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Världen har förändrats.

Jag ser det i vattnet.

Jag känner det i jorden, 

Jag märker det på doften.

Mycket av det som en gång fanns, är förlorat,

för att ingen nu levande minns.

 J.R.R. Tolkien
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De tusen sjösänkningarnas land 

Förord

Världen behöver leende människor i en frisk miljö, för mycket lång tid framåt. 
Ungefär så skulle jag personligen vilja sammanfata tankarna bakom begreppet 
hållbarhet. Et ohållbart samhälle är å andra sidan - just det – fullkomligt 
ohållbart! Frågan för de lesta är därför knappast om, utan istället hur vi ska 
uppnå hållbarhet. Och enligt min erfarenhet är det just när vi kommer dit - till 
hur - som vi stöter på problem. 

At frågan om hur är avgörande för framtiden, råder det dock otast inte heller 
någon större tvekan om. Gör vi fel, kör samhället troligen fast i ohållbarheten, 
som i sin tur leder till successiv – eller plötslig – förstörelse av rikedomar som 
framtiden troligen skulle hat stor nyta av. 

I den föreliggande rapporten visas at sänkta sjöar ota kan betraktas som just 
ohållbara system, etersom de i många fall förändras snabbt mot något som inte 
liknar sjöar överhuvudtaget. Å andra sidan är de sänkta sjöarna också et 
mycket bra exempel på system, som av allt at döma har potential at vara 
hållbara på mycket lång sikt. Ja, faktiskt troligen mer hållbara än et icke-sänka 
sjösystem – etersom en sjösänkning som förvaltas på et klokt sät, kan gynna 
både sjöns och människans långsiktiga överlevnad.  

Hur det skulle kunna gå till at uppnå et hållbart samhälle som inkluderar 
hållbara sjöar, kan du som läsare få ledtrådar till i den föreliggande rapporten. 
Det är dock knappast en helt och hållet lätsmält sammanställning, och inte 
heller någon färdig manual. Snarare har det kommit at bli en skiss på et antal 
fundamenta som borde beaktas i de framtida hållbara ”samarbetsavtalen” mellan
människor och sjöar i norra Norrland. Inte desto mindre inns också et antal 
ganska konkreta exempel (i rapportens resultatdel) på hur nuläget ser ut i sänkta
sjöar, och vilka konsekvenser som nivåhöjningar skulle kunna medföra. De 
intressegrupper som berörs av just dessa sjöar hoppas jag ska kunna använda 
innehållet i rapporten som en utgångspunkt för fortsat arbete. 

Jag ska också erkänna at de sänkta sjöarna i sig själva kan ha blivit en oavsiktlig
målgrupp för texten. Sjöar är, så at säga, läta at falla pladask för. Genom at jag
har en viss medvetenhet om riskerna med det, bedömde jag at min relation till 
de sänkta sjöarna borde förklaras i et separat eterord. 

Innan du eventuellt når fram ända dit, vill jag passa på at önska en 
tankeväckande lässtund, och avslutningsvis be dig, kära läsare, om en liten 
tjänst: Hör av dig till mig om du har synpunkter rapportens innehåll. Det kan 
gälla allt från sådant som du tycker har missuppfatats, till förslag på 
fördjupningar, ändringar eller obesvarade frågeställningar. Jag är mycket 
intresserad av at fortsäta dialogen och at höra mer om just dit perspektiv på 
de sänkta sjöarna!  

Jan Åberg, den 10 mars 2017 ca 3,5 km söder om sänkta Kroksjön.
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Inledning

Inledning

Denna rapport handlar om sjöar som krympt eller försvunnit. Om sjöar vars 
strandlinjer är märkbart lägre än för bara 200 år sedan, och som i vissa fall har 
blivit så torrlagda, eller igenväxta, at endast de gamla naturnamnen – som t.ex. 
Strand, Kornnäset, Småholmarna och Djupviken – inns kvar. 

Det totala antalet sänkta och torrlagda sjöar i Sverige är grovt räknat ca 
17 000 st (Lassila 2013), vilket gör at det blir svårt at motsäga at sjösänkningar 
totalt set har let till betydande ekologiska förändringar i det Svenska 
landskapet. Denna rapport visar därtill at vissa områden i landet – i deta fall 
exempliierat av norra Norrlandskusten – rymmer en mycket större andel av de 
sänkta sjöarna än riket i genomsnit.

Huruvida en sjösänkning totalt set är bra eller dålig är dock i högsta grad 
beroende på värderingarna av de nytor som sänkta och icke-sänkta sjöar kan ge
– vilket har skitat genom historien och sannolikt kan skita även i framtiden. 
Denna rapport tar därför inte ställning till om sänkta sjöar är bra eller dåliga. 
Sytet är istället at ge en bakgrund till varför många sjöar har sänkts, och at 
visa exempel på hur nivåhöjningar i sänkta sjöar kan påverka både sjöarna och 
den omgivande marken. De sjöar som analyserats i detalj i avsnitet resultat och 
diskussion, har valts ut för at det inns intresse at höja deras nivåer, vilket 
förhoppningsvis kan främja diskussionen kring hur de sänkta sjöarna kan 
förvaltas för at gynna framtida generationer. 

Bakgrund 

De många sjösänkningarna i Sverige kan kanske enklast förklaras av at 
staten/samhället utifrån et intresse för ekonomisk tillväxt har varit drivande i 
de lesta sjösänkningsprojekt, och at vatnet i landskapet ända sedan 1900-talets
början har betraktas som et hinder för det industrialiserade samhällets framväxt
(~tillväxten av beskatningsunderlaget till samhällets välfärdssystem). I det 
perspektivet blir en logisk följd at de statligt utfärdade tillstånden eller 
vatendomarna för sjösänkningar i stort set aldrig innehållit tidsbegränsningar, 
eller villkor för återställning i händelse av at verksamheten läggs ned (G. Holm 
1949). Deta innebär i sin tur at tidigare oskitade sjöområden i vissa fall har 
kunnat övergå till grundlagsskyddad fast egendom. At staten har varit en stark 
förespråkare av den typen av förutsätningar kan förklaras av at lagfarter i de 
lesta fall är en grundförutsätning för at privata inansiärer ska kunna hantera 
den risk som investeringar i t.ex. vägar, hus, och nyodling kan innebära (den 
delvis statsinansierade torrläggningen var trots allt otast bara en liten del av 
den totala investering som krävdes för skapa vinstdrivande verksamheter). 

För norra Norrlands del kan Högforsån inom Dalkarlsåns huvudavrinnings-
område tjäna som et exempel på et kratigt dikat avrinningsområde: i slutet av 
1800-talet hade avrinningsområdets samtliga sju sjöar sänkts med stöd av staten.
Den största sjön, Västervikssjön, utvecklades under 1800-talet till et 
högproduktivt dammänge med 40 sjöfoderlador, som gav försörjning till et 
kratigt expanderade jord- och skogsbrukssamhälle i området. Sjön fungerade 
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De tusen sjösänkningarnas land 

senare även som regleringsmagasin för Dalkarlså lotningsförening och et 
relativt stort vatendrivet sågverk i Högfors. Under 1900-talet lades 
verksamheterna i sjöarna successivt ned, och eter at alla dammar raserats eller 
rivits hade sjöprocenten inom avrinningsområdet minskat från 5,1% till 1,3%, 
vilket motsvarar en minskning med ca 131 hektar sjöyta och 1 400 000m³ vaten 
(ca 77% av ursprungliga ytvatenvolymen) (Åberg 2012b, 71). 

At exemplet Högforsån är karaktäristiskt för åtminstone hela norra 
Norrlandskusten kan enkelt konstateras genom at studera de idag lätillgängliga
marklutningskartorna1. På dessa är det själva verket ganska svårt at hita sjöar 
inom kustområdet som inte visar spår av dikning i utloppen. Och även en bit in i
inlandet är andelen sänkta sjöar övervägande, vilket analysen på sidan 22 visar: I
området mellan stambanan och kusten i Norr- och Västerboten är andelen 
sänkta sjöar med mycket stor sannolikhet mer än 56% (56-84% med 95% 
konindensintervall) vilket motsvarar 1 802-2 692 st sjöar (se vidare på sidan 22).

Sänkning av sjöar för akvakultur

Den akvakultur som historiskt set varit mest betydelsefull i Sverige har inte 
berört iskodling, utan istället odling av vatenlevande gräs och örter. At det 
förhåller sig så, beror inte minst på at idisslande husdjur under lång tid har 
varit centrala för de lesta jordbruks- och nomadkulturer i kalla klimat. 
Idisslarna har förmågan omsäta växtibrer till energi, vilket de lesta människor 
inte kan. Idisslarna saknar dock förmågan at gå i ide eller samla vinterförråd, 
vilket gör at vintern blir en laskhals. I en nomadkultur angrips deta problem 
genom at hjälpa djuren at hita områden med extra bra förutsätningar för 
vinterbete, medan jordbrukskulturerna framförallt har angripit problemet 
genom at samla förråd av de växter som djuren kan leva på. 

När befolkningen nästan fyrdubblades i Norrland under 1800-talet2 fanns det 
därför goda skäl at också öka populationerna av idisslare, vilket i sin tur krävde 
en stor expansion av arealen slåtermarker. Gissningsvis började denna 
expansion längs vatendragen genom at allt ler naturliga översvämningsmarker
röjdes från skog – och blev så kallade raningar. Parallellt med den utvecklingen 
expanderades slåterområdena längs sjöstränder och på bördiga myrar, vareter 
produktionen optimerades yterligare genom reglering av vatennivåerna i 
slåtersjöarna och i skapade dammängen, eller genom översilning av vaten på 
silängar3. Den i särklass största produktionen skedde i regel på bördiga raningar 
och på reglerade vatenängar (Frödin 1952), vilket förklarar varför de lacka 
kustområdenas stora arealer av grunda sjöbotnar blev viktiga vid expansionen 
av slåtermarkerna. 

1 Via t.ex. htps://skogskartan.skogsstyrelsen.se/
2 Mellan år 1805 och 1905 ökade befolkningen i Västerbotens län från 33 872 till 152 746 
personer – en ökning med en faktor 4,5. Motsvarande sifra för Norrland är ca 3,6. Källa: 
htp://www.regionfakta.com/Norrland/Befolkning-och-
hushall/Befolkning/Befolkningsutveckling-1805-2010/

3 Ca 10 000 hektar silängen skapades i enbart Västerboten under åren 1834-1860, enligt Tollin
(1984), citerad av (Forslund, Löfroth, och Rundlöf Forslund 1994). 
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Bakgrund 

De sänkta sjöarna ick senare en yterligare betydelse som regleringsmagasin för
timmerlotning och samhällets elektriiering med hjälp av vatenkrat. Dessa 
nya verksamheter tog inte sällan över redan sänkta sjöar, och kunde även ibland 
pågå parallellt med sjöslåtern. I bästa fall kunde verksamheterna kombineras 
utan konlikt, men deta skedde knappast överallt etersom vatenkratens 
regleringsbehov inte alltid låg i fas med den reglering som vatenängarna 
krävde. En tid däreter blev dock samhällsförändringarna så genomgripande at 
slåtersjöarna, de kustnära lotlederna och de verkligt småskaliga 
vatenkratverken konkurrerades ut av den ökade tillgången på maskiner och 
billiga drivmedel till dessa, samt av utbyggnaden av vägnät och centraliserade 
eldistributionsnät. 

Sänkning av sjöar för vatenkrat och flotning

I många av de sjöar som idag fungerar som regleringsmagasin för elproduktion 
är nivåerna otast både tidvis höjda genom överdämning och tidvis sänkta 
genom at utloppen blivit fördjupade (Tabell 1). Dessa sjöar hör ihop med de 
permanent sänkta sjöarna på åtminstone två plan: För det första inns en direkt 
koppling till den diskussion som idag förs kring at riva ut vissa kratverks-
dammar; historiskt set har det redan omfatande naturliga förfallet av mindre 
dammar let till permanenta sjönivåsänkningar i ganska många fall. Om sytet 
med en dammutrivning är at återställa avrinningsområdet till naturligare 
förhållanden, bör därför både den ursprungliga nivån och amplituden 
etersträvas. För det andra inns en koppling till de icke-optimala framtids-
scenarios i vilka dagens kommersiella kratverksdammar i fördjupade sjöutlopp 
inte längre kan underhållas av ekonomiska skäl (på samma sät som redan sket 
med många mindre dammar). Deta scenario leder troligen på sikt till fria 
vandringsvägar för vatenlivet, men samtidigt också till både permanenta 
sjösänkningar och onaturligt höga amplituder pga av de trånga utlopp som kan 
ha bildats (jfr kap Kännetecken för sänkta sjöar idag). 

Tabell 1. Exempel på sänkta sjöar som idag brukas aktivt för vatenkrat, och 
därmed inte är permanent sänkta. Ursprungsnivåerna i meter över havsytan 
hämtades från generalstabskartan. Nuvarande nivåer hämtades från lantmäteriets 
digitala kartjänst. Enhet: meter.

Namn Sänkning Ursprungsnivå Amplitud Dämning 

Vojmsjön 2,7 412,7 8 (410-418) 5,3

Malgomaj 2,8 340,8 6 (338-344) 3,2

Storuman 3,3 348,3 7 (345-352) 3,7

Storjuktan 1 399 14 (398-412) 13

Hornavan 2 425 3 (423-426) 1

Sjösänkningar för at enbart gynna lotningen blev knappast aktuella förrän de 
norrländska skogarna på allvar öppnades för avverkningar under andra halvan 
av 1800-talet. Vid den tiden hade dock många av kustlandets sjöar redan sänkts 
för sjöslåter, vilket gjorde at investeringarna i det området främst riktades mot 
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De tusen sjösänkningarnas land 

modiieringar av redan beintliga sänkta sjöar: det kunde t.ex. hända at 
sjöutloppen fördjupades yterligare och at nya dammar installerades (exempel: 
Fällforssjön i denna studie och Bjännsjön i Västra Dalkarlsån (Högkvist 1991)). 
Även resningar av lotleder som snuddade vid sjöutlopp har let till sänkta 
sjönivåer (t.ex. Fäbodträsket-Vallstäsket i denna studie, och Åsjön i Dalkarlsåns 
huvudfåra). Därtill har det också hänt at utlopp från redan reglerade sjöar 
leddes om till andra vatendrag där lotning bedrevs. Et sådant exempel är 
Sandsjön i Vebomarkåns avrinningsområde som ick et helt nyt södergående 
utlopp mot Kålabodaåns avrinningsområde (Lundgren och Öhlund 1990, 114)). 

Även om det saknas sifror på antal sänkta sjöar för at gynna lotning, blir et 
rimligt antagande at sifran är betydligt lägre än antalet sjöar som sänkts för 
slåter. Inom Dalkarlsåns avrinningsområde, som lotades från slutet av 1700-
talet och fram till 1929 (Åberg 2012a), fanns som mest bara en handfull 
lotningsmagasin – medan antalet sänkta sjöar för slåter kan ha varit upp emot
60st4. När det gäller inlandets skogsbygder är det därtill rimligt at antalet sänkta
sjöar för lotning troligen utgör en ännu lägre andel av totala antalet sjöar, 
etersom terrängen otast är mer kuperad och at investeringarna därmed i de 
lesta fall gav önskat resultat enbart genom at bygga dammarna ovanpå de 
beintliga sjöutloppen. 

Vatenängar som iskevaten?

