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Inledning 
Människan har på olika sätt genom tiderna manipulerat sjöar och rinnande vatten, för att dra 
nytta av dess egenskaper och kraft. Vattendragen har ändrats för att skapa bättre 
förutsättningar för far- och fraktleder, dammar, dammängar, kvarnar, sågar spånhyvlar mm. I 
Västerbottens län har de mest omfattande ingreppen i våra vattendrag skett i samband med 
flottningsepoken. För att kunna transportera timmer vattenvägen genom skogarna till 
sågverken och hamnarna byggdes, utöver dammar, även miltals med flottledskonstruktioner. 
Vattendragen rätades ut och kanaliserades, stenar och grus rensades upp från bottnarna och 
lades upp på stränderna eller i flottledskonstruktioner. Efter det att flottningen upphörde 
påbörjades restaureringar av vattendragen, redan under 1970- och 80-talet och fortsätter än i 
dag. Återställningsarbetena i sin tur påverkar många av de kulturmiljöer som finns i och i 
anslutning till vattendragen och som är en del av vårt kulturhistoriska arv.  
 
Skellefteå kommun driver ett projekt där 17 dammar planeras att åtgärdas för att skapa fria 
vandringsvägar för fisk och på det sättet gynna fiskbestånden i vattendragen och närliggande 
sjöar. Projektet omfattar dammar i Risåns, Sikåns och Tallåns avrinningsområden i Skellefteå 
kommuns sydvästra del och pågår åren 2018-2021. Dessutom ska en ca 580 meter lång 
strömsträcka i Svartån (Burträsk socken) återställas med grävmaskin under sommaren 2019. 
Material som rensats ur ån ska återföras för att återskapa en naturligare miljö för 
vattenlevande djur och växter. 
 
Med anledning av detta fick Västerbottens museum i uppdrag av Kultur- och Fritidskontoret i 
Skellefteå kommun, att göra en kulturvärdesbedömning för 6 av de 17 utpekade dammarna (se 
figur 1) samt en sammanställning över Svartåns historia.  
 

 
Figur 1. Översiktskarta med utvalda dammar och Svartån markerade. 
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Syfte och metod 
Kulturvärdesbedömningen av dammarna kommer att utgöra ett underlag till en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och innefattar en beskrivning av dammarna och deras 
kulturhistoriska värde med motivering samt hur de planerade åtgärderna påverkar dessa 
värden. Värderingen genomfördes i första hand utifrån de underlag (foton, kartunderlag) som 
tillhandahållits av beställaren och genom sökning i arkiv och litteratur. Ett urval av dammarna 
har besökts i fält, för att få ett mer omfattande helhetsintryck av kulturmiljön. I den 
kulturhistoriska värderingen har en tregradig skala använts där det kulturhistoriska värdet är  
 
högt – en miljö som är tydlig, representativ och välbevarad  
måttligt – en miljö som kan vara påverkad av utrivning/förfall, men som ändå är representativ 
och har behållit ett visst historiskt värde och upplevelsevärde   
lågt – en miljö som är fragmentarisk på grund av utrivning eller förfall  
 
Den historiska sammanställningen av Svartån omfattar en genomgång av olika underlag 
(kartor, litteratur, arkivmaterial mm) som kunnat ge information kring vattendragets historia 
och vilka vattendrivna verksamheter som funnits i den. Även information kring stenmaterialet i 
vattendragets flottledslämningar, huruvida de kommer från vattendraget eller annan plats, har 
eftersökts. Ett fältbesök vid vattendraget har genomförts. 
 

