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Inledning 
Inom de senaste århundradena har våra vattendrag påverkats av många olika typer av 
verksamheter. För att kunna använda vattnets kraft har vattendragen byggts om och de mest 
omfattande ingreppen har genomfördes i samband med flottningen. Vattendragen rätades ut 
och kanaliserades för att timret skulle flyta fram så snabbt som möjligt. Stenar och grus 
rensades upp från bottnarna och lades upp på stränderna eller i flottledskonstruktioner. 
Transportering av timmer längs vattenvägarna var en förutsättning för skogsindustrins 
utveckling, men förändringarna innebar en försämrad livsmiljö för många vattenlevande djur 
och växter. 
 
Restaureringar av vattendragen påbörjades redan under 1970- och 80-talet, men fokus låg då 
främst på att förbättra fisket och att skapa attraktiva fiskeplatser för sportfiskare (Holmqvist 
2015). Numera inriktas åtgärderna på att försöka återskapa ett så naturligt vattendrag som 
möjligt. Återställningsarbetena kommer i sin tur att påverka många av de kulturmiljöer som 
finns i och i anslutning till vattendragen och som är en del av vårt kulturhistoriska arv.  
 

Syfte 
Syftet med dokumentationen är att skapa en övergripande kunskapsöversikt för 
kulturmiljöerna i Rickleån, Risån, Sikån, Tallån, Tvärån och Lugnbäcken (se figur 2). 
Rapporten är en sammanställning av olika källmaterial som beskriver människans nyttjande av 
de utvalda vattendragen i historisk tid.  
 
Sedan tidigare har några av de utvalda vattendragen berörts av kulturhistoriska och biologiska 
inventeringar. Denna dokumentation kommer att vara en bredare sammanställning av främst 
dessa inventeringar samt annan skriftlig information. Inga nya eller kompletterande 
inventeringar har genomförts som en del av arbetet. 
 

Metod och genomförande 
Dokumentationen bygger på arkiv- och litteraturstudier, studier av historiska kartor och bilder 
från arkiv samt studier av bilder och GIS material från tidigare inventeringar. Fokus har främst 
legat på att ta fram information om verksamheter som kan ha efterlämnat fysiska spår i 
vattendragen.  
 
Hänvisningar i texten anges på ett sådant sätt att det ska vara enkelt att följa upp eller gå 
tillbaka till källan, för att kunna göra en fördjupad genomgång av informationen kring de 
kulturhistoriska lämningarna.  
 
Till den skriftliga sammanställningen av informationen kommer även GIS material att levereras 
i form av shape-filer. Shaperna utgör markeringar av platser där det i underlaget finns en 
indikation på en kulturmiljö. Markeringarna utgör ofta en tolkning av informationen och är 
inte alltid den exakta platsen för en kulturmiljö och inte heller en bekräftelse på att rester av 
kulturmiljön finns kvar i vattendraget.  
 

Källor 
Historiska kartor  
På Lantmäteriets hemsida finns, bland annat, Lantmäteristyrelsens och 
Lantmäterimyndighetens handritade, historiska kartor digitaliserade och licensfria. Resultaten 
från de genomsökta kartbladen finns listade i en tabell (se bilaga 1). I tabellen finns referenser 
till en tillhörande shape-fil.  
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Ett problem med de handritade äldre kartorna är att det kan vara svårt att hitta samma/rätt 
plats på moderna kartor. Förändringar i vattendrag och bebyggelse samt att de äldre kartorna 
inte alltid är riktigt skalenliga, gör att det kan vara svårt att hitta rätt. Det är ibland också svårt 
att veta vad de inritade anläggningarna representerar. En byggnad i ett vattendrag kan vara 
exempelvis en kvarn, såg, hyvel eller annan vattenrelaterad byggnad. Teckenförklaringen för 
historiska kartor, ifall en sådan finns, är sällan listad i nummerordning och den kan även vara 
flera hundra sidor lång, vilket gör att det tar allt för mycket tid i anspråk att leta fram rätt 
förklaring.  
 
Lantmäteriets historiska flygbilder (ortofoton) från bland annat 1960-talet, tillhandahålls 
sedan första september 2017 licensfritt via Lantmäteriets öppna geodata. Det går även att se 
hela landets historiska flygbilder på https://kartbild.com (se figur 1).  
 

 
Figur 1. Utklipp från flygfoto över Laxbacken, Rickleå, från 1960-talet. 
 
Länsstyrelsen 
Damminventeringen är en databas över flera säsongers inventeringar av dammar, gjorda av 
Länsstyrelsens miljöanalysenhet åren 2003-2007 (Vennman 2004, Törnlund 2008). Idag har 
Länsstyrelsen en databas med ca 1250 dammar. År 2008 genomfördes en byråmässig, 
kulturhistorisk utvärdering av delar av det insamlade materialet (Törnlund 2008), för att 
komplettera databasen som kunskapsunderlag. De kulturhistoriska kommentarerna bygger på 

https://kartbild.com/
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insamlade data från damminventeringen och inte på egna bedömningar gjorda i fält. När 
dammar åtgärdas sker en nyinventering av objekten samt att dammdatabasen uppdateras 
avseende grad av vandringshinder. Vad det gäller övriga dammars skick kan den ha ändrats sen 
den senaste kartläggningen och det sker ingen regelbunden återinventering av dammarnas 
status.  
 
Broinventeringen är en antikvarisk bedömning av broar i Västerbottens län som bygger på 
inventeringar som genomfördes huvudsakligen under år 1988. Inventeringen kompletterades 
och reviderades åren 1992 och 1994 (Dalgård 1995).  
 
Inom projektet ”Kulturmiljöer i vatten” (KiV) genomfördes stickprovsinventeringar i ett flertal 
vattendrag inom länet, för att skapa en övergripande kunskapsbild om länets kulturmiljöer i 
anslutning till vatten (Granholm 2013). Utifrån inventeringarna gjordes en övergripande 
kulturhistorisk helhetsbedömning av de inventerade vattendragen. Projektet resulterade även i 
en databas (GIS och beskrivningar). Informationen i databasen har dock inte uppdaterats i takt 
med att åtgärder och ingrepp genomförts i vattendragen. Med andra ord har förmodligen en 
del förändringar skett sedan inventeringarna genomfördes åren 2010-2012.  
 
Biotopkartering innebär att kartera fysiska förhållanden i (och omkring) vattendrag för att 
skapa ett underlag vid bland annat åtgärdsplanering. Under åren 2008-2012 genomförde 
Länsstyrelsen Västerbotten biotopkarteringar av ett stort antal vattendrag i länet. Arbetet 
resulterade i en databas, som även omfattar bilder tagna under fältarbetet. 
Biotopkarteringsdata är ett åtgärdsunderlag som inte uppdateras efter genomförda 
åtgärder.  
 
Inför återställningsarbeten i Rickleån, Risån och Sikån har åtgärdskarteringar genomförts. Det 
vill säga att hela vattendraget eller en delsträcka har inventerats för att göra en bedömning om 
vilka åtgärder som bör genomföras och hur. Som exempel så anges bland annat om sten från 
flottningslämningar såsom rensningar och stenkistor kommer att återanvändas. Det är dock 
inte alltid som kulturlämningar pekas ut individuellt, exempelvis kan en lång sträcka innehålla 
både rensningar och stenkistor utan att antal eller närmare placering anges. Ingen tillgång till 
åtgärdsinventeringarnas GIS underlag har funnits i arbetet med denna sammanställning. 
 
En problemfaktor gällande biotopkartering, åtgärdskartering och kulturhistorisk inventering, 
är terminologin. Exempelvis kan kulturmiljöer i biotopkarteringen finnas registrerade under 
sakord som ”onaturligt hinder” eller ”övrigt”. Olika lämningstyper (strandskoning, stenkista, 
rensning) kan också bedömas på olika sätt. I kulturmiljöinventeringen registreras exempelvis 
rensningar när de utgör ganska tydlig lämning med klar avgränsning. I biotop- och 
åtgärdskarteringen registreras oftast alla spår av rensning, även utspridda stenar, som en 
lämning. 
 
Flottningsarkivet 
Arkivet innehåller huvudsakligen information insamlat från länets olika flottningsföreningar. 
Med andra ord finns ytterst lite information om vattendragen från tiden före det att en allmän 
flottled inrättats. Mer ingående uppgifter om flottningen före införandet av allmän 
flottningsled är mycket tidskrävande att hitta. 
 
Arkivet för Rickleåns Flottningsförening bildades 1907-07-31 (se bilaga 4) och innehåller 
exempelvis avsyningsprotokoll, avskrifter ur domböcker, avtal angående nyttjande av stränder, 
dammar mm, stämningsansökningar, ansökningar om höjning eller sänkning av vattennivå, 
beslut om när på året flottning ska ske, förslag till reglementen, korrespondens mm. 
Hänvisningar till arkivet avser i vilken kapsel som informationen/dokumentet finns, exempelvis 
F. I. Flottledshandlingar. Tyvärr förefaller det som om Rickleåns flottningsförening har varit 
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mycket restriktiv vad det gäller arkivering av handlingar utöver dokument av mer officiell 
karaktär. Exempelvis saknas kartor, planer och ritningar över dammar och andra 
flottledskonstruktioner. Ett annat problem med informationen i flottningsarkivet är att det inte 
alltid framgår specifikt vilket vattendrag som det hänvisas till i dokumenten. Ofta talar man 
om flottleden som en enhet, där huvudvattendragets namn används, när man egentligen menar 
ett av biflödena.  
 

 
Figur 2. Översiktskarta över utvalda vattendrag i Rickleåns avrinningsområde.  
 
Övriga källor 
FMIS - Riksantikvarieämbetets digitaliserade databas över forn- och kulturlämningar som finns 
på ämbetets hemsida. I bilaga 2 finns en lista över de registrerade forn- och kulturlämningar 
som helt eller delvis finns inom 100 m från vattendragen, med vissa undantag av större 
vattendrag i ån (ex. sjöar och myrar). Under år 2019 flyttas all information från FMIS över till 
den nya Kulturmiljöregistret. Båda versionerna kommer att vara tillgängliga tills dess att 
överföringen är komplett. 
 
Skog och Historia – en digitaliserad databas över forn- och kulturlämningar baserad på 
inventeringar gjorda i länet, inom projektet ”Skog och Historia”, mellan åren 1997-2007. 
Databasen finns att hämta på Skogsstyrelsens hemsida. I bilaga 3 för en lista över de 
registrerade forn- och kulturlämningar som helt eller delvis finns inom 100 m från 
vattendragen, med vissa undantag av större vattendrag i ån (ex. sjöar och myrar). 
 
Vattendomar – en förteckning från Umeå tingsrätt över vattendomar kopplade till Rickleån, 
Risån, Tallån mellan åren 1921-2017 (se bilaga 6). Någon fördjupning av materialet har inte 
genomförts denna gång pga tidsbrist. Förteckningen är möjligen ofullständig, eventuellt saknas 
vattendomar för en del ingrepp och konstruktioner i vattendragen.  
 
Robertsfors bruksarkiv – arkivet finns på Robertsfors bruk i Robertsfors och ägs av Holmen. I 
dagsläget finns det tyvärr ingen möjlighet att besöka arkivet, eftersom det inte finns någon 
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personal på plats. Dessutom förefaller det som om endast en del av materialet är uppordnat 
och därmed sökbart. Det uppordnade delen rör 1890-talet fram till år 1968 och en förteckning 
över detta finns på Folkrörelsearkivet i Umeå (se bilaga 16).  
 

