
Gunnarn är ett riktigt smultronställe som erbjuder både ett magnifikt  
odlingslandskap, spännande natur och en intressant kulturhistoria. 

Fåglar i odlingslandskapet
I Gunnarns odlingslandskap är 

storspoven (Numenius arquata) 
vanlig. Fågeln känns igen på den 

mycket långa och böjda näbben, en 
gråbrunspräcklig fjäderdräkt och långa ben. 
Har ett bekant läte ”ou-lii”. 

Tofsvipan (Vanellus vanellus) är också en 
karaktäristisk fågel i odlingslandskapet. 
Vårfågeln är lätt att känna igen på den långa 
hjässtofsen, och den kontrastrika fjäderdräk-
ten med vit mage och grönmetallfärgad rygg. 
Tofsviphanen har ett igenkännande vårljud 
”diuvit-vit-vit-diu-vit”. Äggen läggs i ett bo på 
marken och ungarna ruvas i 24-31 dagar. 

Tornfalken (Falco tinnunculus) är en liten 
rovfågel som kan ses i Gunnarn. Fågeln 

Gunnarn ligger mittemellan Lycksele och 
Storuman nära Blå Vägen/E14. Byn som 
grundades i mitten av 1700-talet hette vid 
den tiden Bastuträsk men fick sitt nuvarande 
namn i slutet av 1800-talet. Nybyggarna i 
Gunnarn lyckades väl med sina odlingar och 
byn fick med tiden gå under namnet ”Lapp-
lands kornbod”. En storhässja, trösklogar och 
äldre bebyggelse finns i byn. Odlingsmarken 
är även klassad som riksintresse för kultur 
och miljövård. 

Fisket i trakterna har också varit betydelse-
fullt. Byn har flera insjöar och genomrinns 
av bland annat Juktån. Med sina öppna fält 
och ängar erbjuder Gunnarn en mycket bra 
fågellokal om våren och många av 
dem hör det vackra odlingsland-
skapet till. 

Fågelrikt område
I Gunnarn är det vanligt 
att under våren se bland 
annat tofsvipa, storspov, 
sånglärka och tornfalk. 
Dessa fåglar är vanliga i  
odlingslandskapet men 
har minskat betydligt i 
samband med det moderna 
jordbruket. Både tofsvipa, storspov 
och sånglärka häckar i gräset på ängarna. 
Vid Vintertjärn (nära Linnéparken) häckar 
svarthakedopping, vigg och knipa. Ibland 
kan man se dvärgmås rasta i tjärnen. Om 
våren rastar även stora mängder ljungpipare 
och lappsparv i Gunnarn. I samband med att 
man anlade en golfbana i byn har man fått 
nya gäster i form av olika gåsfåglar. Under 
våren 2000 har fem olika arter setts; grågås, 
sädgås, kanadagås och de mer ovanliga 
fåglarna fjällgås och spetsbergsgås. Området 
kring golfbanan är en av flera bra utkiksplat-
serna i Gunnarn. Vid Gunnarbäcksbron är det 
också bra att observera fåglar.

Allemansrätten
Visa hänsyn och varsamhet till djuren och naturen, till de som äger marken och andra människor i naturen. 
Inte störa – inte förstöra. Alla kan röra sig fritt i naturen, en unik möjlighet i Sverige. I skyddade områden, 
som nationalparker och naturreservat finns särskilda bestämmelser. Allemansrätten kan vara begränsad 
men också utökad. Det kan vara förbjudet att elda, ha med sig hund eller cykla men oftast är bärplockning 
tillåten. Mer information finns vid länsstyrelsen eller kommunen.
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står stilla uppe i luften (ryttlar) på fladdrande 
vingar och spanar efter byte på marken. 
Tornfalkens storlek är 32-35 cm mellan 
näbb och stjärt, vingbredden är 70-80 cm. 
Tornfalken har en tegelröd rygg och vingar, 
ljus mage och en lång stjärt. Fjäderdräkten är 
prydd med svarta prickar. Är både en stann- 
och flyttfågel. 

Linnéträdgården
Vid Vintertjärn finns en blomsterpark till Carl 
von Linnés ära som invigdes 2007. Linné-
parken i Gunnarn utgör ett perfekt rastställe. 
Här finns en grillplats och bord som inramas 
av vackra rosor. Trädgården innehåller växter 
som har anknytning till Linné och en hel del 
växter som testas i ett kallare klimat.

Tofsvipa i Gunnarn Gäss vid golfbanan i Gunnarn

Svarthakedopping (Podiceps auritus) häckar i Vintertjärn. Rödklöver
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KORTA FAKTA:

Hitta hit: Gunnarn ligger längs Blå Vägen 
(E12) ca 3,5 mil från Storuman och ca 7 mil 
från Lycksele.

Parkering: 10-15 platser vid Vintertjärn 
(Linnéparken) även plats för en buss och 2-3 
vid Gunnarbäcksbron.
Tillgänglighet: Många personer ryms 
samtidigt, lättframkomligt med rullstol och 
barnvagn.

Barn:  Dass:  Grillplats:  Stuga: 
GPS: 7213070/1588752

Övrigt: Fåglar April-maj. Övrigt juli-augusti

Fiske: Fisket i Gunnarn är att rekom-
mendera. Området ingår i Gunnarbäckens 
Juktåns nedre fiskevårdsområde. Fiskekort 
kan köpas på Konsum i Gunnarn.

Nära till: Lycksamyran, Bäcknäs och 
Paubäcken

Fornminnen i Stora Tjikkuträsk
Inte långt från Gunnarn i sydöstlig riktning 
ligger Stora Tjikkutäsk. En stenåldersboplats 
som undersöktes arkeologiskt under 1950-ta-
let. Här grävde man fram mer än 900 föremål 
som daterats till 6-7000 år tillbaka i tiden. En 
kniv med fågelhuvud och en annan med ett 
älghuvud i skaftet hör till de finare fynden. I 
närheten finns även fångstgropssystem. 

tips!

Vy över Vintertjärn

Vy från Gunnarbäcksbron
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