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Paubäcken rinner upp i sjön Pauträsket i Storumans kommun och fortsätter 
nordöst för att mynna ut i Umeälven en knapp mil uppströms Blåviksjön i 
Lycksele kommun.

Området i anslutning 
till Pauträsk
I Pauträsk kommer man lätt 
ner till bäcken. Här finns en 
välskött flottarkoja, eldplats utanför 
och en flottningsdamm med bro över bäcken. 
Parkeringsmöjligheter finns på båda sidor 
om dammen. Från kojan går en strövstig 
österut utmed bäcken ner till ett gammalt 
kvarnområde. 

Området vid Mejvanheden
Här finns två lämpliga rastplatser invid 
bäcken. Där bäcken passerar vägen ligger ett 
vindskydd vid en stor kulturminnesmärkt gran 
på östra sidan om bäcken. På västra sidan 
finns en enkel skogshuggarkoja med eldplats 
utanför.

En dryg kilometer nedströms finns ytterligare 
en iordningställd rastplats. Denna ligger 

Paubäcken är en typisk norrländsk ”storbäck”, 
som har betytt mycket för människorna i om-
givningen, speciellt under flottningsepoken. 
Man hittar spår från skogsbruk och flottning 
längs efter hela bäcken – flottningsdammar, 
flottarkojor, stigar, mm.

Flodpärlmusslan
Paubäcken är dessutom känd för sitt rena 
vatten, något som gör att kolonier av den frid-
lysta flodpärlmussla finns på flera ställen. Den 
behöver näringsfattigt, klart rinnande vatten 
med högt pH och bottnar av grus, sand och 
sten. Vid goda förutsättningar kan musslorna 
bilda täta bankar med flera hundra musslor 
per kvadratmeter. Musslan blir könsmogen 
vid 18-20 års ålder. De befruktade äggen 

utvecklas under cirka fem veckor på honans 
gälar till små glochidielarver. Laxfiskar 
fungerar sedan som värdfiskar för glochidi-
erna som lever som parasiter i 8-10 månader. 
Därefter lever mussellarverna i bottengruset 
under flera år. Undersökningar har visat att 
endast en mussellarv på etthundra miljoner 
utvecklas till en mussla.

Flodpärlmusslan är en utrotningshotad art 
och är rödlistad av Artdatabanken.  
I norra Sverige finns fortfarande normalt 
reproducerande populationer och Paubäcken 
är ett av Europas bästa vatten för musslan. 
Ta hänsyn till musslans sårbarhet om ni 
besöker områden där den finns. Se upp var ni 
trampar i bäcken och lämna musslan orörd.

Floran vid bäcken
Paubäcken rinner genom många olika 
biotoper, tallhedar, fuktiga granskogar och 
myrlandskap så floran är både varierande och 
örtrik. Utmed bäcken kan man hitta sällsynta 
växter som brakved, tibast och olvon. Flera 
orkidéarter växer längs bäcken, bland andra 
korallrot och spindelblomster. Här finns 
också torta, nordisk stormhatt, fjällskära 
och liljekonvalj. 

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.

intill en restaurerad flottarkoja, ett 
stenkast från bäcken. Vid bägge 

dessa platser är det bra fiske 
och fina bestånd av den 
fridlysta och sällsynta 
flodpärlmusslan. Fisket 
i anslutning till dessa 
rastplatser är bra och det 
är Sveaskogs Sverigekort 
som gäller. Här är endast 

flugfiske med hullingfri krok 
tillåtet. 

Det här området är ett riks-
intresse för kulturmiljövård, med 

många spår av myrslåtter och kanaler för 
översilning av slåttermyrar och strandängar. 
På södra vägen, mellan rastplatserna går 
en handgrävd bevattningskanal som tidigare 
ledde vatten från Paubäcken till Utgrävetjärn, 
som magasinerade vatten för översilning 
av slåttermyrar. Denna kanal grävdes på 
1800-talet och är två kilometer lång med ett 
största schaktdjup om två meter. Det går en 
stig utmed kanalen som både ger en trevlig 
skogspromenad och en inblick i nybyggarnas 
vardag.

Sista delen av stigen följer en timmerväg från 
hästkörartiden.

Flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera), 
Foto: Roger Vallin

Renkalv 

      Kojan vid Stormyrheden»

Kojan vid Paubäckens utlopp ur Pauträsket, Dammstugan.

Ekoparken Jovan och Bubergets natur-
reservat ligger relativt nära Paubäcken. 
I Buberget finns Sveriges nordligaste 
växtplats för varglav.
Läs mer på www.sveaskog.se

I anslutning till Paubäcken ligger Mejvan-
bäcken. Här finns kolmilor, fångstgropar, 
cykelstigar för flottningen och bevatt-
ningskanaler. Mejvanbäcken har en egen 
besöksguide.

tips!

UTFLYKTSMÅL I  LYCKSELE OCH STORUMANS KOMMUNER



Området vid Stormyrheden
I anslutning till vägen ligger en skogs-
huggarkoja och en bevarad hästdragen 
timmerkälke. Från kojan går en natur- och 
kulturstig ner till Paubäcken. Stigen är ca en 
kilometer enkel väg och man passerar både 
slåttermyrar och en bevattningskanal. Stigen 
slutar vid en bro över bäcken och en delvis 
raserad flottningsdamm. 

Längre norrut, där vägen tar slut finns ett 
vindskydd och en hängbro över bäcken, i 
anslutning till kraftledningen. Denna del av 
bäcken är djupare med lugnare vatten.

Området vid Stormon
Den ”mellersta” forsrika delen av bäcken, 
väster om Hedmark når man via väg 964 över 
Medelås och Hedmark. Området är fint och 
fisket är bra, men här finns inga anordningar 
för friluftsliv.

Det går även en väg från Mejvanheden, men 
den är avgrävd för överfart, så väljer man 
den får man promenera 1,5 km för att komma 
fram till bäckens finaste fisketräcka (eller ta 
med en cykel).

Fisket i Paubäcken
Fisket i Paubäcken är uppdelat på fyra 
fiskerättsinnehavare. Vid utloppet ur sjön 
Pauträsk gäller fiskekort för Pauträsk 
FVO. Sedan gäller SCA Hedmark, följt av 
Sveaskogs Sverigefiskekort och längst ner 
Pausele/Bäcknäs vars kort också gäller i 
delar av Umeälven. 

I de strömmande delarna av bäcken finns 
harr och öring.  
Gädda och abborre finns i hela bäcken.
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KORTA FAKTA:
Hitta hit: Blåviksjön, ca 4 mil från Lyck-

sele längs E12, svänger man vänster in 
på grusvägarna i Toskfors. Från Storuman 

kör man via Grundfors eller en lite längre väg 
via Skarvsjöby och Buberget. 
Parkering: Parkeringsmöjligheter för flera 
bilar finns vid alla de omnämnda platserna
Tillgänglighet: Väl tillgängligt sommartid. 
Till ett flertal ställen går det bra att ta sig fram 
med rullstol. Det finns många alternativ och 
många skogsbilvägar att utforska. Ta med 
kommunkartan i skala 1:100 000. Paubäcken 
ligger på kommungränsen så både Lyckseles 
och Storumans karta fungerar.
Barn:  Dass:  Grillplats:  Stuga: 
GPS: Stormyrhedkojan; 7194123/1598877
Pauträskdammen: 7188735/1588028
Kojan vid Mejvanheden: 7192968/1596375
Övrigt: Kojorna och vindskydden i området 
är öppna och får användas kostnadsfritt. 
Ved finns oftast men tag med egen ved för 
att vara säker. Torrakorna utmed Paubäcken 
måste vi vara rädda om då dessa är är viktiga 
för många insekter och svampar. Lämna alltid 
kojor och vindskydd i det skick du själv vill att 
de ska hålla och ta med allt skräp. 

Fiskekort säljs bland annat av
Pauträsk FVO:  
Karl-Johan Svedberg, Pauträsk, 0951-800 25
SCA: 
Köper du hos Sture Karlsson i Medelås. 0950-310 67
073-058 04 97
Sverigefiskekortet, Sveaskog: 
Norrmalmskiosken Lycksele 0950-107 75
Du kan också lösa Sverigefiskekortet på 
www.sverigefiskekortet.se 
eller via CMS eller SMS
Pausele/Bäcknäs: 
Handlar´n Åskilje, 
0951-410 50
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