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Långmyrforsen

A) Log driving on Korvbäcken,
1926 and B) Bjursjö dam on
Tvärån. They were both part
of the Rickleån system of
floatways.

Berglund
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Lappstuguforsen

Åbroforsen
Torrbergsliden
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Dödmanforsen

Storbrännan
Småängesforsen
Gammängesforsen
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Flottarstigen är totalt 20 km lång. Det tar
ungefär 1 timme att gå 4 km i sakta mak.

Risån

Gammåker

Gammkvarnforsen

The Log Drivers’ Trail is 20 km long in all. It takes
about an hour to walk 4 km at a leisurely pace.

Andersfors

Storbäcken
Storuddforsen

Långmyrforsen–Trollströmmen: 1,6 km
Långmyrforsen–Lappstuguforsen: 1,3 km

Koforsen

Lappstuguforsen–Åbroforsen: 1,5 km
Åbroforsen–Dödmanforsen: 1,4 km
Dödmanforsen–Gammängesforsen: 2,8 km

Sikforsen

Gammängesforsen–Storuddforsen: 4,2 km

Siknäs

Storuddforsen–Sikforsen: 3,3 km

Sikån

Sikforsen–väg 364: 3,4 km

Tallträsket

Rotsjön
Återställningen av
Åbroforsen 2019.

Tallån

Holmliden

Avaborg
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Väg 364

Restoration of
Åbroforsen, 2019.

Forsliden

Västbyn

Stora Bygdeträsket
Du är här
You are here
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Fångstgropssystem
Trapping pits

Väg till Sikån och Flottarstigen
Road to Sikån and Log Drivers’ Trail
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Slåtterladan vid Storbäcksängena
The hay barn at Storbäcksängena
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Flottarkojan och återställningen av Dödmanforsen
Log driver’s hut and the restoration of Dödmanforsen

Flottarstigen går över åsar, raviner och
hedar längs Sikåns norra strand.
Längs stigen finns informationsskyltar
som berättar om både kulturhistoria och
återställningen av Sikån.
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Tjärdalar och återställningen av Åbroforsen
Tar kilns and the restoration of Åbroforsen
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Samisk boplats vid Lappstuguforsen
Sámi dwelling site at Lappstuguforsen

The Log Drivers’ Trail runs along ridges, ravines
and moors on the north bank of Sikån.
Along the trail there are interpretive boards
about the heritage and the restoration of Sikån.
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Återställningen av Långmyrforsen
Restoration of Långmyrforsen

Rastplats
Rest area

7

Återställningen av Trollströmmen
Restoration of Trollströmmen

Öring Trout

Harr Grayling

Sik Lavaret
Mört Roach

Abborre

Perch

Stensimpa

Bullhead
Gädda Pike
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At the end of the 19th century, sawn wood was
Sweden’s biggest export. Effective systems of floatways
to transport the logs were therefore important. The logs
were floated down Sikån, Risån and Tallån into Rickleån
and on to industries in Robertsfors. Time-saving was
considerable once the streams had been made into
floatways – it took a year instead of as long as five years
to transport the logs from the source streams. Log
driving on Rickleån ended in 1961.

Åren 2018–2020 lät Skellefteå kommun återställa
Sikån mellan Stora Bygdeträsket och Kalvträsket,
18 km uppströms Villvattnet. Totalt handlade
det om 7 300 meter vattenledssträcka fördelat
på 34 områden. Sikån har nu återfått sina lek-,
uppväxt- och övervintringsplatser så att fisk som
öring och harr ska kunna komma tillbaka. Målet
med återställningen är att återskapa ett naturligt
vattendrag med biologisk mångfald i och kring
vattnet. Och att vi på land får en å för rekreation.

In the years 2018-2020, Skellefteå Municipality restored
Sikån between Stora Bygdeträsket and Kalvträsket, 18
km upstream of Villvattnet. In all, this involved 7,300
metres of floatways in 34 areas. Sikån now again has its
breeding, nursery and wintering grounds, so that fish
such as trout and grayling are able to return. The goal
of restoration is to recreate a natural watercourse with
biodiversity in and around the water, and for us land
dwellers to have a stream for recreation.

