphävs och istället 
möjliggörs kan detta även ses som ett intrång. Framförallt om den ökade naturturismen skulle visa 

Figur 2. Det växande fågelintresset i USA (Cordell m.fl. 2002) 
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sig vara allt för skadligt för naturmiljön och dess djurliv. För att minska risken för detta är det 
viktigt att Naturvårdsverket tillsammans med berörande Länsstyrelser, turistföretagen och 
lokalbefolkningen ha ett bra samarbete då det gäller utvecklingen av de nya föreskrifterna. Skulle 
den ökade naturturismen visa sig vara allt för påfrestande och ha allt för negativ påverkan på 
naturen samt djurlivet måste föreskrifterna ses över än en gång  
 
Huruvida ökad naturturism i form av fågelturism skadar naturområdet och/eller fågelfaunan i 
Vadvetjåkka nationalpark bedömer jag som möjliga, men små. Så länge man som fågelskådare 
håller sig inom rimliga avstånd och inte går allt för nära ett fågelbo samt att aktörerna respekterar 
nationalparkens syfte och mål kan detta resultera till en positiv utveckling (Zettersten 1991). Ett 
stort ansvar vilar därför i aktörernas händer. De skall se till att deltagarna använder sunt förnuft, 
men också att aktörerna själva tar ett stort ansvar och håller sig inom de regler och ramar som 
råder. Om allt för många människor vistas inom samma område kan detta givetvis resultera till att 
vissa fågelarter drabbas negativt (Rochelle m.fl. 2011). Det finns fåglar i Vadvetjåkka som är 
markhäckande, ett exempel på detta är arten ängspiplärka (Anthus pratensis). Under 
inventeringen noterades flera fågelbon på marken av denna art, vissa var mer undangömda, än 
andra (Svensson 2009a). Är man inte observant finns risken att man som fjällvandrare råkar 
trampa sönder boet och skadar på så sätt äggen/fågelungarna. Men den viktigaste faktorn som 
skulle kunna skada naturområdet/fågelfaunan, är enligt mig om diverse anläggningar anläggs i 
parken såsom fågelskådningstorn, vindskydd eller andra bekvämligheter. Risken finns att 
närliggande häckande fåglar störs av detta samt att valet av häckningsplatser begränsas för vissa 
fågelarter (Remacha m.fl, Rochelle m.fl. 2011). Som tidigare nämnt är Vadvetjåkka helt 
oexploaterat i dagsläget (Naturvårdsverket 2014b). Min förhoppning är att detta kvarstår och att 
anläggningar inte byggs ut för att underlätta för turister. I dagsläget finns inga planer på att bygga 
olika anläggningar i parken, men framtiden är oviss och detta kan komma att ändras 
(Naturvårdsverket 2014c). En stor del av tjusningen med att vistas i Vadvetjåkka är att naturen 
känns vild och orörd. Vildmarkkänslan är ett faktum och skulle diverse anläggningar byggas 
förstörs naturligtvis denna känsla.  
 
Eftersom det bedrivs renskötsel i Vadvetjåkka nationalpark kan ökad turism upplevas som ett 
problem. Konflikter mellan turistarrangörer och lokalbefolkningen kan komma att bli aktuellt om 
t.ex. renarna allt för ofta skräms bort av folkmassorna (Naturvårdsverket 2014a). Men även 
positiva effekter kan uppstå såsom utbyte av kultur, bra samarbete mellan arrangörerna och 
samebyn samt ökad förståelse för naturen. Vadvetjåkka är en liten nationalpark om man jämför 
med andra nationalparker i Norrbotten och parken besökt av få människor i dagsläget 
(Naturvårdsverket 2014b). Sällsynta och känslig flora återfinns i parken, fågellivet är artrikt och 
rennäring bedrivs av Talma sameby (Naturvårdsverket 1997). I och med detta anser jag att det är 
ett bra beslut av Naturvårdsverket att inte släppa turismen helt fritt i området (Naturvårdsverket 
2014b). Precis som nämndes ovan kan stora grupper resultera i kraftiga störningar och slitage 
(Remacha m.fl, Rochelle m.fl. 2011). Att fler människor vistas i den otroligt fina naturen som 
återfinns i Vadvetjåkka nationalpark tror jag kommer bidra till en ökad förståelse för varför den 
biologiska mångfalden är viktigt att bevara. Naturturism, om det sköts på rätt sätt kan då gynna 
även social och ekonomisk hållbarhet (Zettersten 1991).  
  