Allmänt 
Flottning 
Den förflyttning av timmer som förekom innan skogsbruket industrialiserades, har troligen inte 
gett lika stort avtryck i vattendragen som den organiserade flottning som gradvis utvecklades 
på 1800-talet. Exporten av sågat timmer, massa och papper utgjorde under första hälften av 
1880-talet, ungefär 45% av Sveriges totala exportvärde (Törnlund 2002). För att tillgodose 
träindustrin med timmer flyttades gränsen för storskalig avverkning sakta uppåt och på 1860-
talet hade den nått Västerbotten. 1880 kom en förordning om att det var länsstyrelsernas 
skyldighet att inrätta s.k. allmänna flottleder för att underlätta förflyttningen av timmer. I en 
allmän flottled kunde alla som var med i flottningsföreningen för aktuell led, flotta sitt timmer 
utan att själv behöva ordna tillstånd från alla berörda markägare eller anlita flottare mm. 
Stockarna försågs med ägarmärken för att kunna identifieras vid den slutliga virkessorteringen. 
Vid sidan av den allmänna flottleden fanns det fortfarande enskilda flottleder, som ägdes och 
drevs av lokala eller privata intressenter (Törnlund 2002).  
 
Innan timmerflottningen kom igång på allvar flottades även tjärtunnor längst vattendragen och 
älvar rensandes i detta syfte. Eftersom tjäran var mer transportkänslig än timmer så 
förflyttades den på land eller via landsväg förbi forsar och forsrika sträckor. Allteftersom vägar 
och järnvägar förbättrades och utvecklades användes dessa alternativ oftare. Det var dock 
billigt att frakta tjära vattenvägen och exempelvis på Vindel- och Umeälven kunde tjära flottas 
långa sträckor från Lycksele socken ned till Umeå (Borgegård 1973).  
 
Enligt flottningsarkivet (F.II. Historiker) tillkom Rickleå Vattensystems Flottningsförening år 
1907. Föreningen bytte namn år 1922 till Rickleåns Flottningsförening. Redan 1904 finns ett 
beslut att Rickleån och Tvärån ska vara allmänna flottleder (F.I. Flottledshandling 1872-1956), 
men det förefaller som om det är först år 1907 som flottleden avsynats och därmed i praktiken 
blivit en allmän flottled. Rickleåns nedre del, från Robertsfors ned till havet, har aldrig varit en 
del av den allmänna flottleden. Därmed inte sagt att privat flottning inte förekommit i denna 
del. Det är dock troligt att laxgårdarna i Laxbacksforsen utanför Rickleå (se figur 5) har 
fungerat som ett hinder för flottning ned till havet, åtminstone sedan slutet av 1600-talet. Det 
fanns dock planer på att inrätta en allmän flottled i den nedre delen av Rickleån. Det finns 
dokument från år 1914 (F.I. Flottledshandling 1899-1923) där det omnämns att planerna bör 
avskrivas på grund av ändrade förhållanden. Flottningen i Rickleån upphörde år 1961 och all 
eventuell flottning som fortfarande pågick i biflödena upphörde troligen i samband med detta. 
Det var huvudsakligen på grund av Robertsfors bruk som Rickleån flottades fram till 1961. 
Därefter var vägnätet och lasthjälpmedel så pass utvecklade att det inte längre var ekonomiskt 
försvarbart att flotta timmer (Fahlgren 1963). Flottningen avlystes år 1968 genom beslut i 
vattendomstolen (se bilaga 12 mål nr A10/1968). 
 
Robertsfors bruk 
År 1758 fick John Jennings privilegium för att uppföra en masugn i Robertsfors, som på denna 
tid hette Edfastmark, och bruket fick namn efter Jennings kompanjon Robert Finlay. 
Masugnen med tillhörande damm och kanal började byggas år 1759 och stod klart året efter. 
Under slutet av 1700-talet utökades bruket med stångjärnssmedjor och manufakturverk 
(Eriksson, Åsander 1979). Verksamheten behövde mycket kol och under slutet av 1700-talet 
försökte bruket att köpa hemman och anlägga nybyggen för att komma över skog som var 
lämplig för kolning. Under samma tidsperiod tog sågverksamheten fart i Bygdeå socken och år 
1796 upprättades en finbladig såg i Edfstmark (Fahlgren 1963). Därmed ökade också intresset 
av att förse sågen med timmer. På grund av detta var troligen Robertsfors bruk den största 
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intressenten i flottningen i Rickleåns avrinningsområde, både före och efter inrättandet av 
allmän flottled. I flottningsarkivet finns en kommentar i ett dokument från år 1900 (F.I. 
Flottledshandling 1872-1956) att Sikån (biflöde via Bygdeträsket) flottats i hundra år av 
huvudsakligen Robertsfors bruk. Enligt Historiker (Flottningsarkivet F.II.) var bruket ensam 
trafikant i flottningsleden från och med år 1928. Därför är det också troligt att flottningens 
slutmål för Rickleån och dess biflöden, var Robertsfors och inte havet. På 1870-talet började 
bruket bygga en järnväg mellan Robertsfors och Sikeå hamn (Eriksson, Åsander 1979), vilket 
är ytterligare en förklaring till varför nedre delen av Rickleån i stort sett är opåverkad av 
flottning. Robertsfors bruksägare förefaller ha varit involverade i allt som rört 
vattenregleringen i Rickleåns avrinningsområde. I protokoll i flottningsarkivet finns 
representanter från bruket med i så gott som alla samråd och möten gällande 
dämningsperioder, byggande av dammar, ändring av vattennivåer mm. Det finns även avtal 
mellan bruket och markägare eller byamän, angående nyttjande och underhåll av dammar och 
andra flottledskonstruktioner. Exempelvis kunde nyttjanderätten av en kvarndamm utbytas 
mot att Robertsfors AB underhöll/rustade upp anläggningen under den period som avtalet 
gällde.  
 
Brukets historia och uppbyggnad, som även berör Fredriksfors, finns väl dokumenterad i ett 
flertal skrifter och sammanställningar. Därför kommer inte någon ytterligare fördjupning i 
ämnet att göras i denna rapport. I bilaga 16 finns en kort historiker över bruket hämtad från 
arkivinventeringen på Folkrörelsearkivet i Umeå. 
 

Figur 3. Utsnitt av historisk karta över Edfastmark och Robertsfors bruk från år 1789. 
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Sammanställning 

 
Figur 4. Översiktskarta med Rickleån markerad med blått. 
 

Rickleån  
Rickleån är ca 50 km lång och rinner mellan Bygdeträsket och Ricklefjärden. Bygdeträsket och 
översta delen av Rickleån ligger inom Skellefteå kommun, men majoriteten av vattendraget 
ligger inom Robertsfors kommun. Den nedre delen av ån, ca 2 mil, är oberörd av den allmänna 
flottleden och är tillsammans med kuststräckan ned kring Ratan, ett riksintresse för 
naturvården. En liten del av Rickleån berörs även av riksintresset Robertsfors, som omfattar en 
bruksmiljö. 
 
Rickleån blev allmän flottled 1907 och flottningsföreningen fick namnet Rickleåns 
flottningsförening år 1922. Flottningen upphörde 1961 och flottleden avlystes genom 
vattendom år 1968 (flottningsarkivet F.II. Historiker, bilaga 6).  
 
I samband med inventeringarna i KiV (Granholm 2013) var den sammanlagda bedömningen av 
Rickleån att den har höga kulturhistoriska värden och att den bör dokumenteras mer utförligt. 
Bland annat i Sundströmsforsen och Gammfäbodforsen finns flottningsmiljöer i gott skick. 
 
Netingforsen 
Biotopkarteringen har registrerat två rensningar och en stenkista (objektid 603-605). 
Stenkistan pekas ut som resterna efter en eventuell damm eller brygga. På foton från 
inventeringen så kan man inte se annat än enstaka konstruktionsdetaljer. Eftersom sträckan 
inte har varit en del av den allmänna flottleden, kan detta vara spår efter privat flottning 
eventuellt annan en verksamhet än flottning.  
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Kommentar: Utifrån bilderna tagna Länsstyrelsens biotopkartering, ser lämningarna mycket 
förfallna ut eller är påverkade av återställning. Ytterligare inventering av sträckan behövs 
troligen inte. 
 
Rickleå/Laxbacken 
På en karta från 1685 finns två laxgårdar utritade i Rickleå (se figur 5) och på en karta från 
1788 (se figur ??) finns fortfarande en laxgård kvar på ungefär samma plats som tidigare. 
Laxgårdar är en fångstanordning som oftast utgörs av ett pålverk, som sattes upp som 
ledarmar mellan vilka tinor eller möjligen ryssjor sattes upp (Ekman 1983). Om man jämför de 
två historiska kartorna kan man också se att bron mot västra sidan av ån har flyttats. På bilder 
från biotopkarteringen finns ett brofäste (se figur 7) i Rickleå, men någon exakt inprickning av 
denna finns inte. Troligen sammanfaller brofästet med en bro som gick över den nordligaste 
delen av holmen i Rickleån och som finns på historiska kartor fram till 1908.  
 
I biotopkarteringen har en rensning (objektid 606) registrerats i Rickleå och tre rensningar 
(objektid 410-412) i Laxbacksforsen. En av rensningarna (objektid 410) har kommentaren 
”kvarn/stenarm”. Denna registrering verkar dock inte sammanfalla med placeringen av 
kvarnarna från de historiska kartorna. 
 
På båda sidor om Laxbacksforsen, längre uppströms från Rickleå, finns kvarnar (kanske också 
en såg?) utritade på kartor från 1760. Enligt uppgift (Nilsson 1981 och Ågren 1976) anlades i 
Kvarnforsen, Rickleå, (numera Laxbacksforsen) ett av Västerbottens första (statliga?) 
vattensågverk år 1573 på befallning av Johan III. Någon uppgift om hur länge sågen var i bruk 
och dess exakta placering, har inte hittats. År 1632 fanns en skattlagd kvarn i Rickleå 
(Fahlgren 1963), som även den troligen var placerad i Laxbacksforsen. Under första 
världskriget uppfördes en kvarn i forsen som eldhärjades 1964 och avvecklades efter detta 
(Nilsson 1981).  
 
Bland vattendomarna (se bilaga 15) finns en laglighetsprövning för Valbrännforsens 
kraftstation och enligt domen anlades kraftstationen på samma plats som en utriven såg. De 
koordinater som finns angivna i vattendomen placerar kraftstationen längre nedströms (och 
mitt i vattendraget) från damminventeringens inprickning av dammen för densamma. På bilder 
från biotopkarteringen står det fortfarande en kraftstation på östra sidan av forsen (se figur 8). 
 
I broinventeringen har en stålfackverksbro från år 1926 vid Rickleå, fått klassificeringen 2 
(Dalgård 1995). Det vill säga att bron tillhör en kategori som i framtiden kan bli föremål för 
kulturhistoriskt bevarande. 
 
Kommentar: Oavsett om de kulturhistoriska platserna berörs av återställning eller inte så bör 
de besökas och eventuella lämningar dokumenteras. Om man kan härleda lämningarna till de 
historiska kartorna före 1850, bör de registreras som fornlämningar.   
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Figur 5. Utsnitt ur historisk karta från år 1685 över Rickleå. 
 

 
Figur 6. Utsnitt ur historisk karta från år 1788 över Rickleå. 
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Figur 7. Brofäste i Rickleå. Foto Tiina Kumpula. 
 

 
Figur 8. Kraftstation i Rickleå. Foto Niklas Öberg Lundmark. 
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Åströmsforsen - Johanneslund 
I Skog och Historia har en kolbotten registrerats alldeles i åkanten vid forsen (objektid 
3004753). Längre uppströms har biotopkarteringen registrerat dykdalber (objektid 413) och 
på bild (ingen registrering) syns en träbro (se figur 9), som troligen är samma som i 
broinventeringen benämns balkbro av trä i Ö. Y. Storbäck (Dalgård 1995). Samma källa anger 
även en träbalkbro vid Johanneslund. Möjligen sammanfaller platsen för denna med en bro 
utritad på en karta från år 1892. Båda broarna har fått klassificering 2 i broinventeringen. I 
närheten av Johanneslund har biotopkarteringen registrerat två rensningar (objektid 549-550).  
 
