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Abstract 
Nature tourism is a branch that is growing in Sweden and it is popular to show the natural as 
a municipality has to offer. Tourism business activities takes place just in nature. Nordmaling 
is an example of a municipality who are trying to get an increased interest from tourists. 
Small business owners establish themselves along with a great location to go for future 
visitors. Increased tourist pressure may be beneficial for those who earn money from it but 
managed it in an ecologically sustainable way teaches benefit in the long run. Entrepreneurs 
need knowledge of the area's recreational bearing capacity in order to avoid negative 
consequences of excessive wear on the nature. With a great location belongs to the natura 
2000 and several sensitive and threatened species are present as well as several habitat types 
protected within the 5800 have large area. Freshwater Pearl mussel and thread cartilage 
lichen species both are endangered but also species such as Otter, great aspticka and 
Creeping Lady's Tresses are examples of redlisted species. The Lögdeälvens mainstream and 
all tributaries are the habitats are the habitats should be protected and oligo-mesotrophic 
Lakes with beach gadget, braxengräs or annual vegetation on exposed beaches. Increased 
tourist pressure could affect ground-nesting birds and disturb the animals present in the 
surrounding area. The wear of the vegetation growing in areas that is particularly popular. In 
order to avoid negative consequences associated with a tourism venture, the marketing area 
as a touristic attraction informing about what visitors should think about during the visit. 
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Förord 

Motivet till att jag bestämde mig för att skriva om Lögdeälven är flera. Det största skälet är 
att jag bor i Lögdeälvsdalen. Det andra skälet är att jag ser en möjlighet att utveckla mitt 
naturguidesföretag i Lögdeälvsdalen, som jag för närvarande enbart planerat i tankarna. 
Eftersom studierna varit på heltid har det inte funnits något tillfälle att planera guidningar av 
turister. Jag tänker använda mig av den studietid som är avsatt för examensarbetet till att 
förbereda mig kunskapsmässigt om Lögdeälvsområdet när det gäller flora och fauna. Jag 
passar här på att tacka min handledare Stig-Olof Holm, opponenten Kathrin Wiesiolek samt 
examinatorn Ulla Carlsson Granér, som alla bidragit med råd. 

1. Inledning och bakgrund 

Turismen i Sverige är något som ökar och visst tar storstäderna emot mycket av detta men 
naturturism är den grenen som ökar mest (Emmelin m fl.2010). Den närmsta tioårsperioden 
förutspår även World Tourism Organization (WTO) att den största ökningen kommer ske 
just inom naturturismen. Naturturism går ut på att turistföretagaren skapat minnesvärda 
upplevelser i naturen, med det är det inte sagt att det är ekologiskt hållbart 
(Turistdelegationen 2004).  
 
Tack vare den svenska allemansrätten som skrevs in i grundlagen 1994 kan turistföretagarna 
nyttja naturen för sina aktiviteter. Men det ställer krav på turistföretagarna att de tar hänsyn 
till natur, markägare och medmänniskor (Sveriges Riksdag 1998). 
Allemansrätten är ingen lag men den omges av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet 
(Naturvårdsverket 2013). I miljöbalkens 2 kapitel kan turismföretagare hämta information 
angående gällande regler för verksamheter i naturen. Reglerna är till för att skydda både 
människors hälsa och miljö. Vid organiserade aktiviteter som utförs på annans mark är 
verksamhetsutövaren skyldig att: skaffa kunskap om allemansrätten, informera sina 
deltagare om allemansrätten, välja lämplig plats för att minska belastningen på naturen. Vid 
återkommande aktiviteter på samma ställe som riskerar att förändra naturmiljön krävs 
samråd med antingen kommun och/eller Länsstyrelse. Om det sker alltför stora skador på 
naturmiljön, kan verksamheten förbjudas (Sveriges Riksdag 1998).  
Genom Naturens Bästa kan turisten finna de angenämaste produkterna som 
naturreseentreprenörer arrangerar (Naturens Bästa 2004).  Naturens Bästa är ett 
kvalitetsmärke av stor betydelse. Internationellt kallas det för ekoturism som står för 
upplevelser i naturen men på ett ansvarsfullt sätt, en form av turism där kultur och 
naturskyddet är än andra turismresor samt att det långsiktiga målet är att minimera 
miljöskador. Naturen får inte bara ett skyddsvärde utan även ett ekonomiskt värde.  
Naturens Bästa fungerar även som ett nätverk vilket generar bättre marknadsföring för 
turismentreprenörerna.  I samarbete med ideella organisationer, myndigheter, 
besöksnäringen, markägar-och naturskyddsintressen har kraven bearbetats fram för att 
garantera hög kvalité med ett aktivt naturansvar. Att resa med ett företag som är märkt med 
Naturens Bästa, innebär ett miljöanpassat och omsorgsfullt resande där resmålets natur, 
kultur och människor visas större respekt (Naturens Bästa 2004).  

Då det finns arter som riskerar att utrotas från vår jord, kräver dessa arter extra hänsyn. 
Genom Rödlistan finner turistentreprenören viktig information och fakta om Sveriges djur, 
växter och svampar, om arterna riskerar att försvinna och vad orsaken till det är. Rödlistan är 
ett viktigt stöd vid planering av naturvårdsåtgärder och miljökonsekvensbeskrivningar. Vid 
en bedömning om en art ska rödlistas, analyseras informationen som kan komma ifrån 
Artportalen, experter, miljöövervakningar, forskningar, litteratur, museer och rapporter från 
amatörbiologer mot de internationella, formaliserade bedömningsgrunderna. Alla 
fynduppgifter sammanställs och valideras. Vid en beräkning tas hänsyn till om populationen 
har förändrats, hur stort utbredningsområdet och förekomstarean är. En art som rödlistas 
enligt IUCN:s bedömningsgrunder är inte beroende av speciella bevarandeskäl, eller om 
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arten omfattas av lagstiftning, konventioner eller speciella affektionsvärden. 
Bedömningsgrunderna syftar enbart till att så verkligt som möjligt räkna ut risken för 
utrotning (Artdatabanken 2011).  

Nordmaling i Västerbottens län i norra Sverige är en kommun som vill satsa på att få ett ökat 
intresse från turister och Lögdeälven är bl. a det som för närvarande är dragplåstret. 
Lögdeälven är förklarat som riksintresse för friluftsliv och naturvård (Länsstyrelsen 2005). 
Längs älven går en vandringsled på 8.5 mil. Vindskydd och övernattningsstugor finns till 
vandrarens förfogande. Den största attraktionen idag är fisket då både harr, lax och 
havsöring finns att fånga (Nordmalings kommun 2009). Antalet fiskedygn som såldes 2012 
var 4024 (Lögdeälvens fiskevårdsförening 2013). Små företag kring Lögdeälvsdalen etablerar 
sig och planerar att satsa på den ökande turismen. Ett ökat turisttryck innebär en förändring 
i naturen då risken för slitage på vegetationen blir större och sköts det inte på ett hållbart vis, 
lär ingen tjäna på det i längden (Turistdelegationen 2004). Som Mowforth och Munt säger 
(2003) består hållbar turism av fyra huvudprinciper: Ekologisk hållbarhet – med detta 
menar de att det är viktigt att på förhand förutse områdets rekreativa bärförmåga samt att 
minimera negativ miljöpåverkan i samband med turist aktiviteter.                                                                                                                                                        
Social hållbarhet – för att undvika konflikter eller social förändring i samhället fordras det 
att man ser över samhällets förmåga att ta emot besökare under kortare eller längre perioder. 
Kulturell hållbarhet – för urbefolkningen är det viktigt att deras kulturella identitet 
bibehålls.                                                                                                                                                        
Ekonomisk hållbarhet – de ekonomiska vinsterna måste täcka kostnaderna som uppstår vid 
turist aktiviteter.                                                                                                                                    
Turistnäringen för med sig åtskilliga positiva effekter som fler arbetstillfällen vilket är en 
hjälp i kampen om arbetslöshet. Såväl hantverkstraditioner som lokalproducerat får en chans 
till ökad försäljning (Svenska ekoturismföreningen 2004). Turismen andel av 
bruttonationalproduktionen ligger på 2.8 % jämfört med jordbrukets 1,8 % år 2010 
(Landguiden 2010). 