Genomgånget material/Underlag 
Underlaget för uppdraget tillhandahållet av Skellefteå kommun (Isaksson 2019) som omfattar 
beskrivningar, bilder, kartor och GIS-underlag för de utvalda platserna.  
Lantmäteriets historiska kartor och historiska flygbilder (tidigt 1960-tal), över de berörda 
platserna (se figur 17).  
Damminventeringen, en databas över flera säsongers inventeringar av dammar (ca 1250 
stycken), gjorda av Länsstyrelsens miljöanalysenhet åren 2003-2007. Tyvärr har inget 
bildmaterial från inventeringarna varit tillgängligt.  
Historiska Dammar i våra levande sjöar och vattendrag (Törnlund 2008), en byråmässig, 
kulturhistorisk utvärdering av delar av damminventeringens underlag. De kulturhistoriska 
kommentarerna bygger på insamlat material (foto, beskrivningar) och inte på bedömningar 
gjorda i fält.  
Material (bilder, beskrivningar, GIS) från projektet ”Kulturmiljöer i vatten” där 
stickprovsinventeringar genomfördes i ett flertal vattendrag inom länet, för att skapa en 
övergripande kunskapsbild om länets kulturmiljöer i anslutning till vatten (Granholm 2013).  
Arkiverat material från Rickleåns flottningsförening (Flottningsarkivet) som huvudsakligen 
innehåller information om vattendragen efter det att det blivit en allmän flottled. Arkivet för 
Rickleåns Flottningsförening bildades 1907-07-31 (samma datum som konstituerande 
bolagsstämma hålls) och innehåller exempelvis avsyningsprotokoll, avskrifter ur domböcker, 
avtal, stämningsansökningar, ansökningar om höjning eller sänkning av vattennivå, mm.  
Ytterligare underlag i form av diverse böcker, rapporter och digitaliserat material. Utöver detta 
har även förfrågningar gjorts hos Folkrörelsearkivet och Umeå tingsrätt. 
 

Allmänt 
Allmänna flottleder 
Den organiserade flottningen utvecklades gradvis på 1800-talet allteftersom skogsbruket 
industrialiserades och exporten av trävaror ökade. I och med detta ökade också behovet av 
timmer och den storskaliga avverkningen nådde Västerbotten på 1860-talet. År 1880 kom en 
förordning om att det var länsstyrelsernas skyldighet att inrätta s.k. allmänna flottleder för att 
underlätta förflyttningen av timmer. I en allmän flottled kunde alla som var med i 
flottningsföreningen för aktuell led, flotta sitt timmer utan att själv behöva ordna tillstånd från 
alla berörda markägare eller anlita flottare mm. Stockarna försågs med ägarmärken för att 
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kunna identifieras vid den slutliga virkessorteringen. Vid sidan av den allmänna flottleden 
fanns det fortfarande enskilda flottleder, som ägdes och drevs av lokala eller privata 
intressenter (Törnlund 2002).  
 
Dammar 
Äldre dammar har ofta en utformning som stämmer med det byggmaterial som finns 
tillgängligt på platsen. Dammvallar fyllda med naturstenar och jord med timrade 
grundfundament, skibord och utskov byggdes fram till de första decennierna under 1900-talet. 
Nackdelen med denna konstruktion var att de delar av träkonstruktionen som inte var under 
vatten, förföll fort. Under 1910- och 20-talet började många dammar anläggas, alternativt 
byggas om, med huggen och kilad sten som utskov. Kilad sten användes även i 
flottledskonstruktioner, brofundament mm. Under 1920-talet började man även uppföra 
utskov gjutna i betong. Tekniken utvecklades ytterligare under 1930-talet då prefabricerade 
betongplattor introducerades. Under 1950-talet började man använda bandtraktorer för att 
anlägga och förbättra dammvallar (Dicksson & Spade 2016, Törnlund 2008).  
 
Stenmaterial 
Materialet i damm- eller flottledskonstruktioner kommer oftast från platsen, om det inte 
handlar om huggen kilsten. Beroende på hur vattendraget och dess omgivning ser ut så varierar 
det hur långt bort från dammen/flottledskonstruktionen som materialet har hämtats. Ofta kan 
man se täkter i närheten av konstruktioner (kanske främst vid dammvallar) när materialet som 
rensats upp ur vattendraget inte har räckt till. I vissa fall, exempelvis i släntmurar, kan man se 
huggen sten bland naturstenarna. För att skapa en släntning behövs plattare stenar och vid 
brist på dessa har man huggit sönder större stenar eller block, ofta på plats men det kan också 
röra sig om ditfraktat material från stenbrott. Borrspår i stenar är en indikation på att man har 
använt denna metod (se figur 2). Sprängd sten förekommer också i konstruktioner, men det är 
oftast svårt att se om det är natursprängt eller inte. Mängden sprängd sten kan vara en 
indikation. Enstaka sprängda stenar bland naturstenarna talar för att det handlar om 
natursprängt material. 
 

