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Området är skyddat genom Natura 2000områdena Umeälvens delta och Umeälvens delta
och slätter. Men också genom naturreservaten
Umeälvens delta, Ängsbacka, Södra Degernässlätten – Sundet, Västernabben och Storavan.
De fyra sista är alla kompensationsområden för
Botniabanans dragning genom Natura 2000området.

TECKENFÖRKLARING

Kom ihåg att respektera
fågellivet och jordbruket.
Koppla hunden och håll dig
till stigarna.

,MXXE Reservaten ligger söder om Umeå,
se beskrivning på nästa uppslag.

Åkerbär Rubus arcticus

Långnäsudden
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Deltat och den omgivande slätten är mest känd
för sina fåglar. Här ses mängder av gäss, änder
WKP ^ILIZM NZIUNZ ITT\ ]VLMZ Æa\\MV Xs ^sZMV
I slutet av april rastar ofta tusentals gäss på vattnen
WKP]\MXssSZIZVI\QTT[IUUIV[UML[\WZIÆWKSIZ
av tranor och sångsvanar. Redan kring midsomUIZ Oq[\I[ LMT\I\ I^ Æa\\NsOTIZ Xs ^qO [LMZ]\
Storspov och småspov är de allra tidigaste. Under
varma sensommardagar kan du spana efter rovfåglar från Bergön och studera vadare på deltats
gyttjiga bankar.

Väderhällan

vä
ola

Umeälvens delta kanske inte kan mäta sig med
5Q[[Q[[QXXQÆWLMV[ LMT\I 5MV Q 6WZLM]ZWXI qZ
området mäktigt. Det byggs upp av väldiga mängder sediment från de båda fjällälvarna Umeälven
WKP >QVLMTqT^MV :]V\ LMT\I\ ÅVV[ ^ZM 6WZZTIVL[
största jordbruksmarker, Degernäs- och Röbäcksslätten. Också de har byggts upp av slam som
transporterats hit av älvarna.
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En hängbro som passar både rullstolsburna och
barnvagnar gör Stora Tuvan tillgänglig från parkeringen. På ön går en tillgänglighetsanpassad ramp
genom frodig lövskog ut till fågeltornet. Rampen
är även tillgänglig för synskadade. Följer du rampen längre når du ett gömsle längst ut på udden.
>QLNsOMT\WZVM\WKPQOU[TM\ÅVV[LM\XTI\[NZI\\
ÅSI,qZqZLM\WKS[sJZINsOMT[SsLVQVO]VLMZ^sZ
och höst. Skyltat från Obbolavägen.

Bläsgås Anser albifrons

Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus

4. Skäret och Skärberget
Området kring Degernäsbäcken och våtmarken
Skäret lockar till sig fåglar. Efter 15 maj kan du
promenera eller cykla längs vägen från Limpan till
observationsplatsen på Skärberget där fåren betar.

&IVK}R
0qZ qZ LM\ ÅV ]\[QS\ ^MZ >q[\MZNRqZLMV WKP LM\
rika fågellivet under vår och höst. På andra sidan
Västerfjärden ser du korna beta. Från parkeringen
leder en stig, anpassad för rörelsehindrade med
ledsagare, upp till ett fågeltorn och en tillgänglighetsanpassad plattform. Parkeringen ligger intill
Obbolavägen.

(IKIVRmWFmGOIR
8ZMKQ[VWZZWU*MZOVMN\MZJZWVÅVV[MVTQ\MV
avtagsväg till vänster. Följ stigen från parkeringen
ut till observationsplatsen vid Degernäsbäcken.
Här kan du njuta av fåglarna och den varma
eftermiddagssolen.

7}HVE(IKIVRmWWPmXXIRSGL0MQTER
Från Limpan, en limpformad utsiktsplats, har du
bra överblick över Södra Degernässlätten. Här är
det riktigt bra fågelskådning under mars och april
då stora mängder fåglar rastar här. Limpan är tillgänglig för rörelsehindrade med ledsagare.

Rödbena Tringa totanus

Tofsvipa Vanellus vanellus

Sorgmantel
Nymphalis antiopa

Gulärla 1SXEGMPPE¾EZE

8. Storavan
En värdefull våtmark är återskapad här. I norr
ÅVV[ XIZSMZQVO WKP WJ[MZ^I\QWV[XTI\[ UML JZI
överblick över tidiga sångsvanar och gäss. Parkerar
L]Q[\qTTM\Xs^q[\ZI[QLIVÅVV[MV\QTTOqVOTQOPM\[anpassad plattform att uppleva det betade landskapet och fåglarna från. Här kan du också följa en
[\QO[LMZ]\\QTTLMV\ZM^TQOIÅSIWKP]\[QS\[XTI\[MV
på Andersberget nära både kor och fåglar.

7X}GOIWXVERHmRKEVSGL7YRHWLoPIX
Efter 15 maj kan du följa åkrar och betade strandängar upp till våtmarkerna Stranden och Skäret
UMLÅVI\QTTNqTTMV\QTTJsLMSWWKPNsOMT[SsLVQVO
En spångad stig går ut till en plattform i VästerfjärLMV[^I\\MVJZaV-V\ZM^TQOÅSIXTI\[LqZVaÅSVISWZ
sommartid kan komma riktigt nära men inte ända
]XXA\\MZTQOIZMMVXTI\\NWZUÅVV[^QL;]VL[PsTM\
med utsikt söderut.

6. Berga
Från plattformen har du utsikt över Västerfjärdens
södra del med betande djur och rastande fåglar.
Parkeringen ligger just efter du svängt av Obbolavägen.

Kricka Anas crecca
8MPPKmRKPMKLIXWERTEWWEHVEQTSGLYXOMOWTPEXW½RRWZMH&IVK}R

Stjärtand Anas acuta

Svartsnäppa Tringa erythropus

9. Holmen
Holmen kan du nå per båt och till fots. Bryggan
ligger vid norra udden. Den tillgängliga plattformen
XsJMZOPqTTMVJR]LMZXsÅV]\[QS\^MZPMTIl[\MZNRqZLMV8s[\ZI[QLIVI^0WTUMVÅVV[^QVL[SaLL
och eldplats.
:MPPERmW
Den slingrande rampen ut till fågeltornet är lättillgänglig och går genom granskog, lummig lövskog,
buskmarker och över strandängar. Från tornet har
du bra utblick över grunda områden och öar i
l[\MZNRqZLMV.sOMT[SsLVQVOMVqZJq[\MN\MZQ[TW[[ningen i april-juni. Under sommaren fylls buskmarkerna av surrande insektsliv. Villanäs är skyltat
från Holmsundsvägen.

Brun mosaikslända Aeshna grandis
8VSPPWPmRHSVLoPPIVZMRKEVREYXJmPPHERmVHIMRXI¾]KIV
Flick- och jungfrusländor fäller ihop dem vid vila.
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