1.1 Syfte  
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad som utmärker Lögdeälvens natur och 
vilka arter som finns i området som kräver extra hänsynstagande. Det långsiktiga målet är att 
i mitt företag erbjuda aktiviteter som inte påverkar naturen negativt.   Med mitt företagande 
vill jag visa det unika med Lögdeälvsdalen utan att varken jag eller turismbranschen får ett 
negativt rykte.  Jag har Naturens Bästa som min inspirationskälla och vill nyttja naturen på 
ett ekologiskt hållbart sätt och i förväg söka efter svagheter i Lögdeälvsdalen som kan vara 
viktiga för mig att tänka på inför aktivitetsplanering. I dagsläge är turisttrycket svagt i trakten 
och spår efter mänskliga aktiviteter är få, men vad skulle ske om det blir ett tilltagande tryck 
på naturen?  
 
1.2 Frågeställningar  
 
I mitt examensarbete fokuserar jag på dessa frågeställningar: Vad är utmärkande för naturen 
längs nedre delen av Lögdeälven?  Vilka arter kräver hänsyn vid ev. turistaktiviteter? Hur stor 
är risken att naturen påverkas negativt av mina kommande guidningar/aktiviteter? Är risken 
stor att en ökad marknadsföring skulle få människor att ta sig själv till området utan guide? 
Vilka negativa konsekvenser skulle det få i så fall och finns det någon möjlig förebyggande 
åtgärd för detta? 
 

2. Material och metod 
 
I mitt arbete inriktar jag mig enbart på den ekologiska hållbarheten. 
Eftersom denna studie är gjord under en tid av året (mars-maj) då växtinventeringar inte är 
möjligt pga mera snö än grönskande vegetation har jag förlitat mig på vad Länsstyrelsens och 
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Skogsstyrelsens egna naturvärdesinventerare har funnit vid deras inventeringar och utifrån 
detta gjort egna bedömningar och litteraturstudier vad gäller växter, djur och insekters 
sårbarhet. Jag har genom Lögdeälvens bevarandeplan (2005) hämtat information om 
skyddsvärda arter och natur. Jag har begränsat området från Nordmalingsfjärden, 
Lögdeälvsdeltat med en radie på 500 meter längs hela älven ända upptill Norrfors. Syftet 
med begränsningen är att arbetet annars skulle bli för omfattande samt för min egen del att 
jag inte kan nyttja hela Lögdeälvsdalen till guidningar, utan bli specialiserad på ett mindre 
område som jag kan utöka så småningom 
 
Genom Artportalen har jag kunnat ringa in den berörda delen i den storlek jag önskat 
undersöka och på så sätt fått fram antalet observerade arter av fåglar, växter och insekter, 
både rödlistade och livskraftiga (Artportalen 2013). Genom artadatabankens rödlista har jag 
tagit fram fakta om de rödlistade fåglar och växter som finns i undersökningsområdet. Utöver 
detta har jag valt att skriva om strandsandjägaren Cincidella maritma som inte är med i 
bevarandeplanen trots att den är sårbar enligt artdatabanken (2010) och den har observerats 
på flera platser kring Lögdeälven (Personligt meddelande 2011).  Under 2012 var jag ute och 
undersökte och fotograferade delar av naturen, för att bilda mig en uppfattning om det finns 
intressant natur att visa upp. Sist i arbetet har jag gjort en sammanställning av alla växter och 
fåglar (Se bilagor). Jag har huvudsakligen ägnat mig åt litteraturstudier. 

 
3. Resultat  
 
3.1 Natura 2000-område 
 
Lögdeälven med dess biflöden är ett natura 2000-område på 5800 ha. Natura 2000 är ett 
nätverk av Europas värdefullaste naturområden.  Vattendraget har ytterliggare ett skydd 
enligt Kap 4:6 § Miljöbalken ”Nationalälvsskydd”och 7 kap 14 § Miljöbalken, Strandskydd 
(Länsstyrelsen 2005). Anledningen är de skyddsvärda arter som finns i älven, som har krav 
på en bra miljö. De arter som ska värnas inom Lögdeälvsområdet, enligt habitatdirektivet är 
flodpärlmusslan Margaritifera margaritifera, lax Salmo salar, stensimpa Cottus gobio, 
utter Lutra lutra och bred gulbrämad dykare Dystiscus latisimus.  Utöver dessa arter finns 
en population av havsöring Salmo trutta trutta.  
De naturtyper som värnas är oligo-mesotrofa sjöar med strandpryl Plantago uniflora L., 
braxengräs Isoëtes L och annuell vegetation på exponerade stränder, naturliga större 
vattendrag av fennoskandisk typ, vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor 
(Länsstyrelsen 2005). Till alla natura 2000-områden följer en bevarandeplan. I den redogörs 
varför landskapsdelen är ett natura 2000-område och vilka naturvärden samt vilka arter som 
är viktigast. Vidare beskrivs hur tillståndet ser ut för dessa samt om det finns speciella hot 
mot omgivningen. I bevarandeplanen finns även en uppföljningsplan och en beskrivning hur 
området ska skötas samt vilka bevarandeåtgärder som är nödvändiga för att bibehålla och 
utveckla de viktigaste naturvärdena (Länsstyrelsen 2005). I ett natura 2000-område får man 
inte bedriva verksamheter som kan skada miljön eller störa de skyddade arterna (Bernes m fl. 
2009). 

