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Sammanfattning 

Under åren 2018-2020 har Skellefteå kommun återställs Sikån efter flottningen. Totalt 

har cirka 7300 m vattendragssträcka återställts vilket motsvara 89 % av de ström-

sträckor som påverkats av rensningar. Återställningen har syftat till att återskapa ett 

mer naturligt vattendrag för att återskapa biologisk mångfald i och kring vattendraget, 

samt de kringeffekter detta kan ge i form av rekreationsmöjligheter.  
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Bakgrund 

Samverkansprojekt Rickleån 

Skellefteå kommun är samarbetspartner inom projektet Samverkansprojekt Rickleån, 

vilket är ett projekt som syftar till att genom samverkan uppnå god ekologisk status i 

hela Rickleåns avrinningsområdet. En del i Samverkansprojekt Rickleån är att fysiskt 

återställa vattenmiljöerna, bland annat genom att ta bort hinder och återställa efter 

flottningen.  

Orientering 

Rickleån ligger inom Västerbotten och mynnar på kusten inom Robertsfors kommun. 

Rickleån är en skogsälv och en av Sveriges vildlaxälvar. Cirka 80 % av avrinningsområ-

det ligger inom Skellefteå kommun och innefattar huvudsakligen åarna Tallån, Risån 

och Sikån (figur 1). 

Figur 1: Rickleåns avrinningsområde där markerat område ligger inom Skellefteå kommun. Gula och 

orangea vattenförekomster uppnår inte god ekologisk status enligt EU’s ramdirektiv för vatten. 

Påverkan 

Likt de flesta norrländska vattendragen har Rickleån nyttjats som transportled för timmer under 

flottningsepoken. Detta resulterade i att bäckar och huvudvattendraget rensades på sten för att un-

derlätta transporten av timmer. Flottningen innebar även att dammar upprättades för att hålla vat-

ten som sedan kunde släppas för att spola ut timmer. Dessa dammar samt kraftverksutbyggnaden i 

Rickleån påverkar möjligheten för fisk och andra vattenlevande organismer att röra sig i systemet. 

Denna sammantagna påverkan på avrinningsområdet är huvudorsaken till att stor del av vattenfö-

rekomsterna har klassats till ”måttlig ekologisk status” enligt EU’s ramdirektiv för vatten. 

Under 2014 åtgärdskarterades Sikån av Skellefteå kommun. Totalt bedömdes cirka 8500 m vara på-

verkat av flottningen och i behov av återställning. Utöver rensningar påträffades fyra hinder där det 

bedömdes att åtgärder var nödvändiga för att uppnå god ekologisk status. 
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Skellefteå kommuns roll inom Samverkansprojekt Rickleån är att delta i samverkan samt utföra mil-

jöåterställningsarbeten i Rickleåns källflöden. 

Kulturhistoriska värden. 

Flottningen utgör en del av människans historia och var en viktig grund för expansion 

och utveckling av norra Sverige, då timret från det skogsrika inlandet fördes via vatten-

dragen till förädlingsindustrierna vid kusten. De strukturer som byggdes i syfte att un-

derlätta flottningen är ett arv som i vissa fall har ett kulturhistoriskt värde att bevara. 

Inom Sikån har flottledslämningar bevarats på två platser i syfte att ge besökare en 

bild av hur rensningarna såg ut och en uppfattning om det arbete som lades på att 

rensa vattendragen. För mer information se bilaga” Överenskommelse angående hän-

syn till kulturmiljöer i Sikån” för mer information. 

Metodik vid flottledsåterställning 

Flottledsrensningen resulterade i att sidofåror blockerades, stora block avlägsnades 

från vattendraget och stenkistor byggdes som skulle styra timret. Detta gjorde att vari-

ationen i vattendragen minskades, blev smalare, grundare och strömhastigheten 

ökade. En konsekvens av detta blev att grus och småsten spolades bort från många 

strömsträckor. Ekosystemet påverkades negativt. Exempel på konsekvenser är bla: 

• Minskad diversitet med avseende på olika typer av habitat/livsmiljöer i vatten-

draget. 

• Lekplatser- och uppväxtområden för laxartade fiskar försvann helt eller delvis. 

• Tidigare naturliga översvämningar av våtmarker och flacka skogspartier intill 

vattendragen minskade kraftigt vilket bland annat påverkar näringstillförseln. 

• Sidofåror torrlades. 

• Mängden död ved som utgör strukturer, skydd och samlar upp organiskt 

material minskar 

Vid en återställning återskapas de miljöer och funktioner som rensningarna påverkade, 

i syfte att återskapa ekologin och hydrologin i och kring vattendraget.  

Praktisk restaurering med grävmaskin 

Målsättningen är att återskapa den karaktär som vattendraget hade innan flottleds-

rensningarna, det vill säga vattendragets ursprungliga hymotyp. Detta innebär att vat-

tendraget och dess omgivning tas i beaktande föra att bedöma om hur vattendraget 

sett ut, t.ex. grovblockigt, brant, flackt eller trappstegsformat m.m.. Denna bedömning 

utgör grunden för den målbild återställningen syftar att uppnå.  