 
Figur 2. Stenar med borrspår i flottningslämning, Svartån. Foto: Nina Granholm 2019. 
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Resultat 
Svartån 
Svartån är ett biflöde till Sikån och rinner mellan Stenträsket och Kalvträsket inom Burträsk 
socken i Skellefteå kommun. Sikån med bifölden omfattades av Rickleåns flottningsförening 
och blev allmän flottled år 1907 (Flottningsarkivet F.I. Flottledshandlingar 1899-1923), men 
beslutet att det skulle vara allmän flottled togs redan 1904. Rickleåns allmänna flottled  
avlystes år 1968. Enligt flottningsarkivet (F.II. Historiker) upphörde flottningen i Rickleån 
redan 1961, alltså 7 år före den officiella avlysningen, och det är troligt att all 
flottningsverksamhet upphörde i alla biflöden före eller i samband med detta. Enligt uppgift 
var Robertsfors bruk den största intressenten i flottningen i Rickleåns avrinningsområde, både 
före och efter inrättandet av allmän flottled. I flottningsarkivet finns en kommentar i ett 
dokument från år 1900 (F.I. Flottledshandling 1872-1956) att Sikån flottats i hundra år av 
huvudsakligen Robertsfors bruk. Enligt Historiker (Flottningsarkivet F.II.) var bruket ensam 
trafikant i Rickelåns flottningsled från och med år 1928. 
 
Tyvärr förefaller det som om Rickleåns flottningsförening har varit mycket restriktiv vad det 
gäller arkivering av handlingar utöver dokument av mer officiell karaktär. Exempelvis saknas 
kartor, planer och ritningar över dammar och andra flottledskonstruktioner. I informationen i 
flottningsarkivet framgår det inte alltid specifikt vilket vattendrag som det hänvisas till i 
dokumenten. Ofta talar man om flottleden som en enhet där huvudvattendragets namn 
används, när man egentligen menar ett av biflödena. Det har med andra ord varit svårt att hitta 
något specifikt om just Svartån, inte bara i flottningsarkivet utan även i andra underlag. Detta 
kan vara en indikation på att det inte förekommit någon/ytterst lite vattendriven verksamhet i 
ån före det att det blev en allmän flottled. Närheten till Sikån och de anläggningar som funnits 
där kan ha varit en bidragande orsak. Det förefaller även som om Svartåns ursprungliga fåra, 
innan flottningen, varit ganska bred och flack och därmed kanske inte lämpat sig för 
vattendrivna anläggningar. 
 

 
Figur 3. Släntmursliknande flottledslämningar i Svartån. Foto: Nina Granholm 2019. 
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I flottningsarkivet finns en hänvisning i en innehållsförteckning, till Svartåkanalen (se bilaga 1). 
Dokumentet, som rör kunglig befallningshavares (landshövdingens) utslag 26/6 år 1922 
gällande avsyning av Villvattendammen och Svartåkanalen, har tyvärr inte återfunnits i arkivet. 
Det går därför inte att säga exakt vad det är som menas med Svartåkanalen. Möjligen är det 
just den ca 560 meter långa sträckan som ska återställas under sommaren 2019, som avses. 
Sträckan är försedd med släntmurar, släntmursliknande konstruktioner och rensningar så gott 
som hela vägen, som skapar en ”kanal” i vattendraget för flottningen. Ganska långa partier av 
åns stränder, särskilt vid inloppet och utloppet, omges av sank mark. På flera ställen går det att 
se att flottledskonstruktioner har skärmat av och ibland helt torrlagt, delar av fåran och 
sankare partier. Det är fullt möjligt att Svartån iordningställdes för flottning först i samband 
med att den blev en allmän flottled och att den helt eller delvis var färdig för inspektion år 
1922. Flottningsdammen vid åns inlopp (Svartådammen) färdigställdes (byggdes om?) i början 
på 1930-talet (se nedan). 
 

 
Figur 4. Släntmurar i Svartån. Foto: Malin Isaksson 2018. 
 
