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Et rikt og variert fugleliv A rich and diverse birdlife

Statens naturoppsyn Norwegian Nature Inspectorate Send SMS: + 47 950 01 881

Spjeltfjelldalen naturreservat har 
omfatende myr- og sumpområder, bratte 
dalsider, frodig vegetasjon og et yrende 
fugleliv.

I den sørlige delen dominerer relativt næringsfattige myrer, mens 
myrområdene i den midtre delen er mer varierte med en rekke 
småtjern. Dalens fugleliv er blant det rikeste og mest varierte som 
er registrert i våtmarksområder av denne typen i fylket.  
Området har stor betydning som hekkeområde for våtmarksfugler 
som smålom, krikkand, kvinand, svømmesnipe, brushane og 
temmincksnipe. I dalsidene og på fastmarkarealene ved  
Spjelthaugen er det frodig bjørkeskog med mange innslag av 
kalkkrevende plantearter. I den frodige bjørkeskogen har også et 
stort antall forskjellige spurvefugler tilhold, blant annet bjørkefink, 
blåstrupe og løvsanger.

Du er velkommen til å gå på tur her! Ta vare på naturverdiene ved 
å følge eksisterende stier og praktisere sporløs ferdsel. 

The southern part of the reserve is dominated by relatively nutrient-poor 
marshland, while the marshy areas located in the middle part of the reserve 
are more diverse and have many small lakes. The valley’s birdlife is among the 
richest and most diverse recorded in wetlands of this type in the county. The 
area is of great importance as a breeding ground for wetland birds such as 
red-throated divers, Eurasian teals, common goldeneyes, red-necked phala-
ropes, ruffs and Temminck’s stint. Lush birch forests and many calcicole plant 
species can be found on the valley hillsides and on the mineral soil areas at 
Spjelthaugen. The lush birch forests are home to a large number of different 
passerine birds, including bramblings, bluethroats and willow warblers.

Visitors are welcome to take a trip through this area! Take care of the nature 
around you by following existing trails and leaving no traces behind.
 

Spjeltfjelldalen Nature Reserve has vast areas of 
marshland and swampland, steep-sided valleys, 
lush vegetation and is teeming with birdlife. Blåstrupe. Luscinia svecica.
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Smålom. Gavia stellata.
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