Fortsatta studier på detta område är fullt möjligt och ytterligare fågelinventeringar vore intressant.  
Enligt min bedömning finns fortfarande mycket att utforska då det gäller fågelfaunan i området. 
Därför hoppas jag att detta arbete kan inspirera Svensk fågeltaxering att i framtiden lägga standard 
rutter även i parken samt att fler privat personer, forskare m.m. rapporterar in sedda fåglar via 
Artportalen. Det är möjligt att de förändrade nationalparksföreskrifterna kommer resultera i fler 
besökare i Vadvetjåkka. Det vore därför särskilt intressant att göra fler återkommande fågelinven-
teringar innan turismen eventuellt ökar i parken för att sedan göra fler inventeringar och jämföra 
om turismen har påverkat fågelfaunan. Det vore även intressant om fortsatta inventeringar görs för 
att ta reda på möjliga effekter som t.ex. förhöjd trädgräns samt om klimatförändringar har en på-
verkan på fåglarna i Vadvetjåkka nationalpark.  
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Bilaga 1 

 
Medeltemperaturens avvikelse från den normala, våren och sommaren 2014 
 

Medeltemperaturens avvikelse 
från den normala, sommaren 
2014 
 

Medeltemperaturens avvi-
kelse från den normala, våren 
2014 
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Bilaga 2 
 
Fjällkarta över Vadvetjåkka nationalpark samt den markerande leden som 
går från E10:an, vid Kopparåsen till den västra bron.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Den markerade leden är ca. 10 km lång och tar mellan 4 – 5 timmar att gå fram till västra delen av bron, 
om man har någorlunda god kondition. Ytterligare en vandring på ca. 2 km kvarstår för att komma fram 
till nationalparksgränsen. Därefter måste man vada över jokken för att ta sig in till själva parken. Kartan är 
utdragen ur Lantmäteriets internetbyggda sökfunktionstjänst 2014.  
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Bilaga 3 
 
Vägvalsundersökning i Vadvetjåkka nationalpark samt i närliggande områden, 
juli 2014.  
 
De spontana fågelobservationerna (markerande linjerna) gjorde också i samband med 
vägvalsundersökningarna. 

 

 
Vägvalundersökningar har gjorts i de röd – och blåmarkerade linjerna för att underlätta för kommande besökare i parken. 
De blåmarkerade linjerna är betydligt svårare terräng att vistas i än de rödmarkerade linjerna. Men även de 
rödmarkerade linjerna är vansklig att gå i i vissa delar av parken t.ex. i dalgångarna. De rödmarkerade flaggorna är 
rekommenderade platser på vart man kan vada över jokken. De blåmarkerade flaggorna är bra områden vid fågelskåning 
med tubkikare. Tips på tältplatser (gröna symboler) finns utmärka på kartan. Kartan är utdragen ur Garmin basecamp 
2014.  

