UTF LY K T S M Å L I S TO R U M A N S K O M M U N

VÅTMARKER
och
FÅGELMARKER

Forsvik – fågellokal
En lättillgänglig plats för att skåda
fågel nära vägen.
Byn Forsvik ligger cirka 10 km söder om
Storumans tätort längs med Blå Vägen
(E12) strax utanför Stensele. Byn ligger
mellan det höga Långseleberget och
Umeälven. Fram till på 1950-talet låg byn i
närhet av en vacker selsjö men i samband
med vattenkraftsutbyggnaden
ändrades byns karaktär och
delar av sjön torrlades.
Forsvik har som
flera andra orter längs
Umeälven en historia
där nybyggare slog
sig ner på 1700-talet
och drev jordbruk.

Fåglar

Under våren, i samband med issmältning,
är Forsvik en bra plats
för att skåda änder och
vadare men även olika slags
sjöfåglar som rastar i det delta som
skapas vid Långselet. Vanliga fåglar är
sångsvan, kricka, bläsand, grönbena, gluttsnäppa och drillsnäppa. Med litet tur ses
också stjärtand, mosnäppa, svartsnäppa
och rödbena. Fågelskådning görs bäst vid
båthusen vid Långselet.
Sångsvanen (Cygnus cygnus) är en
vacker och vanligt förekommande
fågel i Norrlands insjöar
och myrmarker. Ofta
häckar fåglarna i dessa
trakter. Sångsvanen är
145-160 cm mellan
näbbspets och stjärtspets, och har en
vingbredd på mer än
två meter. Näbben
är gul och halsen

Vy över Långselet

hålls rak i motsats till
knölsvanens böjda hals.
Stjärtanden (Anas acuta)
ses ibland vid i Forsvik
och hanen känns igen
på det bruna huvudet och
sin vita hals samt långa
stjärtspröt. Kroppen är grå
och näbben gråblå. Fågeln
är 51-66 cm mellan stjärtspets
och näbbspets (ej stjärtspröt). Honan
är lik gräsanden men har en mer avlång
kroppsform.

1900-talet de första med säkerhet belagda
fynden av mindre vattensalamander
”Skrattabbarn” i länet. Skrattabbarn tros
tyvärr ha dött ut någon gång på 1960-talet
och man har inte gjort några nya fynd.
På Långseleberget kan man också se
kungsörn soliga dagar.

Långseleberget

Långseleberget

Det finns en stig som går upp på berget.
Den startar vid industrins parkering och
kan verkligen rekommenderas. Om man
går längs elkraftledningen till höger hittar
ni strax till stigen som leder upp
på berget. Första platån ni
kommer till kallas i byamun
för ”Midsommarhällan” och
här ses en fin vy över
Forsvik. På den övre
platån ”Storhälla” finns
en mindre rastkoja och
här är utsikten bedårande. Ungefär 500
meter bortom rastkojan
längs bergskammen
ligger Skrattabborrtjärn.
Det är en vacker tjärn som
kantas av tall- och björkskog. I
denna tjärn fann man i början av
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KORTA FAKTA:

Hitta hit: Kör längs E12 ca 1 mil från Storuman, mot Lycksele. Vid dammen går en
mindre väg ner mot båthusen vid Långselet.
För att komma till stigen kör man in i byn och
till industrins parkering.
Parkering: 4-5 platser

tips!

Promenadstig upp till Långseleberget

Allemansrätten

På vårvintern är det fint att åka
skidor längs älvkanten av Stenseledammen. Sommartid är solnedgången över
dammen överväldigande, på en av
uddarna finns en rastplats.

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.

Tillgänglighet: Fågelskådningsplatsen är
handikappvänlig. Berget är brant och stigen
smal.
Barn:

Dass:

Grillplats:

Stuga:

GPS: Fågelplats 7217520/1568717
Övrigt: Uppe på berget är det mycket brant.
Medtag kikare för fågelskådning.

