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Igeldasfjæra - plassen for de store 
fugleopplevelsene  

Igeldasfjæra er en del av et stort fjære- og gruntvannsområde i de vestlige delene 
av indre Porsangerfjord. Det strekker seg nærmest sammenhengende fra de 

sydligste delene av Stabbursnes naturreservat og helt ut til Igeldas. Området er 
spesielt rikt på vadere og ender, både med hensyn på antall og ulike arter.

Igeldasfjæra ligger lett tilgjengelig, like inntil E6. Fjæra 
består av både leir- og grusområder, ispedd med stor 

stein. Den beste observasjonsplassen er ved noen små 
knauser like syd for et inngjerdet beiteområde. Her 
kommer man nært innpå fuglene.  Herfra kan en også 
søke med kikkert, eller helst med teleskop, over hele 
fjæreområdet. 
 Det ligger to små gårder mellom veien og fjæra. 
Beboerne på den nærmeste gården har satt ut flere 
rugekasser for fiskemåkene, både i innlandet og ute i 
fjæra.  Vis hensyn til lokalbefolkningen når man ferdes i 
området.

Beste besøkstid
En god del av vaderne ankommer Igeldasfjæra i 
midten av mai og drar videre til rugeplassene to til tre 
uker senere. Siste halvdel av mai er den beste tida om 
man ønsker å se de store vaderflokkene. Ellers er det 
mulig å observere våtmarksfugler hele sommeren og på 
høsttrekket. Beste besøkstid blir dermed fra medio mai 
til medio september.

Habitat og observasjonsarter
På Igeldasfjæra lander store mengder med våtmarksfugler 
på næringssøk, spesielt på vårtrekket. De store flokkene av 
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Fjæra utenfor de gamle beitemarkene med rugekasser for fiskemåker og tjeld. Øya i bakgrunnen er Ytre Akkøy sett fra 
sydvest.
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vadere, spesielt polarsniper, flytter rundt på de forskjellige 
fjæreområdene i de indre delene av Porsangerfjorden, 
og Igeldasfjæra er en av de mest besøkte. Vaderne ser 
ut til å foretrekke de leirete områdene like syd for 
det inngjerdete beiteområdet, mens gressendene ofte 
foretrekker smådammene utenfor bekkeosen innerst i 
bukta. Vinterstid hender det at stokkender overvintrer 
så lenge det er isfritt. I februar 2013 ble det observert en 
flokk med 1175 beitende fjæreplytter.
 Arter som kan observeres er polarsnipe, myrsnipe, 
dvergsnipe, sotsnipe, svarthalespove, lappspove, sandlo, 
fjæreplytt, steinvender, tjeld og fiskemåke. De to siste 
artene hekker i rugekassene som er satt opp i området.  
Krikkand, stjertand og brunnakke blir ofte observert 
utenfor bekkeosen innerst i bukta. I tidevannstrømmen 
utenfor fjæreområdet kan man observere flokker med 
ærfugl og silender. Ærfugl, havelle, laksand, og sjøorre 
kan også sees i noe antall på høsten. På fjære sjø, på jakt 
etter en godbit, sitter ofte havørner på steinene lenger 
ute i fjæra. 

Adkomst
Igeldasfjæra ligger langs E6, ca. 23 kilometer nord for 
Lakselv. Det er enklest å komme hit med bil, men 
parkeringsmulighetene er litt vanskelige. Etter avtale 
med beboerne kan man parkere ved husene, ellers 
er det en liten avkjørsel innerst i bukta, 3-400 meter 

Sandmelen sett fra syd. Skogen foran er en del av Leppäruto.
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Lappspover og polarsniper raster på flo sjø i Igeldasfjæra
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Igeldasfjæra sett fra nordvest. Til høyre utenfor bildet kommer det ut en liten bekk som gjør at det er brakkvann i de 
indre delene av bukta. Her raster ofte vadere og gressender.

lenger nord. Ca. 100 meter videre nordover ligger en 
liten avkjøring i begynnelsen av bakken. Fra de to siste 
stoppestedene er det mulig å observere fuglelivet fra 
bilen.
Annet
Nærmeste overnattingssted/kafé er en campingplass på 
Stabbursnes, ca. 15 km nord for Lakselv.  Ellers kan en 
proviantere enten i Indre Billefjord eller Lakselv. 
 I kommunesenteret Lakselv finner man både 
kolonialbutikker, sportsbutikker, bilutleie, legestasjon, 
politi, overnattingsbedrifter, bussterminal, flyplass mm.
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