 
För att spara er lite tid finns GPS - koordinater (SWEREF 99 TM) på det bäst lämpade områdena att vada över jokken 
(vid den rödmarkerade flaggan nedanför sydbranten). Vattnet här delar på sig vilket innebär att du måste vada över på 
två ställen. Vadning 1. E: 7604282 N: 639991. Vadning 2. E: 7604352 N: 640024. Koordinaterna är dock inte 100 % 
exakta, men de ger en bra bild på vart de ungefär ligger.  
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Bilaga 4 
 
Karta över tidigare observerad fågelfauna i Vadvetjåkka samt lista över vilka 
fågelarter. Observationerna har gjorts av andra privatpersoner som finns 
noterad via Artportalens hemsida. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

sångsvan fjällabb sävsångare 

fjällgås gök trädgårdsångare 

bläsand tretåig hackspett lövsångare 

kricka trädpiplärka svartvit flugsnappare 

gräsand ängspiplärka talltita 

vigg gulärla lappmes 

bergand sädesärla kråka 

alfågel sidensvans korp 

sjöorre strömstare bofink 

småskrake järnsparv bergfink 

dalripa blåhake grönsiska 

fjällripa rödstjärt vinterhämpling 

smålom stenskvätta gråsiska 

storlom ringtrast lappsparv 

havsörn björktrast snösparv 

fjällvråk taltrast sävsparv 

kungsörn rödvingetrast drillsnäppa 

fiskgjuse större strandpipare svartsnäppa 

tornfalk fjällpipare gluttsnäppa 

stenfalk ljungpipare grönbana 

fiskmås brushane rödbena 

havstrut enkelbeckasin Smalnäbbad simsnäppa 

silvertärna 

Karta över tidigare observerad fågelfauna i parken 
(grönmarkerande prickarna). Kartan är utdragen ur 
Artportalens internetbaserade sökfunktionstjänst 2015. 

 
Tabell över fågelarter som noterats av andra privatpersoner i Vadvetjåkka 
nationalpark mellan perioderna 1955 – 2014. Artlistan är tagen ur 
Artportalen 2015. Endast svenska fågelnamn presenteras. Totalt 67 fågelarter. 
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Bilaga 5 
 
Karta över tidigare observerad fågelfauna i och runt om Vadvetjåkka samt 
lista över vilka fågelarter. Observationerna har gjorts av andra 
privatpersoner som finns noterad via Artportalens hemsida. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
knipa 
trana 
småspov 
kustlabb 
silltrut 
hökuggla 
jorduggla 
varfågel 
snösparv 

 

Karta över tidigare observerad fågelfauna i parken samt 
utanför (grönmarkerande prickarna). Kartan är utdragen ur 
Artportalens internetbaserade sökfunktionstjänst 2015. 

 

Tabellen nedan visar vilka fågelarter som noterats av andra privatpersoner utanför 
nationalparksgränsen. Alla de arterna som finns presenterad i tabellen ovan har också noterats i 
de berörda områdena, men valdes att inte ta med i tabellen nedan. Artlistan är tagen ur 
Artportalen 2015. Endast svenska fågelnamn presenteras. Totalt 9 fågelarter (76 arter om man 
räknar med arterna i tabellen ovan).  



6 

 

Bilaga 6: GPS – koordinater 
 
GPS – koordinater för fågelinventering i Vadvetjåkka nationalpark 
GPS – koordinaterna som användes vid linjetaxeringen i nationalparken juli 2014 listas nedan. 
Dessa GPS – koordinaterna utmärker vart respektive transekter har börjat samt slutat. 
Referenssystemet SWEREF 99 TM används. Värt att nämna är att dessa koordinater inte är 100 % 
exakta. Avvikelser kan förekomma.  
 
 

Transekt 1  

 

 Start: N: 7604529 E: 639760  

 Slut: N: 7606222 E: 638678 

 

Transekt 2  

 

 Start: N: 7604609 E: 639837 

 Slut: N: 7603554 E: 641616 

 

 
Transekt 3 
 

 Start: N: 7604817 E: 639781 

 Slut: N: 7604905 E: 641780 

 

 

Transekt 4  

 

 Start: N: 7604760 E: 641912 

 Slut: N: 7606731 E: 641743 

 
 
Transekt 5  
 

 Start: N: 7606284 E: 640579 

 Slut: N: 7608013 E: 639552 
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Om du vill uppleva en riktig vildmarkskänsla där inga 

bekvämligheter i form av övernattningsstugor, vindskydd eller 
leder finns ska du besöka Sveriges nordligaste nationalpark – 

Vadvetjåkka. Varje år besöker endast ca 500 personer 

nationalparken, så chansen är liten att du ska stöta på andra 

fjällvandrare. Parken erbjuder ett underbart rekreationsområde, 
där du tillsammans med naturen får uppleva lugnet. 

