
Sommer i myggenes land
en guide til fuglelokaliteter i

Finland, Nord-Norge og Nord-Sverige

af Henrik Dissing



Forord
I 1978 besøgte jeg Lapland for første gang. Sammen med Stig Jen
sen var jeg 14 dage i Ammarnäs, og siden da er det blevet til
mange fine ture nordover. Størst i erindringen står turen i 1984
sammen med Claus Yding Andersen, Kim Fischer, Morten Heegaard,
Jesper Johannes Madsen, Anders Prieme og Jan Speiermann, hvor vi
på en måneds rundtur nåede at se 246 arter, og de 14 dage, som
jeg i 1985 tilbragte på Aspskär i Finskeviken for at studere det
storslåede arktiske træk.

På turen i 1984 brugte vi en del tid på at besøge lokaliteter,
som lå udenfor den sædvanlige Nordskandinaviens-rute, f.ex.
Värtsilä og Korouoma, og det blev også startskuddet til at jeg
besøgte at samle oplysninger om lokaliteter i Finland, Nordnorge
og Nordsverige.

Formålet for mig har ikke været at lave den komplette guide til
lokaliteterne i Nordskandinavien, først og fremmest drejer det
sig om at få sammenfattet de mange oplysninger inden de går i
glemmebogen. Det er nu endelig, med en vis forsinkelse, lykke
des.

Guiden dækker primært sommermånederne, d.v.s. juni-juli, enkelte
steder har oplysninger om andre årstider sneget sig ind i tek
sten. Selv om sommeren skal man forberedt på al slags vejr, fra
sne til sol og varme, regn, blæst m.m. Pakkelisten bør derfor in
deholde alt fra vanter, solbriller, regntøj, gummistøvler, mygge
stift, kompas og teleskop til listen over dem, der skal have
postkort nordfra.

Jeg har i guiden focuseret på lokaliteterne, hvordan de kan besø
ges, og ikke brugt særlig mange kræfter på at beskrive, hvorledes
man kommer dertil. Det besvær må læseren selv have. Der er heller
ikke anført overnatningsmuligheder eller nærmeste campingplads,
eller nærliggende, kulturelle seværdigheder.

Ikke desto mindre tror jeg, at værket vil kunne gøre gavn hos
mange Laplands-rej sende, idet der intet samlet ligger om hverken
lokaliteter i Norge eller Finland. Skulle der endelig komme en om
Finland, ville den overraskende nok givetvis blive på finsk.

Guiden er bygget op, således at lokaliteterne er angivet alfabe
tisk indenfor hvert land, men ved hjælp af oversigtskortet og in
formationerne om “nærmeste lokalitet’ skulle det være muligt for
læseren at skaffe sig et overblik over mulighederne. Da fuglekig
gen, også i Nordskandinavien, ofte drejer sig om at udnytte mor
generne optimalt, vil der i øvrigt under alle omstændigheder være
behov for at tilrettelægge sin tur grundigt.

Det er mit håb, at kommende fuglekiggere, der drager nordpå, vil
respektere naturen, gøre rent efter sig, overholde lokale færd
selsbestemmelser og i det hele taget sikre, at der bliver taget
vel mod de næste rejsende. F.ex. bør man have forståelse for, at
man i Nordnorge vil kunne møde mange mistænksomme fuglekiggere og
lokale folk, som spørger til ens gøren - der har efterhånden væ
ret så mange tilfælde af ægtyveri, at man holder skarpt øje med
alle udefrakommende.



Mange fuglearter er sårbare eller truede, og er derfor ikke om
talt i denne guide. Skulle du alligevel finde en sjælden art, så
hold oplysningerne for dig selv. Når først de er blevet kendt,
vil der komme besøgende til stedet i mange år fremover, og det er
ikke sikkert, at alle respekterer fuglene lige så meget som du
selv gør.

Alle observationer vedrørende sjældne eller usædvanlige arter bØr
i Øvrigt tilsendes til de respektive landes ornitologiske fore
ninger.

Desuden er jeg selv interesseret i at hØre om eventuelle fejl el
ler mangler, eller relevante tilføjelser, som du måtte have til
oplysningerne i guiden.

Oversigtskort kan købes på alle større tankstationer, turistbure
auer i de respektive lande, men skulle du have lyst til at købe
kort herhjemme, kan jeg anbefale Nordisk Korthandel i Studiestræ
de i København. Det er en særdeles velassorteret forretning.

Sluttelig skal jeg rette en stor tak til de mange, som har leve
ret oplysninger til mig i lØbet af årene, og til de, som jeg har
haft fornøjelsen af at rejse sammen med, det være sig på private
ture, såvel som på DOF-ture. Listen over personer, der på en el
ler anden vis har bidraget med oplysninger, er meget lang, så jeg
vil nØjes med at en rette en særlig tak til Pertti Uusivuori,
Sakke Kauppinen, Johan Widenfalk, og Andreas Lautz, som har taget
sig tid til at gennemlæse manuskript, og som har kommet med mange
værdifulde kommentarer og tilføjelser. Desuden en tak til Dick
Forsman for at jeg har kunnet bruge hans tegninger til at illu
strere guiden. Enkelte andre tegninger er også anvendt.

Endelig en særlig tak til mine gode venner nordpå, som jeg har
kunnet besøge og få god hjælp fra: Bjørn Frantzen, Irma & Hannu
Hautala, Heikki Säppänen, Martti Hario, Gbran Schulz og Göran
Andersson.

Henrik Dissing,
København,
Maj 1995.
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Lokaliteter
Nr. på oversigtskortet, navn (side)

1 Aatsinginjoki (5)
2 Ailigas & Allamara (7)
3 Anuuarnäs (105)
4 Arktinen Muutto (9)
5 Balsfjord (77)
6 Dundret, Gällivare (109)
7 Gammelstadsviken,

Luleå (107)
8 Gammelstadsviken,

Helsinki (11)
9 Hailioutu (13)

10 Hamningberg—Persfjorden (87)
11 Herröskatan, Aland (73)
12 Høvholmen & Hanadalen (89)
13 Iivaara (15)
14 man (17)
15 Isosuo (15)
16 Ivalo (17)
17 Joensuu (19)
18 Juuma (21)
19 Kevo (23)
20 Kiurusuo (15)
21 Kilpisjärvi (25)
22 Kitee (27)
23 Klobba, Åland (73)
24 Kolvanen Unro (29)
25 Korouoma (31)
26 Kortteisen Tekojärvi (33)
27 Kotka-Hamina (35)
28 Kuusamo (37)
29 Lakselv & Stabbursneset (79)
30 Lemmenjoki (39)
31 Liminganlahti (41)
32 Linnansaani (63)
33 Lofoten & Røst (81)
34 Luspebryggen (109)
35 Merikylänlahti (43)
36 Munasuo (35)
37 !4uddus (111)
38 Nesseby (89)
39 Norrbotten - Skovområder (113)
40 Oulanka (45)
41 Oulu (43)
42 Pallas-Ounastunturj (47)
43 Parikkala Siikalahti (49)
44 Patvinsuo (51)
45 Persöfjärden (107)
46 Petkeljärvi (53)
47 Petkula (55)
48 Pikku Pernajalahti (59)
49 Pori (57)
50 Porkkala (67)
51 Porvoo Ruskis (59)

52 Puurijärvi-Isosuo (61
53 Pyhä—Häkki (63)
54 Pyhätunturi (55)
55 Reisadalen (77)
56 Ruissalo (61)
57 Ruka & Valtavaara (65
58 Salmijärvi (39)
59 Saltviksfjärden,

Helsinki (67)
60 Saltviksfjärden,

Åland (75)
61 Sænmalinen (33)
62 Sarek—Padjelanta (115
63 Seitseminen (63)
64 Sompio (69)
65 Store Ekkerøya (91)
66 Storträsket, Aland (7
67 Syltefjordstauran (93
68 Särkkä (33)
69 Sääperinjärvi (27)
70 Sør-varanger 83)
71 Torpfjården, Aland (7
72 Vadsøya (95)
73 Varanger-halvøya (85)
74 Vardø, Reinøya &

Hornøya (97)
75 Vassorfjärden (33)
76 Vesterålen (99)
77 Virolahti (9)
78 Aihämäjärvi (103)
79 Øvre Pasvik (101)
80 Aland (71)

3



0

67-

‘I

vi.

.3 .19

•1

SD



FINLAND

Aatsinginj oki

Beliggenhed: Aatsinginjoki ligger tæt ved grænsen til Rusland,
umiddelbart nord for Polarcirklen. Fra Kemijärvi køres ad vej
82 mod Salla. Herfra kan man komme ind i området på tre måder.
Man kan tage stien vestfra, der strejfer fjeldtoppen Iso
Pyhåtunturi (477 m.o.h.), med udgangspunkt fra skiterrænnet,
eller man kan køre ind fra dalens nordlige eller den sydlige
ende. For at komme ind i den sydlige ende følges vej 950 mod
syd fra Salla. Drej fra til venstre mod Onkamo, efter 3 km
igen til venstre (mod nord). Denne kan følges til området u—
middelbart syd for slugten. Den nordlige ende nås ved at køre
ad vej 82 mod Kelloselkä. Midt i landsbyen køres til højre, og
denne vej kan følges ind i slugten nordfra.

Beskrivelse: Aatsinginjoki er en elv, der gennemløber en cirka
10 km lang nord-sydgående slugt med overvejende birkeskov. På
begge sider af slugten findes fjeldpartier, hvor de højeste
tinder er næsten 500 m.o.h.

Besøg på lokaliteten: Området kan besøges fra nord, hvor en
grusvej fører langs elven, eller fra sydvest, hvor en sti fra
vej 950 fører gennem et naturbeskyttelsesområde, der rummer
toppene Iso Pyhätunturi (477 m.o.h.) og Pieni Pyhätunturi (462
m.o.h.). Bemærk at den østligste del at området er grænsezone,
hvortil der er adgangsbegrænsning.

Fugleliv: Oplysningerne er kun baseret på to besøg i området,
hvor det mest nævneværdige var forekomsten at 4 Nordsangere i
1989. Derudover er set Fjeldvåge, Dværgfalk, Dalrype, Sort—
spætte, Tretået Spætte, Høgeugle, Fyrremejse, Ravn, Lavskrige,
Silkehale, Blåhals, Lapmejse, Karmindompap, Hvidvinget Kors
næb, Pileværling og Dværgværling. Endvidere er Dværgværling
set vest for Kallunkijärvi.

Nærliggende lokaliteter: Oulanka, Rukatunturi, Juuma, Petkula.
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FINLAND

Ailigas&Allamaras

Beliggenhed:Ailigas&Allamarasliggertætvedgrænsentil
Norge,idetnordvestligeFinland.Områdetliggerpåbeggesi
derafvej4,cat.10kniøstforKarigasniemi.Områdetstrækker
sigmodnordøst,hvordetmøderdensydvestligedelatKevo
Naturpark.

Beskrivelse:Allamaras,somliggersydforvejen,erettypisk
Finnmarkskompleksbeståendeatenmassesmåsøerogmoseromgi
vetafbirkeskov.Nordforvejenrejserettjeldpartimedtop
penAiligas(620m.o.h.)sig.Detteeretbarfjeldsområde.I
nærhedenfindesfleremindrefjeldtoppe,ogmodnordøstopmod
Kevokommeretnytstortfjeldparti.Herimellemliggermoseom
rådetPiesjavrrikogsøenLuobmosjavrrik.

Besøgpålokaliteten:Derbørsættesgodtidattildette
sted,daderermangemulighederforenturudiområdet.De
flestebesøgendeharkoncentreretsigomAiligasogAllamaras
(hvordetiøvrigtikkelængeresomtidligereermuligtatkø
reoptiltoppenatAiligaas),menetbesøgvedPiesjavrrikog
Luobmosjavrrikerogsåinteressant.Ligeledeserområdetsyd
forKarigasniemilangsAnarjåkkainteressant,idetbirkeskoven
ermegettæther.

Fugleliv:Områdethuseretstortantalvade-ogandefugle.
EndvidereerblandtsmåfugleneartersomBlåhals,NordligGul
Vipstjert,Laplandsværlingtalrige.Fradeforskelligedelom
råderkannævnesfølgende:
Allamaras:Krikand,Pibeand,Spidsand,Troldand,Atlingand,
Havlit,Dværgfalk,Fjeldvåge,Sortklire,AlmindeligRyle,Tem—
mincksryle,Kærløber,Enkeltbekkasin,Tinksmed,Odinshane,
Brushane,Havterne,LilleKjove,RødstrubetPiber.
Anarjåkka:Hvidklire,Høgeugle,TretåetSpætte,Lavskrige,
Fyrremejse,StorTornskade,Vandstær.
PiesjavrrikogLuobmosjavrrik:RødstrubetLom,Sortstrubet
Lom,Sædgås,Havlit,Bjergand,Troldand,Sortand,Krikand,Pi
beand,Spidsand,ToppetSkallesluger,Dværgfalk,Odinshane,
Temmincksryle,AlmindeligRyle,Pomeransfugl,Sortklire,Tink—
smed,Brushane,LilleKjove,Fjordterne,Bjerglærke,Ravn,
Sivsanger,Hvidsisken,Krognæb.
Ailigas:Fjeldvåge,BlåKærhøg,Dalrype,Hjejle,LilleRegn—
spove,Pomeransfugl,Odinshane,LilleKjove,Ravn,Fyrremejse,
Laplandsværling,Krognæb,Snespurv,Hvidsisken.

Nærliggendelokaliteter:man,Lemmenjoki,Kevo,Stabburs—
dalen(N),Lakselv(N).
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FINLAND

Arktinen Muutto

Beliggenhed: Det arktiske træk, på finsk “Arktinen Muutto”,
kan ses adskillige steder langs Sydfinlands kyst, fra Porkkala
i vest til Virolahti i øst.

Besøg på lokaliteten: Trækket ses som regel bedst fra små øer
i skærgården, som man skal have gode forbindelser og ofte også
tilladelse til at besøge. men trækket kan også ses fra land.
Virolahti omtales nedenfor, og Porkkala er omtalt ±
forbindelse med Saltfjärden.

Fugleliv: Den sidste trediedel af maj er den absolut bedste
del om foråret for det arktiske træk, men det er også muligt
at se dette træk om efteråret. Men også andre fugle kan ses.
Allerede i april ses rovfugle— og småfugletræk, og om efter
året — september/oktober — kan der ses rovfugle, småfugle,
duer og Traner. Se i øvrigt nærmere i FUGLE 1986 nr. 1.

Virolahti

Beliggenhed: Virolahti ligger i det sydØstlige Finland, lige
op ad grænsen til Rusland. Fra Hamina køres lettest ad vej E3
til Virojoki, hvor man drejer til højre mod Virolahti. Det
arktiske træk observeres fra kysten helt mod syd ved Hurppu
(finsk for “odde’), hvor der findes et fugletårn. I baglandet
findes et mindre vådområde. Her kan man komme til et fugletårn
ved i Virolahti’s sydlige udkant at køre 0,5 km mod Øst. For
foden af bakken går en lille sti ind til venstre mod
fugletårnet. Det kan være lidt svært at finde stien.

Beskrivelse: Skærgårdskyst, nåleskov ved kysten, blandskov i
baglandet, sØ med rØrskov langs kanten.

Besøg på lokaliteten: Fugletårnet i baglandet kan besøges på
en times tid, men opholdets varighed på lokaliteten afhænger
af, hvor meget tid, der sættes af til trækket.

Fugleliv: Det arktiske træk er ved Virolahti især
repræsenteret ved gæssene. Herudover kan der ses en del
interessante fugle, dels ved kysten og dels i skoven samt ved
sØen i baglandet: Sort Stork, RØrdrum, Nordisk Lappedykker,
Atlingand, Stellersand, Sort Glente, Rørhøg, Lille Rørvagtel,
Urfugl, Trane, Dværgmåge, Rovterne, Sortterne, Sortspætte,
Natravn, Natugle, Drosselrørsanger, Kærsanger, Pirol. I april-
maj ses en del Sangsvaner og Pibesvaner i området, og om
efteråret kan der udover det arktiske træk også ses
rovfugletræk.

Nærliggende lokaliteter: Kotka-Hamina, Sammalinen, Munasuo.
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FINLAND

Gammel stadsviken

Beliggenhed: Gammelstadsviken er Helsinki’s svar på Utterslev
Mose, beliggende i den østlige udkant af byen. På kortet er
beskrevet, hvorledes man finder vej dertil.

Beskrivelse: Lokaliteten er centreret omkring en sø, egentlig
en næsten afsnøret fjordanu, omgivet af park og mindre lunde.

Besøg på lokaliteten: Området er let tilgængeligt, med stier
fra parkeringspladsen og rundt i området, herunder ud til de
to fugletårne. Herfra kan dele af søen overskues. Lokaliteten
kræver et par timers tid til området i den nordlige ende, og
er i det hele taget en glimrende introduktion til fuglekigning
i Finland. Desuden er der fine muligheder for at møde lokale
fuglekiggere og således måske kunne høre de seneste nyheder.

Fugleliv: Karmindompap, Sivsanger, Pibeand, Gulbug, Nattergal,
Græshoppesanger, Flodsanger, Høgesanger, Plettet Rørvagtel,
Hortulan, Lærkefalk.

Nærliggende lokaliteter: Porkkala, Saltfjärden, Porvoo Ruskis.
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FINLAND

Hai luoto

Beliggenhed: Hailuoto er en stor Ø i den inderste del af Bot
tenviken. Fra Oulu køres til Oulunsalo, og videre herfra ad
vej 816 til Riutunkari. Herfra er der færge (muligvis gratis)
til Østenden af Hailuoto. På Hailuoto er der en gennemgående
vej fra færgelejet i Øst til Marjaniemi i vest, og herfra går
mindre afstikkere mod nord og syd. Det er muligt med bil at
komme i nærheden af de fleste fugleområder på Øen.