I början av restaureringssträckan (uppströms) finns det fler släntmursliknande lämningar och 
rensningar än nedströms. Dessa ser ut att vara mer påverkade av naturligt förfall och ger 
därmed intrycket av att de inte är lika gediget konstruerade som släntmurarna längre 
nedströms (se figur 3). I slutet av sträckan bildar släntmurarna (se figur 4) en smalare 
ränna/kanal än uppströms. Vid flottning måste trycket genom denna del ha blivit påtagligt 
högre och möjligen är det därför dessa konstruktioner gjorts ”rejälare”. I de sankare partierna 
längs ån (särskilt vid inlopp och utlopp) finns troligen ytterligare strandskoningar som är 
mindre framträdande, exempelvis riskistor. Riskistor tjänade främst till att förstärka stränder 
och leda timret. De består av ris eller klenvirke som lagts rakt ut från strandkanten och packats 
(klämts fast) med sten och/eller grus. Det är inte lika hållbara konstruktioner som exempelvis 
dubbelkistor och är svåra att upptäcka då de i dagsläget ofta blivit helt överväxta (Törnlund 
2006). 
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En bit uppströms från återställningssträckan, finns en smal gångbro, bestående av lite högre, 
kvadratiska stenkistor fyllda med natursten. Mellan stenkistorna ligger en gångbana som fästs 
med metallbeslag. Gångbanan ser nyare ut än kistorna, så någon form av underhåll har skett 
efter det att bron upprättades, troligen i samband med flottningen om man antar att 
vattendraget flottades fram till början av 1960-talet (se figur 5). Bron verkar inte vara en del av 
vandringsleden, Kalvträskleden, som går på västra sidan av ån. Denna del av leden längs med 
Svartån, kallas för övrigt för Flottarleden.  
 

 
Figur 5. Gångbro över Svartån. Foto: Nina Granholm 2019. 
 
Vattendraget och dess omgivning är stenigt. Inga täkter på sidan av åns fåra iakttogs vid 
fältbesök, annat än närmast Svartådammen och möjligen i jämnhöjd med gångbron. Eftersom 
det förefaller som om fåran överlag varit bredare före ingreppen i samband med flottningen, är 
det troligt att det mesta av materialet hämtats från fåran. Möjligen har större och flackare 
stenar hämtats från ett stenbrott eller i skogen längs stränderna, för att bygga släntmurarna 
nedströms. Här kan man också se borrspår i några av de större stenarna, vilket tyder på att 
man behövde skapa egna flatare stenar för att konstruera en slänt (se figur 2).  
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Dammar 

 
Figur 6. Svartådammen. Foto: Malin Isaksson 2018. 
 
Svartådammen 
Dammen är en flottningsdamm i Svartån vid Stenträskets utlopp. Dammvallarna (ca 25-30 
meter långa) är delvis överväxta samt består av natursten (kallmurad) och jord/sand. Med 
tanke på vallarnas längd och höjd (upp till ca 2 meter) är det möjligt att mycket av materialet 
kommer från täkter vid sidan av ån (täkter finns på östra sidan och en bit nedströms på västra 
sidan om ån). Utskoven består av gjuten betong med en gångbro mellan och sättspel 
(uppströms) och metallräcke på sidorna. Under gångbron är skibord och sättar är intakta. Det 
förefaller som om dammen har underhållits. Gångbron ser ”ny” ut och nya sättar ligger på 
sidorna medan en hög med gamla sättar ligger på västra damvallen, delvis överväxta. Utskoven 
har gjutits på plats och år och datum (26/9 1934) samt bokstäver och handavtryck finns 
ingjutna i betongen (se figur 7-8). I Historiska dammar (Törnlund 2008) har dammen fått den 
högsta kulturhistoriska bevarandeprioriteringen och betecknas som ovanlig. Dammen är också 
en del av Kalvträsklederna och det finns en grillplats i närheten av dammen på västra sidan ån.  
 
Dammens status är att den är intakt och välbevarad. Enligt tidigare kulturhistorisk bedömning 
är den dessutom ovanlig och därmed blir det kulturhistoriska värdet på miljön högt. De 
planerade åtgärderna är att ta bort skibord och sättar samt att material möjligen tas ur 
dammvallarna för att skapa en fors. Att ta material ur vallarna bör undvikas, eftersom det ökar 
på lång sikt risken för att vallarna eroderar ut. Man bör även undvika att köra på och över 
dammvallarna med grävmaskin i samband med återställningsarbetet. Eftersom platsen också är 
en del av en vandringsled och ett besöksmål, bör dammkonstruktionen bevaras i så stor 
utsträckning som möjligt för att bibehålla upplevelsevärdet i största möjliga mån. Finns 
möjlighet att ”låsa fast” en eller helst flera av sättarna i upphissat läge, utan att försvåra 
borttagandet av skibordet? Om skibordet är det enda som tas bort i samband med 
återställningsåtgärd, fortsätter det kulturhistoriska värdet för dammen att vara högt. 
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Figur 7. Årtal i Svartådammens betongutskov, 19 (26/9) 34. Foto Nina Granholm 2019. 
 

