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Inom LUVRE-projektet (Lund University Vindel 
River Expedition) bedrivs sedan 1963, övervakning 
av och forskning kring fåglar i fjällmiljön runt 
Ammarnäs, Lycksele lappmark, Västerbottens län. 
Numera studeras även många andra organismer i 
området. Fåglarna följs med årliga revir-, linje- och 
punktinventeringar, ringmärkning och riktade 
studier. Därtill inventeras på ett systematiskt sätt 
insektsförekomsten i fjällbjörkskogen (sedan 1967), 
fjällbjörkens blomning (sedan 1979), förekomsten 
av ”träd” på fjällheden (gran och tall sedan 2014, 
björk m.fl. sedan 2018), vinterbon av fjällämmel på 
fjällheden (sedan 2015), fladdermöss i Ammarnäs 
by (sedan 2016), snötäcke på fjällheden i juni (i 

större skala sedan 2018, pilotstudier sedan 2012), 
humlor, fjärilar och vilda däggdjur (inkl. spår, ren 
ingår inte) på fjällheden (start 2019). Kort och gott 
så börjar LUVRE bli ett mycket brett miljöövervak-
ningsprojekt! 

För en kort historik om projektet samt grundläg-
gande information om de olika långtidsprojekt som 
drivs, se rapporten i Fågelåret 2016. En komplett 
publikationslista för LUVRE-projektet, med ned-
laddningsbara pdf-filer för flertalet artiklar, åter-
finns på hemsidan.

År 2019 var det 57:e verksamhetsåret och samtli-
ga basprojekt genomfördes i full omfattning. Efter 
den ovanligt torra och varma sommaren 2018 bjöd 
2019 på en betydligt mer normal senvår och som-
mar. Vårens ankomst var normal, med dragning åt 
det tidiga hållet. Lämlar och sorkar förekom i goda 
antal både på fjället och i skogen, även om det var 
rejäla skillnader mellan olika del områden. De för 
fåglarna så viktiga fjällbjörkmätarlarverna fort-
satte att öka i antal, även om några spår av kalätna 
björkar inte sågs.

Fjällbjörkskogen
I fjällbjörkskogens revirkarteringar var antalet par 
under genomsnittet (141 mot medel 169). Bland 
arter med hög numerär kan nämnas bofink och 
järnsparv, medan lövsångare, trädpiplärka och tal-
trast uppträdde mer sparsamt. Av ovanligare ar-
ter noterades ringtrast, gärdsmyg, hökuggla och 
morkulla. Vikande långtidstrender (1963–2019) 
finns för blåhake, buskskvätta, järnsparv, svartvit 
flugsnappare, sävsparv, talltita och trädgårdssång-
are, medan generellt stigande antal under samma 
period registrerats för bofink, grönfink, grönsiska, 
gärdsmyg, rödstjärt, rödvingetrast, talgoxe och tal-
trast. 

Flugsnapparnas äggläggning inleddes likt 2018 
ovanligt tidigt, men sammantaget vid ett gen-
omsnittligt datum, 8  juni. Beläggningen i holkar-
na var endast 20 procent, i linje med en pågående 
populationsminskning. Trots låg bopredation kom 
det få ungar på vingarna, troligen en effekt av det 
tidvis kalla vädret i juni. Tunnskaliga ägg (en för-
surningseffekt) förekom i sex av 14 bon med ägg 
vid stranden av sjön Tjulträsk. Det är den högsta 
andelen sedan 2013.

Fjällbjörkskogens ryggradslösa djur (insekter, 
spindlar, m.m.) inventerades som vanligt genom 
räkning på 24 000 kortskott av fjällbjörk. Antalet 
fjällbjörkmätarlarver fortsatte att öka, dock var 
antalen fortfarande måttliga. Det var ont om två-
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vingar, men mycket bladlöss. Antalen hon- och 
hanblommor på björkarna var fortsatt låga i ett län-
gre perspektiv.

De 1 601 ringmärkta fåglarna i den standardis-
erade fångsten på sensommaren var strax över me-
delvärdet för 1984–2018 (1429). Med undantag av 
2014 var 2019 det bästa året sedan 2006. Ovanligt 
höga siffror erhölls för bergfink, björktrast, talgoxe, 
bofink, forsärla och trädpiplärka. Speciellt låga an-
tal var det av blåhake, sävsparv, sädesärla och ängs-
piplärka. Av lite ovanligare arter kan nämnas grön-
bena, rödhake, härmsångare, hökuggla och stenfalk. 