Kommentar: Det som finns kvar av broarna bör dokumenteras ordentligt.  
 

 
Figur 9. Balkbro av trä. Foto Niklas Öberg Lundmark. 
 
Kryddgårdsforsen 
Biotopkarteringen har registrerat en damm och två rensningar (objektid 551-553), men på foto 
syns ingen damm eller något som kan tolkas som dammvallar.  
 
Kommentar: I återställningskarteringen från 2015 (Holmqvist 2015) har forsen högsta prioritet 
för återställning. Utifrån vad som syns på bilderna från biotopkarteringen finns inga tydliga 
konstruktioner i forsen. 
 
Robertsfors/Fredriksfors 
På historisk karta över Robertsfors år 1749 finns två kvarnar på östra sidan om ån i 
Robertsfors. Enligt uppgift (Fahlgren 1963) spolades dessa bort av en vårflod och sedan 
anlades ny kvarn på västra sidan av ån. När Robertsfors bruk anlades år 1758, erbjöd 
bruksledningen att flytta kvarnen, men ingen uppgift om det faktiskt genomfördes har hittats. 
Så småningom uppfördes en ny kvarn masugnsrännan. Enligt uppgift flyttade Robertsfors bruk 
en kvarn till den mellersta forsen i Edfastmark år 1836 och vid detta tillfälle var kvarnen i 
masugnsrännan förfallen. År 1846 förefaller kvarnen ha flyttats ytterligare en gång och fått 
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privilegiet som tullmjölkvarn (Fahlgren 1963). En tullkvarn var en avgiftsbelagd kvarn till 
skillnad från husbehovskvarnar. 
 
I anslutning till bruket finns tre registreringar i FMIS (Bygdeå 39:1, 40:1 och 278:1) som utgör 
uppgifter om platsen för masugnen, hyttan (undersökt och borttagen), samt brukets 
enkelspåriga järnväg. Järnvägsbron i anslutning till järnvägen har i broinventeringen fått 
klassificeringen 2 (Dalgård 1995). I bruksmiljön ingår även en hängbro av trä (gångbro) över 
Rickleån i Robertsfors (Eriksson, Åsander 1979). Bron är byggd 1930 och har i 
broinventeringen fått klassificeringen 1A (Dalgård 1995), vilket innebär att den pekats ut för 
kulturhistoriskt bevarande och eventuella åtgärder bör ske i samråd med antikvarisk 
myndighet.  
 
I Fredriksfors finns uppgift om ytterligare en hammare/smedja på samma plats som det tidigare 
stått en spånhyvel (FMIS Bygdeå 41:1), men vid inventeringen år 1989 kunde inga synliga 
lämningar konstateras. 
 

 
Figur 10. Kallmurad ränna i Sågforsen. Foto Tiina Kumpula. 
 
På historisk karta från 1892 finns två dammar utritade i Fredriksfors och vid glasbruket i 
Robertsfors. I damminventeringen finns tre kraftverksdammar registrerade, Bruksforsen, 
Sågforsen och Fredriksfors. Alla dessa är fortfarande i bruk.  
 
I biotopkarteringen har ett skibord (objekt id 586) registrerats i en kallmurad ränna vid sidan 
av Sågforsdammen (se figur 10). I övrigt har dykdalber observerats i strömfåran (objekt id 414, 
554-555). 
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Kommentar: Eventuella synliga lämningar från andra verksamheter än Robertsfors bruk, som 
började byggas upp år 1758, är troligen borta på grund av bruket och dagens kraftverk. 
Brukets uppbyggnad och historia finns väl dokumenterat i ett flertal andra källor och behöver 
inte göras om. Trots detta bör biotopkarteringens registrering av ett skibord/ränna 
dokumenteras och rapporteras in till FMIS.  
  
Isakfäboda  
På historisk karta från 1749 finns både kvarn och bro vid fäboden. Enligt uppgift (Fahlgren 
1963) bör sidofåran som kvarnen låg i vara handgrävd och inte naturlig. På karta från 1892 
finns en damm utritad ungefär där bron på 1749 års karta låg och dessutom en stenkista intill 
dammen. På samma karta finns även en stenkista/ledarm utritad längre uppströms. Både 
uppströms och nedströms från Isakfäboda har biotopkarteringen (objektid 415-416) och  KiV 
(nr 415-416) registrerat långa kilstensmurar. I biotopkarteringen finns även två rensningar 
(objektid 417-418) registrerats. 
 
En ganska stor boplats, Bygdeå 54:1, finns registrerad i FMIS ca 20 m från åkanten. I 
beskrivningen har skörbrända stenar och kvartsavslag framkommit i åker, ska även vara 
ungefärlig fyndplats för en stenyxa och spjutspets i bergart. 
 
Kommentar: Enligt åtgärdskarteringen är sträckan återställd sedan tidigare, men 
kompletterande åtgärder bör genomföras. Enligt beskrivningen har särskilt två objekt högsta 
prioritet att återställas. Det är dock oklart om det rör sig om rensningar eller något annan typ 
av flottledslämning (Holmqvist 2015). Kilstensmurarna och kvarnlämningen/kanalen vid 
Isakfäboda bör registreras i FMIS.  
 
Tjärdalsforsen 
I biotopkarteringen har släntmurar, stenkistor, kilstensmur och rensningar registrerats 
(objektid 419-426). På historisk karta från 1892 finns fyra möjliga stenkistor och tre av dessa 
sammanfaller, på ett ungefär, med objektid 420, 423-424. I KiV har släntmur, kilstensmur och 
dubbelkista registrerats (417, 419-420) av vilka två sammanfaller med registreringar gjorda i 
biotopkarteringen (objekt id 425-426). I Skog och Historia har fyra kolbottnar (objektid 
3005536, 3005532, 3005468 och 3005453) registrerats av vilka tre är ganska nära åkanten. 
På terrängskuggningskarta finns ett flertal oregistrerade kolbottnar inom ett större område från 
forsen.  
 
Enligt åtgärdskarteringen (Holmqvist 2015) är övre delen av forsen opåverkad av återställning. 
Hela forsen har hög prioritet för återställning, särskilt de delar som inte åtgärdats sedan 
tidigare. 
 
Kommentar: På biotopkarteringens bilder ser lämningarna längre nedströms ganska förfallna 
ut, men hela sträckan bör ändå dokumenteras ordentligt innan återställning. De lämningar som 
är i anslutning till hälla (främst kilstensmuren) kanske lämnas orörda vid återställning? 
 
Faranforsen 
Rensningar, dubbelkista, kilstensmur och träbro har registrerats i biotopkarteringen (objektid 
557-562) och KiV (nr 421-422, 423-425). Två fornlämningar i form av boplatser, Bygdeå 
146:1 och Bygdeå 138:1, finns inom 20 m från åkanten. Bygdeå 146:1 består av 
boplatsmaterial som framkommit i en erosionskant och har registrerats med ett punktobjekt 
och inte en yta. Bygdeå 138:1 ligger i en stig/skogsbilväg. Inom ett större område finns 
oregistrerade kolbottnar synliga på terrängskuggningskarta. 
 
Kommentar: Områdena i anslutning till boplatserna bör kontrolleras ifall ytterligare 
boplatsmaterial framkommit. Registreringarna gjordes 1990 och boplatserna kan även vara 
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överväxta, men båda kan påverkas vid återställningsarbete på grund av sina lägen. Träbron 
bör dokumenteras. På bild (biotopkarteringen) ser flottningslämningarna övervägande ganska 
förfallna ut, men en lång stenkista vid bron ser ändå bra ut. Sträckan bör vid ett återbesök 
dokumenteras ordentligt. Enligt åtgärdskarteringen är forsen bitvis redan återställd, men 
behöver ändå åtgärdas ytterligare (Holmqvist 2015).  
 
Sundströmsforsen 
Släntmurar, kilstensmur, riskista, dubbelkista och rensningar har registrerats i 
biotopkarteringen (objektid 563-569) och i KiV (nr 426-430). Endast två av dessa 
registreringar överlappar varandra. En boplats och en kolbotten finns registrerad i FMIS 
alldeles i åkanten, Bygdeå 147:1-2. Lämningarna registrerades 1990 och boplatsmaterialet 
framkom främst i anslutning till en stig.  
 
Enligt åtgärdskarteringen (Holmqvist 2015) är hela Sundströmsforsen (där kallad Siknäsforsen) 
opåverkad av tidigare återställningar.  
 
Kommentar: Enligt åtgärdskarteringen ska den övre delen lämnas som den är eftersom risken 
för erosion av intilliggande fritidstomter ökar om flottledskonstruktionerna tas bor. Längre 
nedströms är däremot återställning av hög prioritet (Holmqvist 2015). Flottningslämningarna i 
Sundströmsforsen har utpekats i KiV som välbevarade och lämningarna längre nedströms bör 
besökas och dokumenteras mer ingående före borttagning. Registrerade lämningar bör även 
rapporteras in till FMIS. Området i anslutning till boplatsen Bygdeå 147:1 bör kontrolleras 
ifall ytterligare material framkommit. Vid eventuella återställningsåtgärder i närheten kan 
boplatsen påverkas. 
 
Överklinten/Kvarnforsen 
Det finns uppgifter om en skattlagd kvarn i Överklinten år 1632 (Fahlgren 1963), men ingen 
uppgift om exakt var den var placerad. På historiska kartor från 1820-1888 finns kvarnar 
utritade på ungefär den plats där det idag fortfarande står en kvarnbyggnad. Dagens 
kvarnbyggnad har stått på samma plats sedan tidigt 1900-tal. Byggnaden har brunnit tre 
gånger, senast 1929 enligt en tidningsartikel i Västerbottens Kuriren från samma år 
(Överklintens cirkel 1980). Kvarnen brukades fram till mitten av 1970-talet och fick sedan 
förfalla fram till slutet av 1990-talet då den rustades upp och inrymmer idag hotell och 
konferens.  
 
På historiska kartor från 1850 och 1905 finns en bro (damm?) inritad strax uppströms från 
kvarnen. Längre nedströms finns ytterligare en bro över ån på kartor från 1787 till 1905. 
Överklintens damm finns registrerad i damminventeringen, men den är riven och i dagsläget 
finns en gångbro över ån vid kvarnen. 
 
1907 bildades Överklintens såg AB som byggde en ramsåg vid Kvarnforsen som drevs med 
hjälp av en rem från turbinhuset vid kvarnen. 1920 såldes sågen till Överklintens 
belysningsförening. År 1937 såldes sågen återigen till tre privatpersoner som drev sågrörelsen 
ända fram till 1950 då byggnaden revs (Överklintens cirkel 1980).  
 
I biotopkarteringen (objektid 428) och KiV (nr 431-432) har en släntmur, en dubbelkista och 
en sågverkslämning registrerats vid forsen. Längre uppströms har biotopkarteringen registrerat 
en rensning (objekt id 429). 
 
I broinventeringen har en stålfackverksbro från år 1924 i jämnhöjd med Östbyn fått 
klassificeringen 2 (Dalgård 1995). Detta innebär att bron tillhör en kategori som i framtiden 
kan bli föremål för kulturhistoriskt bevarande. 
 



17 
 

I FMIS finns en fyndplats för skiffermejsel och spjutspets registrerad, Bygdeå 200:1, nära 
åkanten.  
 

 
Figur 11. Överklintens kvarn år 1935. Foto Vbm fotoarkiv. 
 