Beskrivelse: Kultiverede områder omkring bebyggelse langs ve
jen, resten er skov, mose og åbent terræn med en del småsØer.
Den nordlige del af øen er mere udbredt fyrreskov, med sandede
jorder ud mod kysten.

Besøg på lokaliteten: Områderne langs Kalasatamaa-Marjaniemi
vejen, kysten syd for Marjaniemi, kysten syd for, søerne ved
Hailuoto, kysten ved Isomatala samt kysten ved Ojakylänlahti
skulle være de bedste steder på Øen. Generelt et fint fugle-
sted med stor variation af biotoper og dermed også i fugleli
vet. Et par dage bruges hurtigt herude.

Fugleliv: Toppet Lappedykker, Krikand, Atlingand, Spidsand,
Skeand, Pibeand, Hvinand, Vibe, Dværgmåge, Fjordterne og Hav
terne er alle talrige på Hailuoto. Endvidere kan man se
Fløjlsand, Hvepsevåge, RØrhØg, Blå KærhØg, Duehøg, Lærkefalk,
Lille Regnspove, Almindelig Ryle, Brushane og Rovterne.

Nærliggende lokaliteter: Oulu, Liminka, Merikylänlahti.
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FINLAND

I ivaara
Beliggenhed: Iivaara ligger sydøst for Kuusamo i det Østlige
Finalnd. Fra Kuusamo køres sydpå ad vej 5. Ved Sänkikangas
køres mod Øst ad vej 866, og efter 6 km fortsættes til højre.
Efter cirka 20 km kommer man til p-pladsen for foden af
Iivaara, der kan ses på lang afstand.

Beskrivelse: Skovklædt hØjdedrag, max. 46 m.o.h., god skov,
mindre mosesystem Øst for højdedraget. En sti fører fra par
keringspladsen op til toppen. 3-5 timer bør afsættes til
lokaliteten. Et godt alternativ til Rukatunturi.

Fugleliv: Flere interessante arter, et af de nordligste
steder, hvor der kan ses Lundsanger. Endvidere Dværgværling,
Pileværling, Lapmejse, Dværgfalk, Krognæb og Silkehale.

Nærliggende lokaliteter: Kuusamo, Rukatunturi, Isosuo.

Isosuo
Beliggenhed: Ca. 30 km sydvest for Kuusamo. Fra Kuusamo køres
ad vej 20 mod Taivalkoski. Efter cirka 25 km drejes i Repokylä
fra mod Käsmä. I krydset efter 10 km drejes til højre, og ef
ter yderligere 10 km kommer man, efter at have passeret en elv
lidt over halvvejs, til en mindre vej mod Øst. denne vej føl
ges til enden. Området ligger i umiddelbar forlængelse heraf.

Beskrivelse: Nyoprettet reservat, bestående af skov og især en
del mose. Et besøg kræver 2-4 timer.

Fugleliv: Lille Korsnæb, KærlØber, Dobbeltbekkasin, Tinksmed,
Brushane, Fyrremejse, Lapmejse, Sortstrubet Lom, Fiskeørn,
Pileværling, Urfugl, Lavskrige, Hvepsevåge, Duehøg.

Nærliggende lokaliteter: Kuusamo, Iivaara.

Kiurusuo
Beliggenhed: 25 km Øst for Kuusamo. I Kuusamo køres fra
centrum ad hovedgaden mod landevejen, og umiddelbart før denne
nås drejes Østpå mod Koskenkylä. Efter cirka 30 km, samtidigt
med et højt tårn på højre side, går en lille vej til venstre
lige efter at man er passeret Kiurulampi. Kiurusuo ligger nord
og nordøst for søen.

Beskrivelse: Lettilgængeligt moseområde, delvist under
dræning. 1-3 timers besøg.

Fugleliv: I 1990 12 ynglende vadefuglearter, bl.a. Kærløber,
Enkeltbekkasin og Sortklire. Endvidere sås Sangsvane, Urfugl,
Dværgmåge og Silkehale.

Nærliggende lokaliteter: Kuusamo, Rukatunturi, Isosuo,
Iivaara, Juuma, Oulanka, Korouoma.
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FINLAND

man

Beliggenhed: man ligger i det nordlige Finland, ikke langt
fra Ivalo. Det er i man, at man skal tage valget mellem at
køre nordover og direkte til Varanger, eller vestpå mod Aili—
gas og Aliamaras og videre mod Lakseiv i Norge. Og endelig kan
man køre østpå nord om man på vej mod Sørvaranger og øvre
Pasvik i Norge.

Beskrivelse: Fuglemæssigt er kun området omkring Taimenjäni
kendt for mig, mens der ikke foreligger noget fra resten af
regionen. Taimenjäni er kuperet skovterræn med enkelte mindre
søer. Det er i disse nordlige skove, at Krognæb og Korsnæb—
arterne er rimeligt almindelige, men skoven — stedet hvor alle
disse arter er helt sikre at få at se — er endnu ikke fundet.

Området omkring Kettujoki og Vaskojoki ser også ganske lovende
ud. Ved at køre fra man mod nordenden af området, ser det ud
som om, at man kan komme ganske tæt på et spændende moseområ—
de.

Besøg på lokaliteten: Når man besøger dette område, bør der
også sættes tid af til at besøge man’s ganske udmærkede Lap
pe —mus emit.

Fugleliv: Tjur, Lille Regnspove, Lapmejse, Lavsknige, Krognæb,
Hvidvinget Korsnæb.

Nærliggende lokaliteter: man, Kevo, Ailigas-Allamaras.

Ivalo
Beliggenhed: Ivalo ligger i det nordlige Finland, mellem man
og Sodankylä.

Beskrivelse: Mødested for den nordligste udbredelse for nåle-
skoven og den sydligste for birkeskoven. Landskabet rummer en
del søer og moser. Området rummer givetvis en del spændende
fuglelokaliteter, men jeg har kun få konkrete oplysninger
herfra.

Fugleliv: Fuglelisten baserer sig først og fremmest på obser
vationer fra vejen mellem Akujärvi og Veskoniemi: Krikand, P1—
beand, Fjeldvåge, Trane, Brushane, Tinksmed, Lille Regnspove,
Høgeugle, Ravn, Lapmejse, Dværgværling, Pileværling, Krognæb.

Nærliggende lokaliteter: Ivalo, Kevo, Petkula, Pyhätunturi,
Aatsinginjoki.
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FINLAND

Joensuu

Beliggenhed: Joensuu ligger i det sydøstlige Finland, i den
del af landet, der går “længst ind” i Rusland. I dette område
findes flere spændende smålokaliteter, hvoraf de fleste er
lette at gå til. Det gælder Sysmäjärvi, Järvikylå og Liperi.
Derimod er Sipri og Vuoniemi noget vanskeligere at komme til.

Beskrivelse: Landskabet er det typiske “turist-finske” med
masser af nåleskov og et utal af søer. Indimellem dette findes
områder med blandskov, buskvegetation og moseområder. Området
omkring Vuoniemi må forventes at være et meget smukt område,
hvor en langstrakt, smal odde ligger midt i en stor Sø.

Besøg på lokaliteten: Tidsforbruget her afhænger udelukkende
af, hvor mange af lokaliteterne i området, som man vil besøge.
Særligt, hvis man Ønsker at prøve Sipri og Vuoniemi bør man
nok sætte et par dage af. Hvis man til gengæld kun ønsker at
besøge f.eks. Sysmåjårvi kan den overskues på under en halv
time.

Fugleliv: Området er særligt spændende på grund af det store
indslag af østlige arter, og muligheden for Østlige sjælden
heder. F.eks. er Damklire set flere gange i de seneste år i
Sysmäjärvi. Derfra kan desuden nævnes Dværgmåge. Liperi er
bl.a. kendt for spillende Enkeltbekkasin. Ved Jårvikylä er
bLa, set Gulbrystet Værling, Mosehornugle, Hortulan, Karmin—
dompap, Sivsanger, Svaleklire, Lærkefalk og Vendehals. Vuonie
mi er et område med mange ynglende ande- og vadefugle. Sipri
skulle rumme en del vadefugle, og bl.a. Tredækker og Terekkli
re ses hvert år.

Nærliggende lokaliteter: Petkeljärvi, Patvinsuo, Kolvanen Uu
ru, Kitee, Sääperijärvi, Parikkala, Seitseminen.
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FINLAND

Juuma

Beliggenhed: Juuma ligger tæt ved grænsen til Rusland,
umiddelbart syd for Polarcirklen. Lokaliteten kan besøges med
udgangspunkt i Juuma by, som man kommer til ved fra vej 5
cirka 23 km nord for Kuusamo at dreje til højre mod Juuma.
Herfra går stier ud i området i forskellige retninger.

Beskrivelse: Juuma—området er et varieret og flot nordfinsk
skovområde. Skoven er her ganske høj, men med begyndende ind
slag af birk. Flere steder er skovbunden ganske stenet, især
vest for Juuma. øst for området er området præget af Kitkajo
ki’s dramatiske bugten sig gennem snævre klippeslugter.

Besøg på lokaliteten: En tur på 3-4 timer kan bringe den be
søgende til nogle af de landskabeligt spektakulære steder ved
Kitkajoki, men området fortjener et ophold af mindst 1 dags
varighed, for at man også kan komme til de spændende skovområ
der syd for Juuma og Kitkajoki. Ad stien Karhunkieros (Bjørne
stien) kan man mod syd komme til Virkkula og Ruka, og mod nord
til Culanka.

Fugleliv: Et rigtig godt sted for skovfugle, f.eks. er Lille
Skallesluger, Tretået Spætte, Nordsanger, Silkehale, Stor
Tornskade, Vandstær, Pileværling og Hvidvinget Korsnæb set
her.

Nærliggende lokaliteter: Culanka, Rukatunturi, Aatsinginjoki.
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FINLAND

Kevo

Beliggenhed:Kevonluonnonpuistoerenstornordfinsknatur—
parkpåCa.710km2,hvorafkunendelfremgårafkortet.Her
fraerderstiforbindelsetilAiligasvedKarigasniemi.Områ
detkannåsfravej970,knap100kmnordforman.VedKene—
stupa,hvorvejenkrydserelven,findesenlilleparkerings
plads,hvorfraenstiførerindiområdet.

Beskrivelse:Kevo—områdeteretFinnmarks—landskabmedstore
vidder,fjeldområder,birkeskov.ElvenKevojokiløbergennem
området,ogoverenstrækningpå40kmhardenskåretsigdybt
riaditerrænnetogformetencanyonmedstejleklippesider.

Besøgpålokaliteten:Derbehøvesetpartimertilatkomme
tilpaslangtindiområdet,ogfordemmedgodtiderdergi
vetvismegetathentevedattagedenlangeturnedmodFallak
ogVuoqojavri,eventuelthelttilAiligas(sedenne).Turen
fraKenestupatilLuobmusjavrrik,dererpå63ion,skullevære
enafdefinestevandrermulighederiFinland.flerpassererman
firegangeundervejsensåkaldt“Kahlaamo”,somerenpassage
affloden,hvormanskalvadeover.Foratmankanholdeba—
lancenidenstærkestrøm,erderudspændtenwireoverelven,
hvorpådererfastgjortstroppe,dervedhjælpafsmåhjulkan
kørepåwiren.

Fugleliv:Noterforeliggerkunfratobesøg:StorSkal—
lesluger,Fjeldvåge,Dværgfalk,Hjejle,Sortklire,LilleKjo—
ve,Havterne,Mosehornugle,TretåetSpætte,Silkehale,Blå
hals,Blåstjert,Ravn.

Nærliggendelokaliteter:man,Utsjoki,Ailigas,Varanger.
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FINLAND

Kilpisj ärvi

Beliggenhed: Kilpisjärvi ligger i det nordvestlige Finland, i
treriksröset mellem Finland, Sverige og Norge. E78 mellem Ski
botn i Norge (ikke langt fra Tromsø) og Karesuando i Finland
(grænseovergang til Sverige) passerer lige igennem området.
Nedenfor fjeldet Saana ligger et turistinformationscenter og
herfra går der stier ud i terrænnet.

Beskrivelse: Treriksröset ved Kilpisjärvi ligger som den ene
ste del af Finland i direkte tilknytning til den Skandinaviske
fjeldkæde. Terrænnet varierer fra birke- og pilekrat i 500 me
ters højde til alpint fjeld i over 1.000 meters højde. Området
er præget af højere fjelde, med stejlere sider end i Pallas
Ounastunturi, der ligger cirka 200 km sydøst herfor.

Besøg på lokaliteten: Området består af flere dele, hvoraf tre
muligheder for (lange) én—dages—ture skal omtales nærmere her.
Vest for Kilpisjrvi ligger fjeldene Pikku-Malla og Iso-Malla,
som udgør enden af et større område, omkring fjeldene Markus
Malla og Rieppegaisin, som ligger i Norge. Færdsel er kun til
ladt langs stien, der starter cirka 2½ km nord for informa—
tionscenteret. På den Østlige side af vejen ligger fjeldene
Saana og Jeahkkas, som kan nås ad stier, der udgår fra info—
centeret. Opstigningen til Saana må påregnes at tage nogle (2-
3) timer. Endelig kan nævnes området ved fjeldet Ailakkavaara
og søen Ailakkejärvi, hvortil afmærkede, forholdsvis lettil
gængelige stier fører fra E78 langs Ailakkajoki med start
nogle km syd for hotellet.

Det er selvklart også muligt at gå længere ture ind i området,
f.ex. ser det meget spændende ud med plateauet omkring fjeldet
Harroaivi, som ligger cirka 25 km Øst for Kilpisjärvi.

Fugleliv: I de lavereliggende områder med birke- og pilekrat
ses bl.a. arter som Hjejle, RØdben, Lille Kjove, RØdstrubet
Piber, Skovsanger, Jernspurv, Broget Fluesnapper, Blåhals,
Lapmejse, Dværgværling og Laplandsværling, d.v.s. også en del
sylige arter, mens der i mere fugtigt terræn, moser og ved sø
erne ses bl.a. Rødstrubet Lom, Brushane, Temmincksryle, Almin
delig Ryle, Odinshane og Engpiber. I fjeldet omkring og over
trægrænsen ses bl.a. Fjeldvåge, Dværgfalk, Fjeldrype, Pome
ransfugl, Ringdrossel (som et af de eneste steder i Finland)
og Snespurv. Er man heldig er der mulighed for f.ex. Jagtfalk.

Nærliggende lokaliteter: Pallas-Ounastunturi, Salmij ärvi,
Balsfjord (N) og Reisadalen (N).
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FINLAND

Kitee

Beliggenhed: Kitee ligger i Sø-Finland tæt ved grænsen til
Rusland. Lokaliteten er ganske lettilgængelig. I Kitee’s vil
lakvarterer øst for vej 488 findes vejen Päätyentie og derfra
går man direkte ned til fugletårnet, hvorfra der er udsigt
over sØen Päätyenlahti. Det kan endvidere være anbefalelses—
værdigt at prøve Kiteenjärvi’s sydlige ende, hvor der ved en
enkelt lejlighed er set Vandsanger.

Beskrivelse: Päätyenlahti er en typisk sydfinsk, lavvandet,
næringsrig Sø. Søen kranses af rØrskov. Kiteenlahti er noget
større og givetvis dybere.

Besøg på lokaliteten: Denne lokalitet er en typisk “på vej-lo
kalitet”, og området kan - såfremt man holder sig til Päätyen
lahti - overskues let på en times tid.

Fugleliv: Området er først og fremmest kendt for sin Dværgmå
gekoloni, der i visse år har huset op til 75-200 par. Endvide
re kan nævnes Sivsanger, Gulbrystet Værling og Karmindompap.

Nærliggende lokaliteter: Parikkala, Såäperinjärvi, Linnansaa
ri.

Säåperinj årvi

Beliggenhed: Sääperinjârvi ligger Ca. 25 km fra Tohmajrvi. I
Värtsilä, umiddelbart hvor vejen deler sig og vej 500 fortsæt
ter mod Ilomantsi, går en afmærket sti ned til et fugletårn.

Beskrivelse: Sääperinjärvi er en lavvandet 50, omkranset af
enge og lidt rørskov. I området omkring søen findes en del tæt
buskvegetation, som man kommer igennem på vej til fugletårnet.

Besøg på lokaliteten: Der bør afsættes 2-4 timer til et besøg
her. En del af området ligger således i grænsezonen, hvor der
er adgangsbegrænsning.

Fugleliv: I buskvegetationen findes Finlands største bestand
af Gulbrystet Værling, op til 30 syngende hanner er registre
ret. Ligeledes optræder Plettet Rørvagtel i store antal, op
til 15-20 spillende. Her kan endvidere ses Nordisk Lappedyk
ker, Atlingand, Dværgfalk, Duehøg, RØrhØg, Urfugl, Trane,
Engsnarre, Svaleklire, Skovsneppe, Mosehornugle, Skovhornugle,
BuskrØrsanger, Græshoppesanger og Hortulan. Endelig kan en
række sjældenheder set på lokaliteten nævnes, f.ex. disse roy—
fuglearter: Lille Skrigeørn, Stor Skrigeorn, Sort Glente, He
dehøg, SteppehØg og Ådselsgrib.

Nærliggende lokaliteter: Parikkala, Petkeljärvi, Joensuu, Lin
nansaari.
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FINLAND

Kolvanan Uuro

Beliggenhed: Kolvanan Vuro ligger ca. 30 km Nø for Joensuu og
10 km NV for Ene. Fra vej 73 drejes mod nord ved skiltet
“Kuusijärvi 13”. Efter 6,6 km passeres nogle
højspændingsledninger. og efter yderligere 2,8 km drejes til
venstre mod Kolvanan Uuro. Efter 1,9 km kommer man til nogle
hytter, hvorfra der mod syd (følg skiltene) går en sti ned i
området.

