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VÅTMARKER
och
FÅGELMARKER

Sörmyran
Sörmyran har genom tiderna varit
väl använd som slåttermyr. Idag är
den en restaurerad våtmark som
besöks av fåglar av alla de slag men
även av fågelskådare och de som
önskar en kortare skogsvandring
med lite fika i säcken.
På 1800-talet dikades Sörmyran ut
för att ge höslåtter och foder
åt kreaturen till de boende i
Vänjaurbäck. Under denna
tid fanns här 15 lador och
myren ansågs som en
värdefull slåttermyr.

Dammen byggdes dock upp igen 2003 och
våtmarken, på ca 40 hektar, räddades. Här
och var finns små konstgjorda öar med
lämpliga häckningsplatser för fåglar. Här
finns en jaktkoja med en trevlig veranda
som vätter ut mot myren. Det finns också
ett vindskydd med eldstad.

Värdefulla våtmarker

Våtmarker är viktiga för balansen
i naturen. De har en förmåga att rena
vatten och gynnar fågellivet och den
biologiska mångfalden.
Försumpade partier i skogen som är svåra
att föryngra eller att få någon bra skogsproduktion på är bra att göra våtmarker
av. Även igenväxande jordbruksmark är
lämpad för restaurering.

Fåglar:

Häckande fåglar
Kricka
Knipa
Vigg
Salskrake
Grågås
Kanadagås
Sångsvan
Trana
Storspov
Småspov
Skogsnäppa
Brushane
Grönbena
Enkelbeckasin

Rastande fåglar

Stjärtand
Skedand
Bergand
Alfågel
Sädgås
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Ladorna revs i
slutet av 40-talet då
slåtterepoken var över.
Marken låg sedan i
träda fram till 1976. Då
dämdes Kvarnbäcken
upp och myren blev
ett viltvatten. 1999 brast
fördämningen och Sörmyran
var på väg att åter bli ett stycke
försumpad skogsmark.

Sörmyran sedd från jaktkojans veranda
« Jaktkojan
vid Sörmyran
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KORTA FAKTA:
Hitta hit: Väg 363 mellan Lycksele och

Örträsk. 1,6 km efter/före Vänjaurbäck tar
man vägen mot Hornmyr. Kör ca 800 m och
parkera vid väl skyltad start av stig.

Parkering: 3 platser
Tillgänglighet: Väl framkomligt sommartid
Barn: Dass: Grillplats: Stuga:
GPS: 7145954/1633649
Stigar: Stigen går över ett litet kalhygge
innan skogen börjar. Väl snitslad, ca 600 m
lång.

Stigen är snabb och lättvandrad.

Allemansrätten

Svarthakedopping

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.