 
3.2 Naturtyper som värnas inom Lögdeälvsområdet 
 
Oligo-mesotrofa sjöar med strandpryl, braxengräs eller annuell vegetation på solexponerade 
stränder är exempel på naturtyper inom undersökningsområdet som bör värnas 
(Länsstyrelsen 2005). Dessa sjöar är näringsfattiga till måttligt näringsrika, vilket resulterar i 
ett sparsamt växt-och djurliv. De oligotrofa sjöarna delas dessutom in i två grupper, 
oligotrofa klarvattensjöar och oligotrofa humösa sjöar. Det som är gemensamt för sjöarna är 
att deras omgivning är ungefär densamma, mager skogsmark med lavbevuxen hällmark. Det 
som skiljer dem åt är bl. a att det finns fler myrmarker omkring de humösa sjöarna vilket gör 
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att tillrinningsområdet är större. Dessa sjöar är grundare än klarvattensjöarna och även 
mörkfärgade av humusämnen som kommit från de omgivande skogs-och myrmarkerna. 
Sjöarna är naturligt försurade och de växt- och djurliv som finns är anpassade till detta. Då 
ljusförhållandena är sämre i humösa sjöar saknas långskotts-och kortskottsväxter som 
annars kan ses i klarvattensjöarna. Däremot växer här gärna flytbladsväxter som näckros, 
vattenpilört, gäddnate och stränderna består ibland av gungflyn. De oligotrofa 
klarvattensjöarnas siktdjup är stort p.g.a den låga planktontätheten samt lågt innehåll av 
oorganiskt material. Det gynnar kortskottsväxter som t ex braxengräs, notblomster. 
Långskottsväxterna är färre möjligtvis finns här axslinga. På grund av den obetydliga 
primärproduktionen växer fiskarna sämre i dessa sjöar (Skoog m fl. 2005). Vad gäller 
vattendragen är det två typer som värnas. De naturliga vattendragen av fennoskandisk typ 
som kännetecknar naturliga älvar och åar, samt biflöden till älvar och åar som i sin tur delas 
in i två grupper, vattendrag med flytbladsvegetation och vattendrag med akvatiska mossor. 
Även här finns likheter när det gäller näringsinnehåll, den övre delen är näringsfattig medan 
den nedre delen är näringsrikare tack vare erosion. Vattenstånden varier under året vilket 
gynnar den biologiska mångfalden i strandmiljöerna och vattendragen är viktiga livsmiljöer 
för såväl vandrande som stationära arter. Tack vare den oreglerade vattenföringen blir 
variationen stor på bottensubstrat, vegetation och strandstruktur, vilket i sin tur gynnar de 
naturliga arternas förekomst. Strandskogen hjälper till med beskuggning av vissa delar och 
förser vattendraget med substrat som löv, stamdelar och död ved (Länsstyrelsen 2005). 
 
3.3 Arter som värnas inom området Lögdeälven 
 
3.3.1 Flodpärlmusslan Margaritifera margaritifera                                                                                                   
 
Flodpärlmusslan förekommer i glesa bestånd längs älvens huvudfåra samt i vissa biflöden 
(Länsstyrelsen 2005). Vid en inventering som gjordes 2010 i Bladtjärnsbäcken som tillhör 
Nordmalings kommun, hittades endast två st. med en storlek på runt 125 mm. 2003 
inventerades Blåbergssjöbäcken i Bjurholms kommun. Resultatet blev 1300 individer varav 
5.8 % var småmusslor <5 cm. Tätheten mellan musslorna låg på 1.35 musslor/kvm. Detta 
anses som ett livskraftigt bestånd med fungerande reproduktion vilket är värdefullt 
(Länsstyrelsen 2011). Med sin speciella förmåga att tillverka pärlor, har flodpärlmussla 
tilldragit sig människans intresse genom pärlfiske. Ett omfattande pärlfiske ägde rum från 
1700-talet och till mitten av 1900-talet (Världsnaturfonden 2007).  Pärlor i musslor är 
sällsynt vilket beror på att det tar upp till 20 år för pärlbildning och då är pärlan inte större 
än en ärta. Man kan behöva öppna 10000 musslor innan man finner en värdefull pärla 
(Artdatabanken 2010). Bildningen sker med hjälp av ett sandkorn eller en parasit som 
kommit innanför skalet, vars insida är klätt med pärlemor (Världsnaturfonden 2012).                                                                                                                                 
 
Flodpärlmusslans färg varierar från brun till svart och formen påminner om en njure som 
blir upp till 15 cm. De bägge skalhalvorna har varsin tand som fungerar som en låsmekanism 
(Naturvårdsverket 2005). Enligt Artdatabanken (2010) växer en mussla långsamt under 
sommaren och det tar 8 år att bli 1 cm (Världsnaturfonden 2012). I skalet bildas årsringar 
som är en hjälp vid åldersbestämning men det är inte bara åldern som kan bestämmas 
genom årsringarna utan även vilka olika föroreningar som förekommit under en tid 
(Artdatabanken 2010). Sedan 1994 är arten fredad och ansågs som sårbar enligt den svenska 
rödlistan och i internationella Naturvårdsunionen (IUCN) ”Red list” (Naturvårdsverket 
2005). Enligt rödlistan (s010) är flodpärlmusslan nu starkt hotad. Trivs flodpärlmusslan kan 
bottnar vara helt täckta med musslor och till och med i lager ovanpå varandra upp till 
1000/kvm. I små bäckar eller stora älvar lever den nedgrävd två tredjedelar i sand eller 
grusbotten, blandat med stenar (figur 1) (Artdatabanken 2010). Födan består mest av 
findetritus (Artdatabanken 2010). Vid förändringar t.ex. torka eller sänkt pH, kan musslan 
med hjälp av sin fot, släppa taget om bottnen och följa med strömmen till en bättre plats. Ett 
oföränderligt vattenflöde med tämligen hög vattenhastighet, klart och syrerikt, näringsfattigt 
med ett stabilt pH är en del av musslans krav. Ett bra tecken på ett väl fungerande ekosystem 
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med lite mänsklig påverkan, är om det sker en föryngring (Naturvårdsverket 2005). 
Fortplantningen sker i juli månad (Världsnaturfonden 2012). Honan kan producera uppemot 
200 miljoner glochidierlarver under sitt liv (Artdatabanken 2010). Glochidielarverna lever 
med och på honans gälar i fem veckor därefter släpper de taget och parasiterar lax och 
öringens gälar (Naturhistoriska museet 2012). Alltså är det viktigt att även värdfisken erbjuds 
en miljö som är gynnsam för sin reproduktion (Länsstyrelsen 2005). Det är främst unga 
individer av värdfiskarna (en- och tvåsomriga) som bär på larverna i upp till 10 månader. 
Efter denna tid har de vuxit till en halv mm liten mussla och släpper då taget om värdfisken, 
för att gräva ner sig i bottnen (Världsnaturfonden 2012). 
 
3.3.2 Dagens hot mot flodpärlmusslan    

 
Idag är det förbjudet med pärlfiske men musslans framtid är trots det hotad. Hoten är många, 
förorening, försurning och övergödning (Naturhistoriska museet 2012). Invasiva arter som 
bisamråtta Ondatra zibethicus prederar på flodpärlmusslan. Amerikansk bäckröding 
Salvelinus fontinalis och regnbåge Oncorhynchus mykiss utgör inget direkt hot mot musslan 
men de kan vara en konkurrent till den inhemska öringen och sprida sjukdomar. Flodkräftan 
Astacus astacus är även den en art som påverkar musslan negativt genom att äta småmusslor 
(Naturvårdsverket 2005). I Mjösjöån, som är Lögdeälvens största biflöde, förekommer 
flodkräfta (Länsstyrelsen 2011). I huvudavrinningsområde finns bestånd av både bäckröding 
och regnbågsforell (Vattenmyndigheten 2009). Försurning leder till sänkt pH i vattnet 
(Länsstyrelsen 2005), vilket påverkar musslan negativt genom att det försvårar skalbildningen 
(Artdatabanken 2010). Värst är det i Nordmalings kommun där nära nog hälften av alla sjöar 
och vattendrag är påverkade av försurningen (Länsstyrelsen 2005). Trots att stora delar av 
Lögdeälvens huvudavrinningsområde är drabbat av försurning är inte Lögdeälvens huvudfåra 
påtagligt berörd (Vattenmyndigheten 2009). Nästan alla biflöden till Lögdeälven är exempel 
på vatten som ingår i länets kalkningsprogram och det har pågått i 30 år, resultatet har visat 
att både fisk och bottendjur återkommit (Länsstyrelsen 2005).  Enligt naturvårdsverket 
(2005) kommer försurade vattendrag med förekomst av flodpärlmussla, ges hög prioritet när 
det gäller kalkning. Ett annat hot mot flodpärlmusslan tillsammans med ett ökat turisttryck 
kan vara att de krossas om man inte vet var de finns. 
 

