Gafsele
Vägbeskrivning
Drygt två mil söder om Åsele mot Junsele, väg 90, ligger jordbruksbyn Gafsele.
Vid avtagsväg till Björksele sväng höger och du kommer fram till bron över Ångermanälven.
Sedan är det att köra runt i byn och spana.
Natur
Ångermanälven rinner genom byn och skapar en blandning av jordbruksmark, älv och skog
där många fågelarter trivs. I älven finns några större holmar som nog inte alls är undersökta
vad gäller fågellivet.
Fåglar
Storspov, stare, tofsvipa, ringduva samsas med tranor och kanadagäss. Ljungpipare rastar här
och även fjällpipare har gästat Gafsele. För Gafsele mera ovanliga arter är brunand, vaktel,
bläsgås, vitkindad gås, storskarv. lappsparv och turkduva noterad. Fiskgjusen patrullerar älven
då och då. På senare år har dvärgmås och kaja observerats, osäkert om de häckar där. Fiskoch silvertärna samsas om en holme strax nedanför södra brofästet. En backsvalekoloni finns i
ett sandtag i västra delen av byn, om man åker förbi en bagarstuga och hittar en grillkåta så
ser man svalorna.
Sångarna är nog dåligt inventerade det borde finnas utrymme för fler än de vanligaste löv- och
trädgårdssångarna.
Tidpunkt
Senare delen av april när det gått upp vakar under bron och dess närhet samlas många fåglar
på iskanten. När älven rivit sprids fåglarna över ett större område. Maj och juni är fågelrikast.
På senhösten, mitten av oktober, samlas minst ett femtiotal sångsvanar, ett hundratal
kanadagäss och lika många gräsänder som födosöker inför flytten söderut.
Skådartips
Bron över älven är en bra skådarplats men se upp för trafiken!
I den västra delen av byn finns en liten tjärn, där samlas mycket vadare och änder särskilt på
våren när det största vårflödet runnit undan. Kärrsnäppa, brushane, svartsnäppa är exempel på
lite ovanligare arter där.
I övrigt får man spana av åkrar och ängar samt delar av älven från vägarna.
Söråsele
Vägbeskrivning
Kör genomfartsvägen mot Dorotea, vid skylt Söråsele 2 km sväng vänster, efter drygt 100 m
sväng höger efter Sörnoretvägen, efter 300 m är du inne i byn Söråsele och kan fortsätta
Sörnoretvägen eller svänga vänster in på Söråselevägen direkt. Det går alltså att köra runt hela
byn. För Åseleborna är det en populär cykel- eller promenadrunda.
Kör man vidare Sörnoretvägen kommer man till en golfbana och ett mindre flygfält som
ligger på södra sidan av sjön
Natur
Området domineras av åkermark, potatis- och kornodling i huvudsak.
Söråselesjön ligger söder om byn.
Ett nybyggt ridhus med intilliggande hästhagar kommer kanske att dra till sig nya arter.
Fåglar
Jordbrukslandskapets fåglar dominerar förstås t ex sånglärka, storspov, tofsvipa, stare, gulsparv
under maj månad. rastar här ljungpipare, brushane, sädgås
Av sångarna brukar man höra löv-gran-ärt-härm-grön och trädgårdssångare

Varje vår rastar ett 50-tal tranor, många av dem är ungtranor som sedan drar vidare veckan
före midsommar. Den färgmärkta tranan ”Nicke Bergvik” gästade Söråsele i maj 2001.
100-150 kanadagäss brukar födosöka under höstarna tillsammans med några sädgäss och
ibland stripgås och spetsbergsgås.
Mindre strandpipare har häckat vid sjöns utlopp, Söråseleforsen, men verkar nu ha övergivit
lokalen.
Vid sjön ser man då och då fiskgjuse som födosöker. Gråhakedopping, sothöna, smalnäbbad
simsnäppa, strandskata har observerats förutom de vanligare gräsand, bläsand, knipa, kricka,
storlom och måsarna förstås. 92 arter är rapporterade från området på Svalan.
Tidpunkt
Fågelrikaste perioden är förstås maj och juni. Men även hösten kan ge oväntade obsar av
främst rastande gäss och änder.
Älgsjömyren