Före vallodlingens stora genombrot omkring år 1900, producerade de sänkta 
sjöarna inte bara ansenliga mängder sjöfoder, utan kunde också vara produktiva 
iskevaten. Sjön Vebomarksträsket (400 ha) väster om Lövånger, sänktes redan i 
början av 1800-talet för at kunna öka skördarna av sjöfoder (Karlsson och 
Lundmark 1989). Denna sänkning tycks dock inte ha påverkat artrikedomen av 
isk i sjön, och kanske inte heller avkastningen på isket, etersom både 
Lövångersboken och Webomarksboken uppmärksammar det rika isket i Träsket
(som enligt Webomarksboken hade et så klart vaten at man lät kunde studera 
det rika isklivet mot sjöns ljusa ”lerbotnar”). Det är dock uppenbart at isket 
försämrades avsevärt allra senast vid den permanenta sänkningen år 19185. Och 
när Vebomarksträsket slutligen torrlades år 1950 (Karlsson och Lundmark 1989) 
torde vatenkvaliteten har blivit så dålig även i kanalerna at all eventuellt 

4 Totala antalet ”ursjöar” i Dalkarlsåns avrinningsområde är ca 73st enlig förf. opubl. Data; 
med reservation för at det kan innas några torrlagda småsjöar som ännu inte har 
”upptäckts”. 

5 Det är oklart om Vebomarkstärsket eter första sänkningen reglerades med en damm, men 
med tanke på risken för tjälbränna och det omtalat goda isket är det ganska troligt at så var
fallet. Omkring år 1888 försågs sjön med en dammbyggnad som fåt tillstånd genom en 
vatendom. Träskets vinterdämdes under de eterföljande 30 åren (1888-1918) till nivåer som 
var 60 cm högre än vad det tillståndet medgav (vilket var avgörande för at förhindra 
tjälbränna i starrbestånden (G. Holm 1949, 233). År 1918, eter en lång och segdragen 
rätstvist, förbjöds dock deta (Karlsson och Lundmark 1989), vilket ledde till at 
avkastningen på det rikgivande dammänget snabbt började at falla (G. Holm 1949). Holm 
(C. Holm 1942) skriver år 1942 at Vebomarksträsket sänkning ”år 1900” var skadligt för det 
rikgivande isket som bedrevs i Vebomarksträsket i slutet av 1800-talet. Ifall Holm i deta fall 
sytar på tiden före 1888 eller tiden då vinterdämningen upphörde är dock inte helt tydligt. 
Med tanke på formuleringarna i texten och referensen till läraren Johan Öhman som kom till
by först år 1924 antyds dock at Holm refererat till tiden eter år 1918. 
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Bakgrund 

kvarvarande isk dog ut6. Et annat exempel, Västervikssjön, sänktes redan på 
slutet av 1700-talet, och reglerades troligen som dammänge en bit in på 1900-
talet, med en viss grad av sjöslåter fram till 1940-talet. Trots at Västervikssjön 
delvis omges av sura sulfatjordar – och som torrlagd sjö ännu idag skapar 
påtagliga kemiska problem nedströms – fanns bestånd av försurningskänslig 
mört (i sjön och utloppet) och bäcköring (i utloppet) ända fram till 
torrläggningen år 1956 (Åberg 2012b).

At sänkta sjöar kunde fortsäta at vara rika iskevaten kan förklaras av bland 
annat följande:

• Genom at vatennivåerna otast hölls höga på vintern behölls en stor 
syrerik vatenvolym under vinterperioden. 

• Även på våren och försommaren etersträvades höga vatennivåer, vilket 
tillgängliggjorde de gräsbevuxna stränderna för isklek. 

• Sjöarna avtappades endast under några veckor omkring tiden för 
skörden. I de lesta fall var dock torrläggningen inte total, vilket bidrog 
till at stressen på iskbestånden troligen blev måtlig i de lesta fall, 
jämfört med den stress som låga nivåer på vintern skulle ha inneburit. 

Det är dock troligt at vissa slåtersjöar brukades så at negativa efekter för 
husbehovsisket uppstod: 

• I de sjöar som omgavs av sura sulfatjordar fanns en uppenbar risk för 
urlakning svavelsyra och syralösliga metaller, även om både 
Vebomarksträsket och Västervikssjön (nämnda ovan, som också är 
välkända kärnområden av sur sulfatjord) tycks ha klarat måtliga 
sänkningar utan massiskdöd. 

• På våren stod dammarna i regel öppna en tid, vilket åtminstone i en del 
fall kan ha medfört viss möjlighet för iskvandring. Men resten av tiden 
borde dammarna rimligen ha orsakat svårigheter för iskvandring på 
grund av de hindren som dammarna utgjorde i sjöutloppen. 

När det gäller permanenta sjösänkningar för at öka arealen dränerad mark råder
inga tvivel om at iskdöd och permanent utslagning av vatenekosystem har ägt
rum. I Västerboten inns den typen av iskdöd dokumenterad för åtminstone 
avrinningsområdena Bäckån, Mångbyån och delar av Hertsångersälven (C. 
Holm 1942), samt Dalkarlsån (Åberg 2012a). När det gäller de ovan nämnda 
sjöarna Vebomarksträsket och Västervikssjön kan man därtill konstatera at 
deras slutliga torrläggning på 1950-talet både bidrog till at ingen isk alls kunde 
överleva längre, och till bildningen kärnområden av sur sulfatjord som ännu 
idag har en stark negativ påverkan på iskbestånden i de nedströms liggande 
sjöarna och vatendragen.  

6 Deta är et mycket rimligt antagande etersom vatenkemin i kanalerna ännu idag visar på 
et extremt surt och sulfatjordspåverkat vaten. 
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Figur 1. Torrlagda Västervikssjön i Dalkarlsåns avrinningsområde (sänkt ca 3 m) 
vatenfylls till ca 40% vid höga löden. Högvatnet varar otast bara några dagar, 
vilket gör at träden klarar sig från drunkningsdöden. Marken är däremot olämplig
som åkermark både på grund av översvämningsrisken och på grund av at 
sjöbotnen innehåller sur sulfatjord med extremt låga pH-värden.  

Figur 2: Sänkta Fällforssjön i Dalkarlsåns avrinningsområde (sänkt ca 1,4 meter) 
har fortfarande en vatenspegel kvar. En ispressad strandvall strax norr om 
Fällforssjöns inlopp (i bild) markerar den gamla nivån. Notera at vatennivån vid 
denna vårlod låg nära den ursprungliga nivån. Se även bilaga 2, om strandformer. 
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Sjöarna togs ur bruk ungefär när lien bytes mot slåtermaskin

I takt med den successivt ökade mekaniseringen inom jordbruket, blev de 
svårtillgängliga markerna, och de raningar och vatenängar som inte kunde 
brukas maskinellt, alltmer olönsamma. De bästa markerna, inklusive vissa 
raningar och sjöar, dikades därför ut ännu mer för at skapa skogsmark eller 
åkermark som kunde plöjas och sås. Denna förändring började redan på 1800-
talet, men var allra mest påtagligt inom perioden 1900-1950. Även lotningen 
och de lesta småskaliga vatenkratverk upphörde vid denna tid i de små 
kustvatendragen, vilket gjorde at även de rena lotnings- och kratverks-
magasinen togs ur bruk. Den så kallade strukturomvandlingen i jordbruket, som 
anses ha startat omkring år 1947 i Sverige, medförde däreter at avkastningen 
per areal kunde öka yterligare på fastmarken, genom fortsat ökad 
mekanisering och et stort genombrot för de maskiner som kunde drivas av 
billig importerad hjälpenergi (olja), snarare än egenproducerad energi i form av 
hö och kratfoder till dragdjur. Därtill ökade tillförseln av konstgödsel, samtidigt 
som kemiska preparat för ogräs- och svampbekämpning började användas i allt 
större skala7. De gamla slåtersjöarna och dammängena togs därför ur drit 
senast omkring 1950 (om de inte torrlades och blev skogs- eller åkermark), 
vareter de i de lesta fall lämnades på sin lägsta vatennivå, för at inte 
missgynna skogsbruket eller åkerbruket. 

Kännetecken för sänkta sjöar idag

Fortfarande miljöer i förändring. I de sjöar som sänktes permanent, men inte 
torrlades helt och hållet, påbörjades den igenväxning med ”ogräs”, i form av 
vitmossa, sly och gungly, som slåterbruket – med metoder som rötning och 
vinterdämning – förhindrade (Elveland 1979). Det kan t.ex. noteras at den 
grunda Brånsjön vid Umeälven hade så fasta stränder och botnar omkring slutet
av 1960-talet, at det var fullt möjligt at vada rakt över sjön, men at deta var 
omöjligt redan 30 år senare på grund av gungly och dy (Persson 2005, 100). Inte 
desto mindre är både torvbildning och sedimentation relativt långsamma 
processer i det mänskliga perspektivet, vilket innebär at det utseende som 
sänkta sjöarna har idag i många fall kan betraktas som et mellanläge i den 
förändringsprocess som tids nog kan leda till et stabilare läge (som ännu mindre
liknar den ursprungliga sjön). De miljöer som förändrats allra mest är de 
grundaste sjöarna, som inte sällan lämnades på en så låg nivå at sjöekosystemet
i princip ”tippade över” till at snabbt utvecklas mot torvbildande myrar. I dessa 
sjöar bidrog troligen också de storskaliga markavatningsprojekten på 1970-80-
talet till en ökad igenslamning av tidigare fasta botnar.  

Stora nivåluktuationer. Genom at de sänkta slåtersjöarna vanligtvis ståt 
obrukade i mer än 70 år vid det här laget, är dammarna i de lesta fall raserade. 
De gamla sänkningskanalerna i sjöutloppen är därtill generellt set smala, 
etersom det var lätast at gräva så, vilket innebär at den gamla sjöbotnen helt 
eller delvis ställs under vaten även idag vid höga löden – men otast bara då8. 
Denna typ av stora luktuationer bidrar till at vågornas erosion bli svag mot 

7 Med koppling till den så kallade ”gröna revolutionen” 
htps://en.wikipedia.org/wiki/Green_Revolution

8 Några exempel i Västerboten: Västervikssjön, Vebomarksträsket, Fällforssjön, Vänforssjön. 
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stranden samtidigt som en bred bård av den torrlagda stranden alltför ota står 
under vaten för at kunna beskogas (Figur 3). Deta i sin tur bidrar till 
gynnsamma förhållanden för bildning av torv och gungly (i synnerhet om 
systemet är naturligt surt, eller försurat på annat sät). 

Gamla strandlinjer ovanför nuvarande vatennivå. I en icke-sänkt sjö inns otast 
et strandhak med en nedanförliggande strandterrass som markerar 
medelvatennivån i sjön (Figur 12 och Figur 14 i bilaga 2). I dessa fall ligger 
vatenlinjen strax över strandterrassen i strandhakets nedersta del (Gustafsson 
1904). I en sänkt sjö ligger däremot strandhaket, och vissa fall även ispressade 
strandvallar, högre upp på stranden (Figur 2). 

I många fall inns också lera nivåer av strandformer runt de sänkta sjöarna. 
Otast kan dessa kopplas till at sjön har sänkts i etapper, med relativt många års
mellanrum. I vissa fall kan spåren troligen också härröra från en enstaka 
väderhändelser med extrema högvatennivåer, eller tillfälligt extremhöga nivåer 
på grund av isdammar och liknande. Se även bilaga 2 om strandformer. 
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Figur 3. Torrlagda Höträsket i Sävaråns avrinningsområde (sänkt ca 3 meter) har 
et trångt utlopp, som gör at i stort set hela sjön fylls med vaten redan vid 
måtliga höglöden. Deta i sin tur leder till at den gamla sjöbotnen varken blir 
skogbeväxt eller kan brukas som åkermark. 
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Sjörestaureringar för at återskapa opåverkade naturvaten

Det kanske mest närliggande motivet för at restaurera sjöar bygger på det 
etiska ställningstagandet at varje generation ska ta ansvar för de miljöproblem 
den orsakar, och i synnerhet inte skjuta de svårlösliga miljöproblemen framför 
sig9. Kopplat till det har riksdagen beslutat at både sjöar och vatendrag inte bör
brukas på det sät som samhället hitills gjort10, och at de istället bör återställas 
till et läge som mer eller mindre liknar det naturtillstånd som rådde innan 
människan började modiiera vatenlandskapet (hög respektive god vatenstatus).
I vissa fall görs dock undantag: större sjöar och älvar med vatenkrat vill 
staten/samhället exempelvis bevara som miljöanpassade industrivaten/ 
kulturvaten (med god ekologisk potential) snarare än at återställa dem mot 
opåverkade förhållanden. 

I de avrinningsområden där det inns en politisk enighet om at normen ska vara
god eller hög ekologisk status – dvs där en återställning mot det opåverkade 
naturtillståndet bedöms vara det bästa sätet at hjälpa kommande generationer 
– kan inslag av naturliga sjöar i de lesta fall räknas som övervägande positiva. 
Här nedan är en lista med olika exempel på det: 

• Sjöar fungerar ota som pH-höjande klarningsbäcken11. Avfärgningen av 
vatnet som kommer in i sjöar beror till stor del på en kombination av 
humusfällning (von Wachenfeldt 2008) och humusnedbrytning (Åberg 
m.l. 2007). De lägre halterna humus som rinner ut från sjöar bidrar i sin 
tur till at pH-värdet är högre i utloppet än i inloppen (Åberg 2012b). 

• I sjöar sker biologisk och kemisk fällning, och fastläggning, av metaller 
(von Wachenfeldt 2008) som minskar halterna i vatnet nedströms. 

• Tillfälligt sura inlöden till en sjö kan delvis neutraliseras om sjövatnet 
har högre pH (vilket det otast har) (Åberg 2012b). Förutom pH-höjningar
enligt punkten ovan bidrar sjöar därmed också till pH-stabilisering. 

• Sjöar bidrar till reducering av kväve genom denitriikation (Kalf 2002).

• Solbelysning av sjövaten bidrar till fotokemiska processer som bland 
annat bryter ner organiska ämnen, och bidrar till demetylering av 
kvicksilver (Morel, Kraepiel, och Amyot 1998), (Tjerngren 2012). 

• I sjösedimenten pågår biologisk-kemiska processer som t.ex. pH-höjande 
sulfatreduktion (Lydersen och Löfgren 2000).

9 "Det övergripande målet för miljöpolitiken är at till nästa generation lämna över et samhälle 
där de stora miljöproblemen är lösta, utan at orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser."  – Riksdagens deinition av generationsmålet.

10Som lotleder, för småskalig vatenkrat, för sjöslåter, som recipienter från industrier, 
avlopp och dagvatensystem, etc.

11Klarningsbäcken är et begrepp som användes redan år 1912 för at beskriva Mälarens 
funktion som sedimentationsbassäng (i Emigrationsutredningen som publicerades av Per 
Stolpe år 1912). I modern tid har begreppet bland annat använts i boken Mäta vaten (Bydén 
m.l. 1996, 30).
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• Sjöar är efektiva fällor för slam och partikelbundna metaller, vilket 
bidrar till at reducera transporten av föroreningar genom vatendragen 
(Ukonmaanaho m.l. 2001). 

• Dillon (Dillon, Evans, och Scholer 1988) studerade försurade sjöar i 
Ontario, och kunde konstatera at även sura sjöar bidrar till at fastlägga 
metaller från försurade avrinningsområden, även om de är mindre 
efektiva än pH-neutrala sjöar. Särskilt aluminium och zink fastlades 
ganska efektivt i alla typer av sjöar. För järn antyddes at 
omsätningstiden var betydelsefull för fastläggningen, medan mangan 
eventuellt kan frigöras från de allra suraste sjöarna.  