Kommentar: Enligt åtgärdskarteringen har kvarnforsen i Överklinten hög prioritet vad det 
gäller återställning. Några åtgärder föreslås dock inte eftersom det måste ske i samråd med 
kvarnens ägare/arrendatorer, markägare och kulturmiljöintressenter (Holmqvist 2015). Kvarn- 
och såglämningarna bör dokumenteras ordentligt och registreras i FMIS. Platser för 
broar/dammar på historiska kartor kan vid besökstillfälle kontrolleras ifall det finns synliga 
lämningar på platserna. Även fyndplatsen Bygdeå 200:1 bör kontrolleras, ifall ytterligare 
boplatsmaterial framkommit. 
 
Åselestupet/Gammfäbodforsen 
Flera Släntmurar, stenkistor, kilstensmurar och rensningar har registrerats i biotopkarteringen 
(objektid 570-578) och KiV (nr 433-444). Flera av dessa registreringar överlappar varandra 
och även registreringar gjorda i FMIS (Bygdeå 561-563, 565). Över Åselestupet går en 
fackverksbro av trä från 1950-talet, som finns listad i broinventeringen med bevarande 
prioritet 1B (Dalgård 1995). Detta innebär att bron rekommenderas till kulturhistoriskt 
bevarande om inte ett likvärdigt eller bättre alternativ finns tillgängligt i länet. Vid bron finns 
även en damm (utan specifikt namn) registrerad i damminventeringen. Vid brofästet på västra 
sidan om ån finns en kolbotten registrerad i FMIS (Bygdeå 564).  
 
Kommentar: Platsen är utpekad i KiV som välbevarad trots ingrepp. En del flottningslämningar 
syns inte alltid vid högt vatten, så tiden på året vid återbesök kan ha betydelse. Området 
förefaller ganska väldokumenterad i KiV och FMIS, men alla registreringar i KiV bör även 
finnas med i FMIS.  
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Älglund 
 

 
Figur 12. Älglunds kraftstation år 1925. Foto Vbm fotoarkiv. 
 
Älglunds Elektriska Kraftaktiebolag bildades 1918 och byggde kraftverket i Älglund 1920. 
Kraftstationen totalförstördes i en brand 1926 (Hellder 1979). Efter branden stod kraftverket 
länge i ruiner till dess att Skellefteå kraft byggde en ny anläggning i anslutning till platsen för 
det gamla kraftverket. Den nya kraftstationen togs i bruk år 1986. I damminventeringen är 
Älglunds kraftverksdamm registrerad på samma plats som dagens vägbro. 
 
På historisk karta från 1925 finns en bro över Rickleån, som ser ut att ligga på samma plats 
som dagens bro vid Älglund. Längre uppströms finns en bro utritad på en historisk karta från 
år 1771. I Skog och Historia har två kolbottnar registrerats (objektid 3006364 och 3006358), 
men inprickningarna ligger ute i vattnet vid kraftverket, så det är möjligt att de prickats in 
utifrån muntlig uppgift.  
 
Längst med en ganska lång sträcka i ån, har flera stenkistor, släntmurar, kilstensmur och 
rensningar registrerats i biotopkarteringen (objektid 580-585, 584, 579, 430-435) och KiV (nr 
445-453). Biotopkarteringens objektnr 433 är en kanal med rester av järnkonstruktion (se figur 
13 och 14) vilket är resterna efter gamla kraftverket. I FMIS är ett ytobjekt registrerat (Bygdeå 
452:1) som innefattar en kilstensmur som förefaller vara samma som KiV nr 445 och 
biotopinventeringens objektid 435. En bit uppströms i anslutning till en väg vid dagens 
kraftverk, registrerades 1983 en fångstgrop (Bygdeå 135:1) i samband med en kulturhistorisk 
inventering inför byggandet av anläggningen (Holm 1983).  
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Figur 13. Lämningar efter kraftverk. Foto Niklas Öberg Lundmark. 
 

 
Figur 14. Lämningar efter kraftverk. Foto Niklas Öberg Lundmark. 
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Kommentarer: Lämningarna efter gamla kraftverket bör dokumenteras och registreras i FMIS. 
Även flottledslämningarna längst med hela sträckan ned till Långudden, bör registreras i FMIS. 
På bild från biotopkarteringen ser lämningarna längre nedströms mer välbevarade ut än 
uppströms.  
 
Bygdsiljum 
 

 
Figur 15. Kvarnen i Bygdsiljum troligen 1920-tal. Foto: VBM fotoarkiv. 
 
På en historisk karta från år 1840 finns platsen för ”en i forntiden begagnad masugn” utritad, 
som enligt kartan anlades år 1638 (se figur 16). Detta är platsen för Västerbottens läns första 
järnbruk, som var den enda som hämtade järnmalm från en lokal gruva (Johansson 2004). 
Verksamheten varade mellan åren 1637-41. Anledningen till att den blev kortlivad var den låga 
järnhalten i malmen. Läget för masugnen finns även registrerat i FMIS, Burträsk 196:1. I 
dagsläget står en kvarn på samma plats och inga synliga lämningar efter masugnen har 
dokumenterats.  
 
På kartan från år 1840, finns även två broar/dammar över Rickleån samt en damm med två 
kvarnar utritade. Dammen för kvarnarna byggdes omkring 1800 (gamla kvarndammen) och 
omkring år 1850 uppfördes en ny kvarndamm (se figur 17) lite längre uppströms (Hellder 
1979). Enligt flottningsarkivet (F.II. Historiker, bilaga 6) byggdes samma damm (som senare 
blev enkraftverksdamm) av Robertsfors bruk 1832-1834. Båda uppgifterna kan stämma. Det 
är möjligt att bruket byggde dammen och sedan överlät den till byamännen i Bygdsiljum, som 
då började med att rusta upp eller bygga om dammen.  
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Figur 16. Utsnitt ur karta från år 1840 över Bygdsiljum. 

  



22 
 

 
Omkring 1870 byggdes en kvarn med vattenhjul på horisontell axel på platsen för gamla 
masugnen och 1913 byggdes en ny kvarn med fem turbiner på samma grund (Hellder 1979). 
Ett sågverk stod klart på motsatt sida om kvarnen år 1873 (se figur 17). Robertsfors 
bruksägare motsatte sig sågverket och tvistefrågan löstes först år 1876, efter flera 
tingsförhandlingar. Lösningen bestod i att Robertsfors bruk köpte upp sågen och gav 
Bygdsiljums byamän tillstånd att såga 5000 timmer årligen. Inne i sågen monterades sedan 
1917 en växelströmsgenerator som var i drift under vinterhalvåret, eftersom turbinen inte 
kunde driva sågen och generatorn samtidigt. Sågen lades ned 1936 och innan dess, år 1923, 
flyttades generatorn in i en ny  
 

 
Figur 17. Ritning över Bygdsiljums vattenkraft. Hellder 1979. 
 
byggnad längre nedströms från sågen. Efter en del problem så var den nya kraftstationen i bruk 
från år 1924 ända fram till 1970, då den brann ned och sedan återuppbyggdes på samma plats 
år 1971 (Hellder 1979). Bygdsiljums kraftverksdamm och Bygdeträskdammen 
(regleringsdamm) längre uppströms, finns registrerad i damminventeringen.  
 
En bit längre uppströms från kvarnen, har en boplats registrerats, Burträsk 195:1. Enligt 
uppgift ska skörbrända stenar ha framkommit i samband med schaktning för dammbygget. 
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Kommentar: Eventuella rester efter de verksamheter som funnits på platsen bör dokumenteras 
ordentligt och registreras i FMIS. Man bör även kontrollera ifall det finns lämningar kvar efter 
bro och damm från 1840 års karta. På en bild från biotopkarteringen finns ett utlopp som 
består delvis av betong och delvis av krampade stenar, som bör vara rester efter gamla 
kraftstationen.  
 

 
Figur 18. Fr v kraftstation, såg och kvarn i Bygdsiljum. Foto: WZ år 1930 (Hellder 1979). 
 

  



24 
 

 
Figur 19. Översiktskarta med Risån markerad i blått. 
 

Risån 
Risån är ca 53 km lång och rinner mellan Södra Lidsträsket till Göksjön i Skellefteå kommun. 
Ån är ett källflöde till Rickleån via Göksjön/Bygdeträsket. Risån blev allmän flottled (inklusive 
Risåkanalen) år 1914 (F.I. Flottledshandlingar 1910-1916) och avlystes år 1968. 
Återställningsåtgärder har genomförts tidigare under 1990-talet eller tidigt 2000-tal, men det 
finns ännu flottledskonstruktioner och andra spår efter flottningen kvar (Isaksson 2014). 
 
I samband med inventeringarna i KiV (Granholm 2013) gjordes ingen sammanlagd bedömning 
av Risån, eftersom inventeringen varit begränsad och inte resulterat i ett tillräckligt omfattande 
bedömningsunderlag. 
 
Mellan Brännvattnet och Göksjön 
På historiska kartor från 1856-1911 finns två broar, en damm och platsen för en kvarn/såg 
(Andersfors) utritade inom denna sträcka. Det finns uppgifter om skvaltkvarnar i Andersfors 
från tidigt 1600-tal (troligen) och att det i mitten av 1800-talet byggdes en såg i Risån. Sågen 
revs sedan år 1894-95 och en kvarn uppfördes på samma plats 1895. Kvarnen flyttades sedan 
uppströms år 1955 och stod fortfarande på plats år 1975 (Hellder 1979). En ny såg byggdes år 
1918, som sedan flyttades längre nedströms 1924 och blev då eldriven (se figur 20). År 1918 
uppfördes även en kraftstation i Andersfors. 1920 brann kraftverket ned till grunden och 
återuppbyggdes igen samma år. Endast tre år senare såldes anläggningen till Bygdsiljums 
kraftaktiebolag och år 1938 lades kraftstationen ned. På bild från Skellefteå kommuns 
åtgärdskartering finns en skylt som pekar ut platsen för kraftverket.  
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Figur 20. Ritning över vattenkraften i Risån vid Andersfors (Hellder 1979). 
 
Enligt flottningsarkivet (F.I. Flottledshandlingar 1872-1956 och 1910-1916) fick Bure 
sågverksägare år 1851 tillstånd att öppna en kanal mellan Risån och Lillån för att flotta 
sågtimmer. Enligt förslag fick man bedriva flottning i kanalen i högst åtta dagar. I samband 
med att Risån och Risåkanalen blir allmän flottled (år 1914) vill Robertsfors bruksägare att 
Bure Aktiebolag ska ansöka om tillstånd varje gång de vill avleda vatten från Rickleåns 
vattensystem (oklart vad utfallet blev). Kanalen flottades sista gången år 1928. Vid dämningen 
för flottningen översilades ängarna i anslutning till kanalen och dessa brukades ända in på 
1940-talet.  
 
Risådammen ovanför Risåtjärnen har i damminventeringen markerats med högsta bevarande 
prioritet, trots att endast utskov finns kvar och att den numera är en vägbro. Dammen ska ha 
byggts om år 1918 för att kunna skilja på timmer som skulle in i Risåkanalen eller vidare 
nedströms (uppgift från informationsskylt vid kanalen, någon ytterligare uppgift om detta har 
inte hittats). Brännvattendammen (damminventeringen) har troligen legat i jämnhöjd med 
Sågdammet (namn på kartan), men är idag enligt åtgärdskarteringen, helt borta. På samma 
plats finns en hängbro som möjligen upprättats under flottningen. 
 
I åtgärdskarteringen har ett 20-tal sträckor med flottledslämningar pekats ut, inom denna del 
av Risån. Åtta av dessa sträckor har lämningar med möjliga kulturvärden (Isaksson 2014). Vid 
Ön/Högvakten har KiV registrerat brofästen, dubbelkista, släntmur och tre rensningar (nr 236-
241) och vid Krokforsen två släntmurar, en riskista och två rensningar (nr 242-246). Några av 
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dessa lämningar har även uppmärksammats i åtgärdskarteringen, där brofästena pekas ut som 
lämningar som troligen kommer att lämnas utan åtgärd. Materialet i fästena är sprängsten och 
anses olämpligt att lägga ut i ån (Isaksson 2014). 
 