Utanför de fasta inventeringsprogrammen bok-
fördes ovanligt många hökugglekullar i skogarna 
runt Ammarnäs i år. Inga systematiska eftersök av 
ugglor eller ugglekullar genomförs utan kullar hittas 
antingen i samband med andra inventeringsverk-
samheter eller helt spontant. Totalt noterades ca 
15 hökugglekullar 2019, vilket är ett av de störs-
ta antalen hittills i LUVRE:s långa historia. Årets 
goda häckningsresultat för hökugglorna är givetvis 
en följd av den goda gnagarförekomsten i området. 
Precis som 2018 hittades ett blå kärrhöksbo i fjäll-
björkskog 2019. Denna gång av en av länsstyrel-
sens gnagarinventerare. Bon av blå kärrhök hittas 
väldigt sällan och bofynd två år i rad är mycket 
anmärkningsvärt. 

Fåglar på fjällheden
I båda fjällhedsytorna, K1 och K2, vardera om 
1 km2, var antalet par (145) rejält över genomsnitt-
et (107). Fjällpipare, kärrsnäppa, ängspiplärka och 
stenskvätta uppträdde i ovanligt stora antal. 

Längs de sex fjällhedslinjer om totalt 90 km som 
inventerats i princip varje år sedan 1972 räknades 
1 654 individer (medel för 1972–2018 är 1 730) 
av 51 arter (41). Om vi ser till de vanligaste arterna 

sågs ovanligt många fjällripor och viggar. Ovanligt 
få individer sågs av gråsiska, enkelbeckasin, fiskmås, 
brushane och grönbena. Inte en enda sjöorre, svär-
ta, eller snösparv sågs. Av normalt sett ovanligare 
fåglar längs linjerna kan nämnas sångsvan, blå kärr-
hök, myrspov, myrsnäppa, jorduggla och varfågel. 
Trenderna för 1972–2019 är tydligt positiva för 
större strandpipare, rödbena och myrspov och neg-
ativa för enkelbeckasin, brushane, berglärka och 
snösparv (Figur 1).

Ytterligare linjetaxeringar gjordes på Björkfjället 
(2 rutter) samt på lite högre höjd (>1000 m.ö.h.) 
på Guvertfjället (5 rutter). På Björkfjället var fågel-
antalen i stort ganska normala, men förhållandevis 

Figur 1. Antalet myrspovar och brushanar räknade längs 90 km fjällhedslinjer runt Ammarnäs 1972–2019. 

Myrspov Limosa lapponica ses allt oftare i LUVRE:s in
venteringar i Ammarnäsfjällen.

foto: åke lindström
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höga siffror bokfördes för flera änder, rovfåglar 
(bl.a. fjällvråk) och jorduggla. Andra nämn värda 
arter var havsörn och myrsnäppa. Höghöjds-
rutterna gav goda antal av fjällripa, flertalet vadar-
arter (inkl. skärsnäppa) och snösparv. Mer speciella 
arter som bokfördes på de sistnämnda rutterna var 
pilgrimsfalk och jaktfalk.

Det 13  km2 stora fjällhedsområdet kring sjön 
Raurejaure väster om Ammarnäs, där alla arter 
utom småfåglar revirkarteras, inventerades för 24:e 
gången under de senaste 36 åren (1984–1991, 
1993, 1995, 2005–2014, 2016–2019). Både an-
talet häckande arter och antalet revir har följt en 
intressant och till viss del områdesspecifik dyna-
mik under dessa årtionden. Generellt ökade antalet 
art er och revir fram till omkring 2012–2014, för att 
sedan ha minskat igen under de senaste fem åren. 
Detta gäller båda de dominerande grupperna änder 
och vadare, samtidigt som antalet fjällabbar och 
ripor har varierat starkt mellan olika år, men utan 
någon markant långsiktig förändring av antalet par 
i området.