• Kalf (Kalf 2002) diskuterar at sjöars omsätningstid påverkar 
sjöekosystemets och de nedströms liggande vatendragens biodiversitet. 
Åtminstone 3-10 dagars uppehållstid krävs för at ekosystem av alger och
zooplankton ska utvecklas. Ur et avrinningsområdesperspektiv innebär 
deta at de sjöar som har tillräckligt lång omsätningstid förser 
vatendragen nedströms med plankton som bara kan produceras i sjön. 

Den kanske främsta negativa miljöaspekten av sjöar (dock främst ur et 
humanekologiskt perspektiv) är at framförallt djupa sjöar har en förmåga at 
omvandla oorganiskt kvicksilver till metylkvicksilver (Morel, Kraepiel, och 
Amyot 1998). Denna process motverkas dock delvis av processen demetylering 
som sker i den solbelysta delen av vatenpelaren, enligt en av punkterna ovan. 

De humanekologiska motiven för sjörestaureringar

Det opåverkade naturtillstånd som till stor del är utgångspunkten för samhällets 
nuvarande vatenpolitik, kan i vissa fall komma i konlikt med perspektivet at 
människan, liksom vilken annan livsform som helst, oundvikligen kommer at 
påverka sin omgivning (dvs at normen hög ekologisk status i grunden är et 
paradoxalt mål – åtminstone för den som är människa). Deta humanekologiska 
perspektiv inns t.ex. inbyggt i konceptet om de tre hållbarhetsdimensionerna: 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Om en åtgärd exempelvis saknar 
ekonomisk hållbarhet, spelar det ingen roll at den är miljövänlig. Et numera 
vida sprit exempel i det fallet är den högteknologiska miljötoalet som Gates 
Foundation har investerat stora pengar i; toaleten löser visserligen et 
miljöproblem, men det är väldigt få som i praktiken kommer at skafa toaleten 
etersom den är både dyr och komplicerad12.   

Om behovet av restaurering av sänkta sjöar analyseras i det perspektivet 
framkommer inte minst den obestridliga sanningen at et opåverkat 
naturlandskap med fatiga människor, inte nödvändigtvis kommer at anses som 
lika bra som et kulturpåverkat naturlandskap med mindre fatiga människor.  

Etersom en utläggning om olika perspektiv på framtiden kan bli väldigt 
omfatande, konstateras bara helt kort i denna rapport, at en rimlig prioritering 
– ur et humanekologiskt perspektiv – är at vatenåtgärderna inte bör 

12”Bill Gates Can’t Build a Toilet” htp://www.nytimes.com/2013/11/19/opinion/bill-gates-cant-
build-a-toilet.html
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missgynna krisscenarios i samhället. Eller om man så vill: at arbetet med at 
lösa miljöproblem bör ta hänsyn till vilka övergripande problem som et 
krisscenario riskerar at drabbas av, så at miljöåtgärderna inte kommer at 
upplevas som en dyr miljötoalet, som få kommer at ha råd med om det blir 
kris. 

Som exempel på närliggande krisscenarios inns t.ex. störningar i livsmedels- 
eller vatenförsörjning, medan andra krisscenarios kan vara långvariga 
ekonomiska kriser, som gör at den infrastruktur som vi har idag inte kommer 
at kunna underhållas. Här nedan följer några exempel på värden kopplat till 
sjöar, som kan komma at öka jämfört med idag vid kris:

• Det kanske mest närliggande värdet i händelse av framtida kriser är 
kopplat till sjöarnas potential som reservvatentäkter. Historiskt set har 
de Norrländska sjöarnas vatenreserver varit särskilt betydande vid 
torrperioder under vintern (Lundgren och Öhlund 1990, 121), medan de 
idag förväntas skydda människor oavset årstid i händelse av större 
avbrot i de centraliserade dricksvatenssystemen (som faktiskt är ganska
sårbara). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skriver 
därför i sina rekommendationer at hushållen inte bara bör överväga at 
lagra egna förråd av dricksvaten i hemmet, utan därtill också vara 
beredda på at kunna hämta dricksvaten från just sjöar, när störningar 
uppstår i dricksvatensystemen13. 

• Det hållbara utaget av isk i norrländska högproduktiva sjöar (främst 
grunda kustnära sjöar) är troligen uppemot 25 kg/ha/år (Nordqvist 1918). 
Denna sifra kan ökas mångfalt om iskarna utfodras, men kräver i så fall 
at ekosystem utanför sjön kan skördas för at säkra fodertillförseln. I 
händelse av tillfälliga avbrot livsmedelsförsörjningen kan utaget av isk 
från en sjö göras betydligt större än den hållbara skörden etersom den 
totala biomassan av isk är betydligt högre än det hållbara utaget. 
Genom at et sådant överiske är möjligt under en kort period kan goda 
iskevaten få et framtida värde vid kris, åtminstone i mindre samhällen 
(på lägre sikt än så kan dock sjöarnas naturliga produktion av isk inte 
ersäta jordbrukets fundamentala betydelse som bas för 
livsmedelsförsörjning14).  

13MSB skriver bland annat så här:
”Brist på vaten är mycket allvarligare än brist på mat. Eter en enda dag utan 2-3 liter vaten 
orkar du hälten av vad du brukar. Redan eter tre dagar utan vaten kan du vara svårt 
utmatad. ”
”Tappa upp dricksvaten: Det är en stor fördel om du kan ha vaten upptappat i förväg, både till
familjen och husdjuren. At säta en gräns för hur länge dricksvaten kan förvaras, har mer 
med lukt och smak at göra än med hälsomässiga risker. Rent vaten som förvaras i rena 
dunkar i mörka och svala utrymmen kan sparas många dagar.”
”Hämta vaten själv: I nödläge kan du hämta vaten från vatendrag, sjöar och dammar. Ta 
vatnet på ställen där vatnet rinner, eller som ligger långt ut från stranden.”
htps://www.dinsakerhet.se/olycka-och-kris/forbered-dig-for-olycka-och-kris/det-viktiga-
vatnet/ åtkomstdatum 2016-05-13

14Det hållbara iskutaget för svenska sjöar var ca 2,5 kg/ha/år i början av 1900-talet 
(Nordqvist 1918). Ytan svenska sjöar är ca 4 milj ha (enligt SMHI) vilket ger et hållbart utag
på ca 10 000 ton isk per år. Etersom ca hälten blir iskrens återstår 5 000 ton, som ska 
fördelas på 10 miljoner invånare, vilket ger ca 0,5 kg per person och år. Därtill bör det 
poängteras at: 1) småskaligt iske kräver en mycket stor arbetsinsats i förhållande till 
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• Sjöarnas produktion av vatenväxter berörs ingående i bilaga 1. Mot 
bakgrund av den kunskapen kan slutsatsen dras at högproduktiva 
vatenängar har et potentiellt högt samhällsvärde på grund av at 
odlingen kräver lite netoenergi (varken plöjning, insådd eller gödsel 
krävs). Vatenängar är också mindre känsliga för den sommartorka, som 
kan förväntas öka vid klimatförändringar. 

• Även när det gäller kriser som rör försörjningen av näring till 
livsmedelsproduktionen, kan sjöar få et ökad värde. I det fallet med 
motiveringen at aktivt brukade vatenängar bidrar till at återföra den 
näring som lakas ut i vatendragen från omgivande marker. Med samma 
syte används vatenängar redan idag i försöksskala för at både utvinna 
energi och gödsel ur näringsrika vatendrag (Prade, Svensson, och 
Tufvesson 2017), med skördar på uppemot 11 ton torrsubstans per hektar
och år15.

Av dessa punkter framgår det at et framtida samhälle kan komma at behöva 
lokala kulturvaten i högre utsträckning än idag. För krisscenarios är det t.ex. 
rimligt at anta at de småskaliga system, som redan sedan tidigare har visat sig 
vara långsiktigt produktiva och möjliga at underhålla med lokala råvaror, kan 
komma at värderas särskilt högt. Exempel i det fallet är näringsfatiga sjöar som
dricksvatenreserver, och näringsrika sjöar som vinterdäms för at ta tillvara 
näringen från vatendragen innan den når havet.  

Därtill bör det noteras at även de planer som berör mycket gynnsamma 
framtidsscenarios, kan behöva ta hänsyn till at det inns sjöar där kostnaderna 
för restaurering ökar i snabbare takt än den förväntade ekonomiska tillväxten. 
Deta gäller särskilt för grunda och snabbt igenväxande system, i vilka alltmer 
netoenergi kommer at behövas för at restaurera, fram tills den dag då ”bäst-
före-datumet” för restaurering har passerats. Helt och hållet torrlagda sjöar 
växer dock i regel inte igen på det sätet, etersom de ota brukas som skogs- 
eller jordbruksmark. Denna typ av sjöar kommer därför at kunna restaureras 
även långt in i framtiden med ungefär samma insats av netoenergi som skulle 
krävas idag. 

Intressekonflikter kring sjönivåer

Historiskt set har det ota funnits en lokal splitring i frågan om statens och 
lokala aktörers intressen för sjösänkningsprojekt. I argumentationen mot 
sjösänkningar framfördes exempelvis riskerna för skador på husbehovsisket, 
risken för ökad frostlänthet, och at landskapet förfulades när sjöarna togs bort 
(C. Holm 1942; G. Holm 1949). Statens markförvaltningsambitioner har dock 
under långa tider hat et tydligt mål om at skapa båtnad, dvs at driva igenom 
sådana åtgärder i landskapet där värdestegringen på en viss mark blir högre än 

vinsten, 2) de mest högproduktiva sjöarna i Norrland otast har sänkts sedan år 1900 och 3) 
at de stora sjöytorna i Norrland (inlandet) hade en betydligt lägre hållbar hektarskörd än 
2,5kg per år (Nordqvist 1918).

15Tidningen Land Lantbruk nr 38, 16 sept 2016, sidan 11: ”Vass kan bli framtida energigröda” . 
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kostnaden för at åstadkomma värdestegringen. I sådana beräkningar värderades
husbehovsisket vanligen mycket lågt, om ens alls, etersom verksamheten 
vanligen inte genererade någon beskatningsbar inkomst. Och även om risken 
för massiskdöd i samband med stora torrläggningsprojekt var känd åtminstone i
Västerboten (C. Holm 1939), kunde det i Lantbruksstyrelsens betänkanden inför
sjösänkningar ändå skrivas in at ”allmänna intressen berörs ej av företaget” 
(Larsson 1944, 3). Vissa sjösänkningsprojekt skulle faktiskt troligen ännu idag ge
båtnad, etersom de icke-beskatningsbara värdena alltjämt beräknas lågt. 

At båtnadsberäkningar har slagit fel inns det lera exempel på: Torrläggningen 
av den 114 hektar stora Västervikssjön i Dalkarlsåns avrinningsområde hade 
som syte at skapa åkermark på hela arealen, men när sjöbotnen slutligen 
torkat upp visade sig jorden vara extremt sur, och därtill hade utloppskanalen 
dimensionerats felaktigt så at stora delar av den gamla sjön översvämmas än 
idag av höga löden (Figur 1, sid 12) (Åberg 2012b). Marken på den gamla 
sjöbotnen blev därför till allra största del lämnad obrukad, vilket långsamt ledde
till etablering av lövskog och sumpskog. Deta innebär i sin tur at de största 
vinsterna ännu 70 eter utförd åtgärd ligger i framtiden, och at två generationer 
av markägare hitills mest hat kostnader rörande: 1) utgiter rörande de 
nyodlingar som misslyckades, 2) avbetalning av lånet som krävdes för at 
motinansiera statsbidraget, 3) den kollektiva skyldigheten at behålla de låga 
vatennivåer som vatendomen föreskriver. Ej inräknat i deta är de förlorade 
lokala upplevelsevärden och möjligheter till husbehovsiske som sjön medgav. 

Även ökad frostlänthet har bidragit till at de beräknade vinsterna av 
sjösänkningar har uteblivit. I exempelvis byn Broträsk, väster om Lövånger, 
ökade frostläntheten så mycket at nivån behövde återställdes till nära 
ursprunglig nivå (C. Holm 1942). Från Lövånger inns därtill också et exempel 
på at upplevelsevärdet av en restaurerad sjö värderades högre än den båtnad 
som sänkningen gav: kommunister Johan Gustav Högbom i Lövånger (verksam 
på 1800-talet) höll nämligen inte bara predikningar mot sjösänkningar, utan 
också höjde tillbaka nivån i den sänkta Kyrksjön så at det tidigare isklösa 
vatnet (pga av sura sulfatjordar) ick en så bra kvalitet at även inplanterad mört
och löja överlevde (Högbom 1921; C. Holm 1942). Därtill inns et icke obetydligt
antal exempel på hur människor i modern tid gåt ihop och justerat 
vatennivåerna uppåt i sänkta sjöar, ibland helt på egen bekostnad och ibland 
med vissa bidrag från staten eller andra inansiärer. 

Etersom intressena gick isär när sjöarna sänktes kan man även räkna med 
intressekonlikter kring nivåhöjningar idag. En nivåhöjning i en sänkt sjö 
medför oundvikligen at mark blir blötare, vilket ota – men inte alltid – 
påverkar produktiviteten i skogs- och jordbruksmark. Även bryggor och 
strandnära bebyggelse, eller hus och infrastruktur som står på den torrlagda 
sjöbotnen, kan påverkas. I vissa fall, så som i exemplet Bjurforsdammen i denna
rapport, har det också anförts at en nivåhöjning kan leda till mera gäddor och 
sämre livsbetingelser för ädelisk i det vatendrag rinner genom den sänkta sjön. 
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Material och metoder

Bedömning av antal sänkta sjöar längs norra Norrlandskusten

Antalet sänkta sjöar i längs kusten i Norr- och Västerboten beräknades enligt 
följande: Det svenska sjöregistret från 201216 (med 106 600 sjöar) laddades i 
programvaran Qgis 2.8.6-Wien (htp://qgis.org), vareter alla sjöar i området 
mellan stambanan och kustlinjen inom Norr- och Västerbotens län markerades. 
Längst upp i norr markerades en något bredare zon på grund av stambanans 
relativa närhet till havet. Totalt ingick 3210 sjöar, som sparades till et separat 
lager, varifrån 3 omgångar av slumpmässiga urval gjordes, med 20 sjöar i varje 
urval, via funktionen: Vektor>Forskningsverktyg> Slumpmässiga urval. 

Dessa sjöar, totalt 60 st (3×20), söktes sedan upp på lygfotograier och de 
lutningskartor som skapats av skogsstyrelsen med Lantmäteriets nya databas 
höjddata 2+. Vid järranalysen bedömdes om utloppet var dikat (via främst 

16Via htp://www.smhi.se/klimatdata/hydrologi/sjoar-och-vatendrag/ladda-ner-data-fran-
svenskt-vatenarkiv-1.20127
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Figur 4. Tre omgångar slumpmässiga urval med 20 sjöar 
i varje urval (sifrorna 1,2 respektive 3 på kartan) gjordes 
från 3210 sjöar (röda prickar) längs norra 
Norrlandskusten. Grundkarta: Lantmäteriet CC-BY

http://qgis.org/
http://www.smhi.se/klimatdata/hydrologi/sjoar-och-vattendrag/ladda-ner-data-fran-svenskt-vattenarkiv-1.20127
http://www.smhi.se/klimatdata/hydrologi/sjoar-och-vattendrag/ladda-ner-data-fran-svenskt-vattenarkiv-1.20127
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lutningsdata) och om sjön på lygfotot visade tecken på igenväxning i grunda 
områden i förhållande till de strandformer som lutningsdata visade. Följande 
klassiicering gjordes: 

U Helt opåverkad av sänkningar
U/S Sänkt men med en damm som behåller ursprunglig nivå. 
SL Måtligt sänkt
SS Kratigt sänkt
HÖ Höjd nivå på grund av kratverksdamm

De tre urvalens olika klasser summerades däreter vareter medelvärden och 
korresponderande konidensintervall för medelvärdena beräknades. 