   
Figur 1. Flodpärlmussla foto Joel Berglund 

 
3.3.3 Strandsandjägare Cicindela maritima 

 
Strandsandjägaren observerades 2001 på sanddynerna strax norr om Lögdeälvens utflöde 
(Anders Nilsson, pers. medd.). 2006 gjordes ytterliggare fynd, fem ex. Imago/adult samt tre 
ex. i larv/nymfstadiet vid Hörnstensnäset. Vid Lögdenäset samma år räknades tre ex. av 
imago/adultstadiet och 604 ex. av larv/nymfstadiet (Artportalen 2013). Strandsandjägaren är 
vanlig i Västerbotten och de lever antingen i små eller stora populationer (Länsstyrelsen 2011). 
Den här insekten är inte akut hotad, men sårbar (Artdatabanken 2010). Både larv och vuxen 
bagge är rovdjur som lever på fjärilar, skalbaggar flugor och skinnbaggar. Ett exempel på fågel 
som prederar på strandsandjägaren är större strandpipare (Krogerus 1932). Den fullbildade 
skalbaggen blir inte större än 12-15 mm och larven kan bli upp till 2 cm lång. Den vuxna 



 

6 

 

baggen har en kopparröd nyans med ett gulvitt sicksack mönster på täckvingarna (figur 2). 
Benen som är långa, slanka och håriga är metallfärgade (Naturvårdsverket 2005). Larven är 
vitgrå, men huvudet och halsskölden är metalliskt grön. Larv och vuxen bagge har olika krav 
på sin livsmiljö. Den vuxne föredrar den torra rörliga sanden som helst är fri från vegetation. 
Larven vill ha en hårt packad och fuktig sand (Naturvårdsverket 2005). Vuxna 
strandsandjägare är aktiva mellan maj och juli (Lindroth 1985) och äggläggningen äger rum 
under sommaren. I den hårt packade och vegetationslösa sanden sticker honan ner sin 
äggläggare och placerar ett ägg i varje hål, väldigt grunt, sedan fyller hon igen med sand så att 
inga spår syns (Artdatabanken 2010). När larven kläckts utökar den själv kammaren till en 
lodrät gång, denna utökning sker efter varje hudömsning, för att få större utrymme (Pearsson 
1988). Deras gång är så långt ner som 20 cm under ytan (Naturvårdsverket 2005). Efter det 
första aktiva året övervintrar larven som halvvuxen individ (Lindroth 1945). Inte förrän 
nästkommande sommar fullbildar larven sin utveckling och på sensommaren kläcks adulterna 
som övervintrar i puppkammaren (Lindroth 1945). Den fullbildade skalbaggen lever nära 
vatten på älvsandrevlar som är en begränsad miljö (Artdatabanken 2010). Sandrevlarna kan 
finnas i den del där älven meandrar och en hög erosions-och sedimentationsaktivitet 
förekommer. Denna rörliga miljö skapas på nytt efter en hög vårflod eller de naturliga 
säsongsregelbundna vattenfluxationer (Naturvårdsverket 2005). En anledning till att 
strandsandjägaren inte överlever på stränderna kan bero på slitaget från friluftsaktiviteter t.ex. 
trampslitage/fordonsslitage. Larverna bedöms vara känsliga för vibrationer och rörelser som 
föranleds av mänskliga aktiviteter på stranden (Knisley et al. 1987) t ex kanotturister eller 
badare. Speciellt aktiviteter som rör om mycket i sanden stör deras livsbetingelser 
(Naturvårdsverket 2005).  

 

 
Figur 2. Strandsandjägare foto Stefan Grundström 

 3.3.4 Uttern Lutra lutra 
 
Uttern var vanligare i Sverige förr än den är nu. Arten började minska kraftigt under 50-talet, 
både antalet och utbredningen pga förändring av deras livsmiljö. Förändringen har varit 
vattenkraftutbyggnad, täckdikning och försurningar samt olika miljögifter. Idag har uttern 
fortfarande en hög belastning av PCB vilket kan påverka deras reproduktion (Artdatabanken 
2011). Utter är allmännare i Norrland än i övriga delar av Sverige och den förekommer 
överhuvudtaget inte alls på Öland eller Gotland (Svedberg m fl. 2007). Längs hela älven 
förekommer utter, samt i Blåbergsjöbäcken, som är ett av biflödena i Bjurholmskommun 
(Länsstyrelsen 2011). Den vuxna utterhanen kan väga upp till 10 kg medan honan är något 
mindre. Längden har uppmätts till en meter med svans (Artdatabanken 2011). Uttern är 
mörkbrun med en ljus undersida samt ljusa kinder. Den har en krökt rygg, korta ben och en 
kraftig svans. Huvudet är litet och så även öronen, kring nosen finns det rikligt med morrhår. 
Den påminner om en större och kraftigare råtta (figur 3). Som individ är den ett 
revirhävdande och solitärt vandringsdjur och patrullerar ett område på flera kilometer där 
den jagar och markerar sitt revir (Erlinge 1968). Honans område som är på 2.5 km i 
strandlängd och är mindre än hanens på 4.5 km som dessutom också kan gå omlott med 
honans utrymme (Artdatabanken 2011). Endast vid parningen, som sker på senvintern, 
träffas honan och hanen. Efter två månader föds ungarna i ett gryt och från den dagen lever 
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honan med sina avkommor fram till nästa brunst, då är ungarna ett år gamla 
(Naturvårdsverket 2006). Med hjälp av sin grova svans och de kraftiga bakbenen som 
dessutom är utrustade med simhud mellan tårna, förflyttar sig uttern snabbt och smidigt i 
vattnet (Artdatabanken 2011). Trots att uttern är ett vattenlevande djur, äter den sin föda på 
land, den består av fisk, små däggdjur, grod- och kräftdjur men även fåglar (Svedberg m fl. 
2007). Det är inte vanligt att större rovdjur ger sig på utter men det har rapporterats att både 
lodjur och örn har dödat utter (Naturvårdsverket 2006). Vid en barmarksinventering 2006 
av 46 lokaler i Nordmalings kommun påträffades sexton säkra utterfynd. Fyra av dessa 
lokalområden var i Lögdeälven och där hittades tre säkra uttertecken samt ett osäkert 
(Länsstyrelsen 2006). Uttern är skygg och är mest aktiv på natten. Den bästa miljön är vatten 
med riklig tillgång på fisk året om, samt en skyddande vegetation av både buskar och träd så 
att uttern kan vila ostört. Stora sammanhängande vattensystem är bättre än små, för artens 
överlevnad. Små vattensystem kan ligga isolerade, vilket minskar utbytet av individer och 
populationerna blir sårbara (Artdatabanken 2011). När vattnet fryser till, framförallt i norr, 
söker uttern sin föda vid kallkällor, strömhål och öppna forsar (Olsson och Sandegren 1993).  
 
