Badsjön, mitt i Storuman,
Koordinater X: 7222712, Y: 1561552
Namn på Svalan: Badsjön, Storuman

Bästa tiden: Vår och försommar
Vad kan man se: Vadare, sjöfågel men även mycket annat
Kommentar: Mycket trevlig lokal, mitt i byn med promenadstig runt hela sjön och med utsikt
över Uman. Campingplats i anslutning

Forsvik
Koordinater: X: 7217476, Y: 1568452
Namn på Svalan: Forsvik, Stensele

Bästa tiden: Vår sommar och höst
Vad kan man se: Det mesta, både olika sjöfåglar i älven och den grunda avan, rovfåglar i
berget, sångare i de täta busgagen vid älven.
Kommentar: Parkera just innan bynom du kommer österifrån och sen är det bra att se och
lyssna både norr och söder om vägen. Det finna stigar och småvägar att följa

Gamla Stenselebron
Koordinater: X: 7217848, Y: 1561348
Namn på Svalan: Stenselebron

Bästa tiden: Året om, då det ständigt är öppet vatten
Vad kan man se: Sjöfågel och vadare, men även annat
Kommentar: Ta av söderut på gamla Vilhelminavägen just innan du passerar järnvägen i
Stensele. Vissa år så plogas inte vägen för bilar, men det är alltid plogat en gångväg. Bra
utsikt från bron.

Gubbträsk
Koordinater X: 7231524, Y: 1583154
Namn på Svalan: Gubbträsk

Bästa tiden: Vår och försommar
Vad kan man se: Vadare, sjöfågel mm
Kommentar: Ett par mil norr om Storuman. Ta av vid skylten Gubbträsk. Lätt att parkera och
det finns en rastplats med eldstad där man kan fika. Gå gärna upp på kullen där gamla byn
ligger så får du bra utsikt

Gunnarn, Vintertjärn
Koordinater: X: 7213012, Y: 1588764
Namn på Svalan: Vintertjärn, Gunnarn

Vad kan man se: Sjöfågel, vadare och gäss. På ängarna och fälten rastar olika flyttfåglar
Kommentar: Börja med att parkera vid Linnéträdgården vid Vintertjärn. Där finns rastplats,
med vindskydd och eldstad. Kör gärna ett par kilometer åt NO och stanna till där du passerar
vatten.

Luspholmsbron
Koordinater : X: 7222848, Y: 1560752
Namn på Svalan: Luspholmsbron, fiskodlingen

Bästa tiden: Vår försommar och höst
Vad kan man se: Änder, flyttande fåglar, sjöfågel
Kommentar: Bra utsikt från den höga hängbron. Mycket fågel runt fiskodlingen. Bra
parkeringsmöjligheter strax innan bron. Rastkoja med eldstad att fika i.

Lycksamyran och Södra Villoträsket
Koordinater: X: 7220254, Y: 1597174
Namn på Svalan: Lycksamyran

Bästa tid: Vår och försommar, helst på natten
Vad kan man se: Dvärgbeckasin, myrsnäppa och andra rara arter.
Hitta hit: Det är inte så lätt, men skaffa en bra karta och kör NO från Gunnarn och följ vägen
söder om Juktån. Enklast är att köra till vägen tar slut, sen sikta på Södra Villoträsket (se
karta). Efter det så gå mot södra änden av Norra Villoträsket och så genom björkskogen mot
stora Lycksamyren. Jag rekommenderar en GPS och använd koordinaterna ovan. Just vid
tjärnen 324 finns en kulle med utsikt och där kan man också kan göra upp eld och övernatta
(om man gillar mygg)
Kommentar: Det är villsam terräng, så se till att du har karta, kompass/GPS. Det är tungt att
gå om det regnat mycket eller just vid snösmältningen.

Mejvansjön och Skarvsjömyrarna
Koordinater: X: 7202614, Y: 1561674
Namn på Svalan: Mejvansjön

Bästa tiden: Vår, sommar
Vad kan man se: Vadare, sjöfågel och andra typiska skogs- och myrfåglar
Kommentar: Kör E45 söderut från Storuman förbi Skarvsjöby. Ta av Vänster mot Långnäset
och efter ett par km så går det en skyltad och spångad stig mot Mejvansjön. Som framgår av
kartan så finns det både skogs och myrmark

Storblaiken med tjärnar
Koordinater: X: 7243794, Y: 1563274
Namn på Svalan: Norra Blaikfjällstjärnarna och Södra Blaikfjällstjärnarna

Vad kan man se: Typiska fjällfåglar, t.ex simsnäppa, alfågel, lappsparv mm
Kommentar: Kör västerut mot Tärnaby från Storuman. Efter ca 1 mil vid Laisbäck ta till
höger och följ skylten mot Kungastenen och Fjällskogsreservat. Vägen är ganska dålig och
plogas för närvarande inte under vintern. Själva lokalen ligger i Sorsele kommun.

Åskilje, bron
Koordinater: X: 7202594, Y: 1597544
Namn på Svalan: Åskiljebron, Åskilje

Vad kan man se: Sjöfågel, rastande och flyttande
Kommentar: Det går bra att parkera just innan bron och från bron har du bra utsikt över
vattnet och stränderna.