 
Figur 8. Handavtryck på vardera sida om bokstäverna A K, i Svartådammens betongutskov. 
Foto: Nina Granholm 2019. 
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Figur 9. Lill-Stavträskdammen. Foto: Nina Granholm 2019. 
 
Lill-Stavträskdammen 
Dammen ligger i Stavträskbäcken, en bit nedströms från Lill-Stavträsket. Enligt 
damminventeringen har den varit en flottningsdamm. Det som finns kvar av 
dammkonstruktionen i dagsläget är väl överväxta dammvallar av jord och natursten med 
utskov bestående av stenkistor samt ett skibord (slussgolv). Ingen överbyggnad med 
luckor/sättar eller eventuell brobana finns kvar. Dock har en provisorisk gångbro av stockar 
och plank lagts över öppningen. Stenkistorna består av knuttimrade stockar fyllda med 
naturstenar. Träkonstruktionen i stenkistorna är mycket murken, främst på västra sidan där 
stockvarv saknas och vallen har börjat erodera. Stenkistan på västra sidan bäcken förefaller ha 
haft en förlängning på några meter, som möjligen haft en styrande funktion, men det finns 
endast lite rester kvar av denna del. På östra sidan syns inga rester efter en liknande 
förlängning. 
  
Dammens status är att den är mycket förfallen samt att det saknas delar av träkonstruktionen, 
men det går ändå att få en uppfattning om dammens utformning och dess funktion. Det 
kulturhistoriska värdet är därmed lågt till måttligt. Enligt de planerade åtgärderna kommer all 
träkonstruktion och ca tre meter av dammvallarna på vardera sidan om bäcken att 
försvinna/återvinnas, vilket innebär att ca 15 meter av dammvallarna blir kvar efter ingreppet. 
Efter åtgärd blir det kulturhistoriska värdet mycket lågt.  
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Figur 10. Utsnitt ut historisk karta från år 1879 med Lill-Stavträskdammen. 
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Figur 11. Platsen för Selsdammen. Foto: Malin Isaksson 2018. 
 
Selsdammen 
Platsen för dammen ligger i Aggbäcken mellan Kroksjön och Ilvädersträsket. I bildunderlaget 
(Isaksson 2019) syns två trösklar gjorda av tvärgående bräder/stockar i bäcken. Det ser även ut 
som om det rasat/eroderat ut stenar på västra sidan av bäcken. I övrigt kan man inte se 
dammvallarna eller några rester av utskov på platsen. Det förefaller som om all 
dammkonstruktion i bäckfåran redan har rivits, okänt när, och troligen sattes trösklarna in i 
samband med detta för att bibehålla en viss vattennivå uppströms. I damminventeringen 
besöktes platsen år 2005 och i en kommentar står det att det kan ha stått en luck- eller 
sättdamm på platsen, som blivit helt utriven. Ytterligare en kommentar i damminventeringen 
är att det varit en hålldamm. Funktionen för en hålldamm är att skapa ett vattenmagasin avsett 
för en vattendriven anläggning längre nedströms. Om det har funnits någon sådan verksamhet i 
anslutning till denna damm är dock oklart. En annan möjlig funktion för Selsdammen kan ha 
varit att skapa översilning för myrslåtter på bäckens stränder. Platsen omedelbart uppströms 
från dammen heter, enligt dagens karta, Selsänget (se figur 13). 
 
Dammens status är att den mittersta delen av konstruktionen (luckor, sättar, utskov mm) och 
troligen en bit av dammvallarna är borta. De trösklar som nu finns på platsen har troligen 
ingenting med den ursprungliga dammkonstruktionen att göra. Det är oklart hur mycket av 
dammvallarna som finns kvar och i vilket skick de befinner sig i, men det kulturhistoriska 
värdet för miljön får betraktas som mycket lågt. Den planerade åtgärden för platsen är att ta 
bort trösklarna och ersätta dessa med en naturstenströskel, med hjälp av sten från 
dammvallarna och upprensade block på stränderna. Möjligen kommer detta att förkorta 
dammvallarna något, men detta förändrar inte det nuvarande kulturmiljövärdet. 
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Figur 12. Utsnitt ur historisk karta från år 1920 med Selsdammen. 
 