Beskrivelse: Kolvanan Uuro er en meget frodig, dyb slugt. Fle
re steder er det umuligt at komme op af slugten. I slugten lØ
ber en lille bæk, og omkring denne står løvskoven tæt og fro
dig.

Besøg på lokaliteten: Der bør afsættes 3-6 timer til et besøg
på lokaliteten, mindre kan faktisk ikke gøre det. Og især i
varmere perioder vil et besøg tidligt på dagen være anbefalel
sesværdigt. De interessante småfugle-arter er oftest hørt i
den sydlige del af slugten.

Fugleliv: Området er især kendt for de fine chancer for at se
Lundsanger og Lille Fluesnapper, der begge forekommer regel
mæssigt. Endvidere kan nævnes, at Skovsanger og Gærdesmutte er
meget talrige her. Af andre arter kan nævnes Sortstrubet Lom,
Blå Kærhøg, Duehøg, Lærkefalk, Trane, Topmejse, Karmindompap
og Lille Korsnæb.

Nærliggende lokaliteter: Joensuu, Patvinsuo, Petkeljärvi,
Linnansaari.
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FINLAND

Korouoma

Beliggenhed: Korouoma ligger oa. 80 km. NV for Kuusamo, ikke
så langt fra hovedvejen (vej 81) mellem Kuusamo og Rovaniemi.
Lokaliteten kan nås fra nord, hvor man fra vej 81 ved Pernu ad
småveje kører til en parkeringsplads umiddelbart ovenfor slug
tens centrale dele. Man kan ligeledes køre dertil ad nogle
mindre veje, der udgår fra vej 941. Disse kan dog være spærre
de med bomme. Endelig kan man fra syd gå op igennem slugten ad
en sti langs Korojoki.

Beskrivelse: Korouoma er en lang nv-sØ gående slugt, der i de
centrale dele er ganske snæver med høje, stejle sider, hvor
den grundfjeldet træder frem. I bunden snor Korojoki—elven
sig, igennem tæt krat, åbne engstrøg, lØv- og nåleskov, visse
steder ganske tæt skov. Mod nordvest og sydøst udvider slugten
sig, og almindelige skovpartier præger landskabet. Udenfor re
servatgrænserne, særligt nord og nordØst for de centrale dele,
er der skovet meget brutalt. Her er landskabet totalt foran
dret, alle træer er fældet og jorden er vendt.

Besøg på lokaliteten: Korouoma giver mulighed for både kort-
og langvarige besøg, hvad enten man vælger at gå en kort tur
fra parkeringspladsen ned i slugtens centrale dele, eller man
vælger at gå en flerdagestur igennem området. Her bør man være
opmærksom på hytten, der er afmærket på kortet. Her er der
plads til ihvertfald et dusin mennesker.

Fugleliv: Korouoma er “i sæsonen” et af Finlands bedste steder
for Nordsanger (op til 4 på et besØg) og Blåstjert. Disse
findes især i slugtens centrale dele fra parkeringspladsen mod
nv, men ihvertfald Nordsanger er også hørt i andre dele af om
rådet. KongeØrn yngler i området, og ses ofte. Desuden kan
nævnes Sangsvane, Trane, Dalrype, Hjejle, Sortspætte, Karmin—
dompap, Lavskrige, Ravn og Skovsanger (nordligt). Desuden i
resterne af skoven “ovenfor” slugten: DuehØg, Blå KærhØg, En—
keltbekkasin, Høgeugle, Mosehornugle, Stor Tornskade og Pile
værling.

Nærliggende lokaliteter: Pyhätunturi, Petkula, Aatsinginjoki,
Rukatunturi, Kuusamo, Isosuo.
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FINLAND

Kortteisen Tekoj ärvi
Beliggenhed: Umiddelbart ud til vej 19 Øst for Piipola, mellem
Kajaani og Oulu.

Fugleliv: Denne lavvandede, kunstige sø er et af de få steder
i Finland, hvor der yngler Sortterne. Endvidere kan nævnes No
sehornugle, Lærkefalk og Dværgmåge.

Nærliggende lokaliteter: Liminganlahti, Seitseminen.

Vassorfj ärden
Beliggenhed: Umiddelbart ud til vej 8, mellem Vaasa og Uusi
karlepy.

Fugleliv: Sø med en del rØrskov, især i den sydlige og vestli
ge del. Ruser en stØrre koloni af Hættemåge på 1.700 par, samt
10 par Dværgmåger. Endvidere kan nævnes FiskeØrn, Havørn og
RØrhØg.

Nærliggende lokaliteter: Seitseminen.

Sårkkä
Beliggenhed: Cirka 30 km nordØst for Kuopio.

Fugleliv: Kultiveret område med indslag af lunde og haver. Det
med * mærkede område skulle huse en af Finlands tætteste be
stande af BuskrØrsanger, op til 30-40 par.

Nærliggende lokaliteter: Et lignende område udgøres af området
mellem Mustola, Mentula og Partala, som ligger syd for vej 6,
Øst for Saimaankanava-kanalen, Ca. 10 km fra Lapeenranta.

Sammalinen
Beliggenhed: Syd for Lappeenranta. Cirka 10 km syd for Ylämaa
ad vej 387 kØres 2,4 km mod syd mod Sammalinen. Umiddelbart
vest for vejen kan man komme op på et hØjdedrag, hvorfra der
er en fremragende udsigt over grænsen ind i Rusland.

Fugleliv: Sort Stork, Stor Skrigeørn og FiskeØrn, som yngler
på den anden side af grænsen, ses jævnligt. Endvidere kan næv
nes Trane og Lille Korsnæb.

Nærliggende lokaliteter: Ved Väkevänjärvi, som ligger umiddel
bart sydvest for Sammalinen, skulle der også være mulighed for
at se Stor SkrigeØrn. Andre lokaliteter i nærheden: Virolahti,
Parikkala.
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FINLAND

Kotka -Hamina
Beliggenhed: Kotka og Hamina er to store, sydfinske byer, som
ligger ud til Finskeviken. I dette område findes flere inter
essante smålokaliteter, bl.a. Kotka Hietanen, et opfyldsområde
nær Kotka’s havn, Hamina Salminlahti, som er en vig
umiddelbart syd for E3 midtvejs mellem Kotka og Hamina, og
Kamma Lupinlahti, en sø med en del rØrskov sydøst for Hamina.

Besøg på lokaliteterne: Disse lokaliteter alle “på vej-lokali
terne”, der hver især kan let overskues på en times tid.

Fugleliv: Kotka Hietanen byder ofte på overraskelser, f.ex. er
Langtået Ryle, Danklire og Citronvipstjert set inden for de
senere år. Området er ganske lille, blot et par vandhuller med
sivbevoksning, lige ud til vejen. Rørhøg, Odinshane, BrushØns,
Temmincksryle og Drosselrørsanger kan også nævnes. Hamina
Salminlahti, som fint overskues fra Østsiden, kan byde på ar
ter som Karmindompap, Aftenfalk, Lærkefalk, Græshoppesanger,
RØrdrum og Atlingand. Efter sigende er der planer om at bygge
en vej tværs gennem området. Hamina Lupinlahti kan bedst
overskues fra dæmningen, der deler søen i to dele. Huser bl.a.
Drosselrørsanger, RØrdrum og Nattergal foruden en del
lappedykkere: Nordisk - op til B - og Toppet Lappedykker - 50.

Nærliggende lokaliteter: Virolahti, Porvoo Ruskis, Monasuo.

Munasuo
Beliggenhed: Munasuo ligger nord for E3, Ca. 12 km nordvest
for Kotka. Området kan bedst overskues fra Grankulla (bakker),
som man kommer til ad sideveje fra vej 356, eller områdets
vestlige ende ved Harjunkylä.

Beskrivelse: Munasuo siges at være Sydfinlands største højmo
se. Mosen er omgivet af lidt landbrug samt blandede skovparti
er. Selve mosen er bevokset med kæruld, samt enkelte fritstå
ende træer.

Besøg på lokaliteten: Der bør afsættes 2-4 timer til besøg på
dette sted, muligvis mere f.eks. i forbindelse med en overnat
ning, hvor man også kan tage sig tid til at besøge den nærlig
gende Valkmusa-mose med punktet Haukkavuori, øst for vej 356.
Denne nås bedst fra syd ad en lille vej nord for Heinlahti.

Fugleliv: Storspove og Urfugl er begge ganske talrige. Desuden
Lærkefalk, FiskeØrn, Skovsneppe, Svaleklire, Trane, Hortulan,
Karmindompap og Topmejse. Desuden skulle der være mulighed for
DuehØg, Engsnarre og Slagugle.

Nærliggende lokaliteter: Porvoo Ruskis, Virolahti, Kotka-Hami
na.
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FINLAND

Kuusamo

Beliggenhed; Kuusamo er hovedbyen i det Østlige Finland med
over 50.000 indbyggere. Fra Rovaniemi, Oulu og Kajaani fører
store hovedveje direkte til Kuusamo. I umiddelbar tilknytning
til byen ligger flere interessante fuglesteder, bl.a. søen
Torankijårvi, højmosen Pajuniemi og småsØerne Saunajärvi. Dis
se områder nås let med bil eller cykel. Kuusamo er et klassisk
udgangspunkt for fuglekiggeri i det Østlige og nordlige Fin
land.

Beskrivelse: Kuusamo-området er præget af de vidtstrakte nåle—
skovsområder (men der er også meget blandskov), og da området
er ganske kuperet, kan man mange steder finde sig smukke ud
sigter. Her er mange interessante fuglelokaliteter, men der er
også meget tØmmerhugst og dræning af moser. Mange, der har be
søgt området for år tilbage, får sig en slem overraskelse,
hvis de vender tilbage hertil - der er fart på motorsavene på
disse kanter. Men ind imellem kan man stadig finde mange per
ler, det være sig moser eller søer eller skovområder. Nogle
steder er skoven uberørt gennem mange årtier, med en tæt un
derskov af mosser og bær.

Besøg på lokaliteten: Der bør afsættes mindst et par dage til
Kuusamo og områderne indenfor ca. 100 km’s radius herfra. Kuu—
samo er et glimrende udgangspunkt for besøg på disse steder -

se “nærliggende lokaliteter” - og her falder de små lokalite
ter i nærheden af byen fint ind imellem.

Fugleliv: Torankijårvi byder især på mange fugle i træksæso
nen, hvor hundreder af Sangsvaner, Sædgæs, svømmeænder, skal
leslugere og meget mere kan ses. Desuden ses f.eks. Atlingand,
Dalrype, BrushØns og Dværgmåge. Og så er der nok et af de bed
ste steder at møde lokale fugklekiggere. Pajuniemi har gennem
årene været det klassiske steder for værlinger, Pile— og
Dværgværling, men også Gulbrystet Værling er set nogle få gan
ge. Normalt skal man kigge ved det rØde hus på mosens nordsi
de, men området på nordsiden af Torrankijärvi øst for fri
landsmuseet er også fint. Af andre arter kan nævnes Dalrype,
Brushane og Dværgmåge. Saunajärvi er en samling af vandhuller,
som ligger lige ud til vej 5. Her kan ses en del vadefugle og
ænder på træk, bl.a. er der set op til 100 Pibeænder, 100
Krikænder og 18 OdinshØns, samt Lille Skallesluger, Atlingand,
Sortklire, Dværgmåge og Karmindompap.

Nærliggende lokaliteter: Isosuo, Iivaara, Kesunsuo, Rukatuntu—
ri, Juuma, Oulanka, Korouoma.
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FINLAND

Lemmenj oki
Beliggenhed: Lemmenjoen Kansallipuisto (Nationalpark) i det
nordligste Finland er med sine 2.500 km2 landets største. Den
ligger umiddelbart op til øvre Anarjokka Nationalparken i Nor
ge. Der er stier ind mod højdedraget Morgam-Virbus, men ellers
er et besøg i området helt på egen hånd - og egne ben. Stien
udgår fra parkeringspladsen i den nordøstlige ende, men fra
Haipanpalo i den sydlige ende er der kortere at gå og muligvis
mere spændende fuglemæssigt - ved et besøg i 1984 var det ik
ke specielt givtigt at gå til Morgam-Virbus langs Lemmenjoki.

Beskrivelse: Skoven består af højstammede nåletræer, ikke spe
cielt tætstående, med forholdsvis lav og tør underskov og med
indslag af lærk og birk. Fjeldområdet er af den typiske “blø
de” Finnmarks-type uden skarpe tinder og masser af klipper.
Nogle steder har Lemmenjoki dog arbejdet sig dybt ned i land
skabet, så der er stejle sider i slugten. Dette findes især
vest for Morgam-Virbus.

Besøg på lokaliteterne: Såfremt man ønsker at besøge Morgam
Virbus fjeldet bØr der afsættes 2 dage til ture.

Fugleliv: Lemmenjoki byder på skov- og fjeldfugle: Dalrype,
Fjeldrype, Skovsanger, Silkehale, Ravn, Lavskrige, Lapmejse,
Krognæb, Stor Korsnæb og Snespurv. Formodentlig vil mere kunne
ses, hvis man fra syd går ind til Lemmenjoki og Vaijoki’s sam
menløb vest for Morgam-Virbus, og derfra fortsætter mod vest
til canyon’en.

Nærliggende lokaliteter: Inari, Kevo.

Salmij ärvi
Beliggenhed: Salmijärvi ligger i det nordvestlige Finland øst
for vej 55 mellem Nunnanen og Sirkka. Området kan formodent
lig bedst nås fra grusvejen, der går øst for området.

Beskrivelse: Salmijärvi er afmærket på kortene som et Aarnia—
lue—område, d.v.s. et urskovsområde (egentlig “uberørt” områ
de). Efter kortet at dømme er der tale om et område præget af
endog meget stort antal småsøer og moser - og givetvis svært
fremkommeligt.

Besøg på lokaliteten: Formodentlig bør der afsættes en dags
tid, men dette er uvist. En lokalitet for den nysgerrige.

Fugleliv: Der foreligger intet materiale om lokalitetens fug
leliv, men i forhold til ynglende vadefugle, ænder, rovfugle,
værlinger m.m. ser det ganske lovende ud.

Nærliggende lokaliteter: Kilpisj ärvi, Pallas-Ounastunturi,
Äihämäjärvi (Sverige).
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FINLAND

L iminganiahti

Beliggenhed: Liminganlahti ligger syd for Oulu, ud til Bottenvi
ken. Det er et stort område, med mange spændende muligheder. Et
godt udgangspunkt er WWF-centeret, som ligger ved Virkkula vest
for Liminka. Kør fra Liminka mod Lumijoki ad vej 813, og følg
skiltene. Her kan man få udleveret en folder med kort over områ
det. Fugletårnet ved Temmesjoki er ganske spændende, men kan være
lidt svært at finde. Fra Liminka køres mod nord mod Tupos langs
jernbanen. Umiddelbart efter en bred å fører en mindre vej til
venstre. Denne deler sig efter 1,4 km. Fortsæt 3,4 km ad den ven
stre vej, så er der en parkeringsplads. GummistØvler er nØdvendi
ge her.

Beskrivelse: Liminganlahti er en stor, lavvandet bugt omkranset
af enge, starbevoksninger og rørskov. Flere steder er der buskbe
voksninger og enge tæt ved kysten, med landbrugsområder og skov,
når man kommer lidt ind i baglandet.

Besøg på lokaliteten: Dette er et meget spændende område med man
ge fugle, som alle besøgende fuglekiggere bliver meget betagede
af. En af Finlands allerbedste fuglelokaliteter. ønsker man at
besøge alle fire fugletårne i området, inclusive det der findes
ved Kempelenlahti, skal man tage sig mindst en dag til dette. Om
råderne ved fugletårnene er ganske forskellige, både hvad angår
natur og fugle. Fuglelivet ved Kempelenlahti er dog ikke af samme
klasse som de tre andre.

Fugleliv: Liminganlahti er som nævnt en af Finlands absolut bed
ste fuglelokaliteter. I foråret findes der op til 10.000 Sædgæs,
tusinder af Sangsvaner, ænder, Hjejler, BrushØns, Snespurve og
meget andet. I midten af maj ses en virkelig specialitet,
Dværggås, som kan raste med over 20 fugle, i tidligere år op til
100. Disse ses især ved Virkkula og Sannanlahti. Ved bl.a. Virk
kula og Kempelenlahti er der Gulbrystet Værling. Hele sommeren
igennem kan der ses hundredevis af svØmmeænder, dykænder, vade-
fugle, tusinder af Hættemåger, og arter som Karmindompap, Hortu
lan og Sivsanger er karakterfugle. Af andre arter kan nævnes:
Gråstrubet Lappedykker, Atlingand, Lille Skallesluger, Blå Kær
høg, RørhØg, Fiskeørn, Trane, Vandrikse, Plettet Rørvagtel, En
keltbekkasin, Odinshane, Temmincksryle, Sortklire, Stor Kobber
sneppe, Dværgmåge, Dværgterne, Rovterne, Mosehornugle, Græshoppe
sanger, Pileværling og meget, meget andet.

Nærliggende lokaliteter: Oulu, Hailioutu, Merikylänlahti,
Kortteisen Tekoj ârvi.
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FINLAND

Merikylänlahti
Beliggenhed: Merikylänlahti er en vig, som ligger ud til Bot
tenviken vest for Liminka og vest for Oulu. Området huser også
Tauvo fuglestation. Mellem Liminka og Raahe (vej 813) drejes
fra mod Tauvo. Efter 5 km drejes til højre mod Itä-Tauvo. Her
efter skal man køre gennem et område med ung nåleskovsbevoks
ning fØr man kommer ud til området.

Beskrivelse: Mellem nåleskovsområdet og kysten er der et stort
flyvesandsfelt. Selve kysten er lavvandet især inde i vigen.
En stor del af området er reservat med adgangsforbud i yngle
tiden. Fuglestationen ligger inde i reservatet.