3.3.5 Bred gulbrämad dykare Dystiscus latissimus 

Enligt Länsstyrelsens bevarandeplan är förekomsten av den här dykarskalbaggen osäker i 
Lögdeälven, men behandlas som om den finns där. Skalbaggen är dessutom livskraftig och 
finns därför inte med i artdatabankens rödlista. Trots detta ska baggen värnas inom området 
pga den tillbakagång som skett i de centrala delarna i Europa (Länsstyrelsen 2006). Orsaken 
till nedgången är försämrad vattenkvalité p.g.a övergödningar, försurning, 
vattenföroreningar samt alla utdikningar som skett (Länsstyrelsen 2005). Med sin längd på 
3,5–4,5 cm är den norra Europas största dykarskalbagge (Länsstyrelsen 2006). Både larv och 
fullvuxen skalbagge lever som rovdjur på framförallt nattsländelarver (Länsstyrelsen 2005). 
Hona och hane skiljer sig något i utseende (figur 4.).  Hanen har en mörkare brun nyans med 
gula kanter runt täckvingar och halssköld, fötterna är dessutom utrustade med sugkoppar. 
Honan är också brun men en aning ljusare än hanen. Hon har samma gula markeringar runt 
täckvingar och halssköld men, utöver det finns gula streck mitt uppe på täckvingarna, vilket 
gör det lätt att skilja dem åt. Parningen sker på sensommaren (juli- sept.) och honan 
övervintrar befruktad från mitten av oktober till mitten på mars. På våren (april-maj) lägger 
honan sina ägg som kläcks efter två veckor. Det tar mellan 4-6 veckor innan larven vuxit 
färdigt. Därefter vistas larven i en veckas tid i en hålighet och gärna under en stock eller sten, 
innan den förpuppas. Två veckor senare kommer en fullbildad skalbagge fram 
(Naturvårdsverket 2009). I större vattendrag av god vattenkvalité (Länsstyrelsen 2005) och i 
näringsfattiga och måttligt näringsrika sjöar och dammar (Naturvårdsverket 2009) trivs den 
gulbrämade dykaren. Den trivs även på solexponerade stränder med lagom vegetation av 
starr och fräken (Naturvårdsverket 2009). Baggens förmåga att flyga hjälper den med 
spridning till andra vattendrag eller sjöar och den är aktiv året om (Länsstyrelsen 2005). 
 

     
Figur 3. Utter foto Skånes djurpark                               Figur 4.   Bred gulbrämad dykare foto Johan Axnér   
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3.4 Rödlistade fåglar kring Lögdeälven 

Ända ute vid Nordmalingsfjärden och vidare längs med hela Lögdeälven har häckande 
rödlistade fåglar rapporterats genom åren (Artportalen 2013). Det är inte enbart 
skogsstyrelsen och Länsstyrelsens naturvärdesinventerare som konstaterat detta utan också 
erfarna privatpersoner från t.ex. Sveriges ornitologiska förening. De rödlistade arterna är 
gräshoppsångare Locustella naevia, rosenfink Carpodacus erythrinus, storspov Numenius 
arquata, sånglärka Alauda arvensi, tornseglare Apus apus och tretåig hackspett Picoides 
tridactylys (se även bilaga 1 Rödlistade fåglar). Anledningen till att de finns med i 
Artdatabankens rödlista är p.g.a av att deras existens är hotad, mer eller mindre. Nedan följer 
en kort beskrivning av varje art samt orsaken till rödlistningen och om ett ökat turisttryck 
skulle få negativa konsekvenser för häckande fåglar. 

3.4.1 Gräshoppsångare Dystiscus latissimus 
 
Denna lilla brunaktiga fågel är inte större än 13 cm och invandrade till Sverige under 1900-
talet och kom först från öst och sedan från sydöst. Idag anländer gräshoppsångaren i maj och 
flyttar tillbaka mellan augusti till oktober, när ungarna är färdiga. Den häckar på fuktig mark 
som strandängar, gräs-och ängsmark med höga örter samt en del spridda buskar, där den 
sitter och sjunger under mörkrets timmar, oftast i närheten till vatten (figur 5). Den kan 
ävens ses i åkerkanter eller övergivna åkrar och åkanter samt i  diken.  Boet läggs direkt på 
marken och paret får två kullar per år från slutet av maj till augusti. Antalet reproduktiva 
individer är beräknat till 11200 (6600-16000). De senaste 10 åren har arten minskat med 5 % 
och orsaken är habitatförsämringen, som kan bero på igenväxning med träd och buskar men 
också händelser under flytten eller i de övervintrade områdena (Artdatabanken 2011).  
 
3.4.2 Rosenfink Carpodacus erythrinus 
 
I Sverige sågs rosenfinken första gången på Gotland 1839. Hanarna anländer i maj, någon 
vecka före honorna. Vistelsen i Sverige är kort då den flyttar tillbaka redan i slutet av juli till 
augusti. Det är bara vuxna hanar som blir fullt utfärgade d.v.s får den röda dräkten (figur 6), 
medan honor och unga hanar är gråbruna till färgen. Den här fågeln är anpassningsbar när 
det gäller nya biotoper och häckningen sker i halvöppna fuktiga marker, igenväxta buskrika 
betesmarker och odlingsmarker som är omgivna av buskage och lövträd. Den förekommer i 
områden med växlande vegetation nära sjöar och vattendrag med frodig vegetation av vass, 
örter och bärbuskar. Rosenfinken kan även häcka i torrare områden med friskare marker 
med inslag av enbuskar och unggranar och på kalhyggen där unga lövträd dominerar. Den 
sitter och sjunger i toppen på en buske eller i ett träd men boet placeras på marken eller en 
bit upp. Hot mot rosenfinken är dels predatorer som mink, vessla, katt, huggorm, kråkfåglar 
m.fl. Andra hot är områden som växer igen till skogslika miljöer, täckdikning, dränering av 
ängsmark och avverkning av träd och buskage samt skogsplanteringen.  
 

     
Figur 5. Gräshoppsångare foto Jonn Leffmann             Figur 6. Rosenfink foto Jan-Åke Hillarp               
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3.4.3 Storspov Numenius arquata 
 
Storspoven, som är Europas största vadare och den förekommer i hela Sverige förutom i 
fjällen (Artdatabanken 2011). Dräkten är streckad i en gråbrun nyans och det som 
kännetecknar en vadare är de långa benen och den långa näbben som hos storspoven är 
nedåtböjd (figur 7). Den anländer i slutet av april till Norrland som hyser 2/3 av hela Sveriges 
population. Häckningen påbörjas i maj och efter att ungarna lärt sig flyga lämnar honan 
ungar och hane. Hanen och ungarna flyttar sedan tillsammans i juli. Häckningen sker på 
myrar, hedar, ängar och jordbruksmark med närhet till vatten. Boet placeras på stubbåkrar, 
vallar, ängsmark och på upplöjd mark. Hoten mot storspoven är många men störst är deras 
val av boplaceringen. Många bon förstörs under vårbruket vid plöjning och sådden. 
Häckningsframgången är störst på myrar. Andra hot är boplundring från predatorer, 
utdikning och jakt i övervintringsområdena. Viktiga åtgärder för att gynna storspoven är att 
bevara de områden som arten föredrar samt att restaurera i förebyggande syfte då spoven 
inte återkommer till ett område som den en gång lämnat, trots att restaurering utförts, dock 
efter flykten (Artdatabanken 2011). Att öka vallen i områden där sädesodling förekommer är 
också en bra åtgärd för att förbättra häckningsframgången. Minskningen mellan 1994 till 
2008 beräknades till 50-60% och idag finns det ca.9000 par i Sverige (Artdatabanken 2011). 