Figur 13. Översiktskarta Selsdammen och Selsänget.  
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Figur 14. Dammen Nedstr. Ilvädersträsket. Foto: Malin Isaksson 2018. 
 
Nedstr. Ilvädersträsket 
Dammen är en kvarndamm (skvaltkvarn) och ligger i Aggbäcken mellan Kroksjön och 
Ilvädersträsket. Dammvallarna är väl överväxta och förefaller bestå av huvudsakligen 
natursten. I bäckfåran finns det rester av timrade utskov och skibord. I damminventeringen 
besöktes platsen år 2005. Enligt kommentar fanns då luckor fortfarande i dammen. Av dessa 
syns det inte något spår av på foton tagna år 2018 (Isaksson). Ytterligare en kommentar i 
damminventeringen är att vattnet rinner under det nedre skibordet (slussgolvet). På bild från år 
2018 syns endast övre delen av skibordet eftersom den delen av fåran är igenväxt med gräs. 
Troligen är det på grund av skibordet som växtligheten har blivit så framträdande. När vattnet 
slutade rinna över skibordet blev det murkna träet en grogrund för mossa och gräs. Nära 
dammen finns även en renoverad skvaltkvarnsbyggnad och resterna av en ränna in till kvarnen. 
 
Platsen besöktes även år 2012 inom projektet Kulturmiljöer i Vattendrag (Granholm 2013). 
Enligt beskrivningen finns en informationsskylt på kvarnen där det står att kvarnen (och 
dammen) byggdes kring år 1870 och användes in på 1930-talet. Byggnaden renoverades år 
1965, men det framgår inte om även dammen och rännan renoverades vid samma tillfälle. 
Historiska ristningar har bevarats på kvarnbyggnaden, som har försetts med plåttak och verkar 
vara i gott skick än idag. Platsen är tänkt som ett besöksmål och det finns en eller flera 
vägskyltar som leder fram till platsen. 
 
Dammens status är att mycket lite av dammens träkonstruktion (utskov, skibord, ränna in till 
kvarnen, mm) är kvar och det som finns är mycket förfallet. Trots detta får miljön ändå anses 
ha ett måttligt kulturhistoriskt värde, som kanske huvudsakligen består av ett upplevelsevärde, 
med den renoverade kvarnen och det faktum att det är ett skyltat besöksmål. De planerade 
åtgärderna för platsen är resterna av träkonstruktionen i dammen tas bort och stenar tas ur 
dammvallen för att återskapa en fors. Det är dock oklart hur mycket av vallen som försvinner. 
Enligt planen är det endast den södra delen av bäckfåran som kommer att påverkas. Om detta 
innebär att den norra delen av dammvallen samt rännan lämnas opåverkade tillsammans med 
den renoverade kvarnen (och en del av södra vallen), så behåller ändå miljön till stor del sitt 
upplevelsevärde och kulturmiljövärdet efter ingreppet kvarstår som måttligt. Det förefaller 
dock som om det är ganska ”trångt” mellan kvarnbyggnaden och dammen/skibordet. Vad man 
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bör tänka på vid återställningsarbetet är att stenar som ligger till grund för kvarnen inte 
undermineras eller rubbas så att byggnaden med tiden ”rör på sig” och blir skev och därmed 
begränsar tillgängligheten och påskyndar förfallet. 
 

 
Figur 15. Lapptjärndammen. Foto: Malin Isaksson 2018. 
 
Lapptjärndammen 
Dammen ligger i Lapptjärnbäcken, i en smal passage mellan moränhöjder vid utloppet till 
Lapptjärnen. Dammvallarna är ca 6-11 meter långa, överväxta och fyllda med natursten och 
jord. Vid vardera dammvallsfäste finns stora täktgropar och det är troligt att det mesta av 
materialet i dammvallarna kommer från dessa täkter. Utskoven är timrade med stenkistor som 
bottenkonstruktion. Dammen har även timrade erosionsskydd med styrande funktion 
(uppströms) och en lucka (spettlucka). Det ligger även en provisorisk gångbro över öppningen 
bakom luckan. Timringen har murknat och börjat släppa på en del ställen och därmed har 
damvallarna eroderat lite mot mitten, men det finns inga spår av någon yttre påverkan annat 
än naturligt förfall. Dammen är en flottningsdamm och enligt en kommentar i 
damminventeringen byggdes den förmodligen på 1800-talet (påstående av lokalbefolkning). I 
Historiska dammar (Törnlund 2008) har dammen den högsta kulturhistoriska 
bevarandeprioriteringen. 
 