Särskilda objekt för fördjupad analys

Som särskilda studieobjekt valdes sjöarna Vallsträsket-Fäbodträsket (Bureälven), 
Fällforssjön (Dalkarlsån), Nördsjön (mynnar i Rickleåns estuarie) och Dalsjön 
(mynnar i Umeälven strax nedströms Brånsjön). Urvalet gjordes av 
Mellanbygdens vatenråds representanter för Umeå, Robertsfors och Skelleteå 
kommuner. Därtill valdes Bjurforsdammen (Sävarån) i et senare skede av 
arbetet för at vigda beskrivningen av de frågor som rör restaurering av sänkta 
sjöar.  

Analysens huvudfrågor var följande: 
• Vilken ursprungsnivå hade sjön?
• Vilken nivå har sjön idag? 
• Från vilka nivåer över nuvarande nivå bedrivs åkerbruk respektive 
skogsbruk?  

• Inom vilken amplitud varierar sjöytan?

Lantmäteriets nya databas höjddata 2+ användes för at skapa högupplösta 
höjdmodeller över de sjöar som ingår i denna studie. Från modellerna söktes den
lägsta nivån vid datumet för höjdmätningen (laserskannade data), den 
ursprungliga nivån vid strandhaket, samt de nivåer som ligger inom 0-1 meter 
över den ursprungliga nivå. Lägsta nivåerna ovanför nuvarande nivå som 
uppvisar produktiv skog och brukad jordbruksmark togs fram genom at studera
lygbilder och framförallt skogsstyrelsens nya trädhöjdskarta (via 
htp://www.skogsstyrelsen.se/skogligagrunddata).

Den ursprungliga nivån beräknades genom at identiiera strandhaket i morän i 
modellerna, och fastställa nivån på strandhakets lägsta punkt på 3-5 platser runt 
sjön. Däreter visualiserades denna nivå i höjdmodellen som en kontroll på at 
den framtagna nivån passade med de strandlinjer som generellt var synliga i 
modellen, och med de eventuella historiska kartor som fanns.
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Resultat och diskussion

Bedömning av antal sänkta sjöar längs norra Norrlandskusten

Andelen sänkta sjöar längs norra Norrlandskusten (området deinierat enligt
Figur 4) beräknades till 73% av alla sjöar i området. Denna andel motsvarar 2 343
sjöar av totala antalet 3 210 sjöar (Tabell 2). Genom at beräkningen gjordes från 
tre fristående omgångar av slumpmässigt valda sjöar, kunde den statistiska 
osäkerheten för deta medelvärde beräknas till 56-84% av totala antalet sjöar i 
området (med 95% sannolikhet). Deta motsvarar i sin tur 1 802-2 692 sjöar av 
områdets totala 3 210 sjöar. 

Slutsatsen av deta är at andelen sänkta sjöar längs norra Norrlandskusten med 
mycket stor sannolikhet är betydligt större än det beräknade andelen sänkta 
sjöar i Sverige (ca 16% av de drygt 100 000 sjöarna). Utöver deta inns därtill et 
yterligare antal torrlagda sjöar i området17, som visserligen kan antas vara 
ganska litet, men likväl vara ekologiskt set betydelsefulla i både positiv och 
negativ bemärkelse, beroende på vilken nyta som värderas högst. Värt at 
notera är också at antalet sjöar i storleksordningen 0,1-1 hektar inte har 
analyserats, trots at antalet av dessa kan beräknas vara minst lika stort som de 
större sjöarna (Åberg 2010). 

Sammanfatande resonemang kring de utvalda studieobjekten 

Sänkningsnivåerna i de fem utvalda objekten varierade från 0,5 meter i Dalsjön 
till 2,4 meter i Bjurforsdammen. Andelen tidigare sjöyta som inte längre kan 
deinieras som sjöyta varierade mellan 10% till ca 95% (Tabell 3). Graden av 
”igenväxning”(som är et delvis svårdeinierat begrepp), kan sägas variera 
ganska mycket mellan de fem objekten: I det mest sänkta objektet 
Bjurforsdammen märktes t.ex. en tendens till ökad igenväxning med buskar, 
medan den minst sänkta sjön Dalsjön, har en vatenvegetation som visserligen 
täcker nästan halva sjön, men som i stort set inte består av lytande växtmator 
(gunglyn). 

När det gäller gunglyn framstår Fällforssjön som en särskilt gynnsam 
bildningsmiljö, vilket troligen kan förklaras både av den höga amplituden och av
at den episodiskt sura kemin gynnar etablering av vitmossor. Risken för 
irreversibel igenväxning kan därför sägas vara stor i Fällforssjön. Även i de 
övriga sjöarna (förutom Dalsjön) har de lytande växtmatorna en utbredning 
som åtminstone delvis kan försvåra återskapande av öppna vatenspeglar. 

Påverkan på produktiv fastmark, strandnära byggnader och liknande bör inte 
minst analyseras i förhållande till vilka amplituder som förekommer idag. Vid 
exempelvis Fäbodträsket/Vallsträsket (sid 25), som har hög amplitud, kan en 
ganska stor nivåhöjning vara möjlig utan at påverka fastmarken – men bara om
åtgärden också minskar amplituden. En åtgärd i Fäbodträsket/Vallstrräsket 
skulle därför i bästa fall både kunna bli positiv både i termer av minskad 
igenväxning i sjöarna, och bätre förutsätningar för produktion för jord- och 
skogsbruket runt sjöarna. I system som däremot liknar Nördsjön (sid 29) blir en 

17Som inte kom med i analysen etersom de saknas i sjöregistret.
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höjning sannolikt betydligt mera märkbar, etersom amplituden är liten och 
relativt stora ytor av den gamla sjöbotnen har övergåt till fastmark. Sjöar med 
låg amplitud har i denna rapport använts som grund för påståendet at höjden 
0-0,5 meter över den nya sjönivån riskerar at bli märkbart blötare. Deta gäller 
dock förstås bara om amplituden blir låg eter utför åtgärd. At etersträva låga 
amplituder bör dock i de lesta fall vara motiverat, etersom de naturliga 
utloppen i icke-sänkta sjöar i kustlandet otast ger små amplituder. I fallet med 
kratigt igenväxta system, är en stabil nivå dessutom motiverad för at rikta 
kraten från både vågor och expanderande vinteris mot samma punkt på 
strandhaket (se mer om strandhak i bilaga 2). 

Tabell 2. Bedömning av antal sänkta sjöar längs norra Norrlandskusten. 

Klasser av sjöar (>1ha) Antal i urvalAndel av urvalMotsvarande totalt ca:

Sänkta 44 73% 2 343

Höjda eller opåverkade 16 27% 867
  

Varav:

Höjda 1 2% 54

Måtligt sänkta 31 52% 1659

Kratigt sänkta 11 18% 589

Opåverkade 15 25% 803

Sänkta, men dämda till 
ursprunglig nivå

2 3% 107

60 100% 3210

Tabell 3. Sammanfatning av förhållanden inom de särskilda studieobjekten. 
Sjö, samt närliggande 
större vatenmiljö

Ursprunglig sjöyta Sänkning enligt
denna studie

Minskad sjöyta 

Fällforssjön, 
Västra Dalkarlsån

45 ha 1,4 meter 60%, 28 ha

Nördsjön, 
Rickleåns estuarie

20 ha 0,9 meter 50%, 10 ha

Fäbodträsket/Vallsträsket,
Bureälven

335 ha 0,9 meter Grovt räknat* 
ca 10%, 30 ha

Östertjärnen/Bjurforsdammen,
Gravån

90 ha 2,4 meter 95%, 85 ha

Dalsjön, Umeälven 20 ha 0,5 meter 15%, 3 ha
* data saknas delvis, pga at höjddata 2+ inte speglar lägsta nivån.
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Två andra faktorer som påverkar vad som blir blöt omkring sjön är markens 
lutning och kapillaritet. Om marken är både lack och har inkornig jord inom 
0-0,5 meter över sjöytan är sannolikheten stor at området redan idag är en 
våtmark, medan mer grovkorniga underlag, eller kratiga lutningar vanligen 
bara blir våtmarker om det sker stora difusa inlöden av vaten till området. 

En annan faktor som kan vara svår at beräkna exakt, är de förändringar av 
”sug” som sjöinloppen upplever vid höjningar av sjöytan. Deta sug är t.ex 
beroende av inloppens bredd och lödesvariationer. Fällforssjön i denna studie 
(sid 32) är et exempel där suget behöver tas hänsyn till. 

Mot bakgrund av ovanstående framstår det ganska tydligt at exakta 
konsekvensberäkningar med avseende på hur grundvatenytorna förändras vid 
en nivåhöjning, är komplicerade och allra minst kräver et omfatande fältarbete.
Deta jobb kan troligen ganska lät bli dyrare än at helt enkelt göra en 
testhöjning, och observera vad som händer. Projekt som sytar till at höja 
nivåerna bör därför redan i förväg diskutera om det inns förutsätningar at 
göra en ”testhöjning”. 

När det gäller optimala metoder mot igenväxning är en rimlig utgångspunkt at 
först och främst beakta hur den typen av problem löstes under 1800-talet (se 
bilaga 1). Framförallt rötning kan vara lämplig, etersom nivåerna i det fallet 
justeras uppåt och därmed sällan blir en stor stress på det övriga 
vatenekosystemet. Det bör dock inte glömmas bort at även metoder som går ut
på at tömma sjön kan vara efektiva (t.ex. ispressning). En metod som kanske 
inte ens testades på 1800-talet, är at tömma sjön under några år så at alla 
lytande växtmator växer fast, vareter sjön fylls upp över sina breddar för at 
rötas under at antal år. Det är iallafall et mycket rimligt antagande at en helt 
och hållet torrlagd sjö är enklare at restaurera än en sjö som har en långt 
gången igenväxning med gungly. Nackdelarna med den typen av metoder är at 
den ekologiska påverkan kan blir stor om sjön töms – i synnerhet om sjöbotnen
innehåller sura sulfatjordar. Et alternativ är därför skörd av lytande växtmator,
med syte at skapa gödsel/jordförbätringsmedel (eller andra mervärden), som 
kan motivera det höga behovet av netoenergi vid skörden.

Slutligen bör det också noteras at sjösystem som tillåts interagera med tama 
eller vilda djur kan uppleva en märkbart bromsad igenväxning. En stark 
bäverpopulation kan t.ex. reducera utbredningen vatenväxter med 60% och 
produktionen av döda växtdelar med 75% i grunda sjöar/våtmarker (Parker, 
Caudill, och Hay 2007). Större betesdjur som lockas ner i sjöarna kan också 
reducera förekomsten av både rotade vatenväxter och lytande växtmator. Et 
fördjupat resonemangen kring deta ligger dock utanför ramen i denna rapport.  
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Skelleteå – Fäbodträsket-Vallsträsket/Bureälven

Motiv till sänkning: troligen snarare lotledrensning i Bureälven än en avsiktlig 
sänkning för slåter eller vallodling. Idag bidrar rensningen troligen också till 
bätre utbyte i kratverket vid Kvarnforsen i Bureälven. 

Sakägare: Uppskatningsvis över 100 st.

Ursprungsnivå 45,0 m

Nuvarande nivå 44,1 m (-0,9 m)

Lägsta nivå med skog 45,2 m

Normal amplitud under året upp till ca 2 m, och åtminstone drygt 1 
m även vid måtliga höglöden 

Lägsta nivå med brukad åkermark Ca 45,5 m

Strandhaket i morän börjar på nivån +44,9-45,0. I dagsläget uppnås denna nivå 
vid måtliga höglöden, medan nivån sjunker åtminstone till +44,1 vid lägre 
löden (Cox 2015). Vid översvämningen år 2012 nåddes även nivåer omkring +46
m, tolkat utifrån höjddata 2+ och den lygbild som togs under översvämningen. 
Den totala amplituden är därmed omkring 2 meter, vilken får anses vara mycket 
hög jämfört odikade sjöar. Runt sjön inns också några enstaka strandvallar.

I en tidigare utredning har det konstaterats at nivåsänkningen i Fäbodträsket-
Vallsträsket rimligen inte kan ha orsakas av grävningar i utloppet mot älven, 
utan istället av rensningar av forsen vid bron över Bureälven strax nedströms 
sjösystemet (vid A på kartan) (Åberg 2012c). Konstruktionen av denna bro har 
med hög sannolikhet även medfört at älven trängs ihop så at den på et 
avgörande sät bidrar till större nivåluktuationer än naturligt i sjösystemet. 

Vatenytan vid +45,0 m är 335,2 hektar, varav ca 50% med vatenväxter (Cox 
2015). Sänkningsnivån är +44,1 (-0,9 m) enligt SMHI (Cox 2015). 

Den ökade produktionen på skog och åkermark genom sänkningen kan antas 
vara liten: Resultaten från Erica Cox examensarbete (Cox 2015) indikerar at 
sänkningen inte har medgivit någon etablering av åkermark inom intervallet 
+44,1-45,0, troligen på grund av at nivåluktuationerna är både relativt 
långvariga och ota återkommande upp till +45m. Det bör noteras at en del 
igenväxt åkermark inns på nivåer omkring +45,5-46. At dessa marker inte 
brukas aktivt längre, kan troligen förklaras av at den nuvarande trånga 
broöppningen nedströms sjösystemet gör at dessa marker översvämmas alltför 
regelbundet vid höglöden i Bureälven. Vid en nivåstabilisering där högstanivån 
hamnar nedanför 45,5 blir dessa marker troligen lätare at bruka som betesmark
eller åkermark. 

Den yta som ligger mellan 44,1 och 45,0 är till mycket stor del stränder med låg 
vegetation, som i lackare områden kan vara torvbildande. En generell gräns för 
skogbeväxt mark ligger omkring +45,2, eller ungefär samma nivå som 
gissningsvis fanns i det ursprungliga tillståndet.
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Nivåhöjning eller nivåstabilisering?

Vid justeringar av nivån i Fäbodträsket-Vallsträsket kan åtgärden teoretiskt set 
riktas mot själva utloppet till Bureälven. En sådan åtgärd kommer at kunna höja
lägstanivån. Risken är dock stor at det skapas et partiellt vandringshinder för 
isk mellan Bureälven och sjöarna, etersom tröskeln oundvikligen blir mycket 
brant när nivån i älven sjunker mot +44,1 och nivån i sjön behålls omkring +45. 
En tröskel mellan älven och sjöarna ger heller ingen efekt på de högstanivåer 
som idag skapar problem för jordbruket, etersom högstanivån styrs av den 
smala öppning som Bureälven ska passera vid bron i Mjövatnet. 