3.4.4 Sånglärka Alauda arvensis 
 
Sånglärkan är den vanligaste häckfågeln i stora delar av Europa och 2010 beräknades det 
finnas 830000 par, men den anses ändå vara hotad. Minskningen de senaste 30 åren har 
uppskattats till mellan 50-79 % och de senaste 10 åren med 2.2 % (Artdatabanken 2011). 
Både hona och hane har en liknande dräkt, gråbrunspräcklig ovansida och vit buk och 
streckat bröst (figur 8). Den enda skillnaden i utseende är hanens tofs på huvudet, som han 
ibland fäller upp (Mullarney 1999). Sånglärkan drillar högt i skyn och kan vara alldeles stilla, 
men sången kan även höras när den slagit sig ner. Det är en fågel som föredrar öppna 
jordbrukslandskap, sädesfält men också hedar och alvar. Sånglärkan håller sig långt ifrån 
skogens kantzoner eftersom det minskar risken för bopredation. I Norrland håller den sig 
främst längs kusten men vissa förekommer i älvdalarna. Trots att arten är en flyttfågel kan 
vissa övervintra i södra Sverige om vintern är mild. Hoten mot arten är boförstörelse då det 
är placerat på marken, kreaturstramp förekommer men också skador från jordbruksmaskiner 
(Artdatabanken 2011). 
 

   
Figur 7.  Storspov, hane. foto Jan-Åke Hillarp           Figur 8. Sånglärka foto Jan-Åke Hillarp 

3.4.5 Tornseglare Apus apus 

Tornseglare eller tornsvala som den också kallas är inte besläktad med svalor utan tillhör 
familjen seglare, men den har ändå ett svalliknande utseende och är svartbrun med vit strupe 
och långa smala vingar. Till Sverige anländer den i maj och flyttar till Afrika i juli- september 
månad. Den ses ofta tillsammans med svalor i jakt på insekter över fuktiga marker eller sjöar. 
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En tornseglare kan samla upp till 1000 insekter i sin strupsäck som de sedan matar ungarna 
med. Vid lågtryck och dåligt väder kan det inträffa att föräldrarna inte har möjlighet att mata 
ungarna, som kan bli utan mat i flera dygn. Under denna tid går ungarna ner i dvala och 
kroppstemperaturen sjunker. Häckningen sker idag främst i stadsmiljö under hustak eller 
andra håligheter i byggnader gärna i små kolonier tillsammans med andra tornseglare. 
Tornseglare som häckar i fjällen håller sig till skogsmiljön och bygger då bo i håligheter i 
träden. Den kan även häcka i spillkråkehål eller uppsatta holkar (Artdatabanken 2012). Det 
här är en art med lite speciellt beteende t ex sover den flygandes i luften och den kan även 
para sig flygande (figur 9), den lever sitt liv flygandes förutom vid häckning och dåligt väder. 
Den har ingen förmåga att sitta utan klorna är konstruerade för att klättra. De främsta hoten 
mot tornseglaren är försämrade häckningsområden t.ex. andra takbyggnader och mindre 
tillgång på föda både i häckningsområdet och övervintringsområdet och minskad antal 
hålträd. Sveriges population beräknades till 600000 par och de senaste 10 åren har arten 
minskat med 20-29 % (Artdatabanken 2012). 
 
3.4.6 Tretåig hackspett Picoides tridactylys 
 
Den är övervägande svart så när som det vita strecket som löper från nacken och neråt. 
Hanens gula hjässa gör den lätt att skilja ifrån honans svarta med lite vita streck (figur 10). 
Häckningen sker i maj till slutet av juni framförallt i barr och blandskog med inslag av äldre 
granbestånd, med mycket död ved (Mullarney m. fl 1999). Boet som hackas ut, ligger på en 
höjd mellan 1-10 meter. Hackspetten är en stannfågel och utbredningen i Sverige är 
framförallt den norra delen och söderut sträcker den sig inte längre än till Dalsland. Det som 
utmärker en tretåig hackspett är att den barkar av döda granar för att komma åt larverna och 
hackar ett ringmönster runt stammen för att komma åt saven (Mullarney m. fl 1999). 
Speciella hot är bristen på naturskogar som omvandlas till kulturskogar, detta påverkar 
hackspettens situation. 2008 låg den svenska populationen på 11000 individer 
(Artdatabanken 2011). 
 

         
Figur 9. Tornseglare foto Jan-Åke Hillarp                         Figur 10. Tretåig hackspett foto Lillebror Hammarström  

3.4.7 Ökat turisttryck kan påverka häckande fåglar! 

Oftast förknippas fåglar med träd, att boet placeras högt upp för att skydda ungarna och att 
matningen sker ostört från andra individer och predatorer. Det är sant för vissa fåglar men 
många väljer ändå att placera boet på marken. Markhäckande fåglar blir därmed mer utsatta, 
dels vid ruvningen men även efter kläckningen då ungarna följer med föräldrarna ut på 
födosök. Det är lätt att både trampa sönder ägg/bo men även att skrämma iväg ungar från 
föräldrarna. För att undvika störning i samband med häckning är det bra att i förväg planera 
sin tur, att den inte förläggs under den tid som någon art häckar på det ställe man tänkt 
vandra. Under häckningstiden maj till augusti kan man hålla sig på redan upptrampade leder 
istället för att trampa rakt ut i vegetationen. Det är inte bara de rödlistade arterna som ska tas 
hänsyn till utan alla markhäckande arter ska skyddas från ett ökat turisttryck. Ett annat 
problem som kan dyka upp är om hunden följer med ut i skogen och ägaren låter den gå lös. 
Från den 1 mars till 20 augusti ska en hund hållas under sådan tillsyn att den hindras att 
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ströva fritt i områden där det finns vilt. Med det är det inte sagt att hunden måste vara 
kopplad men den ska vara under sådan lydnad som om den vore kopplad (Svenska 
kennelklubben 2011).  

3.5 Rödlistade lavar, svampar och kärlväxter  
 
 Antalet kärlväxter, svampar och lavar blev över 130 olika arter vid Lögdeälven varav 21 st. är 
med på rödlistan, antingen som sårbara, nära hotade eller starkt hotade (Artportalen 2013). 
Orsakerna till rödlistningen är bl. a det moderna skogsbruket med allt vad det innebär som 
gallring, avvverkning och till sist slutavverkning då området förvandlas till ett kalhygge 
(Artdatabanken 2011). Även luftföroreningar är skuld till vissa arters minskning och något 
som kanske lätt glöms bort, nämligen naturbetets upphörande (Artdatabanken 2010). 
 
3.5.1 Lavar  
 
Lunglav Lobaria pulmonaria (figur 11), smalskaftlav Chaenotheca gracilenta, stiftgelélav 
Collema furfuraceum, trådbrosklav Ramalina thrausta och violettgrå tagellav Bryoria 
nadvornikiana finns på olika växtplatser längs älven (Artportalen 2004).  Flera lavar t ex 
lunglav, smalskaftslav frodas i gamla blandskogar med hög luftfuktighet där de får växa på 
aspar eller sälgar (Artdatabanken 2010). Andra lavar som violettgrå tagellav och trådbrosklav 
är helt knutna till barrskog som fått växa långsamt (Artdatabanken 2010). Trådbrosklav 
upptäcktes 2004 i Sågbäcksliden (Artportalen 2004), den är starkt hotad och trivs 
huvudsakligen i brandrefugier med hög luftfuktighet som bäckraviner och gransumpskogar. 
Den växer på döda grenar av gamla granar som vuxit långsamt, därför är avverkning eller 
gallring av den här typen av skog ett hot mot artens överlevnad pga att det förändrar 
hydrologin och luftfuktigheten i området (Artdatabanken 2010). Det moderna skogsbruket 
missgynnar aspen vilket har medfört en minskning av äldre aspbestånd och grov död aspved, 
de senaste 30 åren. Dessutom är aspen dålig på att föryngra sig vilket missgynnar lavar 
knutna till asp. För vissa lavar kan avsaknaden av störning t ex bränder vara ett hot men 
samtliga är känsliga mot luftföroreningar och kvävenedfall (Artdatabanken 2010). 
 