Besøg på lokaliteten: Der færdselsrestriktioner for store dele
af området, men man kan altid prøve at spørge på fuglestatio
nen om tilladelse til at gå i det fredede område. Såfremt man
får lov, bør der bruges ihvertfald 2-3 timer til et besøg.

Fugleliv: Det er fØrst og fremmest vadefuglene, der er inter
essante her, bl.a. Sortklire, Brushane, Temmincksryle, Sten-
vender, Lille Præstekrave og Almindelig Ryle kan ses. Ud for
kysten ses bl.a. mange Havterner, Almindelig Kjove og Dværg
terne. Endvidere kan nævnes Trane, Tjur, Hjerpe samt RØdstru
bet Piber, Laplandsværling og Blåhals på træk.

Nærliggende lokaliteter: Oulu, Liminka, Hailuoto, Kortteisen
Tekoj ärvi.

Oulu
Beliggenhed: Oulu er Nordvestfinlands største by, præget af en
stor havn med store olietanke. I havnen er der flere slambas
siner, som tiltrækker en del fugle. Det er lettest at besøge
området i sydhavnen, hvortil man kommer ved fra vej 8 at køre
ad Hailiudontie og krydse jernbanesporene to gange. Opfyldsom
rådet ved nordhavnen (oliehavnen) er ikke åbent for besøgende,
men en del af fuglene kan ses ved kysten syd for Nâllikari
Camping. Endelig skal nævnes strandengene ved Taskilä i byens
nordlige udkant.

Beskrivelse: Slambassiner, med indslag af rørskov og rester af
strandenge, midt i et område med containere, tømmeroplag m.m.

Besøg på lokaliteten: Oulu Sydhavn, som er det mest oplagte
sted, kan overskues på under en time. Området har imidlertid
ikke så mange slænbassiner som tidligere.

Fugleliv: Området er først og fremmest kendt for sin bestand
al Terekklire, som findes ved alle tre ovennævnte steder. End
videre ses en del vadefugle, bl.a. Stenvender og Brushane.

Nærliggende lokaliteter: Liminganlahti, Hailuoto, Kortteisen
Tekojärvi.
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FINLAND

Oulanka

Beliggenhed: Oulanka ligger Ca. 40 km nord for Kuusamo. Det er
en stor nationalpark, som netop er blevet udvidet mod Øst. Ud
gangspunktet for et besøg i området er Kiutaköngäs, som ligger
hvor vej 8693 krydser Oulanjoki, eller Ristikallio, som ligger
i områdets vestlige udkant, ikke langt fra vej 950. Der er
stier i området langs Oulanjoki, Savinajoki og Aventojoki,
mens området omkring Valtionmaa er på egen hånd.

Beskrivelse: Oulanka nationalparken er centreret omkring de
tre elve, Oulanjoki, Savinajoki og Aventojoki. Her er der
ganske spektakulært, med elvene brusene i bunden af dybe,
klipperige slugter. Flere steder er der mindre vandfald,
f.eks. ved Taivalkbngäs og Kiutaköngäs. Skoven er flot og tæt,
overvejende nåleskov, men med indslag af løvskov og lærketræ—
er. Hvor elvene løber langsomt findes en del mindre søer. Des
uden findes der det store, uberØrte område, Valtionmaa, i om—
rådets nordlige del.

Besøg på lokaliteten: De flotte steder ved Kiutaköngäs kan be
søges med et forholdsvis lille tidsforbrug, mens mindst 3-4
timer bør sættes af til en tur til Taivalköngäs. Men området
fortjener et længere ophold, især bør man tage op til den
nordøstlige del og til skoven ind mod grænsen til Rusland.
Områdets Østligste del er grænsezone med adgangsbegrænsning.

Der er et besøgscenter ved Kiutaköngäs. Her kan man bl.a. få
en folder, der indeholder skønnede yngletal for alle arter i
området. Det skal her understreges, at disse tal først og
fremmest er et udtryk for at på denne lokalitet er tallene
opgjort, og der kan sagtens være ligeså mange f.ex. Pile- og
Dværgværlinger på nærliggende lokaliteter.

Fugleliv: Oulanka huser alle de typiske skovfugle samt en ræk
ke andre spændende arter, skønnede yngletal i parentes, f.eks.
Sortstrubet Lom (10), Lille Skallesluger (10), Tjur (300),
Dalrype (40), Hjerpe (200), Svaleklire (70), HØgeugle (5),
Sortspætte (4), Silkehale (45), Bjergvipstjert, Vandstær (15),
Ravn (8), Lavskrige (120), Lapmejse (500), Stor Korsnæb (200),
Hvidvinget Korsnæb (200), Pileværling (1400), Dværgværling
(130) og Lille Korsnæb (600). Desuden skulle der være chancer
for Kongeørn, Nordsanger og Blåstjert.

Nærliggende lokaliteter: Juuma, Kuusamo, Aatsinginjoki, Korou
oma, Rukatunturi, Isosuo, Iivaara.
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FINLAND

Pal las -Ounastunturi

Beliggenhed: Pallas-Ounastunturi Nationalparken på 500 km2
ligger i det nordvestlige Finland, ikke langt fra grænseover
gangen mellem Sverige og Finland ved Muodoslompo/Muonio. Områ
det kan nås fra flere sider. Nord for nationalparken ligger
Enontekiö (Hätta). Herfra kan man med båd krydse Ounasjärvi,
og således komme ind på stisystemet. Fra syd fører en vej op
til et fjeldhotel ved Ounastunturi. Og endelig kan man til
fods komme ind i parken mange steder.

Selve færgefarten i Enontekiö drives af ihvertfald to forskel
lige bådmænd. I l82 var prisen 30-32 FM (i) for 4 personer en
vej. Den ene af bådmændene havde dengang også et system med et
hvidt flag på den modsatte bred, som skulle hejses, når man
ville retur.

Beskrivelse: Pallas-Ounastunturi er bygget op omkring de store
fjeldpartier, Ounastunturi i nord og Pallastunturi i syd. De
centrale dele af nationalparken er barfjeld, men uden de mar
kante spidse tinder, som kan findes i Kilpisjärvi og i de
svenske fjeldområder. De højeste toppe er på 723 m i den nord
lige del og 807 m i den sydlige del. Den sydlige del er domi
neret af skråninger med mængder af små og store sten. Moserne
og skovene (overvejende nåleskov) nedenfor fjeldområderne er
ganske spændende, f.ex. er der KærlØber i småsØerne i de lave
re liggende områder syd for fjeldhotellet.

Besøg på lokaliteten: Man kan naturligvis lade sig nøje med et
kort besøg i form af de par timer, som det tager at gå fra
fjeldhotellet og op til områdets højeste punkt, men skal man
nå hele området kræver det nogen dage. Man skal være opmærksom
på, at man ikke må telte i nationalparken. Der findes hytter,
hvori man kan overnatte. Ialt er oa. 10 afmærket på detailkor
tet i 1:50000.

Fugleliv: Pallas—Ounastunturi har som følge af de mange for
skellige biotoper i området et ganske varieret fugleliv.
Sneugle kan dog yngle med års mellemrum. Fuglelisten er ganske
imponerende: Sortstrubet Lom, Kongeørn, Fjeldvåge, Dværgfalk,
Fjeldrype, Dalrype, Tjur, Hjerpe, Hvidklire, Svaleklire, Brus—
hane, Almindelig Ryle, Kærløber, Odinshane, Sort—klire, Pome—
ransfugi, fijejle, Lille Regnspove, Lille Kjove, Hø—geugle,
Tretået Spætte, Silkehale, Ringdrossel, Ravn, Lavskri-ge, Blå—
hals, Lapmejse, Krognæb, Stor Korsnæb, Laplandsværling, Sne—
spurv og Pileværling.

Nærliggende lokaliteter: Kilpisjärvi, Salmijrvi, Äihämäjärvi
(5).
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F I NLAND

Parikkala Siikalahti

Beliggenhed: Parikkala Siikalahti ligger i det sydøstlige Fin
land, kun få km fra grænsen til Rusland. Området er let at komme
til. Fra Laapeenranta køres mod nord ad E3 mod Joensuu, og i byen
Parikkala følger man skilte ud til området. Der er et WWF-center
i området med informationstavler, guides m.v. Man kan telte ved
informationscenteret.

Beskrivelse: Parikkala Siikalahti er en efterhånden næsten helt
afsnøret Vig. Mod nord begrænses området af en dæmning, hvor der
på begge sider er tæt rørskov og starsump. Selve “søen” er en
lavvandet næringsrig sØ, som de kendes fra mange steder i Sydfin—
land. Omkring området ligger forskellige former for blandskov og
mindre lunde, samt landsbrugsområder.

Besøg på lokaliteten: Der bør afsættes ihvertfald en nat i områ
det til at lytte efter de mange spændende sangere, rørvagtler,
RØrdrum etc, som findes i området. Men også om dagen er området
spændende med mange ande- og rovfugle, Pirol m.v. Området er let
at komme rundt i, der er udlagt planker gennem dele af den om
kransende mose, og dette fører ud til det meget fint placerede
fugletårn. Det skal endvidere nævnes, at de forholdsvis fugtige
haver i villakvarteret ved Opintie og Satumaentie i byens østlige
del, er et meget sikkert sted for Buskrørsanger.

Fugleliv: Området regnes af mange for en af Finlands absolut bed
ste fuglelokaliteter, og det er absolut et “must” på en rundtur i
landet. Arter som Nordisk Lappedykker, RØrdrum, FiskeØrn, RØrhøg,
Lærkefalk, Plettet Rørvagtel, Pirol, Sivsanger, Nattergal og Kar
mindompap er karakterfugle i området. Men området kan også huse
arter som Knarand, Lille Skallesluger, DuehØg, Trane, Urfugl,
Hjerpe, Lille Rørvagtel, Dværgrørvagtel, Engsnarre, Perleugle,
Lille Flagspætte, Gråspætte, Høgeugle, Savisanger, DrosselrØr
sanger, Flodsanger og Gulbrystet Værling.

Nærliggende lokaliteter: Kitee, Säöperinjärvi, Sammalinen, Viro
lahti, Linnansaari, Särkkä.
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FINLAND

Patvinsuo

Beliggenhed: Patvinsuo Kansallispuisto (nationalpark) er med
sine 100 km2 en af de stØrre i Sydfinland, og det er desuden
et af de stØrste moseområder i den sydlige del af landet. Pat
vinsuo ligger ca. 75 km nordØst for Joensuu og 40 km sydøst
for Lieksa. Fra Joensuu kØres ad vej 73 mod Eno og Lieksa, og
videre mod Uimaharju. Herfra fortsætes ad vej 516 mod
Kivilahti, og videre ad vej 520 mod nord, indtil vej 5202 går
mod Øst mod Kitsi. Fra vej 5202 fører to veje ind i
nationalparken, hvor der er parkeringsmuligheder fire steder.
Et vidt forgrenet stisystem udgår fra parkeringspladserne.
Desuden kan man umiddelbart syd for nationalparken kØre ned
til kanten af søen Koitere.

Beskrivelse: Patvinsuo er en stor mose, med store åbne områ
der, som giver en fin udsigt over de store vidder. Dette bry
des kun af enkelte småsØer, og nåletræslunde. Ved sydsiden af
Suomunjärvi er der en fin lille sandstrand.

Besøg på lokaliteten: Der er mange muligheder for at besøge
området, f.eks. flere lange vandreruter, et fugletårn i den
vestlige ende m.v. Til et ordentligt besøg bør derfor afsættes
et par dage. Udover vandreruterne kan man i princippet vælge
sine egne veje, men dels er området meget sumpet udenfor de
udlagte planker, og dels skal man under alle omstændigheder
respektere adgangsforbudene i de på kortet skraverede dele af
nationalparken.

Fugleliv: Fuglene er ikke specielt talrigt forekommende, men
området giver dog mulighed for at se en række arter i deres
“rigtige” omgivelser, f.ex. Sortstrubet Lom, Sangsvane, Sæd—
gås, Trane, Urfugl, Tinksmed og Hvidklire. Endvidere findes
her Lærkefalk, Svaleklire, Slagugle (Ynglede i 1994
umiddelbart nord for “Suomunjärvi—informationstavlen”),
Sortspætte, Silkehale, Topmejse, Ravn, Stor Korsnæb, Lille
Korsnæb og Karmindompap. Imidlertid er den her anført
artsliste baseret på observationer fra få og korte besøg i
området — der i øvrigt alene bør besøges på grund af de store
vidder, stemningen og stilheden — men i en rapport fra
1970’erne, “Oversigt over vigtige vådområder i Norden”, nævnes
følgende spændende ting: Lille Skallesluger, Fiskeørn,
Kærløber, Enkeltbekkasin, Stor Hornugle, Bæver og Bjørn.

Nærliggende lokaliteter: Kolvanan Uuro, Petkeljärvi, Joensuu.
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FINLAND

Petkelj ärvi

Beliggenhed: Petkeljärvi ligger i det sydØstlige Finland, Øst
for Joensuu og Ilomantsi. Man kommer let til området ved fra
Ilomantsi at kØre ad vej 5004 mod Øst. Ved Oinasvaara går der
vej mod syd til Petkeljärvi.

Beskrivelse: Petkeljärvi er domineret af et stort antal sØer
og et til tider særpræget, kuperet terræn, med gammel og høj
stammet nåleskov. Ind imellem findes også andre typer af skov,
samt små moser. Mellem mange af sØerne har landskabet form af
smalle tanger, hvor man kan gå på ryggen af de stejle bakker.

Besøg på lokaliteten: Der er mange muligheder for at besøge
området, f.eks. flere lange vandreruter. Specielt skal fremhæ
ves vandrermuligheden Petkeljàrvi til Putkela på Ca. 20 km.
Man kan telte eller leje hytter ved informationscenteret i
midten af området.

Fugleliv: Det mest interessante del af fuglelivet er de fine
muligheder for at se Tretået Spætte, som er rimeligt alminde
lig i området. Endvidere kan nævnes Sortstrubet Lom (På finsk:
Kuikku), FiskeØrn, Hvidklire, Topmejse, Fyrremejse og Pilevær
ling. Endvidere findes der også Bæver, som man med lidt held
kan overtale guiden til at vise, hvor findes.

Nærliggende lokaliteter: Kolvanen Uuru, Patvinsuo, Joensuu.
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FINLAND

Petkula

Beliggenhed: Petkula ligger ved vej 4 i det nordlige Finland,
Ca. 35 km nord for Sodankylä, og syd for Vuotso og man. Ca.
32 km nord for Sodankylä går en vej mod højre til Petkula. 2—3
km herefter er der en parkeringsplads ved en lille granlund.
Herfra fører en sti ind til et fugletårn ved søen i den del af
mosen, der ligger vest for vejen.

Beskrivelse: Petkula er en typisk nordfinsk mose, omgivet af
nåleskov og birkeskov. Mosen er sine steder temmelig fugtig.

Besøg på lokaliteten: Denne lokalitet er en typisk upå vej—lo—
kalitet”, og området kan overskues let på et par timer. Udover
fugletårnet, skal nævnes områdets nordøstlige hjørne, hvor der
ihvertfald tidligere har været spilleplads for Kærløber.

Fugleliv: Sangsvane, Sortand, Spidsand, Brushane, Lille Regn—
spove, Sortklire, Hvidklire, Odinshane, Kærløber, Dværgmåge og
Mosehornugle.

Nærliggende lokaliteter: Pyhätunturi, Sompio, man.

Pyhåtunturi

Beliggenhed: Pyhätunturi er et fjeldmassiv, højeste punkt 540
m.o.h., som ligger tæt på hovedvej 962 mellem Sodankylä og Ke
mijärvi. Ved Vuostimo drejes til venstre mod Tunturikylä, og
vejen fØrer op til et skisportssted i områdets østlige ende.

Beskrivelse: Pyhätuntuni-massivet dominerer området, men fug
lemæssigt er det skråningerne med nåleskov og lidt blandskov,
som er interessante. Længere vestpå skal nævnes fremhæves Si—
runaapa.

Besøg på lokaliteten: Der bør afsættes ihvertfald 5-6 timer
til besøg på dette sted, muligvis mere f.eks. i forbindelse
med en overnatning, hvor man også besøger den vestlige dele.
En tur her bør starte omkring midnat og inddrage de tidlige
morgentimer. Blåstjerte—terrænnet findes især mellem Hotel
Kultakeron og Karhun Juomalampi-hytten (se nærmere på detail-
kort 1:50.000).

Fugleliv: Området er især kendt for de fine muligheder for at
høre Blåstjert, men endvidere findes her som et af de få ste
der i Finland også Ringdrossel. Desuden Dværgfalk, Hjerpe,
Svaleklire, Høgeugle, Fyrremejse, Silkehale og Lavsknige.

Nærliggende lokaliteter: Petkula, Oulanka, Korouoma, Guuma.
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FT NLAND

Pori

Beliggenhed: Pori ligger i Finlands sydvestlige hjørne, lidt
nord for Turku. De fuglemæssigt interessante dele ligger for
skellige steder på halvØen syd for Kokomäenjokis udløb i den
Botniske Bugt, både nord og syd for vej 265 mellem Pori og
Mntyluoto.

De fuglemæssigt mest interessante steder er Enajårvi (gå ned
ad den lille jordvej ved den rød-hvide bom i nordøsthjørnet),
Kivini (følg vejen mod nord for Kylasaari, gå langs med Koko
mäenjoki mod både øst og vest - området er meget fugtigt), Ha
ventojärvi (småsØerne nås lettest fra vest), Kylåsaari (især
smålundene og villakvartererne med de store haver og småfugti
ge områder - bl.a. syd for skolen) og Ytterinsannat (find
vejen ud mod kysten - følg kysten mod både Øst og vest).