För at också motverka de höga nivåer som påverkar jordbruket, bör åtgärder 
riktas mot forsen närmast nedströms sjösystemet och den smala bron vid samma
fors. Examensarbetet av Erica Cox (Cox 2015) indikerar at en höjning med +0,9 
m från 41,1 till +45,0 inte kommer at påverka åkermark. Även denna studie 
bekrätar deta etersom nivåer upp till ca 45,0 ännu idag är så pass långvariga 
och återkommande at skogstillväxt och åkerbruk inte är möjligt förrän vid ca 
+45,2 och +45,5, respektive. För at en nivåhöjning med +0,9 inte ska medföra 
produktionsförsluter jämfört med idag bör den dock kompleteras med en åtgärd
som minskar nivåvariationen i sjösystemet. Den etersträvansvärda åtgärden för 
hela sjösystemet kan därför sägas vara en nivåstabilisering, snarare än en 
nivåhöjning. Förslagsvis kan lägstanivån höjas till ca 44,9, medan högstanivån 
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Figur 5. Fäbodträsket och Vallsträsket, vilkas gemensamma utlopp går mot 
Bureälven i övre delen av kartan. Karta: Lantmäteriet CC-BY. 
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bör sänkas så at den liknar en lödesregim som inns i de odikade sjöar som inte
visar tecken på igenväxning med gungly (högstanivån bör i så fall läggas på 
omkring +45,2). Åtgärden blir därmed riktad mot den nuvarande bron som 
måste förses med en betydligt bredare öppning, samt en återställning av den 
gamla forsens djup. En uppgrundning på ca 0,9 meter krävs i forsen, medan 
bredden på broöppningen bör fastställas med hänsyn till Bureälvens 
högvatenföring och vatenhastigheterna över den restaurerade forsnacken. 

Ekologiska efekter

För Fäbodträsket-Vallsträsket innebär en höjning med omkring +0,9 m at 
vatenväxter i centrala delarna av sjöarna kommer at lyta sig in mot grundare 
områden och at den öppna vatenytan ökar. Sjöstränderna blir dessutom 
betydligt starkare utsata för våg- och iserosion, vilket i sin tur bidrar till sämre 
livsbetingelser för vissa vatenväxter i strandszonen. En del gungly som inns 
längs de lackare stränderna kommer at lyta upp permanent och röra sig 
närmare stränderna, där de successivt kan växa fast, och troligen även brytas 
ned av den ökade erosionen (Elveland 1979, 39). Efekten av höjningen kan också
jämföras med gamla tiders ”rötning” (Elveland 1979).

Det bör också noteras at den ganska stora sommarvariation i vatennivåerna 
som idag förekommer i Fäbodträsket-Vallsträsket troligen tvingar växterna at 
skjuta i höjden på et sät som förr i tiden praktiserades för at stimulera 
vatenväxternas tillväxt på vatenängar (se resonemang i bilaga 1). När dessa 
stora variationer upphör kan därför en minskad biomassatillväxt förväntas. 

Vallsträsket har en hög belastning av sulfat från sur sulfatjord (Ahlström 2014). 
Om lågvatennivån höjs omkring 0,9 m minskar risken för utorkning av de 
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Figur 6. Vallsträsket. Vy söderut från Lillvatnet. Foto: Jan Åberg
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syrefria sjöbotensediment som innehåller potentiellt sur sulfatjord, vilket i sin 
tur medför at försurningen av Vallsträsket borde minska

Risk för irreversibel igenväxning?

Vatnet i vissa delar sjösystemet är surt av sura sulfatjordar, vilket gynnar 
vitmossor och bildningen av lytande växtmator. At låta nivån ligga kvar i sit 
nuvarande läge innebär därför en uppenbar risk at åtminstone vissa skyddade 
vikar och trånga passager växer igen på et sådant sät at de blir successivt allt 
svårare at restaurera till öppna vatenytor. Genom at sjöarna i övrigt är relativt 
stora inns dock chansen det successivt inställer sig en relativt stabil balans 
mellan igenväxningprocesser och erosionsprocesser. Deta gäller i synnerhet om 
näringurlakningen till sjöarna minskas, eller at någon slags skörd 
vatenväxterna kan äga rum med regelbundna intervall. 

Optimal behandling mot igenväxning: 

Om sociala och ekonomiska konsekvenser bortses ifrån, är det mycket troligt at 
lera års ”rötning” skulle vara en efektiv åtgärd för at reversera igenväxningen 
(därtill en ”enkel” metod i jämförelse med alternativen). Det optimala hade varit 
at låta nivån vara något högre än den ursprungliga nivån i lera år. Skörd av 
vatenväxter skulle därtill troligen kunna ha stor potential at minska mängden 
näring i sjöarna (om materialet tas om hand på et adekvat sät), men etersom 
ytorna är mycket stora blir insatsen däreter (skördar på upp till lera ton 
torrsubstans per hektar kan förväntas). För optimal efekt av en rötning kan 
skörd av vissa lytande växtmatorna (gunglyn) vara nödvändig, åtminstone i 
vissa små områden. I bästa fall kan dock gunlyn komma at successivt brytas 
sönder av den starkare vågerosion och ispressning som kan förväntas. 

Genom at sjösystemet är stort kan dock en optimal behandling troligen påverka
stora ekonomiska värden på et märkbart negativt sät. 
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Robertsfors – Nördsjön/Rickleåfjärden

Motiv till sänkning: odling av vatenväxter och eventuellt också vatenreglering för 
kvarnen nedströms Sörsjön (idag en torrlagd sjö). 

Sakägare: 5 st

Ursprungsnivå 18,4 m

Nuvarande nivå 17,5 m (-0,9 m)

Lägsta nivå med skog 17,7 m

Normal amplitud under året Uppskatningsvis knappast mer än ca 
0,2 m

Lägsta nivå med brukad åkermark Aktiv åkermark saknas förutom vid 
utloppet

Strandhaket i morän har en högsta höjd av ca 1 meter och börjar på ca +18,4 m. 
Ispressade strandvallar saknas. En svag antydan till strandhak inns även vid ca 
+18 m, vilket skulle kunna vara den vinternivå som användes när/om sjön 
brukades aktivt som et vinterdämt dammänge. 

Om Nördsjön tidigare hade damm i utloppet (vilket inte kunde klarläggas helt 
och hållet i denna studie) är det et rimligt at vatnet nytjades för at reglera 
kraten i den kvarn som fanns nedströms den numera torrlagda Sörsjön (tidigare
kallad Kroksjön), som ligger nedströms Nördsjön och söder om Näs by. 

Den ursprungliga vatenytan var ca 20,4 ha, medan nuvarande yta är ca 10 
hektar. Nuvarande nivå är ca +17,5 m, vid datum för laserscanningen. 
Nuvarande nivå där skogsproduktion startar vid omkring +17,7. Total 
sänkningsnivå är ca 0,9 m. 

Påverkan på omgivande mark vid en höjning

Etersom Nördsjön är permanent sänkt och saknar stora nivåluktuationer 
innebär en höjning at den omgivande marken blir märkbart blötare. 
Uppskatningsvis kommer 0,25 hektar åker, 0,9 hektar betesmark och knappt 2 
hektar lågproduktiv skog at övergå till öppen vatenyta. Därtill beräknas 
yterligare ca 0,4 hektar åker och ca 5 hektar skog hamna inom 0 till 0,5 meter 
över sjöytan, vilket är en nivå som troligen kan komma beröras av risk för 
minskad produktion, i synnerhet där lutningen är lack. Mark som ligger under 
0,2 meter över sjönivån kan generellt set förväntas förbli obeväxt med skog, 
medan nivåer 0,2-0,5 meter över vatenytan kan förväntas medge 
skogsproduktion om inte området är alltför lackt. Grundförutsätningen för at 
kunna bedriva jordbruk med plöjning kan anses vara at marken ligger ca 0,5 
meter ovanför sjönivån, även om det inns exempel vid t.ex. Lägdsjön i Rickleå 
by där den plöjda nivån ligger ännu lägre. 
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Ekologiska efekter

För sjöekosystemet innebär en höjning med omkring +0,9 m at vitmossor som 
växer på fast mark inom sjöområdet kommer at kvävas, samt at många 
vatenväxter i centrala delarna av sjön kommer lyta sig in mot grundare 
områden. En del gungly kommer troligen at slitas loss och röra sig närmare 
stränderna, där de successivt kan växa fast, eller, i gynnsamma fall, även 
långsamt brytas ned (Elveland 1979, 39). Efekten av höjningen kan jämföras 
med gamla tiders ”rötning”. Bildning av vätesulid kan i viss mån förväntas de 
första åren – tolkat utifrån enligt erfarenhet av Elveland (Elveland 1979, 39). 
Denna bildning beror på at sjösediment generellt set är gynnsamma miljöer för
sulfatreduktion, och at sjösediment därmed generellt set bidrar till höjda pH-
värdena i vatenmassan (Lydersen och Löfgren 2000). At en gynnsammare 
vatenmiljö för isk skapas är uppenbar på grund av at volymen vaten i sjön 
förväntas at åtminstone fördubblas, samtidigt som de skyddade livsmiljöerna 
runt sjön blir betydligt större genom at strandlinjen blir betydligt längre. 
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Figur 7. Nördsjön i Näs. Vatenlinjen vid en höjning 
med +0,9 meter (heldragen röd linje), samt 
skogsmark, betesmark och åkermark, som antingen 
dränks av den nya nivån eller hamnar närmare än 
0,5 meter över sjöytan (med risk för försumpning 
och minskad produktion). Se vidare förklaring i text.
Grundkarta: Lantmäteriet, CC BY

Nördsjön



Resultat och diskussion

Risk för irreversibel igenväxning?

Vatnet i Nördsjön är naturligt surt vilket gynnar vitmossor och bildningen av 
lytande växtmator. At låta nivån ligga kvar i sit nuvarande läge innebär 
därför en uppenbar risk at sjön växer igen på et sådant sät at den blir 
successivt allt svårare at restaurera. 

Optimal behandling mot igenväxning: 

Om sociala och ekonomiska konsekvenser bortses ifrån, är det mycket troligt at 
lera års ”rötning” skulle vara en både enkel och efektiv åtgärd för at reversera 
igenväxningen. Nivån ick i så fall gärna vara något högre än den ursprungliga 
nivån. Däreter skulle nivån sänkas till ursprunglig nivå, med en utformning av 
utloppet som ger en liten nivåamplitud under året, vilket skulle gynna erosionen
mot strandhaket, och därtill gynna rotade strandväxter snarare än de gunglyn 
som klarar höga amplituder. För optimal efekt kan även skörd av gunglyn vara 
nödvändig, även om dessa i bästa fall kan komma at successivt brytas sönder av
den starkare vågerosionen och ispressningen som den fördubblade sjöytan 
skulle medföra.  
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Robertsfors – Fällforssjön/Dalkarlsån

Motiv till sänkning: Odling av vatenväxter, lotning, samt kratreglering för 
sågverket, kvarnen och generatorn i Kvarnhusforsen/Sågforsen i Övre Åkulla. 

Sakägare: 3 st. 

Ursprungsnivå +78,7 m

Nuvarande nivå +77,25 m (-1,45m)

Lägsta nivå med skog +77,6 (ca-värde)

Normal amplitud under året ca 1,45 m (jfr Figur 2)

Lägsta nivå med brukad åkermark Aktiv åkermark saknas runt sjön, men 
vid en nivåhöjning till +78,7 m hamnar
ca 0,2 ha åkermark i Sörfors strax över 
nivån +0,5 m över sjöytan (+79,2), 
vilket troligen kan försvåra brukandet 
av marken. 

Strandhaket i morän börjar på ca +78,7 m. Ispressade strandvallar inns tydligast 
på nordvästra sidan av sjön norr om huvudinloppet (Figur 2). Nivån vid 
laserscanningen för ”Höjddata 2+” var 77,25 meter vilket innebär at 
sänkningsnivån kan antas vara ca 1,4 meter. 

Den ursprunglig sjöytan var ca 45 hektar medan nuvarande yta är ca 17 hektar. 
Den ökade ytan produktiv skog genom sänkningen är ganska liten, etersom 
nivåerna återkommande stiger upp mot den ursprungliga nivån vid höga löden. 
Aktiv åkermark saknas idag runt sjön, men vid en nivåhöjning till +78,7 m 
(~ursprunglig nivå) hamnar ca 0,2 ha åkermark i Sörfors strax över nivån +0,5 m 
över sjöytan (+79,2). Redan idag översvämmas deta område vid starka 
höglöden. Då en nivåhöjning i sjön kommer at höja nivån en bit upp i inloppet,
kommer denna typ av översvämningar at fortsäta. Men genom at sjön redan 
idag fylls upp till ursprungsnivån är et rimligt antagande at ytan översvämmad
mark vi höglöden inte blir större. Däremot kan det inte uteslutas at medelnivån
i ån kommer at öka ändå upp mot åkermarken i Sörfors. Dvs at när ”suget” 
från den sänkta sjön minskar så höjs nivån i ån snabbare så at marken riskerar 
at bli blötare åtminstone på de ca 0,2 hektar åkermark som ligger ganska nära 
ursprungsnivån (inom 0,5 m).  

Risk för irreversibel igenväxning?

Det är uppenbart at Fällforssjön är snabbt igenväxande med både vatenväxter 
och lytande växtmator (gunglyn). Sjöns avrinningsområde är stort och det 
inlödande vatnet bidrar dels till et märkbart inlöde av näring som gynnar 
växterna, dels till en episodiskt sur kemi som gynnar vitmossor. At höja nivån 
för at ”röta” sjön under et antal år, innebär at några hektar produktiv mark 
runt sjön tas ur produktion, fast på et sådant sät at framtida generationer med 
relativt enkla medel återigen kan sänka nivån med fortsat fokus på skog- och 
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Resultat och diskussion

jordbruk runt sjön. At låta nivån ligga kvar i sit nuvarande läge innebär en 
uppenbar risk at sjön växer igen på et sådant sät at den blir successivt allt 
svårare at restaurera. 

Optimal behandling mot igenväxning: 

Om sociala och ekonomiska konsekvenser bortses ifrån, är det mycket troligt at 
lera års ”rötning” skulle vara en både enkel och efektiv åtgärd för at reversera 
igenväxningen. Nivån ick i så fall gärna vara något högre än den ursprungliga 
nivån. Däreter skulle nivån sänkas till ursprunglig nivå, med en utformning av 
utloppet som ger en liten nivåamplitud under året, vilket skulle gynna erosionen
mot strandhaket, och därtill gynna rotade strandväxter snarare än de gunglyn 
som klarar höga amplituder. För optimal efekt kan även skörd av de lytande 
växtmatorna (gunglyn) vara nödvändig, även om dessa i bästa fall kan komma 
at successivt brytas sönder av den starkare vågerosionen och ispressningen som
den mer än fördubblade av sjöytan skulle innebära.  
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Figur 8. Fällforssjön. Röd heldragen linje = ursprunglig 
strandnivå. Röd streckad linje = områden som vid en 
nivååterställning ligger inom 0-0,5 meter över sjöytan. 
Bakgrundskarta: Lantmäteriet CC-BY. 
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Figur 9: Fällforssjön vid laga skite år 1867. Vatenängar inom sjön och 
”Fällforsraningarna” (nr 632) vid inloppet markeras på kartan. 
Slåterområdet ”Storgrundet” (nr 629) markeras som en ö, vilket 
indikerar at sjön kan ha varit sänkt något redan då, men troligen med 
årlig vinterdämning som översvämmade deta område etersom 
”Flaten” (nr 630) i sjön anges som sjöområde (vatenäng) på kartan. 



Resultat och diskussion

Umeå – Östertjärnen-Bjurforsdammen/Sävarån

Motiv till sänkning: Slåterdämning och lotning. Det är dock oklart om sjön är 
naturlig eller konstgjord. 

Sakägare: Ca 13 st.