Enligt en förteckning över kvarnar från år 1821 (Gipe 1955) fanns en skvaltkvarn vid Risån i 
Brännvattnet. Någon närmare angivelse om kvarnens placering finns inte i förteckningen och 
det är möjligt att kvarnen stod i passagen mellan Brännvattnet och Storselet eller nedströms 
från Storselet. 
 
Vid Innansjön har en rambro från 1944 fått klassificeringen 2 i broinventeringen (Dalgård 
1995). Detta innebär att bron tillhör en kategori som i framtiden kan bli föremål för 
kulturhistoriskt bevarande. 
 
Kommentarer: Andersfors bör besökas och alla synliga lämningar dokumenteras och 
rapporteras in till FMIS. Risådammen bör dokumenteras ordentligt och i samband med detta 
kan även inloppet till Risåkanalen kontrolleras. Kanalen är endast delvis registrerad i KiV på 
grund av begränsad framkomlighet vid besökstillfället. På bilder från åtgärdskarteringen finns 
slussgolvet kvar i dammen vilket troligen tas bort vid återställningsarbeten. 
Flottledslämningarna ser på bild ganska förfallna ut och tydliga spår av återställning syns. 
Brofästena är redan registrerade i KiV, men bör kanske dokumenteras om för registrering i 
FMIS.  
 
Mellan Yttre Åträsket och Brännvattnet 
På historisk karta från 1888 finns en bro/damm utritad i Kvarnforsen. I åtgärdskarteringen 
(Isaksson 2014) har på ungefär samma plats, stenfyllda fundament registrerats. Ytterligare en 
plats för en damm/bro har uppmärksammats i åtgärdskarteringen vid Yttre Åträskets utlopp. 
Av de sträckor (sex stycken) där flottledslämningar registrerats i karteringen är det endast två 
sträckor (sträcka 9 och 12) där lämningar med möjligt kulturvärde pekats ut.   
 
Kommentar: De stenfyllda fundamenten (sträcka 12 i åtgärdskarteringen) bör dokumenteras 
ordentligt och registreras i FMIS. Utifrån de bilder som tagits i åtgärdskarteringen så förefaller 
flottningslämningarna ganska raserade och påverkade av tidigare återställningsåtgärder, 
möjligen med undantag av några av riskistorna.  
 
Mellan Lidsträsket och Risåträsket  
Enligt en förteckning över skvaltkvarnar från år 1821 (Gipe 1955) fanns vid ån två kvarnar i 
Risåträsk, som stått sedan ”urminnestider”, och en skvaltkvarn vid Lidsträsk. Exakt var 
kvarnarna stod placerade finns inte angivet. Möjligen var kvarnen vid Lidsträsk placerad på 
den plats som idag på kartan heter Kvarndammet. På samma plats har åtgärdskarteringen 
(Isaksson 2014) föreslagit att den gamla kanalen från kvarnen (?) kan göras om till en sidofåra. 
I anslutning till kanalen finns Lidsträsk kvarndamm registrerad i damminventeringen. På 
samma plats finns idag en vägbro och enligt damminventeringen finns inga rester av dammen 
kvar. I en vattendom från 1949 (se bilaga 10) ges tillstånd till en ny flottledsdamm vid 
Lappselsliden, som troligen är samma damm som Lidsträsk kvarndamm. Med andra ord 
övergick kvarndammen till att vara flottningsdamm det året. 
 
I damminventeringen har Lidsträskdammen (vid Lidsträskets utlopp) fått högsta 
kulturhistoriska bevarandeprioritet. Troligen uppfördes dammen på 1920/30-talet och var 
ursprungligen en flottningsdamm innan den blev en kraftverksdamm. I en vattendom från 1955 
ges tillstånd att bygga om dammen och i ytterligare en dom från 1956 får Robertsfors AB:s 
kraftstationer i Rickleån tillstånd att reglera vattennivån till mellan +262,73 och +261,50 m (se 
bilaga 13). Dammen har enligt uppgift (Isaksson 2014) luckor och sättar kvar samt dämmer 
fortfarande. Vägen över dammen var vid karteringstillfället år 2014 avstängd. Nära dammen 
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på västra sidan om ån har en boplats registrerats i FMIS, Burträsk 33:1. Inprickningen är gjord 
efter generalstabskartan är troligen en fyndplats för boplatsmaterial. 
 
På historisk karta från 1892 finns en bro/väg utritad en bit nedströms från dagens järnvägsbro 
(Järnvägsforsen på kartan). Järnvägsbron (stålbalksbro från år 1892/1926) har i 
broinventeringen fått klassificeringen 2 (Dalgård 1995), vilket innebär att bron tillhör en 
kategori som i framtiden kan bli föremål för kulturhistoriskt bevarande. 
 
I åtgärdskarteringen från 2014 har sju sträckor där flottledskonstruktioner (utöver rensningar) 
uppmärksammats. Enligt den bedömning som gjorts där är det endast lämningarna efter 
kvarnen (Kvarndammet) som kan ha (högt) kulturvärde. 
 
Kommentar: Sidofåran vid Kvarndammet och Lidsträskdammen bör återbesökas och 
dokumenteras. En ny bedömning av Lidsträskdammens värden bör göras. Möjligen registreras 
kvarnlämningarna vid Kvarndammet som fornlämning, med tanke på förteckningen över 
kvarnar från 1821. Flottningslämningarna i övrigt verkar på foton från åtgärdskarteringen 
ganska förfallna och påverkade av tidigare återställningsåtgärder. 
 

 
Figur 21. Översiktskarta med Sikån markerad i blått.  
 

Sikån 
Sikån är ca 59 km lång och rinner mellan Granträsket och Bygdeträsket i Skellefteå kommun. 
Ån är ett källflöde till Rickleån via Bygdeträsket. Sikån blev allmän flottled år 1907 efter 
avsyning (F.I. Flottledshandlingar 1899-1923) och avlystes år 1968. Enligt åtgärdskarteringen 
har ån blivit restaurerad någon gång under 1990-talet eller början av 2000-talet (Isaksson 
2014).  
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I samband med inventeringarna i KiV (Granholm 2013) var den sammanlagda bedömningen av 
Sikån, att den hade låga kulturhistoriska värden. Orsaken till detta var bland annat att ån till 
stora delar påverkats av tidigare återställningsåtgärder.  
 
Mellan Villvattnet och Bygdeträsket 
I åtgärdskarteringen från 2014 har 16 sträckor uppmärksammats där det finns 
flottledskonstruktioner (utöver rensningar). Enligt den bedömning som gjorts i karteringen 
innehar nio av sträckorna kulturlämningar med möjligt kulturvärde. På fyra av sträckorna 
(sträcka 4, 103, 107 och 117) finns ledarmar som åtgärdskarteringen rekommenderar att de 
lämnas orörda (Isaksson 2014). Inom sträcka 104 finns ett fundament på ena sidan av 
stranden, som även kan vara resterna efter en utriven träkista.  
 
I KiV har stenkistor, släntmurar, kilstensmur och resningar registrerats (nr 487-520) inom 
sträckan Villvattnet och Bygdeträsket. 
 
På historisk karta från år 1802 finns en kvarn utritad i Gammkvarnforsen och vid Villvattnets 
(Sörträskets) utlopp finns dammar/broar utritad på historiska kartor från åren 1787-1901. I 
början av 1850-talet byggdes vid Sörträskets utlopp en damm för skvaltkvarn och senare på 
1880-talet byggdes även en ramsåg vid dammen. År 1918 byggdes en ny såg på samma plats 
som den gamla och i den nya sågen installerades en generator, som drevs med samma turbiner 
som sågen (Hellder 1979). År 1944 beslutades det att kraftstationen skulle läggas ned och 
troligen lades sågverksamheten ned ungefär vid samma tidpunkt. I ån vid platsen för 
såg/kraftstation finns på åtgärdskarteringens foton, en tröskel av betong, men några andra spår 
efter de verksamheter som funnits där, kan inte ses. Enligt damminventeringen finns ingenting 
kvar av varken Villvattendammen eller den damm som finns registrerad en bit uppströms från 
Gammkvarnforsen.  
 
I Sikån i jämnhöjd med Storbrännan, har det funnits en kraftstation på samma plats som en 
skvaltkvarn tidigare stått, ca 100 nedströms från nuvarande landsvägsbro. Dammen 
(Storbäcksdammen) låg vid gamla bron ca 15 m nedströms från dagens vägbro och en trätub 
fanns mellan dammen och kraftstationen (Hellder 1979). Storbrännans Elektriska Förening 
bildades år 1922 och det är troligt att kraftverket uppfördes detta år. Föreningen träffade en 
överenskommelse med Bygdsiljumsbolaget 1946, som då övertog distributionen av el i 
området. Det förefaller som om Storbrännans kraftstation lades ned i samband med detta. 
 
Kommentar: Möjligen bör man besöka Gammkvarnforsen och se om det finns några synliga 
rester kvar av kvarnen från 1802 års karta. Även platsen för Storbrännans kraftstation längre 
uppströms kan besökas och eventuella lämningar dokumenteras. Några synliga rester efter 
dessa verksamheter har dock inte uppmärksammats varken i KiV eller åtgärdskarteringen. Det 
kan finnas spår kvar efter de verksamheter som fanns vid Villvattnets (Sörträskets) utlopp, men 
då troligen inte i vattendraget utan uppe på åkanterna.  
 
Mellan Kalvträsket och Villvattnet 
Åtgärdskarteringen har uppmärksammat fem sträckor där flottledskonstruktioner (utöver 
rensningar) finns. Enligt den bedömning som gjorts i karteringen har alla dessa sträckor, 
lämningar med möjligt kulturvärde (Isaksson 2014). På de bilder som tagits vid karteringen ser 
lämningarna mycket förfallna ut. 
 
Vid Smörselets utlopp har KiV registrerat en dammvall (nr 475) vilken troligen är samma som 
damminventeringens Smörseletdammen. Enligt beskrivningen är det vallarna på sidan om ån 
som finns kvar och dammkonstruktionen i strömfåran är bortriven. I damminventeringen står 
att den är helt utriven. I övrigt har rensningar, stenkistor, riskista, släntmur och en moring 
registrerats i KiV (nr 473-486). 
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Vid Åträskets utlopp finns en bro på en historisk karta från år 1895. Bron har troligen legat på 
ungefär samma plats som Åträskdammen (damminventeringen). Dammen är enligt 
damminventeringen helt utriven och på bilder från åtgärdskarteringen syns inga rester av 
någon form av dammkonstruktion. Vid Åsen uppströms från Åsträsket finns på historiska 
kartor från åren 1799-1905, broar i anslutning till dåtida vägar över ån. På dagens karta finns 
inga broar utritade, men på terrängskuggningskarta finns antydan till vägar på ungefär samma 
platser som på de historiska kartorna.  
 
Enligt en förteckning från 1821 fanns i Åsen vid Sikån, två skvaltkvarnar sedan ”urminnes tid” 
(Gipe 1955). Någon närmare uppgift om kvarnarnas placering har inte hittats. 
 

 
Figur 22. Utsnitt över Villvattnet från historisk karta år 1901. 
 
Utöver de dammar som redan nämnts har ytterligare tre dammar registrerats i 
damminventeringen, Pelldammen, Efraimsdammen och Nybrännets damm. Av dessa finns 
inget kvar, förutom rester av stenkistor vid Nybrännets damm, som inte utgör något 
vandringshinder.  
 
I broinventeringen har en järnvägsbro (stålfackverk) från år 1892/1957 norr om Åsträsk, fått 
klassificeringen 2. Detta innebär att bron tillhör en kategori som i framtiden kan komma att bli 
föremål för kulturhistoriskt bevarande. 
 