 
Text och foto: Hassan Ridha. Naturguideprogrammet. Umeå Universitet 2014 
Kartor: Lantmäteriet, Länsstyrelsen i Norrbotten och Garmin BaseCamp 
Logga: Josefin Nilsson 

 

För att komma till Vadvetjåkka nationalpark 
kan du ta den markerade leden som du hittar 
mittemot Kopparåsens järnvägsstation. Leden 
tar mellan fyra och fem timmar att vandra 
enkel väg och är ungefär tio kilometer lång. 
När leden slutar så öppnar sig nationalparken 
upp sig. 

 

Nationalpark ligger belägen i Kiruna kommun, 
nordväst om Torneträsk. Nationalparken är Sveriges 
nordligaste och inrättades redan år 1920. Totalt är 
den 26 kvadratkilometer stor och ingår också i 
Europeiska unionens nätverk av skyddade områden, 
Natura 2000, som finns till för att skydda hotade 
arter. 

 

____________________________________________________________________________________

_ 

Den västra dalgången i parken är spektakulär och sagolik. 
Här flödar jåkken Vadvejohka. Berggrunden är varierande i 
parken. Förutom kalksten finns bl.a. granatglimmer, amfibolit- 
och diabasgrund, grafitskiffer.  
 

Vackra vattendrag omger parken i alla vädersträck utom i 
norr. Detta innebär att du måste vada över det uppfriskade 
och kalla vattnet för att ta dig in till den otillgängliga, vackra 
och mystiska nationalparken.  

Det stora deltalandskapet som ligger söder om parken vilar 
med öppna vattenytor och myrvidder. En samisk familj bodde 
här 1850-1880 där man röjde och slog vegetationen. Förr gick 
en färdväg mellan Bottenviken och Atlanten genom deltat.  

Bilaga 7 
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Fågelfaunan 

Glöm inte kikaren och fågelboken. Med tanke på den breda variationen på diverse habitat häckar många av fjällfåglar i Vadvetjåkka. På fjällheden hör man den 
vemodiga ljungpiparens sång och den orädda fjällpiparen springer ettrigt runt på kalfjället. I ovan ser man kungsörnens långa vindspann och fjällvråkens ryttlande 
där de ständigt spanar efter byten att fälla. I den frodiga ängsbjörkskogen hörs fjällens näktergal – blåhaken och dalripan som ständigt skräms då den flyger fort upp 
och skrattar därefter åt en. Ringtrasten skuttar oroligt fram och tillbaka i sydbranten och varnar fjällvandraren att inte komma allt för nära. I det mäktiga 
deltalandskapets ser man en rad olika vadare: svartsnäppa, smalnäbbad simsnäppa och gluttsnäppa bara för att nämna några. Smålom flyger kacklande runt och 
fångar ens uppmärksamheten. Sjöorren och berganden vilar sig i det stilla vattnet och man känner deras lugn.  

 
 Fjällvråk Buteo lagopus VS 125-148 cm. Flyttfågel. Känns 

lättast igen på den vita undersidan och de två typiska mörka 
knogfläckarna. Häckar i bergsstup och jåkkbranter. Födan 
består oftast av sork och lämmel, men även andra fåglar då 
det finns ont om huvudfödan. I Vadvetjåkka häckar arten 
främst i dalgångarna. 
 

Dalripa Lagopus lagopus . L 35-43 cm. Stannfågel. Häckar i 
fjällbjörkskogen. Arten är väldigt lik fjällripa till utseendet. Lättast 
att skilja dem åt via lätet samt höjderna. Dalripa har ett högt 
"skrattade" läte medan fjällripa har ett tyst och knarrande läte. 
Dalripan lever även på betydligt lägre höjder än fjällripan. 