Ursprungsnivå 153,5 m

Nuvarande nivå 151,1 m (-2,4 m)

Lägsta nivå med skog 152 m, men sly förekommer på en 
något lägre nivå, vilket indikerar at 
den senaste sänkningen år 2004 
bidragit till yterligare upptorkning 

Normal amplitud under året Uppgit saknas. 

Lägsta nivå med brukad åkermark Aktiv åkermark saknas runt sjön

Vid ca 153,5 meter över havet inns strandhak och strandterrasser i morän, som 
passar in med utbredningen av en insjö, förutsat at det nuvarande utloppet 
vore grundare. Särskilt de vind- och vågutsata öarna i sjön bär tydliga spår av 
denna nivå, med höga strandhak och stora strandterrasser. Även mindre 
vindutsata lägen visar spår av denna nivå i form av strandhak, med mindre 
strandterasser. 

Vid ca 152 meter över havet inns et yterligare strandhak, fast mindre 
välutvecklat, som antagligen speglar den nivå som hölls i dammen under stora 
delar av 1900-talet (denna nivå dokumenterades t.ex vid lygfotograferingen för 
fastighetskartan år 1954). Denna nivå sammanfaller därtill också med nivån i 
den damm som ligger närmare bosätningen Bjurfors. 

Spåren av mer difusa strandlinjer över 154 m kan inte ha bildats i en insjö, utan 
i stället i den havsvik som fanns här för mer än 9300 år sedan (enligt SGU:s 
strandförskjutningsmodell). 

När det gäller Bjurforsdammen kan det inte helt säkert fastslås ifall de gamla 
strandlinjerna vid 153,5 meter över havet härrör från den naturliga sjön 
Östertjärnen eller från en skapad damm (se vidare det fördjupade resonemanget 
i bilaga 3). 

Gravån ingår i et Natura2000-område inom vilket en återställning av en damm 
kan vara mer komplicerad at motivera än en åtgärd för at återställa nivån i en 
sänkt sjö – trots at även denna typ av vaten i praktiken bör ha varit vanligt 
förekommande i allra urskogar med bäverförekomster (Pollock, Heim, och 
Werner 2003). 

Se vidare resonemang i bilaga 3. 
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Figur 10. Östertjärnens/Bjurforsdammens ursprungliga utbredning. Bokstaven A på
kartan markerar det torrlagda norra utloppet. 
Bakgrundskarta: Lantmäteriet CC-BY.



Resultat och diskussion

Umeå – Dalsjön

Motiv till sänkning: först sjöslåter, senare vallodling.  

Sakägare: ca 12 st. 

Ursprungsnivå +77,7m

Nuvarande nivå +77,3m (-0,5m)

Lägsta nivå med skog ca +77,7

Normal amplitud under året Uppgit saknas. 

Lägsta nivå med brukad åkermark Ca +77,9

Vatenängar har tidigare funnits längs Dalsjöns utlopp fram till Överboda där 
rester av en damm inns. Längs denna bäck är marken än idag mycket blöt, med 
i stort set ingen skog. Naturnamnet Dammraningen strax nedströms Dalsjön är 
en annan tydlig indikation på at vatenängar har brukades aktivt i området. En 
sänkning av Dalsjön kan ha let till at dammen i Överboda kunde reglera nivån 
även själva sjön, och därmed förbätra även sjöslåtern, samt troligen också ge 
betydligt mera reglerkrat till kvarnen i Överboda (vid laga skite uppges 
dammen i Överboda också ha använts för en kvarn). Vid vallodlingens införande
omkring år 1900 togs dock troligen dammen ur bruk, etersom betydande arealer
lack mark kunde börja plöjas och sås genom at rensa bäcken mellan Dalsjön 
och Överboda.

Påverkan på omgivande mark vid en höjning

Vid norra änden av Dalsjön inns en vägbank vars högsta yta ligger på ca +78 m.
Denna vägbank skulle troligen ganska lät kunna modiieras till en dammvall för
at höja nivån till ursprungsnivån +77,7. En sådan höjning skulle inte påverka 
marken nedströms sjön, etersom varken dikessystemen eller nivån i 
utloppsbäcken skulle påverkas i det området. När det gäller åkermark runt sjön 
skulle den troligen mest märkbara efekten bli at ca 0,7 hektar åker i södra 
änden av sjön blev märkbart blötare (med mindre än 0,5 meter till 
grundvatenytan, Figur 6). Vid norra änden skulle en liknande efekt kunna ses 
fast i betydligt mindre omfatning. Runt sjön i övrigt skulle en ca 10-20 meter 
bred bård runt sjön blir märkbart blötare (Figur 6) vilket eventuellt skulle kunna 
leda till påverkan på enstaka strandnära träd. I övrigt kan inga stor förändringar 
antas ske, etersom sjöstranden är relativt starkt slutande omkring hela sjön 
(Figur 6).

Ekologiska efekter

Utbredningen av vatenväxter är idag uppskatningsvis ca hälten av den 
nuvarande sjöytan (ca 8,5 hektar av totalt 17 hektar). Genom at vatnet i sjön är 
starkt färgat av humus (Umeå kommun 2013) skulle en höjning med 0,5 meter 
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troligen ge betydligt sämre livsbetingelser för dessa vatenväxter, vilket i sin tur 
leder till en betydligt större andel öppen vatenspegel. Den högre nivån skulle 
också medföra en större krat i vågorna, vilket också leder till sämre 
livsbetingelser för vatenväxter, och en starkare naturlig eroderande krat mot 
strandhaket.  

Genom at Dalsjön är mycket grund 
skulle en höjning om ca 0,5 meter bidra 
till at volymen ytvaten i sjön ökade 
märkbart. Medeldjupet idag är ca 1 
meter (Umeå kommun 2013) vilket 
innebär at volymen blir ca 170 000m³. 
En höjning med 0,5m bidrar därmed till 
at volymen ökar med en faktor 1,5 till ca
255 000m³. Deta leder i sin tur till at 
skillnaden i andelen isfri vatenvolym 
under en kall vinter blir påtaglig, och at 
syreförhållandena i sjön kan bli bätre 
under vintern. Den större vatenvolymen
skulle också öka den teoretiska 
vatenomsätningstiden (från ca 6 veckor
till 9 veckor), vilket bland annat skulle 
skapa en större bufertkapacitet mot 
tillfälligt sura inlöden.  

Risk för irreversibel igenväxning?

Då det saknas stora gunglyn i sjön är 
igenväxningen ännu möjlig at reversera 
med relativt enkla åtgärder (jämfört med
övriga fyra sjöar i denna studie). 

Optimal behandling mot igenväxning: 

At höja nivån ca 0,5 meter, för at ”röta” sjön, och med hjälp av ispressning 
jämna till sjöbotnen, skulle troligen varit en efektiv metod för at restaurera 
strandzonen på den yta som överdäms. Även enbart en höjning med 0,5 m kan 
troligen ge en märkbar efekt. Om det därtill bedrivs en återkommande slåter 
skulle sjön på sikt kunna bli mindre näringsrik, trots at näring oundvikligen 
kommer at lakas ut till sjön från omgivande marker. Om slåter genomförs med 
regelbundet inns också en chans at sjöboten blir fastare med mindre organiskt 
material och lägre näringshalter. 

Et möjligt scenario vore t.ex. at besluta at höja nivån i 10 år och däreter ta 
ställning om en eventuell fortsätning. Under denna tid skulle utbredningen av 
vatenväxter minska, och eventuella andra positiva eller negativa efekter 
framställas i tydligare dager. 
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Figur 11. Dalsjön med nuvarande nivå
+77,2m (blå yta), samt nivån +77,7m 
(heldragen röd linje), och den 
strandnära marken mellan +77,7 m 
och +78,2m (avgränsad av röd 
streckad linje). 
Grundkarta: Lantmäteriet CC-BY.
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Sammanfatande resonemang för makthavare

Sammanfattande resonemang för makthavare

(med makthavare avses i deta fall allt från enskilda sakägare till de politiker som 
beslutar om samhällets spelregler)

När de icke-industrivänliga kultursjöarna började lämnas för fäfot för omkring 
100 år sedan, startade de igenväxningsprocesser som vi idag har börjat se 
mycket tydliga spår av. Dessa sjöar hade fram tills dess – ibland under perioder 
av lera tusen år – bidragit till människors lokala försörjning av basresurser, så 
som isk och dricksvaten, foder till idisslande djur, samt inte minst gödsel. 
Därtill hade dessa sjöar förmågan at förbätra ytvatenkvaliteten i alla 
nedströms liggande vatendrag. Generellt set har dock varken de estetiska 
värdena, basresurserna eller de vatenförbätrande funktionerna varit viktiga at 
behålla i det rena industrisamhället, etersom den lokala nytan inte har uppvägt 
det samhällsekonomiska värdet av låga vatennivåer. Men etersom industri-
samhället just nu är i en stark förändringsfas, med et fortsat stort behov av 
omställning mot ekologisk hållbarhet – inklusive et ökat behov av lokal 
försörjning av vatnets ekosystemtjänster – är det sannolikt at sjöarna återigen 
kommer at få en större betydelse som leverantörer av basresurser.

Denna typ av prognos bygger på perspektivet at samhället behöver 
kretsloppsanpassas, så at produktionen av basresurser lokaliseras, samtidigt 
som näringsämnen och andra ämnen som ingår i samhällets kretslopp 
recirkuleras så efektivt som möjligt. Å andra sidan har rika samhällen otast råd
at vara inefektiva i termer av kretslopp, vilket leder till slutsatsen at det främst
är i scenarios med inslag kriser som slår mot tillgången på basresurser, som 
värdet av fungerade sjöekosystem på allvar kommer at uppmärksammas. 

När det gäller prioriteringar i arbetet med at restaurera sjöar med potential at 
ge en märkbar samhällsnyta (antingen som naturvaten eller kulturvaten), blir 
en rimlig utgångspunkt at fokusera antingen på många små objekt som kräver 
lite administration, eller et färre antal stora objekt som kräver mer 
administration, men otast mindre fysiskt arbete (~netoenergi) per erhållen 
nyta. Mellanstora objekt som både kräver mycket administration och bara ger 
en måtlig nyta är enligt deta synsät minst brådskande at prioritera. Å andra 
sidan måste också den sociala hållbarheten vägas in i bilden. Och då är det 
rimligt at, oavset storlek, framhålla objekt som har potential at bli exempelvis 
lokala reservvatentäkter, goda iskevaten, produktionsområden för växtnäring, 
eller rekreationsområden i närheten av byar och samhällen. 

Lämpliga metoder för at restaurera sänkta-sjöar innefatar nivåhöjningar, i form
av åtminstone kontinuerlig vinterdämning, eller regelbundna rötningar, eller 
andra beprövade åtgärder mot igenväxning. Det är också troligt at ännu 
oprövade metoder kan visa sig vara fördelaktiga.
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Eterord

(i förordet utlovades at eterordet skulle vara en redogörelse gällande förfatarens 
relation till sina studieobjekt) 

Mit första minne av sänkta sjöar är at pappa hojtar till oss som siter i baksätet 
på bilen: – Den här byn heter Sjöboten, här har det varit en sjö förut!  Jag 
kommer så tydligt ihåg den där åkern som susade förbi utanför bilfönstret. Jag 
ick inte ihop det. Hade det funnits en sjö här? Det snurrade i mit huvud.

Mit nästa starka minne kommer ungefär 10 år senare. Det är sen kväll och jag 
och min bror siter i en gummibåt på sänkta Kroksjön. Kvällshimlen är röd, och 
en familj sångsvanar rör sig bland de lytande öarna vid Katisen. Vi ser en älg 
som mödosamt tar sig fram genom gunglyn för at komma ner till vatnet, 
samtidig som et par tranor spatserar långsamt över tuvorna i den igenväxta 
Mörtviken strax intill. Allting känns mycket nära och vi siter knäpp tysta. Den 
mörknande kvällshimlen lyter ihop med det dunkla vatnet. Älgen dricker. 
Tranorna börjar sjunga. Det snurrar till igen, i et lyckligt rus över at känna 
samhörighet med någonting mycket vackert.  

Nästa minne utspelar sig yterligare 10 år senare. Jag har studerat geovetenskap 
och hunnit jobba lera år som doktorand i naturgeograi. Den så kallade 
fältblicken inns nu med mig var jag än går, som en slags intuition för 
landskapets eget skritspråk. Under et av de otaliga strövtågen på barrskogs-
släten ser jag därför plötsligt så tydligt: Ispressade strandvallar på land! Det 
snurrade visserligen mindre, men känslan var likväl stark. Den förkrympta sjön 
fanns långt därute på myren. Och vid utloppet fanns moränvallen (det var en 
deGeer morän) som någon för länge sedan beslutat at gräva en kanal rakt 
igenom.

Yterligare några år senare får jag uppdraget at undersöka Dalkarlsåns 
avrinningsområde. Nu poppar de sänkta sjöarna upp ganska ota. När någon 
frågar drar jag till med at det nog måste innas minst 20 sänkta sjöar i 
Dalkarlsåns avrinningsområde. Men i takt med at projektet fortskrider ökar 
sifran till 30, 40, 50. Skulle jag få frågan idag är svaret at det nog rör sig om 
alla 73 hitills kända sjöar, men at några kan ha proppat igen sig själva under 
årens lopp. 

Yterligare något år framåt får jag uppdraget at detaljstudera 
avrinningsområdet till Högforsån. Denna gång är det inte bara alla sjöar som är 
sänkta. Det dyker även upp sjöar som ”ingen nu levande minns” (kopplat till 
Tolkien-citatet som inns i början av rapporten). 

På något sät skulle man därför kunna säga at de sänkta sjöarna under många år
har gjort försök at kommunicera med mig, och at jag nu äntligen har tagit mig 
tiden at svara. Till er läsare som vill tolka svaret, vill å ena sidan intyga at jag 
förstår hur det är at falla pladask, inte bara för människor, utan även för sjöar. 
Ja, för i mina ögon kan sjöar verkligen vara betagande vackra (at jag vågar säga 
deta helt öppet beror kanske på at jag ägnat ganska stora delar av mit 
arbetsliv svävandes i båt över många vackra vaten, och även hat den stora 
förmånen at bo med sjöutsikt mot självaste Torne träsk). 
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Å andra sidan vilja också intyga at jag förstår det mänskliga lidande som kan 
springa ur sjöarnas likgiltighet inför människan. Ni sjöälskare som hat små barn
med er ut på vatnet, har till exempel troligen mer än en gång set framför er 
vilken slags fasa som ruvar under den glitrande vatenytan. Men det är inte bara
det: det inns mycket mer, som sjöarna av allt at döma är fullkomligt likgiltiga 
inför. 

Min förhoppning är därför at min långa erfarenhet av at behandla sjöar som 
forskningsobjekt (det har exempelvis blivit en hel doktorsavhandling om sjöars 
”matsmältning”), har lämnat en röd tråd av objektivitet igenom hela rapporten. 
Eller med andra ord, at den här rapporten visserligen har skrivits utifrån en 
beundran, men samtidigt också utifrån en medvetenhet om at mit svar till 
sjöarna inte ska vara en kärleksförklaring, utan snarare en skiss på et hur vi 
skulle kunna samarbeta genom et ömsesidigt givande och tagande.   

Inte minst Kroksjön påminner mig om just deta. På et helt och hållet personligt
plan är jag nämligen mycket tacksam för at just Kroksjön sänktes och blev en 
rikgivande slåtersjö, etersom den därmed kunde ge krat och hälsa till två 
betydelsefulla kvinnor i mit liv: Mina och hennes doter Rut, min farmor. 