Kommentar: Flottningslämningarna ser på bild (återställningskarteringen) förfallna ut. 
Möjligen finns några synliga lämningar kvar av vägbroarna vid Åsen. 
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Figur 23. Utsnitt ur historisk karta från år 1881 över Kalvträsk. 
 
Mellan Granträsket och Kalvträsket 
År 1821 fanns sex skvaltkvarnar i Kalvträsk vid Sikån (Gipe 1955). På historisk karta från 
1881 finns plats för kvarn och såg utritad på ungefär samma ställe som dagens kvarndamm är 
placerad (se figur 23). På kartan finns endast en byggnad utritad på norra sidan av ån. Om 
detta innebär att skvaltkvarnarna från 1821 inte längre fanns vid tillfället, eller att mindre 
byggnader inte ritades ut på kartan, är oklart. Skvaltkvarnarna i Kalvträsk var förlagda på 
södra sidan av Sikån, där det senare år 1919 anlades en kvarn med tillhörande bostad. På 
norra sidan av ån anlades år 1910 en såg (Hellder 1979). Driften av kvarnen lades ned år 1969 
och såldes, med tillhörande bostad, till en privatperson. År 1917 sattes Kalvträsk 
elektricitetsverk igång genom att en generator sattes in i sågen. Någon gång mellan åren 1920-
21 flyttades sedan generatorn till kvarnen. År 1945 lades kraftstationsdelen av kvarnen ned 
och generatorn såldes. År 1971 inrättades återigen en kraftstation i kvarnbyggnaden och 
anläggningen föreföll vara i drift fortfarande år 2012 då platsen dokumenterades i KiV (nr 
700). 
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Enligt förteckningen från 1821 fanns två skvaltkvarnar vid Sikån i Granträsk, vilka stått sedan 
”urminnes tider” (Gipe 1955). År 1880 uppfördes en ramsåg vid Granträskets utlopp, som var 
i drift fram till år 1920. Fem år senare byggdes på ungefär samma plats en ny såg. År 1932 
installerades en generator i sågbyggnaden, som försåg de fem gårdarna i Granträsk med ström. 
Sågen togs ur drift år 1960 och kraftstationen år 1964 (Hellder 1979). 
 
På historisk karta från år 1872 finns en damm/bro utritad på ungefär samma plats dagens 
damm vid Granträskets utlopp, samt ytterligare en bro ca 200 m längre nedströms.  
 
Inom sträckan finns tre dammar registrerade i damminventeringen, Kalvträsk sågdamm 
(Kalvträskdammen), Hällforsdammen och Granträskdammen. De två senare dammarna har 
fått en kulturhistorisk bevarandeprioritering i egenskap av välbevarade exempel på dammar 
från 1920-30 talet. I åtgärdskarteringen har alla tre dammarna pekats ut om definitiva hinder 
och åsikten är att de måste rivas ut helt eller delvis, alternativt så måste omlöp byggas vid 
Granträskdammen och Kalvträskdammen (Isaksson 2014).  
 
Kommentar: Dammarna bör dokumenteras ordentligt innan eventuella ingrepp blir aktuella.  
 

 
Figur 24. Översiktskarta med Tallån markerad i blått. 
 

Tallån 
Tallån ligger inom Skellefteå kommun och rinner mellan Tallträsket och Bygdeträsket. Ån är ca 
15 km lång och är ett källflöde till Rickleån via Bygdeträsket. Tallån blev allmän flottled år 
1907 efter avsyning (F.I. Flottledshandlingar 1899-1923) och avlystes år 1968. 
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I samband med inventeringarna i KiV (Granholm 2013) var den sammanlagda bedömningen av 
Tallån, att den hade låga kulturhistoriska värden. Orsaken till detta var bland annat att ån till 
stora delar påverkats av tidigare återställningsåtgärder. 
 
Mellan Tallträsket och Burträsket 
I Länsstyrelsens biotopkartering har två dammar (objekt id 437 och 504), ett skibord, två 
kilstensmurar, 6 släntmurar, 16 riskistor, 33 stenkistor och 29 rensningar registrerats. Den ena 
dammen (objekt id 504) hör till Forslidens kraftstation. På foto av den andra dammen (objekt 
id 437), som ligger närmare åns utlopp, syns inga tydliga dammkonstruktioner. En liten bit 
nedströms från objekt id 437 har KiV registrerat en kilstensmur (nr 554) som sammanfaller 
med en släntmur registrerad i biotopkarteringen (objekt id 585).  
 
I biotopkarteringen har några lämningar registrerats som annan och enligt beskrivning kan 
några av dessa vara rester efter såg/kraftverk (objekt id 99), kvarn (objekt id 118) och broar 
(objekt id 126, 140, 142 och 475).  
 
På historisk karta från åren 1806 och 1888 är en bro utritad en liten bit nedströms från 
Rönnbäcken. I Långforsen stod Rönnbäckens kraftstation (ibland även kallad Långforsens 
kraftstation), som togs i bruk år 1924 och lades ned år 1945 (Hellder 1979). Kraftstationen 
fortsatte dock att drivas ytterligare ett par år för privat bruk. En mer exakt placering av 
kraftverket har inte hittats men biotopkarteringens registrering, objekt id 99 (såg/kraftverk), 
kan vara lämningar efter kraftverket. En liten bit uppströms finns en damm registrerad i 
damminventeringen, Storliden nedre. Funktionen för denna damm är oklar men det är möjligt 
att den haft med kraftverket att göra. Enligt damminventeringen finns endast några stockar 
kvar av dammen. 
 

 
Figur 25. Ritning över vattenkraften i Tallån vid Forsliden (Hellder 1979). 
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I Storliden fanns en såg mellan 1890-1912 och vid sågdammen byggdes år 1918 en kraftstation 
som eldhärjades år 1942 (Hellder 1979). Det förefaller inte som om kraftstationen byggdes upp 
efter detta. Storlidens damm finns registrerad i damminventeringen och ligger i närheten av en 
plats på kartan med namnet Sågdammet. Möjligen sammanfaller kartnamnet med de 
lämningar som registrerats som skibord och möjlig kvarn i biotopkarteringen (objekt id 118-
119). På historiska kartor från åren 1787-1897 finns dammar/broar och en kvarn utritad vid 
Storliden, men dessa förefaller ha varit betydligt längre uppströms från platsen.  
 
Enligt en förteckning från år 1821 fanns Rotsjöns och Forslidens skvaltkvarn i Tallån vid 
Forsliden (Gipe 1955). År 1854 uppfördes en såg i Forsliden som var i bruk till år 1942 och år 
1870 byggdes en skvaltkvarn som var i bruk till år 1914-15. På samma plats som 
skvaltkvarnen uppfördes år 1927 ytterligare en såg som var i bruk till 1951 då den revs (se 
figur 25). Forslidens kraftstation uppfördes år 1922 och byggdes om år 1947. År 1957-58 
byggdes en helt ny kraftstation på samma plats som den gamla och efter skador orsakade vid 
vårfloden år 1970 byggdes kraftverket om på nytt. Samma år uppfördes ytterligare en 
kraftstation i Forsliden (Hellder 1979). År 2009 uppfördes en ny damm för kraftverket och i 
februari år 2018 ansökte Forslidens Energi om lagligförklaring av Forslidens vattenkraftverk 
(se bilaga 14).  
 
På historisk karta från år 1874 och 1917 finns platser för damm/bro och kvarn utritade i 
Forsliden. En bit längre nedströms finns på karta från år 1874 och 1903, en bro intill dagens 
vägbro. I biotopkarteringen har möjliga rester efter en gammal damm (objekt id 504) 
registrerats en liten bit nedströms från Forslidens kraftverksdamm. I damminventeringen 
påpakas att fallhöjden i kraftverksdammen är hög och att det kan ha varit ett naturligt 
vandringshinder även innan dammen anlades. 
 
Ytterligare två dammar finns registrerade i damminventeringen; Tallträskdammen vid 
Tallträskets utlopp och Brattforsdammen mellan Tallträsket och Forsliden. Tallträskdammen 
finns utritad på historisk karta från 1891 och det finns vattendomar från 1955-56 angående 
ombyggnation av dammen och dämningshöjder (se bilaga 12). Av Brattforsdammen finns 
endast rester av dammvallarna kvar på sidorna av ån (KiV nr 542 och biotopkarteringen 
objekt id 140).  
 
I KiV har, förutom det som redan nämnts, sex stenkistor, tre riskistor, en släntmur och två 
rensningar registrerats (nr 543-553). Flera av dessa lämningar sammanfaller med registreringar 
gjorda i biotopkarteringen. 
 
Kommentar: Rönnbäcken, Storliden och Forsliden bör besökas och eventuella kulturhistoriska 
lämningar dokumenteras och rapporteras in till FMIS. Även biotopkarteringens registrering av 
en damm närmare åns utlopp bör besökas, för att om möjligt avgöra om det är en damm eller 
någon annan typ av kulturmiljö. 
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Figur 26. Översiktskarta med Tvärån markerad i blått. 
 

Tvärån 
Tvärån är ca 14 km lång och rinner mellan Bjursjön och Rickleån inom Skellefteå och 
Robertsfors kommun. Troligen blev Tvärån allmän flottled år 1907 tillsammans med Rickleån, 
eftersom det var då som Rickleån avsynades och flottningsförening bildades. Tillsammans med 
Rickleån och flera andra biflöden avlystes Tallån år 1968. 
 
I Tvärån har tre dammar registrerats i damminventeringen; Stuphällsdammen, 
Orrbergsdammen och Bjursjödammen. Bjursjödammen är en regleringsdamm och Bjursjön 
fungerar som ett vattenmagasin till Rickleån. Stuphällsdammen har troligen varit en 
flottningsdamm som inte underhållits och rasat ihop helt. Nedströms från dammen ska det 
enligt damminventeringen finnas slussgolv i flera etager. Orrbergsdammen är en gammal 
kraftverksdamm och enligt uppgift byggdes kraftverket år 1919, på samma plats som det 
tidigare stått en skvaltkvarn (Hellder 1979). Intill dammen fanns även en spånhyvel fram till år 
1918-1919 (kvarnen var riven långt innan dess). Kraftstationen togs ur drift 1945. Enligt 
damminventeringen är Orrbergsdammen helt utriven. 
 
I en kulturhistorisk inventering av broar (Dalgård 1995) har en stålbalks bro från 1927 öster 
om Segerlund, fått klassificeringen 2. Det vill säga att bron tillhör en kategori som i framtiden 
kan bli föremål för kulturhistoriskt bevarande.  
 
På bilder från Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i Skellefteå så finns det sträckor i Tvärån som 
blivit stenskodda i samband med flottningen (se figur 27). 
 
Kommentar: I KiV gjordes endast ett kort nedslag vid Tvärån, ingen ytterligare inventering har 
genomförts därefter. Eftersom ingen omfattande kulturhistorisk inventering, biotopkartering 
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eller åtgärdskartering förefaller ha genomförts sedan tidigare i Tvärån, så bör så mycket som 
möjligt av vattendraget kontrolleras och eventuella forn- och kulturlämningar registreras.  
 

 
Figur 27. Bild från Tvärån. Foto: Ann-Kristin Unander. 
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Figur 28. Översiktskarta med Lugnbäcken markerad i blått. 
 

Lugnbäcken 
Lugnbäcken är ca 8 km lång och rinner mellan Trångatjärnen och Rickleån inom Robertsfors 
kommun. 
 
I damminventeringen finns tre dammar registrerade i Lugnbäcken, Norrforsdammen 
nedströms, Gräsdammen vid Norrfors och Trångatjärndammen. Enligt registreringarna är 
Trångatjärndammen och Gräsdammen helt eller delvis utrivna och utgör inte längre något 
vandringshinder. Norrforsdammen är också raserad men har sättar och slussgolv kvar som 
troligen kommer att behöva åtgärdas vid återställning. 
 