 

Ängspiplärka Anthus pratensis. Ängspipsungar. L 14-15 hos 
vuxna. Flyttfågel. Oftast skräms man av föräldrarna som 
flyger fort upp ur boet, var då försiktig med vart du sätter 
fötterna. En vanlig syn av liknade bon i fjälltrakterna, på 
fjällheden och myrar. En av de vanligaste arterna i fjällen. 

 

Tornfalk Falco tinnunculu VS 68-78 cm. 
Ofta ryttlar arten över öppna ytor t.ex. 
myrmark på fjällen, stjärten liknar då en 
solfjäder. Föda smågnagare. Vanligaste 
lätet är ett snabbt och högt ki-ki-ki-ki. 
Rödbrun och svartaktig på ovansidan. 

Hökuggla Surnia ulula VS 69-82 cm. 
Känns lättast igen på den mycket långa 
stjärten samt de trubbiga, spetsiga 
vingarna i flykten. Enda ugglan i Sverige 
som är dagaktiv. Sitter ofta på träd- 
topparna och spanar efter smågnagare. 

 

Rödbena Tringa totanus VS 47-53 cm. 
Vanlig vadare bland familjen snäppor. 
Vaksam och högljudd. Adult fågel är 
gråbrunspräcklig på ovansidan om 
sommaren. Under flykt vit på rygg och 
vingar. Relativ långa röda ben samt näbb. 
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Floran 
Eftersom mycket kalksten finns i området gynnar detta kalkkrävande växter. Uppskattar du fjällens blommor har du kommit till rätt det rätta området. Floran i 
Vadvetjåkka nationalpark är nämligen riktig och många sällsynta växter återfinns i nationalparken, vilket var det största skälet till varför Vadvetjåkka anlades som 
ett skyddsområde. I den bevuxna ängsbjörkskogen hyser många storväxta arter och det stora delta landskapet finns även många spännande arter.  

 
 
 
 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Purpurbräcka Saxifraga oppositifolia 2-5 cm. Maj-juli. Art i 
familjen Stenbräckeväxter. Arten är en flerårig, krypande och 
vintergrön ört. Du hittar den i rikliga mängder i den kalkrika 
marken, vid snölegor, klipphyllor, block- och rasmarker. 
 
 

Lapsk alpros Rhododendron lapponicum 5-15 cm. Juni-juli. 
Art i familjen Ljungväxter. Växten är ett exempel på en relativ 
sällsynt art som finns i den västra delen av parken. Den trivs i 
kalkrik mark ofta på höga höjder i vindblottor, sluttningar och 
flytjord. 
 

Nordisk storhatt Aconitum lycoctonum 80-200 cm. Juli-
aug. Art i familjen Ranunkelväxter. Denna är en mycket 
giftig och anses vara Skandinaviens giftigaste växt. 
Flerårig högväxt ört. Trivs i näringsrik mark. Återfinns i 
den frodiga ängsbjörkskogen. 

               Fjälltätört Pinguicula alpina 
Art inom familjen Tätörtsväxter. 
Köttätande växt. Trivs bl.a. i 
gräsmyrar och fukthedar. Finns i 
deltalandet. 

 

Däggdjursfauna 
De flesta stora däggdjuren är svåra att upptäcka i 
nationalparken, förutom ren och älg. Men har du 
tur kan du få syn på björn, lodjur och järv. Håll 
även utsikt efter djurens spår i from av spillning, 
men också deras fotavtryck, speciellt på snölegorna 
och i deltat. På bilden nedan är en älg som är på väg 
upp från deltat till den frodiga ängsbjörkskogen 
 

Ängsnycklar Dactylorhiza incarnata är en av de 
orkidéer som växter i deltat. Arten är storvuxen och 
kan bli ca en halv meter hög.  
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