Slutligen vill jag också meddela at jag nu eteråt har kunnat konstatera at 
åkern i byn Sjöboten inte var en sänkt sjö, utan snarare et område vid innersta 
änden (”botn") av sjön. Personligen tolkar jag deta som at mit svar till de 
sänkta sjöarna nu visserligen har skrivits klart, men at den bild som har 
skisserat mycket väl kan behöva revideras i takt med at nya upptäckter görs. Vi 
bör helt enkel har läst denna rapport, liksom all annan literatur, utifrån en viss 
ödmjukhet inför at det som vi kallar verkligheten till stor del är et outforskat 
territorium. 
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Bilaga 1. Raningar och vattenängar – ett nästan 
bortglömt sätt att bruka vattnet. 

Raningar och reglerade vatenängar 

De självväxande ängar som uppstår på röjda områden längs vatendrag – så 
kallade raningar – är troligen et av de mest pålitliga och enkla system för 
foderproduktion som kan tänkas, etersom gödsling, insådd och bevatning sköts
helt naturligt. Vissa raningar har därför troligen kunnat brukas kontinuerligt 
ända sedan jordbrukets införande i norra Norrland under järnåldern (Elveland 
1979, 12). 

Reglerade vatenängar i sänkta sjöar eller dammängen, är däremot troligen inte 
lika gamla system, etersom raningar var enklare at sköta så länge 
konkurrensen om marken var liten. Men genom at reglerade vatenängar i 
praktiken fungerar på samma sät som raningar, kan slutsatsen dras at även 
sådana system kan vara hållbara så länge det inns människor som sköter om 
dem (Frödin 1952). 

Det bör poängteras at sytet med reglerade vatenängar inte var bevatning18, 
utan istället at 1) gynna fastläggningen av näringsrikt sediment på 
vatenängens boten 2) gynna tillväxten och kvaliteten på foderväxterna, samt 3)
underläta skörden (Frödin 1952; Elveland 1979). En foderproducerande sjö 
kunde visserligen skördas utan at nivåerna reglerades, men den blev otast 
betydligt värdefullare med reglering. Följande punkter ger exempel på hur 
regleringar användes för at optimera systemet: 

• Vid de tillfällen som urtappning krävdes, etersträvades alltid långsamma
och varsamma urtappningar för at förhindra at de värdefulla 
sedimenten rördes upp och spolades bort från vatenängen (Frödin 1952).

• Vinterdämning praktiserades på de lesta vatenängar i Norra Norrland 
(Elveland 1979, 23). Deta innebar at nivån hölls så hög som möjligt 
under vintern, vilket i vissa system innebar högre vatenstånd än 
naturligt. Vinterdämningen bidrog först och främst till at hålla 
vatenängen tjälfri vilket gynnade den önskvärda loran av slåterväxter 
(Elveland 1979, 24). I synnerhet starren var känslig för isbränna (Frödin 
1952, 152). I system där botenfrysning inte kunde förhindras, som t.ex. i 
Brånsjön söder om Vännasby, missgynnades därför starren, vilket ledde 
till en lägre volymproduktion av främst fräkenhö (se vidare nedan).

• I et system med vinterdämning kunde vitmossor hållas borta från 
vatenängen genom at tillfälligt tappa ur vatnet så at iskakan sate sig 

18Uppkomsten av uppdämda vatenängar är inte fullt klarlagd. Likheten med 
bevatningsanläggningar på fast mark är dock så liten at de dämda vatenängarna bör ses 
som en fristående teknik (Frödin 1952). Det har bland annat diskuterats at kunskapen om 
dämda vatenängar skulle kunna uppstå spontant i områden med bäverförekomster, eller 
som en utveckling av den mycket gamla kulturen kring slåter-raningar längs vissa 
vatendrag. 
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mot underlaget och tryckte eller rev sönder de känsliga mossorna 
(Elveland 1979, 24).

• Ispressning genomfördes vanligen så at den delvis smältande isen – 
ännu tjock och tung, fast ej fastfrysande mot underlaget (vilket kunde 
skada starrens frostkänsliga röter) – kunde pressa och jämna ut ängen. 
Deta ökade i sin tur bärigheten på ängen och minskade risken för 
utorkning under skördeperioden, samt skapade et mera homogent 
substrat (Elveland 1979, 24).

• En annan användning av isen vid vinterdämning var så kallad 
rotryckning, då oönskade vedartade växter (sly) ick frysa fast i isen 
vareter nivån höjdes så mycket at växterna rycktes upp med sina röter 
(Elveland 1979, 83). 

• En successiv höjning av nivåerna under tillväxtiden praktiserades i vissa
fall för at stimulera längdtillväxten på fodret (Frödin 1952, 142–59) 
Starren på sådana ängar kunde bli åtminstone 1,3 m hög (Frödin 1952, 
144).

• Skördetidpunkten inföll vanligen omkring starrens blomning för at 
maximera näringsinnehållet i höet, eller något senare på säsongen om 
slåtern inte hade avslutats på land (Larsson 1943).

• En relativt lång stubb på omkring 8-10 cm var viktig för at inte 
rotsystemen skulle rutna eter skörden (Elveland 1979, 94). 

• Vatenängarna urtappades vanligen så mycket som möjligt några veckor 
före skörden, som inföll under första halvan av augusti i Norra Norrland 
(Elveland 1979). Deta var viktigt för at möjliggöra slåter på så torr 
mark som möjligt, eller åtminstone minska andelen djupt vaten som 
måste skördas (Frödin 1952). Perioden eter midsommar och innan den 
torrläggande urtappningen etersträvades nivåer där starrens toppskot 
stod något över vatenytan (Frödin 1952, 160). Även en successiv höjning 
kunde ske i deta skede och fram till den urtappning som skördearbetet 
krävde. 

• Så kallad rötning praktiserades som en slags träda då vatenängen 
överdämdes så mycket som möjligt i minst et år, vilket ick till följd at 
vitmossa och lägre buskar kvävdes och dog (Elveland 1979). Vid en långt 
gången misskötsel av vatenängen kunde även längre tids rötning krävas.

• Om årliga skördar inte var hållbara slogs ängen med 2-åriga eller ännu 
längre intervall, så at den naturliga gödslingen gav tillräcklig efekt för 
at arbetsinsatsen per ytan kunde motiveras rent ekonomiskt (Larsson 
1943). 

• Starren gynnades av at vatenängen inte botenfrös, medan sjöfräken tog
över på den typ av botenfrysande vatenängar som t.ex. Brånsjön 
tidigare var (Persson 2005). Förekomsten av sjöfräken har också uppgets 
gynnas av årlig skörd, vilket enligt Frödin (Frödin 1952) var en faktor 
som bidrog till at många vatenängar slogs endast vart annat år. 

Sammanfatningsvis kan det konstateras at en vatenäng i en sänkt sjö var et 
komplext system som krävde kunniga skötare med god kunskap om hur, och 
när, olika åtgärder skulle vidtas.  
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Vatenängar gav en pålitlig avkastning år eter år

Et kanske särskilt viktigt hållbarhetsperspektiv gällande vatenängar är at 
gårdar med både vatenängar och brukad fastmark otast klarade sig bätre än 
gårdar med enbart fastmark: 

• Etersom vatenängarnas produktion var smaklig för husdjuren kunde 
biomassan omvandlas till gödsel som i sin tur kunde förbätra 
fastmarkens odlingsjord mer än på gårdar utan vatenängar. 

• Vatenängarna kunde skördas något senare än fastmarkens vallar och 
ängar, vilket minskade den sammanlagda arbetsintensiteten under 
slåtern (Larsson 1943). Deta minskade i sin tur gårdens sårbarhet i 
händelse av tillfällig arbetsbrist på grund av t.ex. sjukdom. 

• Vatenängarna användes som försäkringar mot missväxt på grund av 
torka på fastmarken. I vissa områden brukades därför dammängena långt
in på 1900-talet, trots det större behovet av mänsklig arbetskrat, jämfört 
med de alltmer mekaniserade vallodlingarna (Frödin 1952).

At slåtersjöarnas produktion av vatenväxter kunde sjunka med tiden är dock 
också omtalat och omskrivet (Larsson 1944), vilket skulle kunna tolkas som at 
vatenängarna hade bäst-före-datum. En sådan slutsats är dock troligen 
förhastad, vilket visas av följande resonemang: 

• I vissa områden var de initiala förråden av näring i sjösedimenten 
troligen mycket stora, vilket innebar at de första årens slåter medförde 
en större näringsutarmning än vad tillförseln bidrog med (Larsson 1943). 
När denna utarmning pågåt et tag, tycks dock en betydligt stabilare 
jämvikt ha uppståt, genom at brukarna anpassade skörden eter den 
långsiktigt hållbara produktionen (exempelvis genom at lägga hela eller 
delar av vatenängen i träda vissa år)

• I takt med at allt ler vatenängar togs i bruk inom et och samma 
vatensystem, minskade mängden sediment och näring som 
transporterades genom systemet, vilket successivt kan ha påverkat 
skörden negativt i system med liten sedimentransport. Utifrån dagens 
synsät kan man säga at vatendragen drabbades av näringsbrist 
(undergödning istället för övergödning). 

• Den tilltagande mekaniseringen av jordbruket i början av 1900-talet 
innebar en omställningsperiod för hela slåterkulturen, vilket medförde 
at skötseln av slåtersjöarna allra minst blev nedprioriterad, och i vissa 
fall rent av motarbetad (Karlsson och Lundmark 1989). Genom at 
vatenängarna krävde god precision vid skötseln ledde deta i de lesta 
fall till påtagligt sämre avkastning. 

• Många sjösänkningar var subventionerade av staten med dels direkta 
stöd19, dels med statliga lån. Vissa sjösänkningar hade därför troligen 

19I enbart Lövångers socken torrlades 11 079 hektar våtmarker och sjöar inom perioden 1844-
1938 till en kostnad av 1 303 013 kr (grovt räknat ca 60 miljoner kr i dagens penningvärde, 
räknat för inlation från år 1910) varav hälten (645 434 kr) i form av direkt statligt bidrag (G.
Holm 1949). Totalt andelen statliga lån av den övriga summan framgår ej tydligt, men kan 
antas ha varit betydande på grund av den allmänna penningbristen under perioden. 
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snarare som syte at skapa arbetstillfällen och social stabilitet än at 
säkerställa en långsiktigt hållbar produktion. At sjön inte var lämplig 
som slåtersjö, eller inte hade en självklar brukare eter at sänkningen 
utförts, var troligen alltså inte alltid et självklart hinder för exploatering,
ur statens perspektiv20. 

• Genom industrialiseringen blev det konkurrens om vatentillgången. 
Både den tilltagande lotningsverksamheten och vatenkraten blev allt 
viktigare i samhället, vilket i lera fall medförde sämre skötsel av 
vatenängarna. Deta gäller t.ex. Brånsjön i slutet av 40-talet (Persson 
2005, 98). Et annat exempel inns i Dalkarlsåns avrinningsområde där 
både sågverk och kratverk byggdes nedströms Västervikssjöns och 
Fällforssjöns utlopp på 1800-talet. Ägarna till dessa verksamheter övertog
i praktiken lokalbefolkningens rät på at nytja vatnet i slåtersjöarna, 
vilket medförde sämre än optimala förutsätningar för vatenängarnas 
skötsel. 

20För den som vill dra paralleller till dagens samhälle inns otaliga exempel på hur staten 
medinansierar verksamheter inte säkert är hållbara i längden, med motiveringen at de 
visserligen inte är fullt hållbara, men ändå kommer gynna den rådande situationen i landet 
fram tills hållbarare lösningar har uppfunnits eller tagits i bruk.    
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Bilaga 2. Mer om hur strandformer kan tolkas

På en sjöstrand kan man i bästa fall hita tre tydliga strandformer: strandvallen , 
strandhaket och strandterrassen (Figur 12) Av dessa är strandhaket den form 
som i stort set alltid kan förväntas vid en någorlunda stabil strand som möter 
vågor (av deta följer sedan at den som hitar et strandhak på land, har hitat en
sänkt sjö, eller spåren av en damm eller liknande). 

Tiden som krävs för bildningen av et strandhak beror på faktorer som både kan 
kopplas till vatnets eroderande krat och strandens motståndskrat mot erosion. 
Generellt set är vegetationsklädda moränständer mera motståndskratiga mot 
vågerosion än sandstränder och inkornigare material. 

Den sänkta sjön Gärdejärden i Lövånger är et exempel på en stor sjö med 
kratig vågerosion mot läteroderade stränder. Längs denna sjö inns tre nivåer 
av strandhak ovanför nuvarande nivå. Man kan i det fallet konstatera 
åtminstone två saker: 1) at den ursprungliga nivån kan ha sänkts i upp till 3 
etapper, och 2) at den ursprungliga nivån visserligen har den mest markerade 
strandlinjen, men at strandhak har bildats även under de relativt set kortare 
perioderna av etappvis nivåsänkning eller tillfälliga tillbakahöjningar. I mindre 
sjöar kan man däremot utgå från at de strandformer som bildas eter en 
sänkning blir betydligt mindre utalade än formerna vid ursprungsnivån – även i
läteroderat material (vilket exempelvis Västervikssjön uppvisar). 

Den erosion som sker vintertid är kopplad till ispressning (Gustafsson 1904), 
snarare än vågerosion. Ispessningens krat är helt och hållet beroende av 
väderförhållanden som gynnar termisk expansion av isen. Sådana förhållanden 
inträfar långt ifrån varje vinter. Spår av ispressning är därtill mest framträdande
i stora sjöar, där isens expansion verkligen kan leda till en märkbar krat mot 
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normalnivå

strandterrass

strandvall

strandhak

Figur 12. Schematisk bild över de tre tydligaste strandformerna vid en sjöstrand 
som är opåverkad av nivåförändringar. Notera at förutsätningarna för strand-
vallar ganska sällan uppfylls, medan strandhak kan förväntas förekomma i de 
lesta sjöar. Se vidare resonemang i texten, samt bilden på en strandvall i Figur 2, 
bilden på en strandterrass i Figur 13, samt bilden på et strandhak i Figur 14. 
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stranden (Alestalo och Häikiö 1979). I mindre sjöar saknas de fysiska 
förutsätningarna för stor expansion, men däremot bidrar ispressningen även 
där till at strandhakets form i någon mån accentureras. 

I Västerbotens kustland är Stora Lövvatnet et bra exempel med tydliga 
ispressade strandvallar mot de lesta stränder. Här inns goda förutsätningar för 
ispressning genom at sjön är 3 km lång och upp till 1 km bred om främst omges
av morän. Den närliggande sjön Aron-Olsaträsket däremot är visserligen också 
ganska lång (2 km) men likig och långsmal, och med delvis torvklädda stränder, 
som minskar den motkrat som behövs för at isen ska kunna bilda strandvallar. 
Lantmäteriets terränglutningskartor visar ganska tydligt at den öppna 
vatenytan ota är omkring 600-800 meter lång i sjöar med stora strandvallar (så 
som i Stora Lövvatnet), och at materialet i sjön och på stranden måste vara 
morän för at vallen ska behållas. Sjöar som omges av inkorniga sediment eller 
torv verkar inte alls på samma sät bilda uppstickande strandvallar, men däremot
i de lesta fall et tydligt strandhak. 