Vid flottledsåterställningen används grävmaskin på band för att återskapa vattendra-

gets ursprungliga karaktär. Varje grävmaskin arbetsleds av en arbetsledare som följer 

grävmaskinen under hela arbetet. Innan åtgärder påbörjas utbildas arbetsledaren i 

praktisk ekologisk restaurerar ett vattendrag. En mer erfaren arbetsledare, koordina-

tor, bistår arbetsledaren efter behov. Koordinatorns uppgift är att ge feedback och 

stöttning för att garantera ett gott slutresultat. 
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Första steget vid en restaurering är att rensa bort träd och buskar som vuxit upp på 

sten/blockrensningarna efter att flottningen upphörde. I de flesta mindre vattendrag 

upphörde flottningen på 50 - 60-talet vilket gjort att många blockresningar mer eller 

mindre helt har vuxit över med träd. Detta förarbete utförs oftast av arbetsledare in-

nan restaureringen med grävmaskin påbörjas. Alla arbetsledare genomgår en motor-

sågsutbildning innan restaureringsarbetet påbörjas.  

När alla förberedelser är gjorda kan grävmaskinen påbörja själva restaureringen. Allt 

upprensat block/stenmaterial som finns längs strandkanterna eller längre upp i skogen 

återförs tillbaka till vattendraget, som då även breddas till ursprunglig våtbredd. På 

många platser sprängdes de största blocken under flottledsrensningen. Om det finns 

möjlighet, ersätts dessa med block från de närmaste omgivningarna. De sprängda 

blockskärvorna återförs till platsen för ersättningsblocket eller används i arbetet med 

att förstärka uddar/nackar där de inte visuellt blir störande. Utöver att bortrensat 

block/stenmaterial återförs, tillförs död ved i form av hela trädstammar med rotvälta. 

Det återförda material ska återuppbygga strukturer i vattendraget som ger vattendra-

get sin ursprungliga karaktär. Strukturerna ska återskapa bestämmande sektioner (ni-

våhållande strukturer) samt miljöer såsom uppväxtområde och lekområden för fisk. 

Om sidofåror är blockerade av sten/blockvallar, avlägsnas dessa och vatten leds åter in 

i fåran. Ibland kan dessa sidofåror vara helt överfyllda av sten/grusmaterial och helt 

dolda. I dessa fall återuppbyggs hela sidofåran. Sidofåror kan utgöra viktiga uppväxtlo-

kaler för öring-, harr- och laxyngel, där hittar de skydd och mycket mat.  

Resultat 

Arbetet med flottledsåterställning i Sikån har pågått under åren 2018-2020. Totalt har 

7300 m påverkad strömsträcka återställts. Dessa meter är fördelade på totalt 34 områ-

den. Av de sträckor som bedömdes som påverkade och i behov av återställning vid 

karteringen har cirka 320 m utgått på grund av ny bedömning att återställning med 

grävmaskin ej är motiverat. Detta innebär att cirka 89 % av Sikåns flottledrensade 

sträckor är åtgärdade.  

De sträckor som återställts sträcker sig hela vägen från Stora Bygdeträsket upp till 

Kalvträsket (figur 2). 
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Figur 2: Sträckor som återställts inom Sikån under perioden 2018-2020. 

Den förändring återställningen resulterat i har varierat beroende på hur kraftigt ren-

sad sträckan varit, hur omgivningen ser ut samt om hänsyn måste tas till andra intres-

sen som till exempel kulturvärden. Generellt har samtliga återställda sträckor fått 

större variation vad gäller strömhastighet, bottensubstrat och djup. Många sträckor 

har även breddats. Här nedan följer några specifika exempel på ett antal sträckor som 

återställts i Sikån. 
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Åtgärd 21  

Åtgärd 21 ligger mitt mellan Villvattnet och Åsträsk (figur 3). Sträckan återställdes un-

der 2020 och sträckans längd var cirka 250 m.  

Figur 3: Åtgärd 21 ligger mellan Åsträsk och Villvattnet. 

 

Sträckan var kraftigt rensad med rensvallar som var 4 m – 6 m breda och 2 m – 3 m 

höga. Rensningen hade resulterat i ett vatten med hög strömhastighet, liten variation i 

fåran och en sänkt fåra. Rensvallarna stängde dessutom av ett kvillområde som i övrigt 

ej hade rensats. Vid återställningen återfördes allt utrensat material vilket återupp-

byggde en ny bäckbotten som höjde vattennivån cirka 1,5 m – 2 m. Strukturer åter-

skapades i fåran. Detta resulterade i en breddning på 200 % - 400 %. Kvillområdet blev 

åter strömsatt (figur 4).  
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Figur 4: Till vänster är bilder före återställning och till höger är bilder efter återställning. Bilderna visar 

samma område men olika vinklar. 
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Åtgärd 31 

Åtgärd 31 ligger mellan Kalvträsk och Åsträsk strax uppströms Smörselet (figur 5)  

 
Figur 5: Åtgärd 31 (Lillforsen) ligger i Sikån strax uppströms Smörselet. 