Beskrivelse: Halvøen mellem Pori og Mäntyluoto indeholder man
ge forskellige biotoper. Her er landbrug, sandstrand med klit
ter, lav-vandede kystområder, fugtige enge, et mindre floddel
ta, beboelse med fugtige haver, blandskov. Sine steder er om
rådet næsten “polsk”, og de mange biotoper gør at et meget va
rieret fugleliv forekommer.

Besøg på lokaliteten: Der bør afsættes et par dage til at nå
alle delområderne. Det kunne være et særlig interessant eks
periment at prøve at leje en jolle, f.ex. i Halssi (hvor der i
øvrigt er en fin udsigt over deltaet), og så besøge floddelta
et på denne måde om natten.

Fugleliv: Området huser mange spændende arter, her er de for
søgt delt op på hovedlokaliteterne.
Kylåsaari: engsnarre, Flodsanger (op til 5), Kærsanger, Græs—
hoppesanger, Hortulan (talrig).
Kivini: Rørhøg, Engsnarre, Plettet Rørvagtel, Skovsneppe,
Brushane, Almindelig Ryle (sydlig race), Sortklire, Nattergal,
Kærsanger, Sivsanger, Gulbug, Karmindompap, Hortulan.
Haventojärvi: Vandrikse, Plettet Rørvagtel (min. 5),
DværgrØrvagtel (i 1984), Skovsneppe.
Enajårvi: Nordisk Lappedykker (min. 14), Dværgmåge, Karmindom
pap.
Ytterinsannat: et af Finlands bedste steder for vadefugle i
trætiden, ult. maj er der således talt op til 60 OdinshØns,
3.100 Almindelig Ryle, 55 KærlØber, 140 Brushøns, 15 Krumnæb
bet Ryle og 300 Temmincksryle. Om efteråret ses mange svaner
og Kanadagæs her.

Nærliggende lokaliteter: Ruissalo, Puurijärvi-Isosuo, Pyhä
Häkki og Seitseminen.
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FINLAND

Porvoo Ruskis

Beliggenhed: Porvoo ligger oa. 50 km Øst for Helsinki, og nås
let ved at køre ad E3 mod Kotka. Ved at følge Ågatan og Rune
bergsgatan gennem Porvoo kommer man ud til den lille dæmning,
der fører over til SvinØ. Fra Porvoo kan man endvidere kØre ad
vej 155 mod Ebbo. Ca. 6 km fra Porvoo går en lille grusvej mod
højre. Fra enden af denne fører en sti ud til området ved
StenbØle, der ligger overfor Svinø på den modsatte side af
bugten.

Beskrivelse: Kysten ved Svinø er præget af mindre rørskovsom—
råder, med blandet kulturskov på selve Svinø. Området ved
StenbØle er mere tørt, med tornekrat, stendiger og spredt
skovbevoksning afbrudt af engområder.

Besøg på lokaliteten: Der bØr afsættes et par timer begge ste
der (Svinø og Stenbøle). På Svinø kan man både besØge fugle-
tårnet, hvorfra der er udsigt over den inderste del af vigen
(Porvoo Ruskis), og den sydlige kyst.

Fugleliv: Områdets mest markante arter er Drosselrørsanger og
Høgesanger, men desuden kan nævnes: Fiskeørn, Duehøg, Rørhøg,
Hvepsevåge, Trane, Engsnarre, Dværgmåge, Sortspætte, Gråspæt—
te, Rødrygget Tornskade, Buskrørsanger, Nattergal, Sivsanger,
Græshoppesanger, Hortulan og Karmindompap.

Nærliggende lokaliteter: Pikku Pernajanlahti, Gammelstads
viken, Munasuo, Kotka-Hamina.

Pikku Pernaj anlahti

Beliggenhed: Pikku Pernajanlahti ligger umiddelbart øst for
Porvoo, ved vej 157. Umiddelbart (oa. 2 km) før vejen fra Ebbo
mod nord kommer til vej 157, går en mindre vej mod højre til
Bosgård.

Beskrivelse: En mindre vig med rørskov og starsumpe omkranset
af fugtige enge.

Besøg på lokaliteten: Området kan let overskues fra høj dedra
get ved vej 157, som er uproblematisk at finde. For et mere
grundigt besøg, f.eks. lytning efter rørvagtler i de tidlige
morgentimer, kan det anbefales at følge den lille sti, der går
op til området sydfra, fra vejen mod Bosgård.

Fugleliv: Pikku betyder lille på finsk, men til trods for om-
rådets størrelse kan det til tider byde på nogle ganske spæn
dende arter: Hedehøg, Lærkefalk, Fiskeørn, Engsnarre (op til
5), Flodsanger (op til 5), Høgesanger og Hortulan.

Nærliggende lokaliteter: Porvoo Ruskis, Kotka-Hamina, Munasuo.
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FINLAND

Puurij årvi -Isosuo

Beliggenhed: Puurijärvi-Isosuo, der netop er udnævnt til na
tionalpark, ligger nær Lauttakylä, hvor vej 2 mellem Pori og
Helsinki skærer vej 41 mellem Tampere og Turku. Flere småveje
gennemskærer området, der desuden er delt op i mange delområ—
der p.gra.af at Kokomäenjoki har delt sig her.

Beskrivelse: Et område sammensat af flere biotoper: højmose,
smålunde, flodbrinker med fugtige bevoksninger, landbrug m.v.

Besøg på lokaliteten: Informationerne om dette område er kun
baseret på et enkelt besøg, og det er derfor svært at angive
nøjagtigt, hvor det vil være bedst at køre hen. Flere steder
omkring Puurijärvi må være interesante, ligeledes aarnialue
området i den sydlige del af området. De bedste observations
punkter er ved Puurijärvi’s østende og sydende, samt i områ—
dets sydvestende, tæt på vej 2.

Fugleliv: Følgende kan ses: Rørdrum, Fiskeørn, Urfugl, Dværg
måge, Ravn, Hortulan og Lille Korsnæb. Imidlertid gav lokali
teten løfter om arter som Engsnarre, Plettet Rønagtel, Flod—
sanger, Græshoppesanger og Buskrørsanger også bør kunne iagt
tages her.

Nærliggende lokaliteter: Pori, Ruissalo, Pyhä-Häkki.

Ruissalo

Beliggenhed: Ruissalo er en Ø, som ligger umidelbart udenfor
Turku, og forbundet til denne med en bro.

Beskrivelse: Ruissalo er på store dele af Øen, især den nord
lige del, bevokset med gammel egeskov. En del af dette er ud
lagt som reservat, primært af botaniske grunde.

Besøg på lokaliteten: Der bør afsættes 2-4 timer til besøg på
dette sted, muligvis mere, hvis man vil besøge både den nord
lige del og den sydvestlige del.

Fugleliv: De store områder med egeskov giver fine muligheder
for Huldue og spætter. På hele Øen anslås der at være 4 par
Sortspætte, 7 (muligvis 10-20) par Gråspætte, 10 par Lille
Flagspætte samt 2 par Stor Flagspætte. Endvidere kan nævnes
Karmindompap, Hortulan, Nattergal og Skovsanger.

Nærliggende lokaliteter: Pori, Puurijärvi-Isosuo, Pyhä-Häkki,
Saltfj ärden, Porkkala.
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FINLAND

Pyhå -Häkki
Beliggenhed: Pyhä-Häkki nationalpark ligger nord for Jyväskylä
i den centrale del af Sydfinland.

Fugleliv: Skoven, der rummer over 400 år gamle fyrretræer, gi
ver et indtryk af, hvorledes Finland så ud før skovindustrien
tog fat. Blandt fuglelivet kan nævnes Duehøg, Hvidklire, Tre
tået Spætte, Ravn og Pileværling.

Nærliggende lokaliteter: Liminganlahti, Seitseminen, Vassor
fj&rden, Kortteisen Tekojärvi, Linnansaari.

Seitseminen
Beliggenhed: Nord for Tampere og øst for Pori, i den sydvest
lige del af Finland, mellem Kuru og Parkano.

Fugleliv: Et meget fint skovområde, bedst ved Multiharju. Der
er stier rundt i området. Stierne er ikke afmærket på kortet -

detailkort kan fås i informationscenteret. Blandt fuglene kan
nævnes Sangsvane, Tjur, Trane, Hjejle, Spurveugle, Slagugle,
Tretået Spætte, Topmejse og Pileværling.

Nærliggende lokaliteter: Pyhä-Häkki, Puurijärvi-Isosuo, Pori,
Ruissalo, Vassorfj ârden.

Linnansaari
Beliggenhed: Linnansaari nationalpark ligger mellem Varkaus og
Savonlinna i sydøstfinland, beliggende midt i “de tusind søers
land”. Området er betydeligt større end angivet på kortet. Her
er der kun vist et udsnit ved Oravi, hvor man kan leje en båd
og ro ud til Linnansaari. Her er der mulighed for at telte.
Der er informationsoentre i Nyslott (Linnankatu 11) og Ranta
salmi, samt informationstavler i Oravi, Tappuvirta og Musta
lahti.

Fugleliv: Linnansaari er en ø i den store sø, Haukavesi. I
denne sØ, hvor der er mange små øer og skær, findes først og
fremmest den truede Saimaa Sæl. Endvidere kan ses Sortstrubet
Lom, FiskeØrn, Lundsanger, Skovsanger, Pirol og Karmindompap.

Nærliggende lokaliteter: Joensuu, Kolvanan Uuro, Parikkala Siika
lahti, Patvinsuo, Pyhä-Häkki.
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FINLAND

Ruka & Valtavaara

Beliggenhed: Valtavaara ligger Ca. 15 km nord for Kuusaiuo i
det østlige del af Finland, umiddelbart syd for polarcirklen.
Området nås ved at køre nordpå ad vej 5 fra Kuusano, og så
enten dreje fra til skisportsstedet ved Ruka eller fortsætte
længere nordpå til der går en vej mod øst mod Jyrkänkoski.
Disse to muligheder fører til henholdsvis den sydlige og
nordlige ende af Rukatunturi—massivet.

Beskrivelse: Valtavaara—området er kendetegnet ved
Rukatunturi-højderyggen, som har sit højeste punkt ved
Valtavaara på 492 m.o.h. Højderyggen er beklædt med især
nåleskov, pånær de allerhøjest beliggende dele. Der er visse
steder meget stejlt, nærmest lodrette klippesider. Nedenfor
findes visse steder ganske tæt skov, med kraftig underskov,
med flere indslag af moser og småsøer.

En del af området er netop udpeget som naturbeskyttelsesområ—
de, men udenfor dette er det mange steder uhyre præget af men
neskelige aktiviteter, særligt i form af fældning og dræning,
nyanlagte grusveje ind til feriehytter m.v. For besøgende, der
genser området efter måske 10—20 års pause, er det en trist
oplevelse at komme tilbage hertil, idet området har undergået
kraftige ændringer i løbet af disse år.

Besøg på lokaliteten: De bedste dele af området er uden tvivl
langs højderyggen, hvor skoven endnu står så godt som upåvir—
ket. Desuden findes spredt over området også mose— og skovpar—
tier, der er værd at besøge. Det kan anbefales at starte med
højderyggen, f.eks. i timerne fra sidst på natten, for bla. at
lytte efter Blåstjert — og så danne sig et overblik over områ
det oppe fra højderyggen, hvor der stadigvæk ser attraktivt ud
for et besøg. Der findes specialkort i 1:50.000 over området.

Fugleliv: Området er stadigvæk godt for skovfugle, men er i
store dele af området præget af menneskelige påvirkninger.
Selve Valtavaara er dog stadig et besøg værd. Fuglelisten
byder på mange arter, f.ex.: Sortstrubet Lom, Sangsvane,
Fjeidvåge, Urfugi, Trane, Hjerpe, Dalrype, Tjur, Hvidklire,
Høgeugle, Tretaet Spætte, Vendehals, Nordsanger, Silkehale,
Blåstjert, Lapmejse, Lavskrige, Pileværling, Hvidvinget
Korsnæb og Krognæb.

Det kan endvidere nævnes, at Kuntivaara ca. 30 km øst for Ruka
skulle være det bedste sted for Bjørn i Finland.

Nærliggende lokaliteter: Oulanka, Juuma, Korouoma, Iivaara,
Isosuo, Kuusamo, Kesunsuo, Aatsinginjoki.
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FINLAND

Saltviksfjärden, Helsinki

Beliggenhed: En halv times kØrsel fra Helsinki mod vest ad vej
51 ligger Kyrkslätt. Her drejer man til venstre mod Porkkala -

og husker at stoppe ved Esso-tanken på hjørnet, hvor der lig
ger en lokalitets-notesbog i en grøn postkasse - efter et par
km har man Saltfjärden på højre hånd.

Beskrivelse: Et moseområde, delvist tilgroet med græsser og
rØr, delvist med fugtige enge og mindre, åbne vandflader.

Besøg på lokaliteten: Kan overskues fra et udsigtspunkt på den
modsatte side af vejen. Området er interessant både om dagen
(rovfugle) og i skumrings- og dæmringstimerne (Urfugle-spil,
vandhØns, natsangere).

Fugleliv: Hedehøg, Trane, Urfugl, Skovsneppe, Svaleklire,
Gulbug, Karmindompap.

Nærliggende lokaliteter: Porkkala, Gammelstadsviken, Porvoo
Ruskis, Ruissalo, Puurijärvi-Isosuo.

Porkkala

Beliggenhed: Porkkala ligger (som en af kun få “Arktinen
Muutto”-lokaliteter) på fastlandet, sydvest for Helsinki, og
det er let at komme dertil (cirka en times kørsel). Fra
Helsinki køres ad vej 51 mod Hankö. I Kyrkslätt drejes til
venstre mod Porkkala. Her passerer man Saltfjärden.

Beskrivelse: Skærgårdskyst med en del småØer, overvejende nå
leskovsbevoksning. Med sin beliggenhed lige ud til Finskevi
ken kan det godt være betydeligt køligere her ved kysten i
maj, på grund af havets lave temperaturer (ofte forsvinder
isen først i maj), end blot nogle få km inde i landet.

Besøg på lokaliteten: Området er let tilgængeligt, med stier
fra parkeringspladserne og rundt i området, herunder ud til
fugletårnet. Som oftest er her mange fuglekiggere, der som
regel også er velorienterede om andre fuglebegivenheder.

Fugleliv: Porkkala er kendt for sine høje træktal af branta
gæs i den sidste trediedel af maj, med topdage på 2O.-50.000
Knortegæs og 20.000 Bramgæs. Endvidere kan der på én dag ses
op mod 100.000 andefugle, overvejende havdykænder som Havlit
og Sortand. I april ses rovfugle- og småfugletræk, og i
september-oktober ses tillige rovfugle, småfugle, Traner og op
til 1O.-20.000 Ringduer. Er man heldig er der mulighed for
arter som f.ex. Storlommer, Stellersand og Mellemkjove.

Nærliggende lokaliteter: Saltfjärden, Porvoo Ruskis.
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FINLAND

Sompio

Beliggenhed: Sompio luonnonpuista (naturreservat) på 176 km2
ligger umiddelbart øst for Vuotso i det nordlige Finland,
mellem Sodankylä og Inari. Fra Vuotso kommer man ind i området
ad en grusvej, der kører igennem den sydlige af
naturreservatet. Vejen ligger ca. 400 m nord for kanalen
gennem byen. Efter 2,1 km passeres en træbro, efter 4,3 km er
der et godt observationssted udover Nalkaaapa—mosen. Grænsen
til reservatet passeres efter 9,3 km. Umiddelbart nord for
Sompiojärvi går en sti op til barfjeldet.

Beskrivelse: Sompio er et varieret område med barfjeld, moser
og skov. Skoven er forholdsvis tør. Også moserne udenfor
reservatgrænsen, som man kommer igennem ved kørslen fra Vuotso
ud mod området bør fremhæves (i det omfang de ellers ikke er
drænede).

Besøg på lokaliteten: En tur af 4-8 timers varighed er en nød
vendighed for at komme op på fjeldet og retur. Det er anbefa
lelsesværdigt at starte med at gå op på fjeldet, idet man der—
oppefra lettere kan danne sig et indtryk af de steder, som ef
terfølgende skal besøges. I den nordlige ende af Sompiojärvi,
cirka 1 km øst for parkeringspladsen, fører en sti ud til
gangbrædder, der fører ud i et moseområde ved søbredden. De
store moseområder øst for søen er givetvis også interessante.

øst og nordøst for Sompio ligger den 2.500 km2 store Urho
Kekkonen Nationalpark, som indeholder Rautatunturi— og Saari—
selka—fjeldene. Der foreligger ikke noget nærmere information
om dette område.

Fugleliv: Blå Kærhøg, Fiskeørn, Fjeldvåqe, Dalrype, Tjur,
Enkeltbekkasin, Scrtklire, Hvidklire, Kærløber, Brushane,
Mosehornugle, Tretået Spætte, Ravn, Lavskrige, Blåhals,
Krognæb, Hvidvinget Korsnæb, Pileværling.

Nærliggende lokaliteter: Aatsinginjoki, Pyhätunturi, Petkula,
man, Ivalo.
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FINLAND

Åland

Beskrivelse: ÅlandsØerne er en samling af mange Øer af ganske
varieret størrelse, enten rene klippeskær, eller domineret af
nåleskovsområder, med indslag af lØvskov. De er ikke specielt
høje, med skærgårdspræget som gennemgående karakteristika. Der
findes enkelte fremtrædende søer, moser og skovområder, men
gennemgående er Øen meget ensartet og fuglene ganske spredt
forekommende.

Besøg på lokaliteten: Det er ikke muligt at give noget bud på,
hvor meget tid, der skal sættes af til et besøg på ÅlandsØer
ne, det kommer helt an på, hvilken turmæssig sammenhæng, det
indgår i, og hvad man iøvrigt vil opnå. Men mindst et par dage
bør der sættes af, og Øerne er desuden yderst velegnede til et
par ugers ferie på cykel. Det er let at komme rundt, men man
skal være opmærksom på, at det ikke er tilladt at telte uden
for de anviste områder. Afstandene på Øen er ikke større end,
at afsnittet “nærliggende lokaliteter” ikke er medtaget her.
Det fremgår af oversigtskortet.

