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Mejvanbäcken

NATURVÅRD

Mejvanbäcken rinner från Mejvanheden, norrut för att mynna ut i
Umeälven strax nedströms om Grundfors. Den ringlar sig fram genom en
urskogsliknande natur och bjuder på bra harr- och öringfiske.

Trift»

De gamla skogarna utmed bäcken gynnar
en rad hotade växter, insekter och fåglar.
Den tretåiga hackspetten lämnar tydliga
ringformade hackspår i många granar och
kungsörn ses ofta i området. Har man tur
kan man få se bäver i bäcken. Gnagspår,
fällda träd och bäverdammar finns att se
utmed bäcken.

Paddling

Bäcken bjuder på fin paddling med en
avslutande lätt strömsträcka sista kilometern ner mot Umeälven. Den kan man
lätt välja bort om man känner sig osäker.
Den absolut sista biten ner till Umeälven
som består av en gjuten timmerränna bör
man absolut inte paddla. Det går utmärkt
att ta upp kanot/kajak alldeles ovanför
denna.
Det finns många ställen utmed bäcken där
man kan börja paddla eller avsluta en
paddeltur då det går skogsbilvägar i
närheten av bäcken längs hela sträckan.

Mejvanbäcken
KORTA FAKTA:

för sommarens myrslåtter. I detta område
finns också ett stort fångsgropsystem där
de forntida jägarna fångade vildren och
älg. Ursprungligen var fångstgroparna runt
två meter djupa. Fångstgropar kan vara
många tusen år gamla, de flesta daterade
groparna i norrland är från sen stenålder
och järnåldern.

Hitta hit: Åk E12 till Åskilje, ca 4 mil från
Storuman. Sväng här mot Grundfors. Från
Lycksele kör man till Blåviksjön och tar
grusvägen via Stormyrheden och
Paubäcken.

Parkering: längs vägen utmed bäcken.
Tillgänglighet: Området lämpar sig bäst
för den äventyrslystne. Ingen naturlig stig
finns utmed bäcken. Barnen bör ha flytväst.

Älvarynke

Detta dramatiskta landskap är format av
inlandsisens avsmältning. Här varvas
avlånga åsar med djupa svackor i en trolsk
barrskog.
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Övrigt: Bäcken bjuder på fint harr- och

öringsfiske. Sveaskogs Sverigefiskekort
gäller i hela bäcken. Du kan lösa Sverigefiskekortet på www.sverigefiskekortet.se på
Norrmalmskiosken Lycksele 0950-107 75.
Dygnskort kan lösas via CMS eller SMS.
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Dessa skogsområden har haft stor
betydelse för befolkningen i området. Från
slutet av 1800-talet och fram till 1960-talet
var skogs- och flottningsarbete den
huvudsakliga inkomstkällan för många.
Timmer flottades i Mejvanbäcken via
Umeälven ned till sågverken och bruken
vid kusten. Spår från denna tid finns kvar
på många ställen.
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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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Paubäck

Längst upp i bäcken finns också en
handgrävd kanal för överledning av vatten
från Paubäcken till Mejvanbäcken. Man
översvämmade myrarna på våren för att
gödsla och skapa goda förutsättningar
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Gnagspår av bäver
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