3.5.2 Svampar  

De rödlistade svampar som hittats vid Lögdeälven enligt artportalen är blackticka 
Junghuhnia collabens, gammelgransskål Pseudographis pinicola, granticka Phellinus 
chrysoloma, gränsticka Phellinus nigrolimitatus, rosenticka Fomitopsis rosea, rynkskinn 
Phlebia centrifuga, stor aspticka Phellinus populicola (figur 12), tallticka Phellinus pini, 
ullticka Phellinus ferrugineofuscus och veckticka Antrodia pulvinascens.  Enligt 
Artdatabanken (2010) är ingen av arterna starkt hotade, men sårbara eller nära hotade. Flera 
tickor lever som nedbrytare på grova lågor av gran, asp, björk och tall medan andra tickor 
påträffas på stående död eller döende träd (Artdatabanken 2012).  Talltickan lever som 
parasit på tallar som uppnått en ålder mellan 100-150 år (Artdatabanken 2010).  Många arter 
av ticka skvallrar om en skog med hög biodiversitet och att flera skyddsvärda arter kan finnas 
i skogen (Artdatabanken 2012). De flesta tickor föredrar en äldre orörd barrskog med 
urskogskaraktär, där åldern på träden varierar och luftfuktigheten är hög t.ex. 
sumpgranskog, vid sjöar eller vattendrag och i närheten av myrar. Asptickan och vecktickan 
föredrar löv-och blandskog med hög andel asp i fuktiga lägen. Hoten mot samtliga tickor är 
skogsbruk och skogsskötsel som gallring och slutavverkning då tillgången på grova granlågor 
samt andelen död ved minskar. Utbudet på grov asp avtar om det sker gallring eller 
avverkning av aspbestånd. Vid gallring missgynnas vissa arter av den exponering som följer 
av detta. Andra hot är markavvattning och fragmentering av skogslandskapet vilket försvårar 
spridningen av svamparna (Artdatabanken 2012). 
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3.5.3 Kärlväxter  

Tre olika kärlkryptogamer som finns med på rödlistan har påträffats i undersökningsområdet 
som denna studie är begränsad till, höstlåsbräken Botrychium multifidum, månlåsbräken 
Botrychium lunaria och nordlåsbräken Botrychium boreale. Samtliga av dessa 
kärlkryptogamer har flera likheter t ex problem med konkurrens från andra växter och hotas 
då marker växer igen (Artdatabanken 2011). Växtplatsen är ofta magra naturbetesmarker och 
slåtterängar som är hårt betade och trampade, men arterna kan likaså växa på sanddyner, 
hedar eller sandiga nipsluttningar (Artdatabanken 2010).  Eftersom dessa arter är 
betesgynnade är deras främsta hot upphörd hävd av näringsfattiga och torra betesmarker och 
ängsmarker, som lämnas att växa igen (Artdatabanken 2011). Även kvävegödsling är något 
som missgynnar vissa arter då en del växter nyttjar kvävet för sin tillväxt och tränger på så 
sätt undan de som är konkurrenssvaga (Artdatabanken 2010). Knärot Goodyera repens som 
är en orkidé växer i äldre barrskog, fuktig och mossig granskog men också på torr tallskog vid 
åsluttningar. Då skogar slutavverkas missgynnas knäroten p.g.a sitt grunda rotsystem som 
inte tål solexponering eller uttorkning av marken (Artdatabanken 2011).  Fyrling Crassula 
aquatica är en strand-och vattenlevande ört som växer på leriga finsedimentstränder vid 
vattendrag, sjöar och havsvikar. Fyrlingen tillhör även de arter som är beroende av bete men 
också naturliga vattenståndsväxlingar. En annan kärlväxt är ävjebrodd Limosella aquatica 
och precis som fyrlingen trivs växten på leriga-sandiga sedimentstränder vid större 
vattendrag och sjöar, den gynnas av naturliga vattenståndsväxlingar och bete. De främsta 
hoten mot kärlväxter är övergödning och igenväxning av naturbetesmarker eller stränder, då 
en del arter är konkurrenssvaga (Artdatabanken 2010). Vattenreglering är också ett hot men 
Lögdeälven har lagstadgat skydd mot detta i framtiden (Länsstyrelsen 2005). 
 

    
Figur 11.  Lunglav foto Jessica Åberg 2012           Figur 12. Stor aspticka foto Jessica Å berg 2012 

3.5.4 Turister och vegetationens påverkan 
 
Vissa naturmiljöer anses känsligare för störning än andra t.e.x bergs-och kustmiljöer 
(Emmelin m fl. 2010) och i Lögdeälvsområdet finns både delarna. Varje persons påverkan 
kan vara ytterst liten men ifall området är omtyckt och koncentrationen av besökare 
överskrider den tröskeln som anses ekologiskt och socialt hållbar, kan problem uppstå. De 
faktorer som påverkar markvegetationens risk för slitage är flera, dels vegetationens 
sammansättning och slitstyrka, jordmånens egenskaper, fuktighetsförhållanden, terrängens 
lutning där risken för ras är stor, typ av aktivitet, tidpunkten och hur ofta den utsätts för 
påfrestningen (Emmelin m fl.2010). Det här är typiska exempel på direkt påverkan på 
naturen, den indirekta påverkan kan glömmas bort, ett exempel är ett ändrat 
transportmönster som nya destinationer för med sig vilket resulterar i ett ökat utsläpp från 
biltrafiken (Emmelin m fl. 2010).  
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4. Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att bygga upp mina kunskaper inom områdets flora och fauna 
samt att hitta känsliga partier och även göra en bedömning om ett ökat turisttryck skulle få 
negativa konsekvenser längs Lögdeälvsdalen. Hela området har mycket vackert att visa upp 
och det varierande utseendet och mångfalden av växter och djur kan ge besökarna många 
upplevelser. I de djupa dalarna får man en känsla av att vara långt ifrån civilisationen och 
uppe på de höga bergen kan man se ut till kusten och långt in i landet.  
 