Man kan konstatera at de stora strandvallar i morän som inns på lite högre 
nivåer ovanför havsytan, har bildats under lera tusen år. Sådana vallar inns 
längs exempelvis Stora Lövvatnet. En stor strandvall i morän skulle därför 
kunna antas vara et säkert tecken på långvarigt sjöstadium. Troligen är dock 
saken inte så enkel, etersom det också inns tydliga ispressade strandvallar som 
markerar den ca 500 år unga sjön Gärdejärdens ursprungliga nivå, samt därtill 
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Figur 13. Den populära sandstranden vid Bjännsjön söder om Åkullsjön är en 
gammal strandterrass som blotades när sjön sänktes ca 1 meter omkring år 1900. 
Fram tills lotningsepokens slut år 1929 torde denna terrass ha översvämmats 
regelbundet, men eter det sänktes nivån sannolikt permanent till sit nuvarande 
läge. Slitaget av badgästerna har däreter bidragit till at stora delar av den gamla 
strandterrassen hålls öppen. Foto: Jan Åberg
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samt mindre vallar som har bildats även under de olika etapperna av sänkning i 
denna sjö. 

I de sänkta sjöar som har lera nivåer av strandformer inns lera olika möjlig 
förklaringar till uppkomsten: 

• at sänkningar har gjorts successivt och med relativt långa mellanrum i 
tiden, så at lera nivåer av strandhak och strandvallar har hunnit bildas. 
Exempel: Gärdejärden i Mångbyåns avrinningsområde. 

• at utloppet består av erosionskänsligt material, i vilket utloppet kan 
hita djupare fåror vid extrema löden. Exempel: Bjännsjön i Dalkarlsåns 
avrinningsområde. 

• at vinterdämningar, eller långa perioder av rötning gjordes med högre 
nivåer än ursprungsnivån. Exempel: Svansele dammängar. 

• at strandhak har bildats i läteroderad mark under enstaka extrema 
vädersituationer med höga vatennivåer i kombination med stark vind 
mot en erosionskänslig miljö (en lack sandig slutning t.ex.). Exempel: 
spår av en sådan händelse indikeras ca 1 meter över den ursprungliga 
normalnivån i Vallsträsket i Bureälvens avrinningsområde. 

Sammanfatningsvis antyder deta at 1) den långvariga medelnivån i en sjö kan 
utläsas säkrast i morän, etersom moränen ger en säkrare bild av sjöns 
långvariga medelnivå än former i mera läteroderad jord 2) at medelnivån mot 
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Figur 14. Strandhak i den icke-sänkta Bäcksjön söder om Sävar i Västerbotens 
Mellanbygd. Om denna sjö hade varit sänkt en meter skulle eventuellt en liknande 
sandstrand som i Bjännsjön funnits här (jfr Figur 13). Foto: Jan Åberg. 
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et strandhak i morän kan förväntas ligga några centimeter ovanför 
strandterrassen. 

Et alternativt sät at utläsa tidigare medelnivåer är at studera påväxten på 
större block som stuckit upp ur vatnet. Om sjön är sänkt inns gamla och stora 
lavar ovanför ursprungsnivån, medan lavar av samma art är yngre och mindre 
nedanför ursprungsnivån. 
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Figur 15. Et block som har stora lavar på den del som stack upp ur sjön före 
sänkningen. Nedanför ursprungsnivån är lavarna av samma art yngre och mindre. 
De gamla lavarna är drygt 0,5 meter över nuvarande sjönivå, vilket också stämmer
väl med det gamla strandhakets position. Bilden är tagen vid Vänforssjön i 
Högforsåns avrinningsområde. Foto Jan Åberg. 
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naturlig sjö? 

Inledning

Etersom tolkningen av Bjurforsdammen visade sig vara komplicerad, kommer 
här en separat beskrivning av det underlag som ligger till grund för avsnitet om
Bjurforsdammen. Material och metoder är samma som för huvudrapporten, med
både literaturstudier och fältundersökningar i Bjurfors och Bjurforsdammen 
som grund. En viktig del av det teoretiska underlaget även i deta fall är 
lantmäteriets nya höjddatabas ”Höjddata 2+”.  

Resultat och diskussion

Finns gamla kartor som visar en sjö?

På Landskapskartan över Västerboten från slutet av 1600 talet markeras en sjö 
med namnet 'Östertiern', i Gravåns vatensystem, mellan Bjännsjön och 
Botsmarkssjön vid den position som Bjurforsdammen idag har. Det kan också 
noteras at vägen upp mot Bjurforsdammen ännu i dag heter Östermarksvägen, 
och at den aktuella tjärnen därmed troligen brukades av Sävarådalens folk.  En 
sjö vid samma position inns även utritad på Anton Swabs karta från år 1796 
”Charta öfver Wästerbotn och Svenske Lappmarcken”.  Däremot verkar det 
saknas tidiga 1800-tals kartor över just deta område. Vid laga skitet av 
Gravmarks by år 1891 innefatas området i dammens norra del, i vilken marken 
benämns som ”Äng vid Grafvån”, och inte som vaten. Generalstabskartan ”56 
Degerfors” (uppmät drygt et decennium senare åren 1902-1907) visar inte 
heller någon vatenspegel i området. Däremot inns en stor vatenspegel på 
ekonomiska kartan från 1959 ”21 k ROBERTSFORS 6 e BERGDAL” (fotograferad 
år 1954). På denna lygbild syns också tydligt en tidigare ännu större utbredning 
vaten i området – i form av ljusare fält (gammal sjö-/dammboten) som 
kontrasterar mot omgivande mark. 

Finns gamla strandlinjer i morän?

Vid ca 153,5 meter över havet inns strandhak och strandterrasser i morän, som 
passar in med utbredningen av en insjö, förutsat at det nuvarande utloppet 
vore grundare. Särskilt de vind- och vågutsata öarna i sjön bär tydliga spår av 
denna nivå, med höga strandhak och stora strandterrasser. Även mindre 
vindutsata lägen visar spår av denna nivå i form av strandhak, med mindre 
strandterasser (Figur 19). Denna nivå passar väl in med den torrlagda ljusa 
sjöboten som lygfotot från år 1954 visar spår av. 

Vid ca 152 meter över havet inns et yterligare strandhak, fast mindre, som 
antagligen speglar den nivå som hölls i dammen under stora delar av 1900-talet 
(denna nivå dokumenterades t.ex vid lygfotograferingen för ekonomiska kartan 
år 1954).
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Spår av eventuella strandlinjer över 154 m kan inte ha bildats i en insjö, utan i 
stället den havsvik som fanns här för mer än 9300 år sedan (enligt SGU:s 
strandförskjutningsmodell). 

Finns spår av tidigare högre liggande utlopp från sjön? 

Vid nivån för den tydligaste strandlinjen i morän runt sjön (ca 153,5 meter över 
havet) inns et utlopp i form av en torrlagd vatendragsfåra som ligger ca 350 
meter nordväst om nuvarande utlopp (Figur 17). Fåran är ungefär lika bred som 
nuvarande Gravån, vilket visar på relativt stora och långvariga löden, snarare 
än enstaka perioder av spillvaten vid hög dämning i huvudutloppet. Vid nivåer i
sjön som är lägre än 153,5 blir avrinningsområdet till fåran mycket litet i 
förhållande till formen på fåran, vilket visar at fåran bara kan ha bildats av en 
hög nivå i dammen/sjön. Fåran är inte grävd, etersom vallar saknas och formen 
är naturlig. Maxdjupet från den igenväxande vatenytan i fåran ner till den sand-
och stenbundna botnen är åtminstone 1 m, utan nämnvärd torvpålagring.  

Diskussion

Stöd för hypotesen at Bjurforsdammen är en konstgjord sjö: 

1.Namnet antyder at vatnet är skapat, etersom dammängar vanligtvis 
förknippas med skogs- eller myrmark som överdäms (Frödin 1952).

Problematisering: De bästa slåtermarkerna i vaten var enligt Frödin, 
citerad ovan, dammängar som skapats genom at sänka sjöar, så kallade 
sänkta sjöslogar. Naturnamnet Bjurforsdammen kan lika gärna 
ursprungligen ha sytat på själva dammbyggnaden, eller – vilket kanske 
är ännu troligare – det mindre, och helt säkert konstgjorda, dammänge 
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Figur 16. Utsnit från Lantmäteristyrelsens arkivs Landskapskarta  över 
Västerboten från ”sent 1600-tal”. 

https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=true&mapType=ll&archive=LMS&nbOfImages=1&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f4c4c2f313034
https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=true&mapType=ll&archive=LMS&nbOfImages=1&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f4c4c2f313034
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som det inns spår av i Bjurforsens forsnacke, närmare nybygget 
Bjurfors.

2.Den norra fåran inns endast till samma nivå som den nedre dammens 
dämningsnivå. Om den nedre dammen är konstgjord indikerar deta at 
det norra utloppet också är konstgjort, etersom norra utloppet annars 
rimligen hade uppvisat en tydligare erosionsform även under den nedre 
dammens nivå. 

Problematisering: de kratiga urtappningar som gjorts från 
Bjurforssdammen förde enligt muntliga uppgiter med sig mycket slam 
nedströms, som kan mycket väl har bidragit till igenslamning och 
förändringar av morfologin i den nedre dammen. 

Stöd för hypotesen at Bjurforsdammen är en sänkt sjö:

1.Landskapskartan från 1600-talet visar en sjö i Gravån vid ungefär samma
position som Bjurforsdammen. Denna sjö inns även kvar på kartan från 
år 1796.

Problematisering: I den mera detaljerade 1600-talskartan inns exempel 
som visar at informationen inte alltid stämmer. Vissa vatendrag kopplas
t.ex. inte ihop rät i vatensystemen (exempelvis Göksjön och Gravåns 
källsjö Stor-Gravusjön). Kanske kan närvaron av en sjö i Gravån vid 
Bjurforsdammen därmed vara et misstag? Titar man närmare på den 
frågan visar det sig dock at sjöar inte är påhitade på samma sät som 
vatendragen mellan sjöarna. Snarare verkar sjöarna ha valts ut. 
Pålböleåns sjöar (varav de lesta var slåtersjöar) är t.ex. mycket 
väldokumenterade på kartan i förhållande till deras relativa storlek. 

2.De stora erosionsformerna på moränöarna, samt de något ispressade 
strandhaken i morän i övrigt, vid 153,5 meter över havet, tyder på 
långvarig erosion vid en ixerad vatennivå. Morän eroderas endast med 
svårighet av vaten, vilket antyder at formerna skapats av en lång period
av vågpåverkan som troligen också förstärkts av ispressning av 
strandformerna. 

Problematisering: Det saknas (åtminstone än så länge) information om 
hur länge Bjurforsdammen har funnits och hur länge den höga nivån kan
ha uppräthållits. Ju längre tid som dämningen till högstanivån har pågåt
desto större är sannolikheten at stora erosionsformer hinner skapas. 
Ibland kan det dock också gå ganska fort: Man skulle t.ex. kunna anföra 
argumentet at artiiciellt höjda regleringsmagasin så som t.ex. 
Skinnmuddselet och Vojmsjön, under ganska kort tid har skapat tydliga 
erosionsformer längs stränderna. Även sänkta slåtersjöar så som 
Gärdejärden i Lövånger har lera nivåer av markerade strandformer som 
måste ha bildats inom loppet av några årtionden. 

3.Det nordvästra utloppet korsas av en stendamm (Figur 18), som antyder 
at anläggandet av dammänget inte skapade deta utlopp, utan snarare 
bidrog till at torrlägga det. Sytet med stendammen kan ha varit at hålla
ännu högre vinternivåer än naturliga nivån. Sådan dämning var 
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etersträvansvärd för at minska tjälbränna på vatenängarna, och 
genomfördes troligen i de lesta fall där intressekonlikter kring 
omkringliggande odlingsmarker inte fanns (Bjurforsdammen är et 
solklart sådant exempel). 

Problematisering: Norra fåran kan ha bildats om dammen vid nuvarande 
huvudutloppet stoppade hela lödet, och under långa tidsperioder 
tvingade över Gravåns löde till deta utlopp. Deta förutsäter at 
stendammen skapades senare än dammen över nuvarande 
huvudutloppet, etersom det rimligen bör ha krävts et långvarigt löde 
för at bilda den typ av fåra som inns nedströms. 

4.Morän är generellt set en svåreroderad jordart, i vilket det snarare 
skapas forsar än djupa erosionsfåror. Den djupt nedskurna formen i 
nuvarande utloppet antyder därför at den ursprungliga moränryggen 
och sjötröskeln är fördjupad av människan. 

Problematisering: Platsen för utloppet är omgrävd och schaktad vid lera 
tillfällen, varav senast med en grävmaskin år 2004 när alla rester av 
dammen togs bort. Den ursprungliga formen och innehållet i moränen 
vid utloppet kan därför eventuellt missbedömas idag. 

Försvårande omständigheter vid tolkningen är at det saknas kartor från större 
delen av 1800-talet i Lantmäteriets databas Historiska kartor. 

Slutsats (för bilaga 3)

Med ovanstående underlag kan det inte med 100% säkerhet sägas om 
Bjurforsdammen är den sänkta sjön Östertjärnen. Stödet för hypotesen at 
Bjurforsdammen var en sänkt sjö är snarare ungefär lika stort som at det var et
konstgjort vatenmagasin. 

Det råder dock ingen tvekan om at det under ganska en lång period funnits et 
stort vaten i området. Nivån för deta vaten låg på ca 153,5 meter över havet. 
Deta motsvarar en vatenyta på ca 90 hektar. Om det var en faktisk sjö hade den
i så fall funnits i drygt 9000 år innan sänkningen, eller i stort set alltsedan 
inlandsisen drogs sig tillbaka. At en sådan sjö skulle klarat sig från igenväxning 
är inte särskilt uppseendeväckande, etersom lera närliggande sjöar uppvisar 
samma tendens till relativt stabil balans mellan erosion och igenväxning, trots 
omkringliggande torvmarker. Ispressade strandvallar saknas i stort set runt 
sjön, vilket är helt i linje med vad som kan observeras i andra sjöar med 
omgivande torvmarker.  

At Östertjärnen omnämndes på Landskapskartan från slutet av 1600-talet 
verkar särskilt rimligt om den var en betydelsefull slåtersjö (i annat fall får det 
snarare betraktas som en slump at den kom med). Likaså är det et rimligt 
antagande at samma slåterområde, oavset om ursprunget var en sjö eller en 
våtmark, sedan förbätrades med både dammar och et fördjupat utlopp under 
1800-talet (vilket skedde i de lesta slåtersjöar av betydelse i Västerboten).
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Figur 17: Nordöstra utloppet är överväxt av lytande växtmator/mycket lös torv 
ner till ca 1 meter djup där en hårdboten återinns. Bilden är tagen strax nedanför 
den torrlagd forsnacke som höll nivån på ca 153,5 m över havet. Foto: Jan Åberg

Figur 18: Stendammen vid nordöstra utloppet. Denna damm dämde till nivåer som 
troligen var något över +153,5. Foto: Jan Åberg
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Figur 20: Nuvarande utlopp, som troligen fördjupades något vid dammutrivningen 
år 2004. Foto: Jan Åberg

Figur 19: Gammal båt vid strandhaket på +153,5 m över havet. Foto: Jan Åberg





"Det övergripande målet för miljöpolitiken är at till nästa generation lämna över
et samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan at orsaka ökade miljö- och

hälsoproblem utanför Sveriges gränser."  

– Riksdagens deinition av generationsmålet.

Mellanbygdens vatenråd är en lokal ”sambandscentral” som främjar lokala
diskussioner kring hur vatnets miljöproblem ska kunna lösas på bästa sät. 

Mellanbygdens vatenråd 
htps://mellanbygdensvatenrad.wordpress.com/

Kontaktperson: Naturgeograf Jan Åberg, 072 - 205 92 68 
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