Vägbeskrivning
Med utgångspunkt från Åsele kör du väg 92 mot Umeå. Vid Älgsjö tar du väg 365 mot
Lycksele, efter 2 km svänger du vänster in på Tegelbruksvägen (en skogsbilväg med skylt
Fågeltorn) kör 700 m tills du kommer till skylt ”Fågeltorn”. Stigen från skogsbilvägen är c:a
300 m.
Vill du besöka sjön kör du Tegelbruksvägen ytterligare 4,4 km tills du kommer till en stor
vändplan. Vid vänstra kanten av vändplanen hittar du en traktorväg/skoterled som är snitslad.
En promenad på ca 500 m i huvudsak över myrmark. Vid sjön hittar du ett älgtorn som
rymmer max två personer.
Lokaler
Myren, där ett fågeltorn är byggt 2003.
Sjön, d v s det som är kvar av Älgsjön efter utdikning. Den lokalen har en öppen vattenspegel
hela sommaren.
Historik m m
Älgsjön är en sjö som utdikats i tre omgångar för att få slåttermarker, den senaste dikningen
skedde 1940. Total myrareal 250 ha och vattenspegeln vid högsta vattenstånd ca 140-150 ha,
vattenspegel på sensommaren ca 9 ha. Det rikaste fågellivet upplever du under vårförsommar. Älgsjön omnämns redan 1832 av forskningsresanden J.V Zetterstedt. Då hade
redan viss utdikning skett.
Fågeltornet byggdes 2003 på initiativ av Älgsjö intresseförening.
Fåglar
Karaktärsarterna är trana, sångsvan (båda kan ses på bo från fågeltornet) enkelbeckasin,
gluttsnäppa, grönbena, stor- och småspov, gulärla samt mängder av änder t ex gräsand, kricka,
bläsand och knipa.
Under maj månad observeras ofta sädgås, stjärtand, salskrake, pilgrimsfalk, brushane,
dvärgbeckasin, svartsnäppa, svarthakedopping, blå- och brun kärrhök
Vid sjön häckar bl a storlom, kanadagås, sångsvan, svarthakedopping, trana.
Under sommaren födosöker lärkfalk, fiskgjuse, tornseglare, fisk- och skrattmås över hela
området. Även säv-ärt- och törnsångare kan förgylla din vistelse vid Älgsjömyren!

Tillfälligt har observerats: grågås, bläsgås, smålom, vattenrall, dvärgmås, dubbelbeckasin.
rödbena, blåhake
100 arter är observerade från området.
Skådartips
Fågeltornet är naturligtvis den givna skådarplatsen. Tornet är inbyggt så du är skyddad av
väder och vind. Fika, läsa en fågeltidning i väntan på att något nytt skall dyka upp går alldeles
utmärkt .Glöm inte att skriva i gästboken!
Cirka 200 m före Tegelbruksvägen, från Åsele räknat, efter väg 365, finns en parkeringsficka
där du kan ”slöskåda” från bilen i myrens längdriktning. Rekommenderas inte på eftermiddag
– kväll då det blir besvärande motljus.
I strandskogen runt myren och sjön kan du ofta träffa på videsparv, lavskrika, tjäder,
spillkråka, större hackspett. Av mindre hackspett finns bara ett par observationer.
Vid parkeringen till fågeltornet finns på höger sida en tall med ett hål av spillkråka, där tittar
ofta pärlugglan ut, ibland har knipa eller ekorre lagt beslag på hålet.
Förutom fåglar kan du under första halvan av maj höra en kör av paddor och åkergrodor.
Mot kvällssidan kommer ofta en eller flera älgar ut på myren och betar vattenklöver.
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