 

Åtgärd 31 är ett exempel på en kortare sträcka med mindre material att återföra vat-

tendraget. Stenmaterial hade rensats ur vattendragsfåran och låg på var sida om vat-

tendraget. Rensningen hade resulterat i en sänkning av vattennivån och låg variation i 

djup, strömhastighet och storlek på stenmaterial i fåran. Sträckan har låglänt omgiv-

ning vilket innebär större översvämningszoner vid högvatten. 

Vid återställningen återfördes material ur rensningarna vilket återskapade strukturer 

som dämmer upp vattennivån. En höjning av vattennivån samt borttagandet av rens-

ningar ökade vattendragets kontakt med omgivningen samt breddade vattendraget 

cirka 40%. En större variation i djup och strömhastighet återskapades (figur 6). 
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Figur 6: Åtgärd 31, till vänster bilder före åtgärd och till höger bilder efter åtgärd. 
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Åtgärd 19 

Åtgärd 19 ligger strax nedströms Villvattnet och är cirka 610 m lång (figur 7).  

 
Figur 7: Åtgärd 19 ligger nedströms Villvattnet vid cementgjuteriet (inringad i bilden). 

Sträckan hade rensats på sten och sten låg i rensvallar på båda sidor om ån. På 

sträckan fanns även en sidofåra som stängdes av en stenkista. 

Vid återställning återfördes stenmaterial och en ny vattendragsfåra återuppbyggdes. 

På denna sträcka återskapades både lek och uppväxtområden för harr och öring samt 

ståndplatser för större fisk. (figur 8). 

Figur 8: Samma plats före och efter åtgärd. Sidofåran har öppnats upp och stenmaterial har återförts 

till fåran. 

Lekgrus har generellt varit en bristvara inom strömsträckorna. Detta sannolikt på 

grund av att grus spolats bort på grund av höga strömhastigheter till följd av rensning-

arna. På enstaka skyddade platser, som bakom stenkistan i bilden ovan, återfanns grus 

som kunde iordningsställas som lekområde (se det ljusare området i högra bilden i fi-

gur 8). 
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Åtgärd 14 

Åtgärd 14 ligger vid Berglund mellan Villvattnet och Storbrännan (figur 9) 

 
Figur 9: Åtgärd 14 (inringad i bilden). 

Sträckan hade rensats på sten och materialet var framförallt upptryckt på södra sidan 

av ån. Vid återställning återfördes det utrensade materialet. Detta resulterade i en 

större variation av olika habitat med avseende på djup och strömhastighet.  

Figur 10: Åtgärd 14. Till vänster före åtgärd och till höger samma plats efter åtgärd. 

Även död ved i form av stockar som växt på rensningarna återförs vattendraget. Mäng-

den död ved som skapas varierar mellan sträckorna och på denna sträcka tillfördes 45 

död ved vilket innebär cirka en (1) död ved per 11 meter. 
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Slutsats 

Den återställning som genomförts under åren 2018-2020 har återskapat den fysiska 

miljön i Sikån. Detta innebär att för öring och harr finns nu de habitat som är nödvän-

diga under hela livscykeln, lekområden, uppväxtområden och övervintringsmöjlig-

heter. Tillgången på grus har dock varit dålig på många områden och därför utfördes 

utlägg av nytt lekgrus på ett antal platser för att förstärka ett antal befintliga bottnar 

samt återskapa ett antal nya där det bedömdes finnas ett behov. Tillförsel av grus gjor-

des utanför projektet ned finansiering genom LOVA.  

Denna flottledsåterställning är en del i att återskapa en naturlig å. Utöver flottledsrens-

ningar finns annan påverkan i form av bland annat markanvändning samt dammar och 

reglering av flöden på grund av vattenkraft. Flottledsåterställningen löser därmed inte 

alla problem utan även de andra påverkansfaktorerna måste hanteras. Samverkans-

projekt Rickleån jobbar dock med samtliga delar som påverkar Rickleåns avrinnings-

område vilket på sikt talar för att Rickleån sak uppnå god ekologisk status enligt ramdi-

rektivet för vatten. 

Fisk, och framförallt öring är en målart vid återställningsarbetet. Responsen på fiskbe-

ståndet efter återställning kan dock vara långsam, isynnerhet om fiskbeståndet är 

svagt. I Sikån har beståndet av både öring och harr påverkats negativt av den påverkan 

som funnits under lång tid. Vid de senaste tre årens elfiske har ingen öring kunnat på-

visas och ett fåtal harrar. För att få en snabbare respons på fiskbeståndet kan det vara 

aktuellt att överväga återintroduktion av framförallt öring. 

Finansiärer 

Projektet har finansierats av Landsbygdsprogrammet genom Samverkansprojekt 

Rickleån. 
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