Fugleliv: øernes specialiteter er først og fremmest de mange
ynglende Stor Hornugle og Havørn. Imidlertid vil disse arter
ikke blive nærmere omtalt her af hensyn til forstyrrelser, dog
skal det nævnes, at HavØrn kan ses tilfældigt langs kysten
over det meste af ÅlandsØerne. øerne er dog også interesante
på anden vis, øerne er mødested for sydlige og nordlige arter.
I skærgården yngler Rovterne og Almindelig Kjove, og inde på
Øen findes bl.a. Gråspætte, NØddekrige og Høgesanger. Endelig
er Øerne interessante i botanisk sammenhæng, særligt GØgeurte.

Torpfj ärden

Beliggenhed: Umiddelbart vest for Mariehamn.

Beskrivelse: Torpfjärden er en lavvandet SØ, omkranset af rØr-
skov og lidt enge. I området omkring sØen findes en del skov,
bl.a. Ramsholmen, som er botanisk reservat.

Besøg på lokaliteten: Fugletårnet nås let fra landevejen. Et
besøg i området kræver ikke nødvendigvis mere end en times
tid.

Fugleliv: Krikand, Fløjlsand, Stor Skallesluger, FiskeØrn,
Hvepsevåge, , HavØrn, Vandrikse, BrushØns, Sortklire, Skov
sneppe, Rovterne, Sortspætte, Gråspætte, Huldue, DrosselrØr
sanger, Kærsanger, Sivsanger, Karmindompap, Lille Korsnæb.
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FINLAND

Herröskatan

Beliggenhed: Sydøst for for Mariehamn. Herfra køres mod Lem-
land, og videre mod Lumperland. Efter Rorstorp køres til højre
til Flaka og videre sydpå til en parkeringsplads midt i reser
vatet.

Beskrivelse: Herröskatan, der er et naturreservat udlagt i
1987, er en halvØ med lØvtræslunde og engstrøg. Kysten er ty
pisk skærgårdskyst med store sten og klipper. Insektfaunaen og
floraen er meget artsrig, af sidstnævnte findes bl.a. Hvidgul
Skovlilje, Blå Anemone, Bakkegøgelilje, Skovgøgeurt, Tyndakset
Gøgeurt og Tidlösa (Colchicum).

Besøg på lokaliteten: Fra parkeringspladsen kan man gå rundt i
skoven. Der er sti ud til et fugletårn, hvorfra man kan over
skue skærgården. På vej til fugletårnet passerer man en gammel
ruin. Et besøg er normalt af 2-4 timers længde.

Nord for Herröskatan, mellem Lemland og Flaka, findes et områ
de med skov iblandet moser og fugtige områder. Her findes en
del spændende arter, muligvis også Trane og Perleugle.

Fugleliv: Området huser mange småfugle, samt Fløjlsand, Stor
Skallesluger, Stenvender, Tejst, Vendehals og Karmindompap.
Særligt om vinteren er der fine muligheder for at se forbi—
flyvende Havørne.

Klobba

Beliggenhed: Klobba ligger på den nordvestlige del af hoved-
øen. Fra Mariehamn køres til Hammarland, og derfra fortsættes
til Bovik. Herfra køres ad vejen mod Berghamn. Umiddelbart ef
ter et gult hus på venstre hånd og et rødt hus på højre hånd
drejes til venstre. Når man kommer man til et skilt med en
hejre (7,2 km fra Bovik), fortsættes yderligere 0,5 km, hvor
vejen deler sig. Følg den venstre vej til den slutter.

Beskrivelse: Klobba er et skovområde med blandet nåle- og
løvskov (fyrretræer, birk og asp), som ligger lige ud til sæd
vanlig Ålands-skærgård. Mellem Klobba og Svartno er der et
mindre sivområde.

Besøg på lokaliteten: Et besøg i området vil normalt være af
2-4 timers varighed.

Fugleliv: Gråspætte, Gulbug, Topmejse, Fyrremejse.
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FINLAND

Saltviksfjärden, Åland

Beliggenhed: Saltviksfjärden ligger nord for Mariehamn, midt
på hovedØen. Fra Mariehamn kØres mod Saltvik og Sund. I Salt
vik fortsættes mod nord til Näs.

Beskrivelse: Saltviksfjärden har på det meste af den nordlige
og hele den vestlige side fugtige enge, som er gode for bl.a.
vadefugle. Det er nok det stØrste engområde på AlandsØerne.

Besøg på lokaliteten: En vandrertur gennem hele området, fra
Näs til Norrholmen og videre sydpå kan godt blive til en fler
timersbegivenhed. Der må forventes en del besvær i form af
vandløb, hegn m.v.

Vest for Saltviksfjärden ligger Vandôfjården. Her kan til ti
der ses 15-20 rastende Rovterner.

Fugleliv: Området huser bl.a. ynglende Almindelig Ryle (sydlig
race).

Storträsket

Beliggenhed: Storträsket ligger på den centrale del af hoved-
Øen, umiddelbart nord for Mariehamn. Herfra kØres til Godby og
videre til Emkarby. Fortsæt ad vejen mod Åttböle. Ved mØdeste
det (M’) er man midt mellem de to sØer i området. Storträsket
er egentlig kun navnet på den del af området, der ligger vest
for vejen, men den Østlige del er også et besøg værd - og ind
går i fuglelisten.

Beskrivelse: Storträsket er et område med blandskov, fugtige
partier, enge samt søer med sivkanter.

Besøg på lokaliteten: Et besøg i området vil normalt være af
2-4 timers varighed.

Fugleliv: Fuglelivet er ganske varieret: FiskeØrn, HavØrn,
Trane, Vandrikse, Skovsneppe, Svaleklire, Rovterne, Fjordter
ne, Huldue, Gråspætte, Lille Flagspætte, RØdrygget Tornskade,
NØddekrige, Nattergal, Halemejse, Kærsanger, Gulbug, Karmin
dompap, Lille Korsnæb og Kærnebider.
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NORGE

Balsfj ord

Beliggenhed: I Finnmarken mellem TromsØ og Alta ved udmundin
gen af Sagelva og TØmmerelva. De bedste steder er i fjordens
sydvestlige del, ved Storsteinnes, Sørkjosen og Markenes, som
alle ligger langs vej E6.

Beskrivelse: Fjord med flere lavvandede områder, omgivet af
høje fjelde.

Besøg på lokaliteten: Fuglelivet kan overskues fra vejen. Det
er bedst at komme her ved højvande, idet vadefuglene da står
på nogle få hØjvandsrastepladser markeret A-H på kortet.

Fugleliv: Lokaliteten er fØrst og fremmest kendt for sine fo
rekomster af Islandsk Ryle ultimo maj, hvor op til 25.000 fug
le kan ses. Det er samtidigt med tilsvarende forekomster ved
Lakselv, d.v.s. der er ikke tale om de samme fugle.

Nærliggende lokaliteter: Reisadalen, Lakselv.

Reisadalen

Beliggenhed: Reisadalen strækker sig fra Reisafjord (mellem
Alta og TromsØ) og langt ind i Finnmarken. Fra vej 6 i bunden
af Reisafjord køres der ad vej 865 langs Reiselva ind til
Bilto. Herfra fortsættes til fods ind i dalen. Man kan også
komme til området sydfra, idet en vandrerrute fører herfra til
Kautokeino.

Beskrivelse: En smuk dal med store fjelde op til begge sider.
Visse steder er siderne stejle, andre steder mere afrundede.
Vidstrakte partier med birkeskov.

Besøg på lokaliteten: Områdets størrelse betyder, at man let
kan bruge et par dage her. Der er hytter i dalen, anbragt med
en halv snes km mellem sig. Husk at efterlade hytten i den
stand, som du selv forventer at modtage den i. Og husk også,
at det er god skik at efterlade sukker, salt, ris etc. til de
næste besøgende.

Fugleliv: Rovfugle.

Nærliggende lokaliteter: Balsfj ord, Lakselv.
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NORGE

Lakseiv & Stabbursneset

Beliggenhed: Porsangerf j orden i det nordlige Norge rummer fle
re interessante lokaliteter, der alle kan nås relativt let fra
Lakselv. Stabbursneset ligger Ca. 5 km fra Lakselv ad vej 6
mod Hammerfest og Nordkap. Det består af flere delområder, der
alle ligger umiddelbart ved næsset. Stabbursdalen ligger vest
for Stabbursneset. Lidt over i km nord for Valdak og umiddel
bart efter en rasteplads på højre hånd fØrer en lille jordvej
til Lombola, hvorfra man kan fortsætte til fods. Sandvik og
Kolvik er to småf lækker, beliggende på en halvØ Ca. 5 km nord
for Stabbursneset. Området består af en række mindre sØer, der
alle kan overskues fra de veje, der fører ud på halvØen.

Beskrivelse: Porsangerfjorden er med sine indslag af birkeskov
og birkekrat, kystenge, lavvandede områder og barske fjeld-
partier et meget smukt landskab. Stabbursdalen Nationalpark,
som er på 96 km2, indbefatter elven af samme navn og det til
hørende system af sidevandlØb og slugten. Flere steder er el
ven stillef lydende og har formet deltaer - på lokalsproget
hedder sådanne “Lombola’er’.

Besøg på lokaliteten: Der bør sættes 1-2 dage til et besøg i
Porsangerfj ord-området, særligt hvis man agter sig ind i Stab
bursdalen. Og i tilknytning til et besøg i dette område, er
der så mulighed for f.eks. at køre yderligere nordpå til fug
lefjeldene Veidneskiubben og SværholtØya.

Fugleliv: Porsangerfjorden, inclusive Stabbursneset, er et om
råde med mange fugle, og arter som Stor Skallesluger, Eder
fugl, Strandskade, Stor Præstekrave, Svartbag, Sølvmåge, og
Havterne forekommer i store antal. Områdets specialiteter er
de store antal af Islandsk Ryle og Dværggås, som ses hvert år.
Islandsk Ryle forekommer i denne periode i et samlet antal af
lO.-20.000 fugle, en enkelt gang endda 30.000. Samtidigt kan
der ses en snes Dværggæs - i 70’erne endda et halvt hundrede
fugle. På halvØen ved Sandvik og Kolvik findes verdens nord
ligste bestand af Nordisk Lappedykker. Blandt de mange andre
arter, der findes omkring fjorden kan nævnes Pibeand, Fløjls—
and, Sortand, Krikand, Havlit, Spidsand, Bjergand, Fjeldvåge,
Dværgfalk, HavØrn, Temmincksryle, Sortgrå Ryle, Hjejle, Pome
ransfugl, Lille Kobbersneppe, Sortklire, Stenvender, Brushane,
Almindelig Kjove, Lille Kjove, Hættemåge, Gøg, Ravn, Gråsis
ken. I 1984 sås Kortnæbbet Gås ved et besøg i området. I Stab
bursdalen kan man se Stor Skallesluger, Fjeldvåge, Dværgfalk,
FiskeØrn, Tjur, Blåhals og Dværgværling.

Nærliggende lokaliteter: Varanger, Balsfjord, Reisadalen,
Ailigas og Allamaras (Finland).
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NORGE

Lofoten og RØst

Beliggenhed: Ud for kysten ved BodØ i det nordligste Norge, 115
km nord for Polarcirkelen og 100 km vest for fastlandet.

Beskrivelse: øriget RØst ligger vestligst og yderst i Øgruppen
Lofoten. Området, der består af hundredevis af Øer, holme og skær
er noget af det mest vej rudsatte og forblæste i Norge. Den stør
ste af Øerne, RØstlandet, huser cirka 600 indbyggere, og er 4 km
lang og 3 km bred. Den er bundet sammen med mindre Øer med dæm
ninger og veje. øerne varierer fra det flade RØstlandet, der med
sine græsmarker og myrer ikke hæver sig mere end 12 m.o.h., til
de bratte og barske fuglefjelde, som rejser sig fra havet i syd
vest. øgruppen er udførligt beskrevet i talrige bøger og hæfter.

Besøg på lokaliteten: En uges tid bør afsættes til Lofoten og
Røst. Der er bådforbindelse mellem selve Lofoten, Værøy og Røst.

Fugleliv: Området er kendt for at det rummer søfugle i tusindvis,
med de store fuglefjelde med Lunder, Rider, Suler, Alk, Lomvie
m.m. som det centrale. Mange andre arter kan ses, bl.a. Mallemuk,
Stormsvaler, HavØrn, Vandrefalk, Storkjove og Laplandsværling.

Nærliggende lokaliteter: Vesterålen, Balsfjord, Reisadalen.
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NORGE

SØr-varanger

Beliggenhed: Sør-varanger ligger på den sydlige side af Varan
ger-fjorden. Her ligger flere lokaliteter, bl.a. Ferdesmyra,
Munkfjorden og Grense-Jakobseiv. Man kan kØre til SØr-varanger
fra Tana eller fra man i Finland, ved at køre nord om man—
søen til Neiden.

Beskrivelse: Området er ved kysten landskabsmæssigt præget af
nærheden til Varanger-fjorden g Ishavet: stenet, forblæst,
enkelte birkekrat, mens der i baglandet er fjeld, birkeskov og
moser.

Besøg på lokaliteten: Sør-varanger rummer ikke nogen tre
stjernede lokaliteter, de fleste besøgende har kun stoppet
tilfældigt. Men der kan let gemme sig overraskelser et sådant
sted, og for den besøgende med lidt tid i overskud, kan der
godt komme noget interessant ud af lidt eksperimenteren,
f.eks. i området omkring Grense-Jakobselv (havfugleobs
selvklart bedst ved pålandsvind) og baglandet syd herfor.

Desuden er Spritsalget i Kirkenes det eneste i miles omkreds..

Fugleliv: Artslisten er ikke specielt imponerende, men over
raskelser kan sagtens forekomme.
Ferdesmyra: skulle have ynglende Lille Kobbersneppe.
Munkfjorden: Sortstrubet Lom - op til 200, Rødstrubet Lom 6,
FlØjlsand 200, Havlit 55, Kongeederfugl, Ederfugl - op til
2.000, Dværgfalk, Lille Kobbersneppe, Almindelig Kjove.
Grense-Jakobselv: Topskarv, Sule, Ederfugl, Fjeldvåge, Tejst,
Lille Kjove, Almindelig Kjove, Mellemkjove, RØdstrubet Piber,
Remmesæl.

Nærliggende lokaliteter: Varanger-halvøya, øvre Pasvik, man
(Finland).

Mulighederne for at krydse grænsen til Rusland er ikke
bekendte, men i “Important Bird Areas in Europe” kan man læse
om mange spændende lokaliteter på såvel Murmansk-halvØen som i
østkarelen.
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NORGE

Varanger-halvøya

Beliggenhed: Varanger-halvøya ligger i det nordøstlige Norge,
ud til Varanger—fjorden og Ishavet. Fra Tana køres østpå langs
kystvejen, der er Ca. 135 km lang. Langs med denne ligger f le—
re gode lokaliteter, der omtales på de følgende sider. Men ud
over disse kan andre kystlokaliteter fremhæves: Vestre Jakobs—
elv, Salttjern, Skallnes, Krampenes, Komagnes og Kiberg. Der
findes også en del spændende fjeldområder: Kongsfjordfjellet,
N for Vadsø ind mod Falkefjellet, Holmfjellet N for Vestre
Jakobselv, NV for Skalineset og Komagnes samt Sandfjellet ø
for Tana Bru.

Beskrivelse: Området ændrer sig jo længere østpå man kommer,
og jo mere man nærmer sig Ishavet. Ved Varangerbotn er birke—
skoven kraftig, 5—lo meter høje træer er normalen. Men omkring
Vadsø er det ved at være slut med træer, efterhånden er der
kun buske og krat. Og mellem Vardø og Hamningberg er selv græs
en undtagelse.

Besøg på lokaliteten: Varangerfjorden er en fuglemæssig perle,
hvor man ihvertfald bør bruge en lille uges tid. Der er et me
get rigt fugleliv, mange fine lokaliteter og det kan betale
sig at stoppe op næsten overalt langs kystvejen. Ture op på
fjeldet sluger let en halv dag eller mere. Man skal indstille
sig på, at her er koldt og forblæst, men der kan også være da
ge med 20—25 graders varme, hvor selv myggene kommer frem. Og
det plejer ellers at være en af tillægsfornøjelserne her: at
man endelig er kommet “nord for myggene”. Teleskop er en abso
lut nødvendighed.

gleliv: Fuglelivet langs kysten fremgår af lokalitetsbeskri
velserne på de kommende sider. Man kan også se en del dyr,
fortrinsvis havpattedyr: Spækhugger, Marsvin, Hvidhval, Sæler,
Fjeldræv, Snehare. I de ovennævnte fjeldområder er der mulig
hed for at fuglearter som Rødstrubet Lom, Bjergand, Havlit,
Pibeand, Spidsand, Dværgfalk, Fjeldvåge, Fjeldrype, Dalrype,
Odinshane, Stenvender, Almindelig Ryle, Temmincksryle, Lille
Regnspove, Hjejle, Pomeransfugl, Almindelig Hjove, Lille Kjo—
ve, Gøg, Gul Vipstjert, Ravn, Rødstrubet Piber, Sivsanger,
Blåhals, Fyrremejse, Gråsisken, Hvidsisken, Snespurv og Lap—
landsværling. Jagtfalk og Sneugle forekommer også, men særde
les fåtalligt og uregelmæssigt.

Nærliggende lokaliteter: Sør—varanger, øvre Pasvik, Lakselv.
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NORGE

Hamningberg- Pers fj orden

Beliggenhed: Hamningberg og Persfj orden udgØr den Østligste
del af Varanger-halvøen, beliggende ud mod Ishavet. Fra VardØ
køres mod nord, det meste af strækningen langs kysten ud til
Persfjorden. Hamningberg er en klippeknold på en lille halvø,
og den ligger bogstaveligt ved vejs ende. Her findes et gam
melt fiskerleje, som nu er delvist forladt. Her er dog stadig
væk et lille posthus, men kun få fastboende.

