Restaurering av Stenträskbäcken och
Krokträskbäcken
Slutrapport

Planering
Bäckarna karterades sent på hösten 2019 vid snötäckt mark vilket inte var optimalt men en grov plan
kunde tas fram. Eventuella kulturobjekt kunde dock i identifieras.
Försommaren 2020 gjorde Länsstyrelsens kulturexpert Jeanette Joelsson, Holmen Skogs
naturvårdsspecialist Tomas Oskarsson och Länsstyrelsens projektledare Mattias Sundqvist en
fältvandring för att bedöma bevarandevärdet av kulturmiljöerna.
En offentlig upphandling av grävmaskintjänster gjordes under våren 2020.

Finansiering
Restaureringen har finansierats via bidrag från Havs- och vattenmyndigheten och anslag 1:11
Åtgärder i havs- och vattenmiljö.
Den totala kostnaden har uppgått till 1 600 000 kr

Praktiskt genomförande
Innan restaureringen kom igång flög vi med helikopter ut säckar a´800 kg med lekgrus och även
finare material. Totalt blev det 50 säckar naturgrus, 10-32 mm och 30 säckar finare material (0-8
mm). Tanken med det finare materialet var att försöka täta blockansamlingar och trösklingar.

Kornstorlek
Lekgrus 10-32 mm
Finmaterial 0-8 mm

Stenträskbäcken
38 säckar (30 ton)
20 säckar (16 ton)

Krokträskbäcken
12 säckar (10 ton)
10 säckar (8 ton)

Det var alltid en arbetsledare på plats förutom kortare frånvara på grund av administrativa uppgifter
m.m.
Arbetsledare: Robert Tobiasson två första veckorna, Anders Persson följande elva veckor och Kalle
Lindström sista tre veckorna.
Maskinist: Samuel Ledström
Entreprenör: Daniel Ledström Maskin AB

Resultat Stenträskbäcken
Tisdag den 4 augusti var maskinen på plats i Stenträskbäcken. Det kom dock fram mycket mer block
när vi började gräva i vallarna så restaureringen gick över den tiden. Innan restaureringen drog igång
gjordes ett översiktselprovfiske där man fångade gädda, abborre, mört och harr.
Innan var bäcken kanaliserad, jämndjup och strukturlös men efter restaureringen har bäcken på
många ställen fått den dubbla bredden, men genomsnittet ligger på ca 30-50% breddning. Det finns
nu stor variation i både djup och strukturer. Det har även tillsatts externt lekgrus och 8 st nya
lekområden är gjorda samt att det redan nu spolats fram grus som kan nyttjas för lek. Vi har också
tillfört död ved. 70 m nedströms kvillområdet där bäcken rinner ut stötte vi på problem i form av
mycket mjuk botten där maskinen var på väg att sjunka genom leran som fanns. Området med den
mjuka bottnen var 200 m långt, grovt uppskattat och där gick restaureringen såklart fortare då
maskinistens bedömning var att han helt enkelt inte vågade stå kvar på samma ställe för länge.
Resultatet blev dock ganska bra ändå!
Totalt restaurerades
Åtgärd
Restaurerad sträcka
Lekbottnar
Öppnade sidofåror
Kvillområden
Död ved

Sträcka/Antal
1100 meter
8 st
3 st
1 st
>100 st

Arbetsledare: Anders Persson & Robert Tobiasson (Två veckor)
Maskinist: Samuel Ledström
Entreprenör: Daniel Ledström Maskin AB
Grävmaskin: 14-15 tons Volvo med gripgallerskopa och rotortilt

Kartbild på Stenträskbäcken. De rödmarkerade punkterna är anlagda lekbottnar

Bild 1 – före restaurering fotat nedströms ifrån

Bild 2 – efter restaurering fotat nedströms ifrån

Bild 3 – före restaurering fotat uppströms ifrån

Bild 5 – Nygjord lekbotten.

Bild 4 – efter restaurering fotat uppströms ifrån

Bild 6 – Bild på nyöppnat kvillområde där en bäck mynnar i en av sidofårorna. Tidigare gick hela fåran i mitten av bilden. Nu finns
det två fåror på varsin sida om den.

Bild 7 – Före restaurering

Bild 8 – Under restaurering

Bild 9 – Efter restaurering. Bäcken har breddats och huvudfåran går nu i ytterkurvan till vänster i bild. I bäcken finns det nu betydligt fler
ståndplatser, större variation i djup och bredd samt död ved.

Bild 10 – före restaurering fotat uppströms

Bild 11 – Efter restaurering fotat nedströms i högvatten

Resultat Krokträskbäcken
Arbetet började med att dammen trösklades upp och gjordes vandringsbar. Allt material togs från
omgivningen vilket minskade transportkostnaderna. Dammfundamenten lämnades kvar och sättarna
användes som träkärna.
Bäcken har breddats ca 50-100 %

Totalt restaurerades
Åtgärd
Restaurerad sträcka
Lekbottnar
Öppnade sidofåror
Kvillområden
Död ved
Utriven damm

Sträcka/Antal
750 meter
5 st
2 st
2 st
>50 st
1

Arbetsledare: Anders Persson & Kalle Lindström
Maskinist: Samuel Ledström
Entreprenör: Daniel Ledström Maskin AB
Grävmaskin: 14-15 tons Volvo med gripgallerskopa och rototilt

Bild 12 – Översikt över Krokträskbäcken

Bild 13 – Krokträskdammen innan och efter åtgärd

Bild 14 – Sträcka där timmerränna en gång funnits

Bild 15 – Samma sträcka som bild 14 efter åtgärd.

Erfarenheter och utvärdering
Helikopter
Utflygningen av grussäckar visade sig mycket effektiv. De 80 säckarna a’ 800 kg flögs ut på 6 timmar.
Kostnaden hamnade på ca 120 000 kr för helikopter samt ca 80 000 kr för grussäckarna.

Tillförsel av finare material
En del av säckarna som flögs ut innehöll finsand. Detta gjordes för att se om det gick att använda
materialet för att täta blockansamlingar. Till viss del var detta effektivt men materialet skulle ha varit
mer blandat från finare till grövre.

Inventering/Kartering
Karteringen genomfördes på hösten efter första snöfallet, Detta var inte optimalt och det var svårare
att bedöma omfattningen på rensvallarna.

Dammtröskling
Dammtrösklingen i Krokträskbäcken gjordes genom att behålla fundamenten. Som träkärna
användes befintliga sättar efter att översta lagren tagits bort. Efter medgivande från Holmen skog
valde vi att använda material från omgivningen. Området avtäcktes varpå materialet plockades ut
och därefter lades avtäckningen tillbaka.

Kulturmiljö
Det var bara ett område som bedömdes som bevarandevärt och det var ett gammalt kvarnområde i
Stenträskbäcken. Här gjordes ingen restaurering längs den västra stranden. Hela området var
igenväxt med träd och sly. Då arbetsledarna har motorsågskompetens fick de i uppgift att röja fram
hela området.
Nämnas kan också att dammfundamenten i Krokträskbäcken lämnades orörda och där endast
sättarna togs bort.

Rapporten sammanställd av Anders Persson och Mattias Sundqvist

