
Lycksamyran erbjuder en bra fågellokal om våren. Vanliga fåglar är små-
spov, gluttsnäppa, enkelbeckasin, trana, sångsvan, grönbena, storspov, 
sävsparv, buskskvätta och orre. 

På vissa kärr-
strängar före-

kommer rikligt med 
röd glansvitmossa, 

en och kärrsilja. Stor 
skedmossa är vanlig samt 

den mer ovanliga lockvitmossan. 

”Jag önskade då aldrig hava påtagit 
mig denna resan… nordanvinden 
skadade oss och myggorna stucko på 
sidorna. Aldrig kan prästen så be-
skriva helvete, som detta är ej värre. 
Aldrig har poeterna kunnat avmåla 
Styx så fult, där detta är ej fulare. 
Jag har genomströvat  
underjorden.” 

Detta är ett utdrag 
ur Carl von Linnés 
”Lappländska resan 
1732” och visst är 
det mycket mygg 
på Lycksamyran, 
men under tidig 
vår och senare 
delen av sommaren 
är myren värd ett 
besök. Lycksamyran 
är en cirka 1 000 hektar 
stor myr som till största 
delen består av mjukmatte- och 
lösbottenkärr där vissa delar översvämmas 
av Lycksabäcken. 

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.

VÅTMARKER 
och

FÅGELMARKERLycksamyran

Fågellokal
Vid Lycksamyran trivs fåglarna om våren. 
Vanliga fåglar är småspov, gluttsnäppa, 
enkelbeckasin, trana, sångsvan, grönbena, 
storspov, sävsparv, buskskvätta och orre. 
Har du tur kan du se de mer sällsynta 
fåglarna myrsnäppa, dvärgbeckasin och 
sädgås. Här ses också rovfåglarna 
fiskgjuse och kungsörn soliga dagar. Det 
övriga djurlivet är rikt i området. Däggdjur 
som älg, räv, vesslor, mård och hare vistas 
i myrområdet. 

Småspoven (Numenius phaeopus) är en 
vanlig häckare. Denna vadarfågel  
kännetecknas av den långa näbben som 

visserligen är kortare än storspov-
ens och böjer nedåt tidigare. 

Fjäderdräkten är grå-
brunstrimmig och ser 

man småspoven på 
nära håll har den en 
mörk hjässa med 
ett ljust hjässband. 
Vintertid återfinns 
småspoven hu-
vudsakligen längs 

tropiska Västafrikas 
kuster.  

Lycksamyran

Bredselet, också en bra plats för fågelskådning
Starr och mossa

UTFLYKTSMÅL I  STORUMAN OCH LYCKSELE KOMMUNER

RIKSINTRESSE
NATURVÅRD



KORTA FAKTA:
Hitta hit: E12/Blå Vägen, kör in i Gunnarn 
fortsätt 4 km tills ni ser skylt mot Juktån, 
strax efter bron går väg till vänster mot, 
liten skylt med Linnéstigen, håll mot 
Vannträskvägen ca 7 kilometer in i skogen. 
Där vägen delar sig kan man parkera gå 
sedan 300 meter där stigen startar över ett 
kalhygge.
Från Lycksele kan man nå kan nå myr-
området via skogsbilvägar mellan Öresund 
och Lycksaberg. Tag annars Blå vägen till 
Gunnarn.
Parkering: 1-2 platser
Tillgänglighet: 1 timmes vandring enkel 
väg i delvis tung terräng. Svårnavigerat.
Barn:  Dass:  Grillplats:  Stuga: 

GPS: Fågelplats 7220452/1597121(RT90)

Stigar: 3 km till bra fågelskådningsplats på 
myren, svårgånget

Övrigt: Myggmedel, kikare, karta, kom-
pass och stövlar. Stora Villoträsk ingår i  
Natura2000, dock ej Lycksamyran

Sångsvanen (Cygnus cygnus) är en vacker 
och vanligt förekommande fågel i Norr-
lands 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 
hålls rak i motsats till knölsvanens böjda 
hals. Det är dåligt känt var sångsvanarna 
övervintrar. 

Stora Villoträsk
På vägen till Lycksamyran vandrar ni 
genom naturreservatet Stora Villoträsk 
som ingår i det stora myrområdet som 
klassas som riksintresse. Reservatet 
bevaras med tanke på dess urskogskarak-
tär som inkluderar våtmarker, sumpskogar, 
gran- och tallskog med intressant mossor, 
vedsvampar och djurliv. Här finns också 
kulturhistoriska lämningar efter gamla 
tiders slåtter. Dessa lador och hässjepinnar 
kan skådas i närheten av norra och södra 
Villoträsk. 

Över hundra lador
På  Lycksamyran finns mängder av spår av 
hur man brukat den som slåttermark. Byn 
Gunnarn växte till en rik by tack vare dess 
rika slåttermarker. Över hundra lador ska 
ha funnits på myren! I dag finns resterna 
kvar, liksom spår av översilningsdiken och 
dammar.

Vedartad 
svamp

Sumpskog

Linnéstigen rekomenderas till de mindre 
vandringsvana.
Linnéparken Besök även Linnéparken i 
Gunnarn.
Nära till: Gunnarns by och odlingslandskap 
och Bäcknäs orkidéer

Fiske: I närheten av Lycksamyran ligger 
Bredseleforsen och där man kan flugfiska. 
Hela området kring Gunnarn erbjuder bra 
fiskevatten och ingår i Gunnarbäckens 
Juktåns nedre fiskevårdsområde. Fiskekort 
kan köpas på Konsum i Gunnarn.

tips!
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