Det är i dagsläget sällsynt med en så välbevarad damm av trä. Dammens status är alltså att den 
är välbevarad trots det naturliga förfallet. Enligt en tidigare kulturhistorisk bedömning 
(Törnlund 2008) är den här typen av dammkonstruktion ovanlig. Det kulturhistoriska värdet 
är därmed högt. I de planerade åtgärderna tas all träkonstruktion bort och öppningen breddas 
från ca 1 meter till 5-6 meter. Eftersom dammvallarna är ganska korta skulle det inte att bli 
mycket kvar av dammkonstruktionen efter ingreppet. Efter en sådan åtgärd blir det 
kulturhistoriska värdet mycket lågt. Att hitta en alternativ lösning på hur man kan öppna upp 
vattendraget och ändå behålla något av det kulturhistoriska värdet av dammen förefaller 
mycket svårt.  
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Figur 16. Rotbäckendammen. Foto: Malin Isaksson 2018. 
 
Rotbäckendammen  
Dammen är en kraftverksdamm och ligger i Rotbäcken, ett biflöde till Tallån. Det som finns 
kvar av dammkonstruktionen är en väl överväxt dammvall som till övervägande del verkar 
bestå av jord/sand, rester av betongplattor (prefabricerade) och ett kort skibord i öppningen 
som är smal (det har troligen bara funnits en lucka). Rester av timring finns på sidorna av 
skibordet. Den södra dammvallen längre (ca 15 meter) än den norra vallen, som bara är några 
få meter, och båda har blivit förstärkta uppströms med betongplattor. På den norra sidan är 
betongförstärkningen mer väggliknande. Fördämningen skapar en damm/vattenreservoar och 
på norra sidan om denna finns vallar längs kanten. Detta är troligen ett resultat av rensning, 
för att göra dammen djupare. En bit nedströms från kraftverksdammen ansluter ett dike till 
bäckfåran. På dagens karta ritas Rotbäcken ut som att den går förbi dammen och rinner 
genom dikningen (se figur 15). Om detta varit en naturlig sidofåra som dikats ur eller om den 
skapats för att leda bort överskottsvatten när dammen fyllts är oklart. Kraftverksbyggnaden 
(troligen) syns på flygfoto från tidigt 1960-tal och även på ekonomiska kartan från år 1960. 
Byggnaden och inredningen i kraftverket har troligen blivit rivna och bortfraktade. Det enda 
som finns kvar är en del av generatorn (troligen) som omges av lite trärester samt enstaka 
tillhuggna stenar som kan ha varit del av en grund. Någon ytterligare information kring 
kraftverket, exempelvis när den byggdes och av vem, har inte hittats. Vid en förfrågan till 
Umeå tingsrätt (vattendomar), hittades inga avgöranden inskrivna i miljöboken angående ett 
kraftverk i Rotbäcken. 
 
Dammen status är att luckan saknas, träkonstruktion i och omkring skibordet är förfallet och 
lite av dammvallarna, främst närmast öppningen har eroderat ut. Det är svårt att veta hur 
konstruktionen såg ut från början, när anläggningen fortfarande var i bruk. Den definierande 
delen av denna kulturmiljö, kraftverket, saknas helt, så när som på en maskindel. I och med 
detta blir det kulturhistoriska värdet lågt. De planerade åtgärderna för platsen är att ta bort all 
träkonstruktion i dammen, betongväggen (på norra sidan), ta material ur dammvallarna för att 
bygga en naturstenströskel samt att frakta bort (vid behov) maskindelen som finns kvar i 
bäckfåran. Det som kommer att finnas kvar efter åtgärd är en del av den södra dammvallen. 
Maskindelen kan lämnas kvar utan att det påverkar naturvärdet, men det är tveksamt om det 
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är befogat. Den skulle kunna fungera som en påminnelse av vad som en gång funnits på 
platsen, men utan kontext kan den också uppfattas som bråte.  
 

 
Figur 17. Kraftverksbyggnad (?) vid Rotbäckendammen på historiskt flygfoto tidigt 1960-tal. 
 

 
Figur 18. Bäckens väg förbi Rotbäcken dammen enligt dagens fastighetskarta. 
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