Beskrivelse: I denne del af Varanger-området er landskabet me
get præget af beliggenheden ud til ishavet. Her er stenet, nø
gent og en yderst sparsom vegetation med få spredte buske i
fobindelse med elvene. Det er et barsk og forblæst sted.

Besøg på lokaliteten: Fuglelivet ved Persfjorden observeres
fra vejen. Det er nødvendigt at have teleskop. I Hamningberg
skal man dels holde øje med de forbiflyvende havfugle, dels
kigge i den lille lavvandede Vig, der ligger på nordsiden af
halvØen.

Fugleliv: Umiddelbart nord for Hamningberg, på den anden side
af Syltefjorden, ligger det store fuglefjeld Syltefjordstau—
ran. Fuglene herfra (og mange andre spændende havfuglearter) —

og det vil først og fremmest sige i titusindsvis af Rider —

passerer lige henover eller umiddelbart udenom Hamningberg. I
den lille vig, der vender mod nord, yngler der Dværgryle. Ved
Persfjorden er der ved en lejlighed anslået en forsamling på
100.000 fouragerende Rider - endnu en lokalitet på Varanger
kysten, hvor teleskop er essentielt. Ellers ses der mange
havfugle og vadefugle: Rødstrubet Lom, Islom, Sortstrubet Lom,
Hvidnæbbet Lom, Mallemuk, Sule, Topskarv, Sædgås, Fløjlsand,
Sortand, Kongeederfugl, Stellersand, Stor Skallesluger, Eder
fugl, Havlit, Dværgfalk, Tårnfalk, Fjeldrype, Sandløber,
Sortgrå Ryle, Uværgryle, Dobbeltbekkasin, Odinshane, Brushane,
Pomeransfugl, Stenvender, Temmnicksryle, Almindelig Kjove,
Tejst, Lomvie, Kortnæbbet Lomvie, Alk, Storkjove, Gråmåge,
Hvidvinget Måge, Bjerglærke, Rødstrubet Piber, Blåhals, Ravn,
Sjagger, Snespurv, Laplandsværling.

Nærliggende lokaliteter: Vardø, Vadsøya, Store Ekkerøya.
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NORGE

Høyholmen & Hanadalen

Beliggenhed: Ved Tanaelvas munding i Tanafj orden ligger det
langstrakte, smalle næs Høyholmen. Fra vejen mellem Tana og
Båtsfjord drejes til venstre ud gennem birkeskoven, og denne
vej fører helt ud for enden af næsset. Hanadalen ligger Ca. 10
km’s kØrsel længere Østover, ved Leirpollskogen kØres langs
Hanajoki mod syd ind mod Varanger-fjeldet. En sti fører op
igennem den nord-sydgående dal.

Beskrivelse: Høyholmen består af sandfiader og enkelte græs
strå - en markant kontrast til de høje fjelde, der rejser sig
på alle sider af Tanafj orden. Hanadalen er en grøn og præget
dal, præget af birkeskov.

Besøg på lokaliteten: Begge steder er lette at besøge. HØyhol
mens fugleliv ses langs selve næsset (særligt på Tanaelva—si—
den) og i fjorden. Høyholmen er for nylig udpeget som naturre
servat, og der er strenge bestemmelser for færdsel i området.
Besøgende må påregne at blive kontrolleret af Fjelltjenesten.
Også i Hanadalen ser man det meste fra vejen. Opholdets varig
hed i Hanadalen begrænses kun af, hvor langt ind mod fjeldet
at man vil gå.

Fugleliv: Høyholmen er kendt som ynglested for Dværgryle og
Temmincksryle, samt for rastende Dværggæs (medio maj-primo ju
ni). Her er mange vadefugle, især medio maj, og i august-sep
tember samles store forekomster af fældende Stor Skallesluger
- op til 27.000, næsten alle hanner, øvrige arter: Lille Kob
bersneppe, Almindelig Kjove, Rideog Ravn. Hanadalen er også et
spændende område med småfugle og rovfugle, bl.a. Fjeldvåge,
Dalrype, Nordsanger og Blåhals m.m.

Nærliggende lokaliteter: Syltefjordstauran, Nesseby, Vadsøya.

Nesseby

Beliggenhed: Nesseby er et lille næs, beliggende i den inder
ste del af Varanger-fjorden, ca. 13 km øst for Varangerbotn.
På næsset findes en kirke, der kan ses på lang afstand.

Beskrivelse: Et lille græsklædt næs med en lille SØ.

Besøg på lokaliteten: Let at overskue, syner ikke af så meget,
men kan let rumme spændende fugle og havpattedyr.

Fugleliv: Sortstrubet Lom, Stellersand, Spidsand, Odinshane,
BrushØns, Lille Kobbersneppe, Sortgrå Ryle, Gråmåge, Dværgmå
ge, Lille Kjove, Almindelig Kjove, Lunde, Tejst.

Nærliggende lokaliteter: Høyholmen, SØr-varanger, Vadsøya.
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NORGE

Store Ekkerøya

Beliggenhed: Store Ekkerøya ligger på den sydlige kyst af Va
ranger—halvøen, cirka midtvejs mellem Varangerbotn og Vardø.
øen er forbundet med en dæmning til fastlandet. Vejen langs
den vestlige side af øen fører op imellem de få huse, og ad
nogle småveje kan man komme til de besøgendes foretrukne telt—
plads, som ligger umiddlebart, hvor højderyggen, som også fug
lefjeldet ligger på, begynder at flade ud. Der er en vandhane
på stedet, som man kan tage vand fra.

Beskrivelse: Store Ekkerøya består af enge, grønne bakker og
mindre fjeldsider. På den sydlige del falder øen brat mod ha
vet, og her findes det største fuglefjeld på sydkysten at Va
ranger-halvøya. Et mindre fuglefjeld findes også på vestenden,
neden for vejen. På nordsiden er der sandstrand, og derfra
stiger landskabet jævnt ind mod det højeste punkt, som er knap
et halvt hundrede meter over havet.

Besøg på lokaliteten: Det er let at komme rundt på øen, som
kan gås rundt på en halv dags tid. Imidlertid er det et utro
lig lækkert sted, som folk ofte bruger flere dage ved, og øen
er i det hele taget yderst velegnet som base for ture i Varan—
ger—området. Ved sydlige og østlige vinde kan det betale sig
at sætte sig og havobse ved sydspidsen, men det er altid anbe—
falelsesværdigt at kigge havet grundigt igennem, også efter
havpattedyr.

Fugleliv: Store Ekkerøya er udover sit cirka 10.000 par store
Ridefjeld især kendt for de mange Stellersænder og Kongeeder
fugle, som der kan ses her. Er man heldig kan der ses over
hundrede af disse flotte fugle. Det er oftest ikke—ynglende
fugle og fældende hanner, der findes her. I visse år skal man
derfor være heldig for at se hanner i pragtdragt, især Konge—
ederfugl. Artslisten er i øvrigt ganske imponerende, og selvom
der selvklart er længe imellem at man ser arter som Havørn,
Jagtfalk og Sneugle, så har øen ganske meget andet at byde på:
Rødstrubet Lom, Sortstrubet Lom, Hvidnæbbet Lom, Storskarv,
Sule, Topskarv, Mallemuk, Sædgås, Stor Skalleslu-ger, Havlit,
Bjergand, Sortand, Fløjlsand, Dværgfalk, Fjeidvå-ge, Odinsha
ne, Islandsk Ryle, Dværgryle, Sortgrå Ryle, Stor-spove, Tern
rnincksryle, Sandløber, Bjerglærke, Pomeransfugi, Hjejle, Stor—
kjove, Lille Kjove, Mellemkjove, Kortnæbbet Lomvie, Søkonge,
Lunde, Skærpiber, Ravn, Gråsisken, Vindrossel, Laplandsvær—
ling.

Nærliggende lokaliteter: Sør—varanger, Høyholmen, Hanadalen,
Nesseby, Vadsøya, Vardø, Persfjorden, Hamningberg.
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NORGE

Syltefj ordstauran

Beliggenhed: På den nordlige side at Syltef jorden, og umiddel
bart hvor fjorden munder ud i Ishavet. Man kan enten sejle
hertil (kontakt Vidar Nordberg, Stauran Kafe & Overnatting i
Nordfjord i Syltefjord, 9990 Eåtsfjord, tlf. 085—85950) eller
vandre fra Nordfjord. Fra Tana køres mod Eåtsfjord, hvorfra
der drejes til højre mod Nordfjord. Såvel caféen som overnat—
ningsfaciliteterne kan anbefales.

Beskrivelse: Området er præget af stejle fjeldsider ned mod
fjorden. Her er yderst sparsom vegetation.

Besøg på lokaliteten: Sej lmuligheden er meget anbefaleisvær
dig, tager normalt 3-4 timer, og må forventes at koste 150—300
norske kroner pr. person. Her sejler man lige nedenfor fugle—
fjeldet, uden at det i øvrigt forstyrrer fuglene. Vandreturen
er en hård affære, hvor man skal påregne overnatning under
vejs. Det er ikke muligt at gå langs kysten, man skal op over
fjeldet. Selve fjeldet er fyldt med store sten og skarpe
klippestykker. Især i regnvejrsperioder er det ekstra hårdt,
da man skal passe på med at gå på de glatte sten. Af de to
vandløb er det kun Laksevatna, der kan give problemer — der er
en del historier om våde sokker, fortuvninger og ufrivillige
vandgange. Det bedste sted at overnatte i telt er på nogle
enge netop ved Laksevatna. Er man først kommet ud til fug—
lefjeldet og sidder ovenfor den 200 meter høje og meget stejle
fjeldside, hvor man bl.a. kan kigge lige ned til Sulerne, så
er det absolut anstrengelserne værd. Herfra får man et væ
sentligt bedre indtryk af det intense liv, lydene og duftene.
Teleskop bør medbringes på vandreturen.

Fugleliv: Officielle yngletal i 1981: Sule 170 par, Ride
140.000 par, Lomvie 9.000 par, Kortnæbbet Lomvie 100 par, Alk
1.200 par, Lunde 100 par. Andre Syltefjordsarter: Rødstrubet
Lom, Mallemuk, Topskarv, Storskarv, Kongeederfugl, Havlit,
Havørn, Fjeldvåge, Vandrefalk, Fjeldrype, Hjejle, Sortgrå Ry
le, Stenvender, Lille Ejove, Almindelig Kjove, Tejst, Rødstru—
bet Piber, Skærpiber, Ravn, Bjergirisk, Snespurv, Laplandsvær—
ling.

Nærliggende lokaliteter: Høyholmen, Hanadalen, Lakseiv, Nesse—
by.



02 ‘-a —
s r

-
t

0
0

0

I
i
,

iI

r
c



NORGE

Vadsøya

Beliggenhed: Vadsøya er en lille ø, som ligger udfor Varangerkys
tens største by, Vadsø (Ca. 4.000 indbyggere), hvorfra en bro fø
rer over til øen. Der er fine muligheder for at handle i Vadsø.
Der er blot 15 km til Store Ekkerøya, som mange vælger til basis-
lejr under Varanger—opholdet.

Beskrivelse: øen er en tidligere strandengsø, der nu er delvist
bebygget, anvendt til losseplads m.v.

Besøg på lokaliteten: Fuglelivet er især koncentreret i en lille
Sø j den østlige ende, langs kysten samt i farvandet mellem øen
og byen. Det er let at komme rundt, og et ophold på stedet plejer
at være af 2—4 timers varighed.

Fugleliv: Lokaliteten er først og fremmest kendt for sine fore
komster af Odinshøns (op til 200 i den lille sø), Stellersand og
Kongeederfugl. Særligt i marts—april kan der være 3.-4.000 Stel
lersænder og 1.000 Kongeederfugle, men selv i juni—juli kan der
oftest ses over 100 af disse to flotte arter. Af andre arter kan
nævnes Topskarv, Havlit, Spidsand, Brushøns, Dværgryle, Lille
Regnspove, Sortklire, Teuuuincksryle, Hjejle, Lille Kjove, Silde—
måge, Gråmåge, Tejst, Lunde, Ravn, Rødstrubet Piber og Snespurv
samt ved specielle vindforhold også Almindelig Skråpe, Sule og
Mellemkjove.

Nærliggende lokaliteter: Nesseby, Store Ekkerøya, Falkefjellet.
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NORGE

VardØ, ReinØya og Hornøya

Beliggenhed: VardØ, der ligger som Varanger-halvøens Østligste
punkt, er den næststørste by på kysten. Fra Svartnes på fast
landet fØrer en tunnel over til Øerne. Nordøst for VardØ lig
ger et par småøer, Reinøya og Hornøya, som man kan komme over
til med båd fra VardØ Havn. Byen er også kendt for sit fæst
ningsværk, VardØhus, som findes på Øens sydvesthjørne.

Beskrivelse: Byen og dens omgivelser præger selve VardØ meget,
og det er ikke på grund af den oprindelige natur, at stedet
skal besøges. Reinøya og Hornøya er to græsbevoksede knolde,
med stejle klippesider, hvorved der er grundlag for fuglefjel
dene.

Besøg på lokaliteten: Besøgets varighed afhænger først og
fremmest af, om man vil besøge Reinøya og Hornøya. I såfald
bør der afsættes en dags tid, ellers er et par timer tilstræk
keligt. Fuglefjeldene på Hornøya og ReinØya kan desuden besku
es fra Vardøs nordøsthjørne ved en bilkirkegård (afstanden til
Øerne fra dette obs-sted er cirka i km, d.v.s. teleskop er
nødvendigt).

Fugleliv: Attraktionerne i VardØ by er først og fremmest de
mange Rider, der yngler på husgavlene i havnen. Hver en afsats
og gesims er besat med Rider, og fuglenes mjavende stemmer
præger stemningen. På Hornøya og Reinøya er der rigtige fug
lefjelde, ned følgende officielle yngletal fra 1g81: Topskarv
100 par, Ride 9.000 par, Lomvie 500-1.000 par, Alk 200 par,
Kortnæbbet Lomvie 100 par, Lunde 3.-5.000 par. Af andre arter
i området kan nævnes Mallemuk, Kongeederfugl, Stellersand,
Havlit, Vandrefalk, Almindelig Kjove, Gråmåge, Tejst, Ravn,
Skærpiber, Bjergirisk og Snespurv.

Nærliggende lokaliteter: Hamningberg, Vadsøya, Store Ekkerøya.
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NORGE

vesterålen

Beliggenhed: øgruppen Vesterålen ligger nord for Lofoten i
Nordvestnorge.

Beskrivelse: En samling at mange, store såvel som små øer,
skær og holme. Den største ø, Andøya, har en særpræget og
meget speciel natur. Over halvdelen af øen er dækket at flade
hede- og moseområder, der her og der brydes at fjelde, der
rejser sig brat som store sten på en mark. Der er lavvandet
både langs øst- og vestkysten. Ved ebbe er der store tørlagte
områder — fint for observation at vadere.

Besøg på lokaliteten: Et par dage bør afsættes til området,
hvor hvalekskursionerne, der udgår fra Andenes, der ligger på
nordspidsen at Andåya, er hovedattraktionen. I 1993 var prisen
for en hvalsafari n.kr. 575,- for voksne og n.kr. 400 for
børn, dog kun n.kr. 100 for mindre børn.

Udover Andenes kan andre lokaliteter i Vesterålen nævnes:

Bleik: Et lille fiskerleje ca. 8 km syd for Andenes med varieret
natur med søer, strandenge og fjelde. Gode muligheder for Havørn.

Bleiksøya: Lille ø ud for Bleik, der huser et fuqlefjeld med ca.
80.000 par Lunde samt Lille Stormsvale, Topskarv, Havørn, Lomvie
og Alk. I 1992 var der daglige turistture til øen fra Bleik.
Turen kostede n.kr. 180,- (dyrt sammenlignet med, hvad man får
f ar 100 kr. sejltur på Røst). En tur rundt om øen og så hjem
igen, uden landgang.

Stave: Landsby med udmærket campingplads m. cafeteria Ca. 10 km
syd for Bleik. På den ene side er der et strandområde med mange
vadefugle, på den anden side er der mose/hede/fjeldområder med
ynglende Hjejler, Almindelig Kjove og Dværgfalk.

Skogvol/Skarvklaggen: Små øer nær Nordmela på vestsiden at Andøya
med mudderf lader imellem, der blotlægges ved lavvande. Fuglefjeld
med 800 par Suler.

Nykan/Nykvåg: Et at de vestligste punkter på øen Langøya i
Vesterålen. Nykan er en græsklædt ø, der ligger lidt uden for
Nykvåg. Nykvåg ligger der et fuglefjeld nærmest midt i byen.
Fjeldet huser 40.000 par Lunde, 350 par Lomvie, 250 par Alk og
4.000 par Rider.

Fugleliv: Islom, Rødstrubet tom, Mallemuk, Almindelig Skråpe,
Sule, Lille Stormsvale, Havørn, Lille Kjove, Lunde, Alk,
Lomvie, Mosehornugle samt Kaskelot.

Nærliggende lokaliteter: Lofoten/Røst, Balsfjord, Reisadalen.
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NORGE

Øvre Pasvik

Beliggenhed: Øvre Pasvik Nationalpark ligger i det nordøstlig
ste Norge, lige ved treriksrøset mellem Norge, Rusland og Fin
land. Fra Kirkenes fører vej 885 ned til Nyrud, og herfra går
der små—veje ind i området. For at komme ind i de centrale de
le må man finde vej ved hjælp af kort og kompas. Det tætteste
man normalt kan køre til ødevasskoia er Kneppåsen lidt nord
for Sarima. Kort over området findes i 1:50.000 (Krokfjellet
2333 II).