Fjällabbarna påbörjade generellt häckning i rela-
tivt stor omfattning detta år, det var ju gott om 
gnagare, även om det var stora lokala skillnader 
mellan olika delområden. Hur många som till slut 
lyckades få ut ungar är oklart, då ingen detaljerad 
uppföljning gjordes av häckningsresultaten. Flyg-
ga ungar sågs dock under sensommaren. Även 

jordugglorna förekom i goda antal och flera bon 
hittades på fjällheden.  

Rovfåglar
Gnagarförekomsten ledde till att antalet fjällvråkar 
och tornfalkar i området var stort med moderna 
mått mätt. Antalet räknade fjällvråkar på den spe-
ciella rovfågelrutt som körts i områdets älvdalar i 
tio år blev en tangering  av tidigare högsta notering 
från 2015, 17 individer bokfördes (Figur  2). För 
tornfalk blev det en ny toppnotering med tio indi-
vider på rutten. Andra rovfåglar på den fasta rutten 
2019 var kungsörn (6), blå kärrhök (1), fiskgjuse 
(1) och pilgrimsfalk (1).

Träd på tundran
Sedan några år har etableringen av gran och tall på 
fjällhed följts inom ett specialprojekt. Med start 
under 2018 har en del av den verksamheten stan-
dardiserats och utökats. Inom flera av våra studie-
områden bokför vi nu förekomsten av björk, gran 
och tall längs fasta transekter. Detta genomförs i 
samma fjällhedsytor som vi inventerar fåglar i tre 
olika områden runt Ammarnäs. Efter 2019 års fält-
arbete har vi kartlagt trädförekomsten längs en stor 
del av de planerade transekterna. Därmed finns ett 
väldigt gott underlag för framtida jämförelser. Tan-
ken är att trädförekomsten ska följas upp ungefär 
vart femte år framöver.

Vinterbon av fjällämmel
Denna verksamhet kan ses som ett komplement 
till den fällfångst av smågnagare som genomförs 
i området av länsstyrelsen inom den nationella 
miljöövervakningen. Fällfångsten genomförs strax 
efter midsommar samt i slutet av augusti. Lämlar 
bygger vinterbon av gräs under snön och när snön 
smälter undan kan bona räknas. Detta ger ett mått 
på lämmelförekomsten under vinter och tidig vår 
inför fåglarnas häckningssäsong. Räknandet av läm-
melbon har standardiserats under de senaste åren 
och numera räknas vinterbon längs fasta transekter 
i samma ytor som vi inventerar fåglar och bokför 
förekomsten av träd på fjällheden. Därtill bokförs 
alla observerade vinterbon längs alla fågellinjetax-
eringar på fjällheden. Det var som väntat gott om 
lämmelbon under 2019 även om antalen inte var 
de högsta som vi noterat. Det var också ganska stora 
skillnader mellan olika delområden.

Humlor och fjärilar på fjällheden
Under 2019 började vi även räkna humlor och 

Figur 2. Antalet räknade fjällvråkar (överst) och torn
falkar (nederst) längs LUVRE:s fasta rovfågelrutt under 
åren 2010–2019.
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Blåhaken Luscinia svecica är en av karaktärsarterna i sensommarfångsten. Ruggningens framåtskridande un
dersöks både på adulta (överst) och juvenila fåglar (nederst). De gamla fåglarna byter alla sina fjädrar, medan ung
fåglarna främst byter ut de prickiga kroppsfjädrar de anlagt i boet.

foto: åke lindström

fjärilar längs våra fasta transekter på fjällheden. I 
grunden utan att humlorna bestäms till art, men 
ifall artbestämning låter sig göras så bokförs även 
detta. På samma sätt räknas även alla dagfjärilar 
längs transekterna. Vi noterade gott om humlor och 
smått fantastiska antal med tistelfjärilar. De första 
tistelfjärilarna sågs 12  juni och från 15  juni sågs 
regelbundet flera tiotal tistelfjärilar per dag på de 

lägre liggande fjällhedarna. Efter 25 juni minskade 
antalen igen, men enstaka tistelfjärilar sågs dagligen 
uppe på fjället fram till inventeringssäsongens slut 
en vecka in i juli. Endast enstaka tistelfjärilar sågs 
på höjder över 1000 m.ö.h. Förutom tistelfjärilar 
sågs endast enstaka individer av andra fjärilsarter på 
fjällheden fram t.o.m. första veckan i juli.