En ökad naturturism innebär att fler besökare nyttjar naturen på allemansrättslig grund, 
trots det är inte alla medvetna om allemansrättens innebörd (Naturvårdsverket 2012). 
Vid en ökad marknadsföring kan fler människor få upp intresset för Lögdeälvsdalen. Det går 
med lätthet att uppleva delar av älven på egen hand genom att följa den uppmarkerade leden 
fram till vindskydd/stugor. Idag syns lite spår ifrån vandrare i form av nedskräpning men 
också skador på de björkar då besökarna karvar bort näver, för att elda med trots att det finns 
ved vid alla vindskydd/stugor. Detta är något som måste åtgärdas för att inte alla björkar ska 
ta mer skada om fler turister besöker älvens natur. Informationsskyltar kan sättas upp på 
vindskydden där det står hur man får igång sin eld utan att skada björken. I texten kan även 
allemansrättens regler i stort tas med och vad som händer när man karvar i träden, för att få 
en ökad förståelse från besökarna. Den redan anlagda leden tillhör den del som är starkast 
mot slitage från vandrare men kring älven finns ett antal spännande raviner där bäckarna 
skurit sig djupt ner i sedimenten. Ur botanisk synvinkel kanske dessa områden är de mest 
intressanta att visa upp, men samtidigt känsligare för störning. Den lutande terrängen och 
den lösa jordmånen riskerar att rasa och föra med sig växtligheten (Emmelin m fl. 2010) om 
för många besökare beträder området på samma gång.  Vissa biflöden hyser flodpärlmussla 
och i huvudfåran finns även där spridda bestånd (Länsstyrelsen 2005) och dessa riskerar att 
trampas sönder om man inte vet var de finns då fiskare eller vadare går ut för att fiska. För 
att undvika detta kan det informeras på fiskarnas fiskekort att de bör se upp var de går ut 
någonstans i älven. Trots känsligheten i dessa delar tror jag att om man vid guidade turer 
alternerar mellan olika biflöden samt vägleder besökarna så kan slitaget minimeras. Dessa 
delar bör inte skyltas utan ska visas upp enbart tillsammans med kunnig guide då vissa 
perioder bör undvikas för besök t.e.x efter längre regnperioder då jordmånen är än mer lös. 
Vad gäller strandsandjägare som kan förekomma ute på sandrevlar har jag redan tagit upp 
deras problem med överlevnad i områden där frilufsliv förekommer. Aktiviteter som rör om 
mycket i sanden och vibrationer stör deras livsbetingelser (Naturvårdsverket 2005). 
Informationsskyltar kan sättas upp på de berörda delarna så att besökarna vet vad de kanske 
har under sina fötter och förhoppningsvis visar aktsamhet mot dessa. Likaså är 
informationen om markhäckande fåglar viktig för alla kanske inte känner till att de blir mer 
utsatta under häckningssäsongen, då både bo, ägg, ungar och föräldrar vistas på marken. 
Uttern är ett nattlevande djur som håller till i den skyddande vegetationen vid vattnet där vill 
honan vara ifred när hon föder upp sina ungar (Ardatabanken 2011). Vid en ökad 
marknadsföring kring älven blir troligtvis turisttrycket större än tidigare. För att undvika 
negativa konsekvenser för naturvärdena bör den som marknadsför, om det är kommun eller 
företagare, påpeka att området är ett natura 2000-område där arter och natur värnas och vad 
den som besöker området bör tänka på för att vistelsen ska bli så trivsam som möjligt för alla.  
Vid ett telefonsamtal med Länsstyrelsen i Umeå (2013) ställde jag frågan om företagare 
behöver särskilda tillstånd för att bedriva turistverksamhet. Enligt Länsstyrelsen ligger det i 
företagarens eget ansvar att hålla sig till de regler som gäller, men företagaren kan behöva 
söka tillstånd för enskilda speciella aktiviteter, dock inte guidade vandringar. Företagarna 
måste också vara väl medvetna om vilka arter som kräver särskild hänsyn, för att minimera 
störning (Länsstyrelsen 2013). 
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Som jag tagit upp tidigare kommer säkerligen en ökad marknadsföring generera fler besökare 
vilket i sin tur ger ett ökat slitage på växtlighet och störning på det vilda men det gäller att 
väga fördelar mot nackdelar. Området är stort och sprider besökarna ut sig på en större yta 
minskar man slitaget. Detta kan göras genom att anlägga fler parkeringsplatser för att ge 
besökarna valmöjligheter. På varje parkeringsplats är det på sin plats att informera än en 
gång om områdets sårbara invånare och vädja till besökarna att visa hänsyn till såväl 
människor, växter och djur. 
 
Genom företagen kring Lögdeälven skulle turismen kunna styras och kontrolleras och på så 
sätt kan stort slitage på känsliga marker undvikas. För att detta ska vara möjligt krävs att 
företagen först och främst har stor kunskap om området och om vad som kräver särskild 
hänsyn. Vidare behöver företagaren kunskap inom allemansrätten och naturens rekreativa 
bärförmåga och ta det yttersta ansvaret så att varken djuren, naturen eller de boende i 
området störs. Följer företagaren och besökarna allemansrättens regler blir det inte bara 
ekologiskt utan även socialt hållbart. Det är svårt att nyttja naturen utan att det syns men 
konsekvenserna kan bli minimala, det handlar bara om vem som vistas i naturen och vilket 
ansvar denne känner, så att man både kan äta kakan och ha den kvar, då blir det en ekologisk 
hållbar turismutveckling. 
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Bilaga 1 Häckande Fåglar

Rödlistade fåglar i Lögdeälvsområdet 

Arter Vetenskapligt namn Fyndplats    Årtal Observationer Antal         Hotkategori

Gräshoppsångare Locustella naevia Lögdeå 2007 Spel/sång 1             NT

Rosenfink Carpodacus erythrinus Lögdeälvens mynning, 2006 spel/sång 1+1             VU

Hyngelsböle 2007

Storspov Numenius arquata Lögdeå 2005 Parning/ceremoni 4             VU

Storspov Numenius arquata Lögdeå 2003 Par i lämplig häckbiotop 8             VU

Sånglärka Alauda arvensis Lögdeå 2003 Par i lämplig häckbiotop 4             NT

Tornseglare Apus apus Lögdeå 2003 Par i lämplig häckbiotop 4             NT

Tretåig Hackspett Picoides tridactylus Högåker 2011 subad.hane 1             NT

Tretåig Hackspett Picoides tridactylus Högåker 2011 juv.bo.ungar 2             NT

Tretåig Hackspett Picoides tridactylus Högåker 2011  bo, ägg/ungar 1             NT
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Bilag 2 Häckande fåglar

Fåglar i Nordmalings fjärden

Arter Vetenskapligt namn Fyndplats     Årtal Observationer    Antal

Grågås Anser anser Lögdeälvens mynning 2010 Juv.bo.ägg/ungar 1

Knölsvan Cygnus olor Lögdeälvens mynning 2007 Juv.bo.ägg/unga 1

Knölsvan Cygnus olor Lögdeälvens mynning 2007 Juv.bo.ägg/ungar 3

Knölsvan Cygnus olor Lögdeälvens mynning 2007 Subad.bo.ägg/ungar 2

Skrattmås Larus ridibundus Lögdeälvens mynning 2012 Pulli/nyligen flygga 200

Vitkindad gås Branta leucopsis Lögdeälvens mynning 2011 Subad.par.pulli/nyligen flygga 1

Vitkindad gås Branta leucopsis Lögdeälvens mynning 2011 Bo.ägg/ungar 1

Vitkindad gås Branta leucopsis Lögdeälvens mynning 2011 Juv.pulli/nyligen flygga 2

Vitkindad gås Branta leucopsis Lögdeälvens mynning 2011 Juv.pulli/nyligen flygga 3
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Bilaga 3 Häckande fåglar     
       
Övriga fågelobservationer     
 
Arter Vetenskapligt namn Fyndplats                        Årtal Observationer    Antal 
Sparvuggla Glaucidium passerinum Högåker  2011 Subad.pulli/nyligen flygga        4 
Tornfalk Falco tinnunculus Mo/Lögdeå  2004 Subad.bo.ägg/ungar hona         1 
Tornfalk Falco tinnunculus Mo/Lögdeå  2004 Subad.bo.ägg/ungar hona        1 
Tornfalk Falco tinnunculus Mo/Lögdeå  2006 Subad.bo.ägg/ungar hona        1 
Tornfalk Falco tinnunculus Mo/Lögdeå  2006 Bo.ägg/ungar        1 
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