
Resa till Ånnsjön i Jämtland 2021 

 

   

Årets Ånnresa startade den 28 maj och vi åkte upp med några fågelstopp på vägen. Med på 

resan var Ann-Marie Lidmark, Rolf Nordin och Helen Lindahl. Vi bodde i det vackra Klocka 

intill Ånnsjöns strand mitt emellan två fågelrika myrområden. På ängarna runt Klocka gård 

rastade bland annat ljungpipare. Totalt samlade vi ihop 81 arter (se artlistan). 

Inte bara ljungpipare fanns i Klocka utan även stor- och småspov drillande på ängarna. På 

närmsta myrarna fanns stora mängder gulärlor och i branterna ner mot sjön backsvalor. 

Runt stränderna bodde drillsnäppor och vi hade också storlom och gråhäger.  

Värdparet berättade att det kom mycket småfåglar i början av maj och de trodde nog på stor 

invasion av arter, men sedan stoppade det upp och de upplevde att det var färre ljungpipare 

och spovar än normalt och så gott som inga brushanar hade denna vår landat på deras 

ängar. 

Första natten vid 11-tiden började vi vandringen upp till Högåsen för att snabbt få uppleva 

dubbelbeckasinspelet. Det var i full gång då vi anländer tre kvart senare och oerhört mäktigt 

med de knäppande ljuden överallt och dubbelbeckasinernas klapprande näbbar. De hoppade 

upp och ner för att visa upp sig och vi kom nära och kunde fota via tuben. Riktigt mörkt blev 

det aldrig, men det är klart att riktigt fotoljus var det inte vid denna tid.  Ann-Marie gick upp 

några dagar senare lite tidigare, men spelet var inte lika intensivt då. 

     
Uppe vid Högåsen när solen dalar.                  Dubbelbeckasinspelet är i full gång.  Raststuga kallsd Grand hotell  

 



Så småningom snubblade vi ner den här första natten och över oss knäppte en morkulla. Vi 

kom i säng när klockan närmade sig två och tog det lugnt med en god frukost och egna 

promenader på morgonen.  

Dag nummer två utgick från Ånns station och gick till de närmaste gömslena och fågeltornen, 

dvs Lagunen och Nätaholmen. Bland intressanta arter var simsnäppor, sjöorre, svärta, 

bergand, småskrake, svarthakedopping, bläsänder, kricka, vigg, knipa, trana, storlom, 

smålom och i träden sjöng bergfink, rödvingetrast, lövsångare, videsparv med mera. Några 

dagar senare fick vi också gråhakedopping och trana. En järnsparv satt och sjön och där 

fanns också korsnäbbar. 

       
Helene spanar            Bergfink i grantoppen     Helene och Roffe i fågeltornet         Utsikt mot Bunnerfjällen och Handöl 

Några av oss besökte Dolparnas gömsle och Halsennäsets fågeltorn. Dolparna gav oss 

närobsar på smålom., sångsvan och brushane. De små pölarna vid Dolparna såg man också 

från Nätaholmens fågeltorn. På myrarna fanns storspov, småspov, grönbena och rödbena. 

Någon stenfalk såg vi tyvärr inte, men andra skådare hade haft den. 

     
Runt Ånnsjön finns spänger som       Svarthakedopping i Lagunen               Grönbena 

gör det lättgånget 

På den lilla grusvägen till Klocka hade vi mosnäppa, lavskrika, nötskrika och förstås 

lövsångare och rödvingetrast. På vägen mellan Klocka och Ånn fann vi på ett kalhygge en 

hökuggla och hörde buskskvätta och trädgårdssångare. Vid camp Ånn fanns härmsångare.  

Vi tog också några turer upp till Storulvån och gjode lite stopp längst vägen. Mycket snö 

gjorde dock framkomligheten dålig. Blåhake fanns här och över Handölsforsen seglade 

fjällvråk. Vi spanade också efter jaktfalk som troligen har bo på en fjällsluttning på 

tubavstånd från stationen. Jaktfalk rörde sig uppe i fjällsluttningen, men var svår att få in i 

tuben. Steven Dahlfors som gjorde oss sällskap upp till Storulvån. 



Fågelstationen i Handöl var förstås ett utflyktsmål. Vi pratade lite med dem som skulle 

ringmärka dubbelbeckasiner och såg också svartvit flugsnappare från fågeltornet. I sjön 

fanns sångsvan, bergand och sjöorre. Gråhäger flög över. Uppe vid stenbrottet fanns tornfalk 

och tidigare hade vi sett fjällvråk där. 

Storlien besökte vi främst för att få en god middag, men lite skådning blev det förstås också. 

Mest kommer vi ihåg pizza med tjärknöl och killen som startat ett dagis och som underhöll 

oss med några visor som han kompade på gitarr. Det blev en väldigt fin lördagskväll med 

cirka 20 grader i luften på en uteservering och helt myggfritt. På väg tillbaka hade vi storlom i 

vattnet strax innan COOP i Storlien. 

Vi såg rätt många arter, men saknade en del bland annat flera rovfåglar och sångare. Inte 

heller såg vi någon salskrake. Ugglor var det inte heller så gott om. Steven Dahlfors tror det 

blir ett bra uggleår 2022 då det i år är rätt mycket sorkar. 

Flera ställen finns att bo på och denna gång föll valet på Klocka gård där man kan hyra in sig i 

ett litet vandrarhem för 200 kr natten. Där kan man också hyra två lägenheter. Klocka är 

verkligen ett fint ställe och vi hade hela vandrarhemmet för oss själva och var sitt rum. 

Riktigt lyxigt.  

Andra övernattningsmöjligheter är vandrarhemmet i Enaforsholm eller Camp Ånn nära Ånns 

station där man också kan hyra cykel.  

 

Ann-Marie Lidmark, Rolf Nordin och Helene Lindahl 

 

 

 

  



ARTLISTA  

Ånnsjön, Klocka, Högmossen, Handöl och Storluvån den 28 maj till den 2 juni 20121 

Sångsvan 

Kanadagås 

Kricka 

Gräsand 

Bergand 

Vigg 

Svärta  

Knipa 

Småskrake 

Storskrake 

Orre 

Tjäder 

Smålom 

Storlom 

Gråhakedopping 

Svarthakedopping 

Gråhäger 

Brun Kärrhök 

Tornfalk 

Trana 

Ljungpipare 

Tofsvipa 

Enkelbeckasin 

Dubbelbeckasin 

Morkulla 

Mosnäppa 

Skogssnäppa 

Storspov 

Rödbena 

Drillsnäppa 

Skrattmås 

Fiskmås 

Dvärgmås 

Silvertärna 

Ringduva 

Gök 

Tornseglare 

Backsvala 

Ladusvala 

Hussvala 

Ängspiplärka 

Gulärla 

Sädesärla 

Järnsparv 

Rödstjärt 

Busksvätta 

Stenskvätta 

Koltrast 

Björktrast 

Taltrast 

Rödvingetrast 

Ärtsångare 

Trädgårdssångare 

Gransångare 

Lövsångare 

Svartvit flugsnappare 

Talltita 

Blåmes 

Talgoxe 

Blåhake 

Härmsångare 

Nötvecka 

Nötskrika 

Lavskrika 

Skata 

Kaja 

Kråka 

Korp 

Stare 

Bofink 

Sävsparv 

Bergfink 

Grönfink 

Grönsiska 

Domherre 

Hökuggla

 

 


