Fågeltorn i Norrbotten
Kommun Plats

Kommentar

Tillgänglighet

Exempel på fåglar

Bredviksberget

Byggt 2000

Rovfåglar under höststräcket!!!

Harrbäcksfjärden

Byggt av Vägverket i början
av 90-talet

Bilväg fram till tornet som
ibland är avstängd. I så fall
promenad 500 m brant backe
Vid västra E-4-parkeringen

Sladan

Byggt 1988

Ängesviken

Byggt 1992

Lomtjärn

Skogsstyrelsen 2006

Hemtjärn, Hemmingsmark

Två torn

Västra Persön (Persöfjärden)

Stadigt torn för 2-3 personer. Svårtillgängligt. Ca. 500 m över
plöjda fält och diken. Ingen
vägmarkering.

Piteå

Parkera vid Camping Ladrike.
Gå 500 m österut.
500 m genom västerut genom
skogen från där bebyggelsen i
Bergsviken slutar
500 m från infart från
Rågrindsv, nära vattentornet i
Öjebyn

Änder, gäss, svanar, vadare
tidigt på våren. Ofta svanflockar
på hösten.
Dvärgmås, änder, doppingar,
svanar, vadare
Grund vassjö, änder, sångare,
brun kärrhök
Änder, dvärgmås på våren, fin
naturstig med tättingar och
hackspettar

Luleå

Rådmansviken (Persöfjärden)
Smedsbyn (Smedsby/Persöfjärden)
Gammelstadsviken

Nytt 2004(?)
Gott skick. Underhålls av
länsstyrelsen (?)

Pålträskänget
Sladan (tre torn)
Svartskatan (Ersnäsfjärden)
Möröbanken (Ersnärfjärden)
Jämtöfjärden (två torn)
Sörträskbäcken (N E4)
Björkskatan

Behov av upprustning. Smal
"takstege".
Nytt 2006. Mycket fint torn.
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Spångat ca 500 m från vägen.
Ca 15-20 minuters promenad
längs stig. TC.
200-300 meters promenad
längs skogsstig

Brun kärrhök, sothöna,
skäggdopping, brunand, ibland
rördrom…….
Chans på småfläckig sumphöna
och dvärgbeckasin

200 meters promenad

"Allt" under vårflytten.

Parkering vid tornet

Vadare, änder.
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Gott skick.

Parkering vid tornet

Exempel på fåglar

Kalix
Sangis - Hästviken (2 km S byn)

Kalix, längs cykelvägen mellan E4 och Nytt 2005(?)
Kalix-älven

Häckande trana och sångsvan.
God rastlokal för änder och
vadare kort tid under vårflytten.
Längs cykelväg ca 500(?)m från Stora mängder måsfågel under
närmsta parkering.
vår och höst vid lämpligt
vattenstånd.

Haparanda
Riekkola
Temppelivaara, Vuono
Älvsbyn
Vistträsket
Boden
Storavan (två torn)

Nytt 2002(?)
Handikappanpassat.

Parkering vid ena tornet. 1 km
promenad till det andra.

Nytt 2007

1 km(?) promenad längs
skogsstig.
Omedelbart vid vägen vid norra
inloppet till
Smedsby/Persöfjärden.

Nedre Avan
Skatamarksträsket
Vibbybanken (Smedsby/Persöfjärden)

Svarthakedopping

Överkalix
?
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Övertorneå
Säärkijärvi (I Övertorneå)

Torn i form av aitta (härbre)

100 meter från P-plats, eldplats, stjärtand och skedand häckar
TC. Väg till torn översvämmas
vissa år
stjärtand och skedand häckar
Handikappanpassad, bänkar,
eldplats, TC
300 meter från p-plats, eldplats,
TC. Vägbank översvämmas av
vårfloden
200 meter från P-plats, eldplats,
TC

Säärkijärvi (I Övertorneå)

Fågelplattform

Haapakylänsaari (strax norr om Ö-tå)

Torn i form av aitta (härbre)

Luppio, (där Armasjoki löper ut i Torne älv) Torn i form av aitta (härbre).
Isfritt ofta redan i mars, drar
till sig tidiga arter.

Exempel på fåglar

Pajala
Äihämäjärvi

Två torn ca 7 m höga.

Vassikkavuoma

Ett högt torn av samma typ
som i Gammelstadsviken
med takbalkong och en
glasad utsiktshytt.
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Nås efter 2 km promenad från
vägen mellan Korpilombolo och
Tärendö. Spångad stig går till
tornen. Cirka 500 meter från
tornen passerar stigen ett
nyligen hyggesbränt hygge med
nyplanterad skog varför det kan
vara svårt att se stigen sista
biten.
Nås efter 0,7 km promenad från
P-plats. Väl skyltat fram till
reservatet. Från tornet, där det
också finns en låst
övernattningsstuga med 18
bäddar och bastu (kan hyras),
leder en rullstolsanpassad ramp
ut på myren. Denna övergår
sedan i en spångning fram till
byn Erkheikki.

Gott om änder, gråhakedopping,
salskrake, sjöorre och i
omgivningarna lappmes,
varfågel och tornfalk.

Simänder, grönbena, tofsvipa,
storspov, brushane, trana och
en del rovfåglar.
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Arvidsjaur
Arvet, Kläppen
Grundträsk

Högt äldre torn
Fint torn

Rastande fåglar, vadare, änder.
Änder, gäss, vadare och måsar.

Lobblet, Sandträsk
Ringlet, Arvidsjaur

Nytt litet torn
Hyfsat torn

250 m promenad
200-400 m promenad. Dålig
sista biten och svårhittat
Nära huvudväg
Nära väg, mellan tjärnarna

Glommersträsk västra

Fint stort torn

Parkering vid trappan

Glommersträsk östra

Gammalt älgtorn? I dåligt
skick
Två torn med luckor.

400 meter promenad

Lamburtäsk

Vårfåglar och videsparv.
Änder, vadare, måsar,
gråhakedopping.
Årta, doppingar, skedand,
vadare, dvärgmås.
Änder, måsar, vadare.

200m till första, 500m till andra. Änder, tranor, måsar och
vadare.

Arjeplog
?
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Gott skick. Liten tjärn med
Skyltat från vägen mellan Porsi- Salskrake och videsparv häckar.
nära till fåglarna. Gratis skrift Furunäs. Parkering vid tornet.
från mats.karstrom@snf.se
Eldplats.

Gällivare
Dokkassjön (två torn)
Ahvenjärvi (Hakkas)

Muddusluobbal

Luspebryggan

Höga torn med god utsikt.
500 meters promenad
Börjar bli i behov av underhåll
Byggt 2002.

Gammalt
Ligger centralt i Muddus.
brandövervakningstorn,
extremt högt.
Under uppbyggnad. Beräknas
vara klart 2008.

Änder och vadare. Salskrake,
Dvärgmås
Änder och vadare.
Svarthakedopping, videsparv
har noterats

Mycket bra lokal för rastande
änder och vadare under maj.

Kiruna
Fågelkullen, Abiskojokk
Svappavaara (E 10:an)

Denna förteckning är inte komplett ännu, för någon av Norrbottens kommuner.
Du som har ytterligare information om fler torn, eller kan komplettera eller
korrigera uppgifterna om tornen i listan, meddela gärna till:
janolov.johansson@bredband.net
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