Kommentar: Eftersom ingen kulturhistorisk inventering eller biotopkartering förefaller ha 
genomförts sedan tidigare, så bör så mycket som möjligt av Lugnbäcken kontrolleras och 
eventuella forn- och kulturlämningar registreras. 
 
 

 

  



37 
 

Referenser 
 
Borgegård, Lars-Erik. Tjärhanteringen i Västerbottens län under 1800-talets senare hälft. 
Kungl. Skytteanska Samfundets handlingar No 12 1973. Umeå. 1973. 
 
Dalgård, Kristina. Broar i Västerbottens län en kulturhistorisk inventering. Länsstyrelsen 
Västerbotten meddelande 13 1995. Umeå. 1995. 
 
Ekman, Sven. Norrlands jakt och fiske. Två förläggare bokförlag. Umeå. 1983 
 
Eriksson, Karin och Åsander, Karl-Ivar. Robertsfors bruk. Länsstyrelsen Västerbottens län 
meddelande 5. Umeå. 1979. 
 
Fahlgren, Karl (red). Bygdeå sockens historia på uppdrag av socknens kommunalfullmäktige. 
Botnia. Umeå. 1963. 
 
Gipe, Jonas. Burträsk: en sockenkrönika fram till omkring 1870. Almqvist & Wiksell. Uppsala. 
1955. 
 
Granholm, Nina. Kulturmiljöer i vatten, ett kunskapsunderlag om flottningslämningar, 
kraftstationer, kvarnar och sågar i Västerbottens län. Länsstyrelsen Västerbottens meddelande 
5 2013. Umeå. 2013. 
 
Hellder, Ivar. Skellefteregionens elektrifiering. Skellefteå kraftverk. Skellefteå. 1979. 
 
Holm, Lena. Rapport över kulturhistorisk inventering av områdena runt planerad 
kraftverksbyggnad, Älglund och Åselestupet, vid Rickleån, Bygdeå sn, Robertsfors kn. 
Västerbottens museum. Umeå. 1983. 
 
Holmqvist, Daniel. Åtgärdskartering av flottledsrensningar längs Rickleån. Kvarnforsen, 
Överklinten-Kryddgårdsforsen 14-16 oktober 2015. Ume/Vindelälvens Fiskeråd. Lycksele. 
2015. 
 
Isaksson, Malin. Förslag till flottledsåterställning i Risån, Rickleåns avrinningsområde. 
Skellefteå kommun Fritidskontoret. Skellefteå. 2014. 
 
Isaksson, Malin. Förslag till flottledsåterställning i Sikån, Rickleåns avrinningsområde. 
Skellefteå kommun Fritidskontoret. Skellefteå. 2014. 
 
Johansson, Lage. Västerbottens industrihistoriska arv Inventering av industrimiljöer 
i Västerbottens län 2000–2003. Tryck: sdsssss. 2004.  
 
Nilsson, Edgar. Historien om en å. CeWe-förl./CeWe-pool. Bjästa. 1981. 
 
Törnlund, Erik. Flottningen dör aldrig, bäckflottningens avveckling efter Ume- och Vindelälven 
1945-1970. Umeå Studies in Economic History Nr 27/2002. Umeå Universitet. Umeå. 2002. 
 
Törnlund, Erik. Historiska dammar i våra levande sjöar och vattendrag. Länsstyrelsen 
Västerbotten meddelande 5 2008. Umeå. 2008. 
 
Törnlund, Erik. Flottningslämningar i Västerbottens län. Länsstyrelsen Västerbotten 
meddelande 1 2006. Umeå. 2006. 
 



38 
 

Vennman, Tommy. Damminventering i Västerbottens län 2003. Ett led i arbetet mot 
miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag”. Länsstyrelsen Västerbotten meddelande 8 2004. 
Umeå. 2004. 
 
Ågren, Per-Uno (red). Tidskriften Västerbotten 1-2. UTAB. Umeå 1976. 
 
Överklintens cirkel. Överklinten i äldre och nyare tid. Överklinten. 1980. 
 
Otryckta källor 
 
Folkrörelsearkivet Umeå, Flottningsarkivet Arkivnummer F10, Rickleå Flottningsförening 
kapsel F.I. Flottledshandlingar, F.II. Historiker (se förteckning bilaga 4) 
 
Förteckning från Umeå Tingsrätt över Vattendomar gällande Rickleåns allmänna flottled. 
Utskriven 2017-08-17. (se bilaga 9-12) 
 
Lantmäteriets hemsida https://www.lantmateriet.se/ . Öppna data. Vägkartan, Sverigekartan, 
Historiska kartor och historiska ortofoton, den senare även på sidan https://kartbild.com/  
 
Svensk författningssamling, Sveriges riksdags hemsida https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/?doktyp=sfs 2017-11-30. 
 
Muntliga uppgifter 
 
Joelsson, Jeanette. Arkeolog vid Samhällsutvecklingsenheten, Länsstyrelsen Västerbotten. 2017. 
 
Unander, Ann-Kristin. Skogskonsulent vid Skogsstyrelsen Skellefteå. 2017. 
 
Bilder 
 
“Kvarn,” Västerbottens museum, hämtad 20 april 2018, 
https://samlingar.vbm.se/items/show/101519. 

“Kvarn,” Västerbottens museum, hämtad 26 juli 2018, 
 https://samlingar.vbm.se/items/show/95447 
 
“Kraftstation,” Västerbottens museum, hämtad 20 april 2018, 
https://samlingar.vbm.se/items/show/96402 
 
  

https://www.lantmateriet.se/
https://kartbild.com/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/?doktyp=sfs
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/?doktyp=sfs
https://samlingar.vbm.se/items/show/101519
https://samlingar.vbm.se/items/show/95447
https://samlingar.vbm.se/items/show/96402


39 
 

Bilagor 
Bilaga 1 Tabell Kulturmiljöer från historiska kartor 
 
Bilaga 2 Tabell FMIS registreringar inom 100 m från vattendrag 
 
Bilaga 3 Tabell Skog och Historia registreringar inom 100 m från vattendrag 
 
Bilaga 4 Förteckning över arkivmaterial för Ricklelåns flottningsförening 
 
Bilaga 5 Avskrift ur protokoll från 1899 angående Överklintens kvarn 
 
Bilaga 6 Historiker från Flottningsarkivet 
 
Bilaga 7 Utsnitt ur protokoll angående Risåkanalen, år 1914 
 
Bilaga 8 Utsnitt ur utslag för allmän flottled i Risån år 1914 
 
Bilaga 9 Förteckning över vattendomar, Rickleån 
 
Bilaga 10 Förteckning över vattendomar, Risån 
 
Bilaga 11 Förteckning över vattendomar, Sikån 
 
Bilaga 12 Förteckning över vattendomar, Rickleån och Tallån 
 
Bilaga 13 Deldom angående vattenreglering år 1954, Robertsfors aktiebolag 
 
Bilaga 14 Kungörelse angående Forslidens kraftstation 
 
Bilaga 15 Avskrift av protokoll vattendomstolens sammanträde år 1929 angående 

Valbrännforsens kraftstation 
 
Bilaga 16 Förord, innehållsförteckning, historiker mm från Robertsfors AB: 

arkivinventering 1980 



Kulturmiljöer historiska kartor BILAGA 1

Id nr Vattendrag Lantmäteristyrelsen År Lantmäterimyndigheten År Kommentar
1 Rickleån Bygdeå socken Rickleå nr 1‐6 1811 Bro och gammal landsväg i Rickleå

1, 2, 51 Rickleån Bygdeå socken Rickleå nr 1‐6 1788

Kvarn i Laxbacksforsen och bro, landsväg och ytterligare laxgård, 

brygga eller damm i Rickleå.

1 Rickleån Bygdeå socken Rickleå nr 1‐6 1785 Bro och gammal landsväg i Rickleå

1, 51, 52, 53 Rickleån Bygdeå socken Rickleå nr 1‐6 1760 Troligen kvarnar i Laxbacksforsen och bro och landsväg i Rickleå

1, 53, 54 Rickleån Bygdeå socken Rickleå nr 1‐6 1698 Kvarnar i Laxbacksforsen och bro och landsväg i Rickleå

3, 4, 5 Rickleån Bygdeå socken Rickleå nr 1‐6 1685 Väg, bro och laxgård?

1 Rickleån 24‐BYG‐236 1908

Bro över ån i Rickleå, möjligen på samma plats som från 1811 och 

bakåt.

1 Rickleån 24‐BYG‐1623 1785 Landsväg och bro Rickleå

1 Rickleån 24‐BYG‐422 1857 Landsväg och bro Rickleå

6, 55, 85 Rickleån Bygdeå socken Edfastmark 1‐6 1749

Egen karta från 1749 över Isakfäboda och Antfäboda med kvarn 

och bro i Isakfäboda. Två kvarnar där bruket är?

6 Rickleån Bygdeå socken Edfastmark 1‐6 1789 Karta över Robertsfors bruk och troligen Isakfäboda med bro

6, 9‐14, 58‐60 Rickleån Bygdeå socken Edfastmark 1‐6 1892

Bro i Johannesforsen samma plats som bro på karta? Robertsfors 

bruk och damm vid Glasbruket (dagens karta). Järnväg till bruket 

och damm i Fredriksfors. Damm i Isakfäboda och stenkistor?

7 Rickleån Bygdeå socken Överklinten nr 1‐10 1787

Bro över ån. Svårplacerad men dagens vägstumpar kanske är en 

fingervisning?

7 Rickleån Bygdeå socken Överklinten nr 1‐10 1793

Bro över ån. Svårplacerad men dagens vägstumpar kanske är en 

fingervisning?

7, 56 Rickleån Bygdeå socken Överklinten nr 1‐10 1820

Bro över ån. Svårplacerad men dagens vägstumpar kanske är en 

fingervisning? Byggnad ut i vattnet på ungefär samma plats som 

kvarnen idag.

7, 8, 56 Rickleån 24‐BYG‐436 1850

Kvarn och bro i Överklinten, ungefärlig plats. Bro över ån utanför 

Överklinten svårplacerad.

8, 57 Rickleån 24‐BYG‐4 1888 Kvarnplats i Överklinten

7, 8 Rickleån 24‐BYG‐173 1905 Kvarnplats i Överklinten och bro

61 Rickleån 24‐BYG‐615 1925 Bro i Älglund på samma ställe som nu.

15 Rickleån Burträsk socken Bygdsiljum nr 1‐12 1771 Bro vid Nyliden

62 Rickleån 24‐BUT‐362 1908 Bro vid Bygdsiljum

16, 17, 62 Rickleån 24‐BUT‐464 1840

Damm och bro, kvarn och ? Plus läge för gammal masugn (se RAÄ 

Burträsk 196:1).

Tallån Burträsk socken Blisterliden östra nr 1 1819 Inget

18, 63 Tallån 24‐BUT‐700 1806 Väg och bro över ån, se nedan

63 Tallån 24‐BUT‐21 1888

Bro över ån, ungefärlig placering och bit av väg mellan Norrliden 

och Burträsk kyrka

63 Tallån 24‐BUT‐319 1908

Bro över ån, ungefärlig placering och bit av väg mellan Norrliden 

och Burträsk kyrka

64 Tallån Burträsk socken Storliden nr 1 1787 Kvarn

65‐67 Tallån 24‐BUT‐68 1897 Två broar och en damm

19, 20, 68‐69 Tallån 24‐BUT‐465 1874 En bro och en damm/bro. Uträtning av ån?

69 Tallån 24‐BUT‐168 1903 Bro. Uträtning av ån?

70 Tallån 24‐BUT‐646 1917 Damm Kvarn?

71 Tallån 24‐BUT‐29 1891 Damm vid Tallträsket

72, 73 Sikån 24‐BUT‐524 1872

Damm och bro i Granträsk på samma ställe som nu. Ytterligare 

en bro nedströms som möjligen syns på laser.