Flottlederna skulle vara så raka som möjligt och
utan hinder. Grund och stora block sprängdes bort,
sidofåror blockerades och bottnar rensades. Man
byggde murar och stenkistor som styrde timret
rätt och dammar som spolade i väg det när vattnet
släpptes ut. Men det som var bra för flottningen
var desto sämre för fisk och andra vattenlevande
arter. Vattendragen blev smalare och grundare,
variationen minskade, strömhastigheten ökade så
att grus och småsten spolades bort. Dammar blev
hinder och hela ekosystemet påverkades negativt.
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Fotot till vänster visar Trollströmmen som flottled. 1) En stenarm
stängde den 2) ursprungliga huvudfåran och en 3) ny hade
sprängts fram. Fotot till höger visar forsen efter återställningen.
Den röda pricken orienterar dig i bilderna.

Elritsa Minnow

		 Today, Sikån in most respects flows like the
natural stream it once was. It has been restored
after the major impact of log driving, so that fish
and other water living species can again find their
habitats. One goal is to bring back the trout.

I slutet av 1800-talet var sågat timmer Sveriges
viktigaste exportvara. Effektiva flottledssystem som
transporterade timret var därför viktiga. På Sikån,
Risån och Tallån flottades timret till Rickleån och
vidare till industrin i Robertsfors. Tidsvinsten blev
stor sedan åarna förändrats till flottleder – det tog
ett år i stället för upp till fem att få ner timret från
källflödena. Flottningen i Rickleån upphörde 1961.
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Sikån

A) Flottning i Korvbäcken
1926 och B) Bjursjödammen
i Tvärån. Båda ingick i
Rickleåns flottledssystem.

Sikån flyter numera fram nära nog som den
naturliga å den en gång var. Den har återställts
efter flottningens stora åverkan så att fisk och
andra vattenlevande arter åter kan finna sina
livsmiljöer. Ett mål är att få tillbaka öringen.

Fiskarter i Sikån

		Fish species in Sikån

Rikligt förekommande:
• Gädda (Esox lucius))
• Abborre (Perca fluviatilis)
• Mört (Rutilus rutilus)
• Stensimpa (Cottus gobio)
• Elritsa (Phoxinus phoxinus)

Abundant:
• Pike (Esox lucius)
• Perch (Perca fluviatilis)
• Roach (Rutilus rutilus)
• Bullhead (Cottus gobio)
• Minnow (Phoxinus phoxinus)

Sällsynta:
• Harr (Thymallus thymallus)
• Sik (Coregonus maraena)
• Öring (Salmo trutta)

Rare:
• Grayling (Thymallus thymallus)
• Lavaret (Coregonus maraena)
• Trout (Salmo trutta)

The floatways were to be as straight as possible and
free from obstacles. Shallows and large boulders were
blasted away, tributaries were blocked and stream
beds cleared. Walls and stone caissons were built to
steer the logs in the right direction, and dammed-up
reservoirs that flushed them downstream when the
water was released. But what was good for log driving
was much worse for fish and other water living species.
The watercourses became narrower and shallower,
biodiversity decreased; the current became stronger
so that gravel and small stones were washed away.
Dams became obstacles and the entire ecosystem was
negatively impacted.
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Villvattnet

Upplev Sikån från Flottarstigen!

The photograph on the left shows Trollströmmen as a floatway. 1) A
stone pier closed off the 2) original main current and a 3) new one
had been blasted. The photograph on the right shows the rapids after
restoration. The red spot helps you find your bearings in the pictures.

Runtom i Sverige återställs flottledsrensade vattendrag.
I Västerbottens län har det pågått sedan början av 2000-talet.
Syftet med Sikåns återställning är att skapa förutsättningar
för att uppnå EU:s ramdirektiv för vatten med ”god ekologisk
status” i Rickleåns samtliga vattensystem. Där ingår bl. a.
även närbelägna Risån och Tallån. Rickleån rinner från Stora
Bygdeträsket förbi Robertsfors och mynnar i havet i Rickleå.
Skyltarna längs Sikån är utplacerade av Stora Bygdeträskets
FVO, övriga samarbetspartners och finansiärer är:
Samverkansprojekt

Rickleån
Stora Bygdeträskets FVO