Beskrivelse: øvre Pasvik består overvejende af nåleskov,
iblandet birk. Her er forholdsvis jævnt uden de store stignin
ger eller bratte slugter. Visse steder er underskoven tæt med
en del buskvækst og dermed svært fremkommelig, men det meste
af nationalparken er forholdsvist højtliggende og ret tør. En
delig er der store områder med mose. Moseområderne findes især
mellem Nyrud, ødevatn og Hestefossdammen. Nord for national—
parksgrænsen er der fældet en stor del af skoven.

Besøg på lokaliteten: Der bør sættes 2-3 dage af til et or
dentligt besøg her, hvor man kan nå både Ellevatn, ødevatn,
Tommemyra, Hestefossdammen og Nyrud. Der er mulighed for at
overnatte i hytten “ødevasskoia”, men der er ikke flere sove
pladser end at man tillige bør medbringe telt. Efterlad hytten
i den stand, som du selv Ønsker at modtage den i, og husk at
det er velset at efterlade gryn, sukker, ris etc. Ved et besøg
i området bør man meddele dette til politiet i Noatun. Dette
har kun formel betydning, men er absolut tilrådeligt.

Fugleliv: Artslisten er imponerende, men der kan være langt
mellem fuglene, ligesom i andre nordskandinaviske lokaliteter.
Sortstrubet Lom, Sangsvane, Sædgås, Sortand, Pibeand, Spids-
and, Lille Skallesluger, Hvinand, Krikand, Fiskeørn, Dværg
falk, Fjeldvåge, Duehøg, Trane, Dalrype, Hjerpe, Tjur, Enkelt
bekkasin, Hjejle, Sortklire, Brushane, Tinksmed, Lille Kobber
sneppe, Lille Regnspove, Mosehornugle, Laplandsugle, Høgeugle,
Tretået Spætte, Vendehals, Sivsanger, Nordsanger, Blåhals,
Lavskrige, Ravn, Fyrremejse, Lapmejse, Gråsisken, Pileværling,
Dværgværling, Silkehale, Krognæb, Stor Korsnæb.

Nærliggende lokaliteter: Sør-varanger, Varanger, man (SF).
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Aihamajarvi:

Beliggenhed:ÅihåmäjårviliggeridennordligedelafNorrbottens
län,ikkelangtfraTårendövedgrænsentilFinland.Derfindes
tofugletårneiområdet,derkannåsfraenparkeringspladsved
vejenmellemTärendöogKorpilompolo,cirka2,5kmnordfør
sidevejentilSattarova.Vedatkøre1,9kmaddenne,kanman
findeethjulspormodnord,somførertilsøenssydbred.

Beskrivelse:Fugtigtmose—ogskovområdeomkransendesøen
Äihâmäjårvi.

Besøgpålokaliteten:Områdetudenforstientilfugletårneter
vanskeligttilgængeligtogmegetfugtigt.Tiletbesøgvedfug—
letårnenebørafsættes2timer.

Fugleliv:Områdetrummermangespændende,nordligeartersom
Fløjlsand,Bjergand,LilleSkallesluger,Fjeldvåge,BlåKærhøg,
LilleKobbersneppeogPileværling.

Nærliggendelokaliteter:Gammelstadsviken,Persötjården,skovom—
råderiNorrbotten,Muddus,Luspebryggan,Dundret,Pallas
Ounastunturi(SF).
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SVERIGE

Ammarnås

Beliggenhed: Ammarnäs ligger i sydØsthjørnet af nordeuropas
stØrste naturreservat, Vindelfjllens Naturreservat, oa. 80 km
sydvest for Arjeplog og 80 km nordvest for Sorsele, som ligger
på indlandsbanen mellem Storuman og Gällivare. Fra Ammarnäs er
der kun små 50 km til den norske grænse. Man kan komme hertil
med egen bil eller bus fra Sorsele.

Beskrivelse: Fjeldområde med stort set alle de for Nordskandi
navien typiske biotoper. Ved Ammarnäs by lØber to store elve,
Tjulån og Vindelälven, sammen og danner et stort delta. I
dalene langs floderne og ved Ammarnås by ellers mest tæt,
lavbevokset nåleskov (oa. 4-600 m.o.h.). Herover afløses det
af mere åben birkeskov, som i ca. 7-800 meters højde viger for
hØjfjeldet, hvor lav vegetation veksler med mange sØer på
plateuerne. Endvidere mange sumpområder, bl.a. det berØmte
Marsivagge. Ammarfjllet og Ujörkfjället er snedækkede året
rundt.

Besøg på lokaliteten: Velegnet til alle slags ture, men et op
lagt sted at bruge flere dager, evt, uger. En enkelt dag kan
bruges i de tætte skove ved brnbo eller syd for Tjulån, eller
man kan kØre til Renslagteriet og gà en tur på høj fjeldet ved
Mieskat. Hele området rummer mange stier (kungsledden går gen
nem området), som man også kan bruge som udgangspunkt for læn
gere vandreture. Området er stort og varieret, og det er bare
at gå på opdagelse. Dog er det kendte Tredækker-spillested
Marsivagge lukket for adgang.

Fugleliv: Ved Ammarnäs kan alle Nordskandinaviens ugler (minus
Stor Hornugle) træffes - om ikke hvert år. I Deltaet raster
ultimo maj-primo juni mange ænder og vadefugle, bl.a. KærlØ
ber, Odinshane,, Tredækker, Enkeltbekkasin, af og til en
Dværggås. I nåleskovene træffes foruden uglerne arter som
Hjerpe, Tretået Spætte, Lapmejse, Lavskrige, Korsnæb og med
held Nordsanger, Krognæb og Pileværling. HØjfjeldsområderne
nord for Gaisatj, nord for Mieskat og syd for Guvertfjället
rummer mange fine søer og moseområder. Arter som Fjeldvåge,
Dal- og Fjeldrype, Tredækker, Pomeransfugl, forskellige ryler,
Lille Kjove, Bjerglærke og Ringdrossel forekommer her, sammen
med mange mere almindelige arter af især vade- og andefugle.
Er man heldig ser man måske KongeØrn, Jagtfalk eller Sneugle.
Området - og fuglenes tilholdssteder og antal - varierer fra
år til år. Derfor skal overnstående fugleliste kun ses som
retningsgivende for, hvad der kan være.

Nærliggende lokaliteter: ingen.
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SVERIGE

Gammel stadsviken

Beliggenhed: Umiddelbart uden for Luleå ligger Gammelstadsvi—
ken. Fra vej 97 køres i en rundkørsel mod Notviken og Rutvik.
Der er skilte til området, som er velforsynet med stier og to
fugletårne.

Beskrivelse: Lavvandet sø, som egentlig er en afsnøret fjord—
arm. Omkring søen er der rørskov, fugtige enge og blandskov.

Besøg på lokaliteten: Området er let at komme rundt i, typisk
bruges der 2-4 timer på et besøg.

Fugleliv: Her “mødes” nordlige og sydlige arter, hvilket bety
der, at artsrigdommen er ganske stor. En del arter kan ses i
pæne antal, flex. Kanadagås, Taffeland, Pibeand, Hvinand,
Dværgmåge og Fjordterne. Andre arter udgøres af Gråstrubet
Lappedykker, Nordisk Lappedykker, Sangsvane, Lille Skalleslu—
ger, Rørhøg, Fiskeørn, Lærkefalk, Trane, Hjerpe, Dobbeltbekka—
sin, Brushane, Rovterne, Perleugle, Mosehornugle, Høgeugle,
Sortspætte, Sivsanger, Karmindompap og Hortulan.

Nærliggende lokaliteter: Persöfjärden, Oulu.

Persöfj ärden

Beliggenhed: Persöfjärden ligger op til E4, Øst for Boden.

Beskrivelse: AfsnØret fjordarm, omgivet af rØrskov, engområder
og mindre skovpartier.

Besøg på lokaliteten: Lokaliteten er spændende, men noget svær
at overskue. På kortet er vist de bedste observationspunkter.
Som regel er 1-2 timer tilstrækkeligt, såfremt man kun obser
fra vejen. Besøgende skal være opmærksom på, at de omgivende
arealer i området Gammelstad-Svartbyn-Persöfjarden er en mosa
ik af myrer, träsk, åse og skovområder, og bl.a. er fourage
ringsområde for både Slagugle og Laplandsugle, hvorfor et be
søg ved nattetide er anbefalelsesværdigt. En del af området er
militærterræn uden adgang for udlændinge.

Fugleliv: Lille Skallesluger, Fjeldvåge, Blå Kærhøg, Trane,
Urfugl, Dalrype, Odinshane, Dværgmåge, Mosehornugle, Stor
Tornskade, Fyrremejse, Pileværling, Karmindompap.

Nærliggende lokaliteter: Gammelstadsviken, Oulu.
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SVERIGE

Luspebryggan

Beliggenhed: Luspebryggan ligger vest for Gällivare. Gällivare
er omstigningssted for folk på vej til/fra Sarek-Padjelanta.
Herfra kan man komme med bus til Ritsem, eller fortsætte med
toget til Jokkmokk.

Beskrivelse: Moseområde.

Besøg på lokaliteten: Luspebryggan er en glimrende “mens-vi-
venter-på-toget” lokalitet. Det mest interessante er moseområ
derne nord og Øst for byen, samt områderne langs jernbanen mod
Øst.

Fugleliv: Stedet er fØrst og fremmest kendt for sin næsten
sikre forekomst af Dværgværling. Ellers kan nævnes Sortstrubet
Lom, Dværgfalk, Enkeltbekkasin, Mosehornugle, Ravn, Blåhals,
Fyrremejse, Lapmejse, Dompap, Pileværling.

Nærliggende lokaliteter: Dundret, Sarek, Padjelanta, Muddus.

Dundret, Gållivare

Beliggenhed: Dundret ligger umiddelbart sydvest for Gällivare.
Der fØrer stier ind til området både fra nord og fra Øst.

Beskrivelse: Et fjeldmassiv, der foruden sit fugleliv, verdens
nordligste golfbane, skisportsfaciliteter, også kan byde på
meget smukke udsigter over Muddus, til malmfjeldene samt ind
mod Sarek, Store Sjöfallet og Kebnekaise. Nedenfor fjeldet er
der skov, og omkring selve Gällivare ligger flere mindre sØ
og moseområder.

Besøg på lokaliteten: Fra Gällivare til fjeldtoppen er der ca.
10 km, så med mindre man er heldig at få kØrelej lighed et
stykke af vejen, er der tale om en heldagsiokalitet. Der er
vej op til radiostationen på toppen (ej medtaget på tegning
en).

Fugleliv: Spidsand, Lille Skallesluger, Dalrype, Pomeransfugl,
Høgeugle, Skovhornugle, Mosehornugle, Perleugle, Tretået Spæt
te, Lille Flagspætte, Lavskrige, Lapmejse og Stor Korsnæb.

Nærliggende lokaliteter: Luspebryggan, Sarek, Muddus.
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SVERIGE

Muddus

Beliggenhed: I det nordvestlige Sverige, umiddelbart Øst for
højfjeldet og Øst for Porjus, der ligger midtvejs mellem
Gällivare og Jokkmokk.

Beskrivelse: Et varieret område, der består halvt af skov,
overvejende nåleskov, men også lØvskov, og halvt af mose og
sumpet terræn. Enkelte barfjeldsområder findes i nationalpar—
kens udkantsområder. I den sydlige del findes et meget smukt
canyon-område nord for Skaite.

Besøg på lokaliteten: Fra Ligga, syd for Porjus, fØrer en vej
til Skaite, der ligger lige uden for nationalparkens afgræns
ning. Herfra går stier op langs Muddusjåkka op mod Muddusluop
pal. Hvor delområdet med adgangsforbud begynder drejer stien
mod Øst, med retninger mod Urtimjaur og Sarkavare. Stisystemet
er mere forgrenet end anført på denne skitse. Der bør sættes
tid af til ihvertfald en overnatning inde i parken.

Fugleliv: Nedenstående artsliste virker umiddelbart meget im
ponerende, men giver først og fremmest en indtryk af, hvad om
rådet kan give den besøgende lejlighed til at iagttage. Da he
le den centrale del er afspærret i fuglenes yngletid, reduce
rer det selvklart den besøgendes chancer for at se alle de an
givne arter: Sortstrubet Lom, Sangsvane, Sædgås, Havlit,
Fjeldvåge, Kongeørn, FiskeØrn, Blå Kærhøg, Tjur, Urfugl,
Trane, Lille Kobbersneppe, Odinshane, KærlØber, En
keltbekkasin, Perleugle, Høgeugle, Slagugle, Stor Hornugle,
Tretået Spætte, Silkehale, Stor Tornskade, Ravn, Lapmejse,
Krognæb, Pileværling. Endvidere findes der en række pattedyr:
Elg, Odder, Jærv, Bjørn.

Nærliggende lokaliteter: Luspebryggan, Dundret, Sarek-Padje
lanta.
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SVERIGE

Norrbotten — skovområder
(Oplysningerne her er alle fra Vår Fågelvarld 1977:3-4.)

Fågelträsket—Storön:SV for Kalix. I Fågelträsket, centralt på
halvøen, yngler Dværgmåge, Odinshane samt adskillige ænder og
vadere. Skovområdet huser flere trestjernede ugler og rovfug—
le.

Ersnäs—Sjulsmark—Bjursträsk: Området begrænses i øst at
Ersnåsengenes rastepladser for gæs, og denne østlige del inde
holder store åbne myrer med gode fugleriqe blandskovsområder,
f.ex. Stockarsmyran og Sörmaran. I den vestlige del er terræn
net let kuperet, i nordvest stærkt kuperet, og indeholder sine
steder “kraftig barrskog” med indslag at asp. En række ugler
og rovfugle findes i området.

Gemträsk: Den mest interessante del at området ligger nord for
byen Gemträsk, afgrænset at Tvarutallberget—Sörqrenen—
Lövsnäshuvudet—Trehörningen. “Svänlandet” på myren vest iar
Pålträsket huser om foråret store mængder at rastende vadere
og ænder, Traner og Sangsvaner. Det var i dette område, den
største koncentration at Lapugler fandtes i 1973. Her findes
også en stærk stamme at øvrige rovfugle og ugler.

Miekojärvi—Puostijårvi: nærmere bestemt ved søen Honkanenjär—
vi, og en radius på 1,5-2,0 km heromkring. B1.a. Trane, En—
keltbekkasin, Lapugle. Desuden er hele området mellem Mieko
järvi og Puostijårvi godt ned tanke på den traditionelle fore
komst at Lapugle, Kongeørn og et stort antal andre ugler og
rovtugle.

Peräjävaara: Her ligger to interessante myrer med omgrænsende
skov, Peräjävuoma og Saatasvuoma. Disse er kendte Lapugleste—
der og huser desuden Enkeltbekkasin, Trane og Kærløber.

Kihkanki: Vest for Kihkanki findes et stort område med gammel
skov, og det omfatter bjergene Naakakero, Kuutisvaara—Ahmaker—
Ahmanniemi—Paljukkavaari. Her er godt med Tjurer, samt for
skellige ugler og rovfugle, bl.a. Kangeørn. Lille Skallesluger
findes i flere søer, bl.a. Keräntöjärvi, søen NV for denne
samt Hienlompolo.

Nærliggende lokaliteter: Äihämäjärvi, Gammelstadsviken, Persö—
fjärden, Muddus.
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SVERIGE

Sarek-Padjelanta:

Beliggenhed: Sarek Nationalpark på 1.940 km2 og Padjelanta Na
tionalpark på 2.010 km2 ligger i det nordvestlige Sverige, u—
middelbart op til grænsen til Norge. Disse to nationalparker
hænger sammen med Store Sjöfallet Nationalpark (5) og Rago Na
tionalpark (N), som dog ikke vil blive nærmere omtalt. De to
områder er kun adskilt ved en streg på kortet, samt hvor ud
byggede, at turistfaciliteterne er. Man kan komme ind i områ
det fra flere steder: fra Ritsem (bus fra Luspebryggan) komme
man gå mod nord mod Sitajaurastugorna og Kåtjåive eller sydpå
mod Kisuris, Anonjalme (færge 2—3 x dgl.), Njerek og Mattåive.
De sidstnævnte områder kan også nås fra Sulitjelma (bus fra
Fauske) i Norge, eller fra Kvikkjokk (bus fra Jokkmokk). Her
fra kan man tillige gå op mod Taradalen, Pårek, Njåtsovagge og
ikke mindst Rapadalen. Rapadalen kan tillige nås fra Vietas
(bus fra Gållivare), ligesom det er muligt at gå over fjeldet
fra vest — en udfordrende, men strabadserende tur.

Beskrivelse: Højfjeldsområde, store vidder, spidse tinder,
gletchere, fjeldplateauer, et helt igennem fantastisk område.

Besøg på lokaliteten: Et område for den erfarne fjeldvandrer,
ikke mindst Sarek, hvor der ikke er afmærket vandreruter.
Mindst 10 dage bør afsættes. Vær forberedt p al slags vejr og
vandrerforhold: kort sagt, området er ikke velegnet for begyn
dere. Vær opmærksom på, at der ikke er indkøbsmuligheder efter
Ritsem, Jokkmokk og Sulitjelma.

Fugleliv: Det er velkendt, at området huser Havørn, Kongeørn,
Jagtfalk og Sneugle, men informationer herom må læseren kigge
i telefonbogen efter. Desuden kan nævnes Rødstrubet Lom, Hav—
ht, Lille Skallesluger, Stor Skallesluger, Dværgfalk, Fjeld—
våge, Dalrype, Fjeldrype, Temmincksryle, Odinshane, Sortklire,
Sortgrå Ryle, Brushane, Lille Kjove, Ravn, Sivsanger, Blåhals,
Bjergirisk, Laplandsværling.

Nærliggende lokaliteter: Luspebryggan, Dundret, Muddus.
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