72, 73 Sikån 24‐BUT‐261 1904 Damm och bro i Granträsk

84 Sikån 24‐BUT‐495 1881

Kvarn och sågplats på samma ställe som idag? Idag är byggnader 

på vänstersida (uppströms) och på kartan på höger sida.

21, 74 Sikån 24‐BUT‐60 1895 Väg och bro över ån + ytterligare en bro (damm?)

21, 74 Sikån 24‐BUT‐235 1905 Bro/damm som på 1895 års karta

22 Sikån 24‐BUT‐293 1905 Väg och bro över ån

75 Sikån Burträsk socken Villvattnet nr 1‐14 23 1777 Väg och bro på samma plats som idag till ön i sjön

76, 77 Sikån Burträsk socken Villvattnet nr 1‐14 23 1787 Broar och väg över ön i Villvattnet + damm (?) längre nedströms

75 Sikån Burträsk socken Villvattnet nr 1‐14 23 1793 Samma som 1777

21 Sikån Burträsk socken Villvattnet nr 1‐14 23 1799 Väg och bro över ån norr om Åsträsket

75 Sikån 24‐BUT‐63 1896 Bro/damm på ungefär samma plats som 1787 och 1777

23, 24 Sikån 24‐BUT‐94 1901 Damm och intilliggande bro, svårplacerad

78 Sikån Burträsk socken Storbäcken nr 1 1802 Kvarn, Gammkvarnforsen på kartan

25, 79, 80 Risån 24‐BUT‐474 1856

Damm och väg vid Risåtjärn nedom Risåkanal. Damm, väg 

kvarn/såg? Andersfors

25, 79, 80 Risån 24‐BUT‐967 1862 Samma som ovan

25, 79, 80 Risån 24‐BUT‐475 1884 Samma bro/väg vid Risåtjärn som 1856

81 Risån 24‐BUT‐437 1911 Väg och bro vid Göksjön

82 Risån 24‐BUT‐5 1888 Damm/bro vid Kvarnforsen

83 Risån 24‐BUT‐38 1892 Bro/väg



FMIS registreringar inom 100 m från vattendrag Bilaga 2

Raä nr Lämningstyp Beskrivning Vattendrag
Burträsk 195:1 Skärvstensförekomst Borttagen i sambandmed dammbygge Rickleån

Burträsk 196:1 Hyttlämning Masugn uppförd 1641?, plats för Rickleån

Burträsk 202:1 Fyndplats Håleggad skifferyxa inlämnad som gåva 1921 Rickleån

Burträsk 43:1 Boplats Stenåldersboplats, fyndplats för ett 20‐tal yxor Rickleån

Bygdeå 135:1 Fångstgrop En fångstgrop registrerad 1983? Rickleån

Bygdeå 138:1 Boplats Ytobjekt i skogsbilväg Rickleån

Bygdeå 139:1 Boplats Åkermark Rickleån

Bygdeå 140:1 Boplats I kanten på en sandtäkt Rickleån

Bygdeå 146:1 Boplats Punktobjekt i raskant Rickleån

Bygdeå 147:1‐2 Boplats och kolbotten Boplatsmaterial i stig Rickleån

Bygdeå 200:1 Fyndplats Skiffermejsel och spjutspets i skiffer mm Rickleån

Bygdeå 259:1 Bytomt/gårdstomt Inprickat från 1685 års karta Rickleån

Bygdeå 260:1 Bytomt/gårdstomt Inprickat från 1685 års karta Rickleån

Bygdeå 278:1 Färdväg Robertsfors bruk Rickleån

Bygdeå 317:1 Tjärdal Rickleån

Bygdeå 39:1 Hyttlämning Robertsfors bruk Rickleån

Bygdeå 40:1 Hammare/smedja Robertsfors bruk Rickleån

Bygdeå 41:1 Hammare/smedja Robertsfors bruk, Fredriksfors Rickleån

Bygdeå 452:1 Övrigt Kilstensmur även i Kulturmiljöer i vatten Rickleån

Bygdeå 54:1 Boplats Vid Isakfäboda Rickleån

Bygdeå 561 Flottningsanläggning Rickleån

Bygdeå 562 Flottningsanläggning Rickleån

Bygdeå 563 Flottningsanläggning Rickleån

Bygdeå 564 Kolningsanläggning Rickleån

Bygdeå 565 Flottningsanläggning Rickleån

Burträsk 128:1 Härd Sikån

Burträsk 139:1 Fångstgropssystem 11 fångstgropar Sikån

Burträsk 140:1 Kemisk industri Tjärdal Sikån

Burträsk 154:1‐3 Kemisk industri Tjärdal Sikån

Burträsk 161:1 Fångstgropssystem 10 fångstgropar Sikån

Burträsk 162:1‐2 Kemisk industri Tjärdal Sikån

Burträsk 163:1 Härd På kartan står Lappstuguforsen Sikån

Burträsk 163:2 Skärvstensförekomst På kartan står Lappstuguforsen Sikån

Burträsk 164:1 Kemisk industri Tjärdal Sikån

Burträsk 170:1‐2 Kemisk industri Tjärdal Sikån

Burträsk 10:1 Fångstgropssystem 17 fångstgropar Risån

Burträsk 11:1‐3 Fångstgropar 3 fångstgropar Risån

Burträsk 12:1‐3 Fångstgropar 3 fångstgropar Risån

Burträsk 13:1‐3 Fångstgropar 3 fångstgropar Risån

Burträsk 14:1 Fångstgropssystem 6 gropar Risån

Burträsk 2:1 Fångstgropssystem 17 fångstgropar Risån

Burträsk 33:1 Boplats Inprickning från rapport, ingen beskrivning Risån

Burträsk 34:1 Boplats Inprickning från rapport, ingen beskrivning Risån

Burträsk 36:1 Boplats vid Yttre Åträsket Risån

Burträsk 37:1 Boplats Vid Brännvattnet Risån

Burträsk 38:1 Boplats Vid Brännvattnet Risån

Burträsk 39:1 Boplats Vid Brännvattnet Risån

Burträsk 8:1 Obestämbar Uppgift om begravnings plats för drunknad (Dödmantjärnen) Risån

Burträsk 9:1 Fångstgropssystem 4 fångstgropar Risån



Skog och Historia registreringar inom 100 m från vattendrag BILAGA 3

Id nr Lämningstyp Vattendrag
3004753 Kolbotten Rickleån

3005453 Kolbotten Rickleån

3005468 Kolbotten Rickleån

3005532 Kolbotten Rickleån

3005536 Kolbotten Rickleån

3005566 Kolbotten Rickleån

3005588 Kolbotten Rickleån

3005615 Kolbotten Rickleån

3005616 Kolbotten Rickleån

3005625 Fångstgrop Rickleån

3005718 Kolbotten Rickleån

3006258 Kolbotten Rickleån

3006265 Kolbotten Rickleån

3006358 Kolbotten Rickleån

3006364 Kolbotten Rickleån

3007483 Kolbotten Sikån

3007484 Kolbotten Sikån

3007486 Tjärdal Sikån



Bilaga 4
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Utdrag ur protokoll, hållet å urtima 

ting med-Bygdeå tingslag vid syneförrätt

ning vid Rickleån,i ö.tve:rkli-ntens by 

följande dagar år 1899. 

-------.-.-·-·-·-=-·-·-·-·-·-=-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· =·-·-··-·•-· =·=·-

Den 25 juli 1899. 

=:=:=:= fattade Härads-Rätten under enskild öfverläggning följande 

därpå offentligen afsagda 

utslag. 

Häradsrätten, som finner hinder ej möter för sökanderne att i en

lighet med deras begäran få å den kvarnplats vid Riokleån, som vid 

laga skifte af Öfverklintens by afsatt för sådant ändamål uppföra en 

kvarn till allmänt begagnande, pröfvar med anledning af hvad i målet 

förekommet skäligt fastställa, att dervid den nu befintliga dB.Illilen 

skall bibehållas oförändrad och vara inrättad, såsom den för närvarande 

finnes med afseende å slussarnas antal, storlek ooh djup samt damm -

luckornas antal, ehuruväl dock 1 enlighet med parternas öfverenskommelse 

den nedom dammen befintliga stenarmen får flyttas, så att dess utgångs

punkt blifver närmaste intill densamma belägna stenkista; samt att 

vattnet ej får högre uppdämmas än i jäml:lhöjd med det oärke, som uti 

den ofvan damruen befintliga jordfasta stenen, sedan detta utslag vun

nit laga kraft, skall inhuggas i jämnhöjd med midt emot belägna aluss

tröskelns öfre kant, och hvilket märke genom Kommissionslandtmätaren 

Hedman provisoriskt inhuggits, men att under tiden från 1 oktober ett 

år till påföljande 1 maj vattnet får genom insättande af plankor 1 

de lägre slussöppningarna uppdämmas sex tiondels meter öfver ofvan -

nämnda märke, på hvilken punkt ett liknande märke skall såsom ofvan 

omtalats inhuggas, finnande Härads - Rätten vid det till protokollet 

antecknade förhållandet med a.fseende å den å dammen befintliga för 

byn gemensrui..ma skvaltkvarnens tillkomst, sökandenas yrkande rörande 

denna kvarn ej kunna till någon dess åtgärd föranleda, liksom Härads

Rätten äfven, då ej visats, att kungsådra finnes i vattendraget, lem

nar kronoombudets derom gjord yrkande utan afseende. Kostnaden för 

Härads-Rättens sammanträde ooh arvodet At Rättens sakkunniga biträde 

och till kronoombudet skola gäldas af sökanderna, hvilka i sådant af

seende skola utgifva till Rättens ordförande 86 kronor 80 öre, till 

nämndens ledamöter tillhopa 130 kronor 86 öre, nemligen till Högström 

19 kronor 80 öre, till Jakobsson 21 kronor 60 öre, till Säfsten 
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UMEÅ TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

KUNGÖRELSE 

2018-02-19 

Aktbilaga 19 

Mål nr 

M 3010-16 Domare 2:3 

Anges vid kontakt med domstolen 

Dok.Id 295183 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 

Box 138 

901 04 Umeå 

Nygatan 45 090-17 21 00 090-77 18 30 måndag–fredag 

08:30–16:30 E-post: mmd.umea@dom.se

www.domstol.se

Ansökan om lagligförklaring och tillstånd till vattenverksamhet avseende avledande 

av vatten m.m. vid Forslidens vattenkraftverk i Tallån, Skellefteå kommun 

Vid Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Forsliden Energi ansökt om 

lagligförklaring av Forslidens vattenkraftverk, tillstånd enligt miljöbalken i efterhand till 

renoveringsarbeten i intags- och regleringsdamm, tillstånd att bibehålla befintlig 

maskinutrutrustning och genom turbinen avleda en vattenmängd om 1,7 m
3
/s samt att få

bygga fisk- och flyktvägar m.fl. åtgärder, allt i Tallån, Skellefteå kommun. Verksamheten 

uppges beröra fastigheterna Skellefteå Burträsks-Forsliden 1:6, 1:7, 1:9, 1:19 och 2:1 samt 

två outredda samfälligheter. En miljökonsekvensbeskrivning har getts in.  

Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska framställas 

skriftligen till Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 138, 901 04 Umeå eller via 

e-post mmd.umea@dom.se senast den 22 mars 2018. Domstolens målnummer M 3010-16

ska anges. Eventuella yrkanden om ersättning framställs helst skriftligen inom samma tid

och senast vid domstolens kommande huvudförhandling. Domstolen får avvisa senare

framställda yrkanden om de inte har föranletts av iakttagelser vid syn eller av andra

omständigheter som förekommit vid huvudförhandlingen.

Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolens kansli och hos aktförvararen 

Sven Öberg, Rotsjön 28, 937 95 Burträsk, tfn 0914-510 43.  

Kallelser och andra meddelanden införs i Norran. 

Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen 
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