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Summering 
I EU projektet ReBorN LIFE kommer ett urval av vattendrag i Västerbottens och Norrbottens län att 
beröras av restaureringsåtgärder åren 2016–2021. I Västerbottens län ingår Lögdeälven och ett antal 
biflöden i dess avrinningsområde. Inom projektet ska en kulturhistorisk dokumentation av de 
berörda vattendragen genomföras. Syftet med denna dokumentation är att ge en sammanfattande 
överblick av människans nyttjande av vattendragen i historisk tid. Mer specifikt för Lögdeälvens 
avrinningsområde så innebar detta en mer ingående summering av de historiska källor som finns 
tillgängliga och vilken information som finns att hämta i dessa. 
 
Lögdeälven är en typisk skogsälv som faller 526 meter på en totalsträcka av 19 mil från Gransjön ned 
till havet. Avrinningsområdet består övervägande av skogsmark med ca 10–15% åker- och betesmark 
samt endast 4,3 % sjöar. Åker och betesmarker utgör ca 10–15 % av området och är koncentrerat till 
de södra delarna ut mot kusten och till älvens närområde. 
 
Vattendragen har genom tiderna använts som transportled för bland annat timmer, fiskevatten och 
utvinnande av kraft för verksamheter som kvarnar, spånhyvlar, sågverk, kraftverk med mera. Den 
verksamhet som inte bara gett upphov till de mest omfattande ingreppen i våra vattendrag, men 
som också ligger oss närmast i tiden, är flottningen. Mot slutet av 1800-talet organiserades även 
flottningen utifrån huvudvattendragen och allt detta har bidragit till att det idag är lättare att finna 
information kring flottningen än andra verksamheter. Under flottningens korta och intensiva epok 
påverkades kulturmiljöer från andra verksamheter, som fanns sedan tidigare i vattendragen. 
Majoriteten av de kulturmiljöer som finns kvar i Lögdeälvens avrinningsområde idag utgörs av 
lämningar från flottningen. 

 
Summary 
Within the EU project ReBorN LIFE, a targeted number of watercourses in Västerbotten and Norrbotten 
county will be concerned of restoring actions during the years 2016-2021. The targeted watercourses 
in Västerbotten county is the main stream of Lögdeälven and several of its connected tributaries within 
the watershed. Additionally, a record of the cultural history adjacent to the concerned watercourses 
will be performed within the project, aiming to give a holistic summary of the anthropogenic utilization 
of watersheds during history. More specifically for Lögdeälvens watershed, it implies a more thorough 
summary of the available historical references and what kind of information they may provide.  

Lögdeälven is a typical forest river with a drop of 526 metres on a total stretch of 190 kilometres, 
ranging from lake Gransjön out to the Baltic sea. Its watershed holds mainly forests, with 
approximately 10-15% of farmland and pastures, and only 4.3% lakes. The farmland and pastures is 
concentrated to the southern, coastal parts of the watershed range and nearby the river.  

The process that not only have caused the greatest interference in our watercourses but is also closest 
in our time, is the timber floating. Towards the end of the 19th century, timber floating was organized 
from the main rivers, which from today’s point of view have made it easier to find information about 
it than other historical processes. Already existing cultural environments within the watercourses was 
negatively affected by the timber floating during its short, yet intense epoch. The majority of the 
cultural environments which today is present in Lögdeälvens watershed is composed by remains from 
the timber floating.    
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Inledning 
Våra vattendrag har genom de senaste århundradena påverkats av många olika typer av 
verksamheter. Vattnets kraft har använts till bland annat kvarnar, sågar, spånhyvlar, vadmalsstampar 
och benstampar. Ingreppen i vattendragen i samband med dessa verksamheter har dock varit 
förhållandevis små jämfört med de åtgärder som genomfördes i samband med flottningen och den 
moderna vattenkraftverksindustrin. Förändringarna har inneburit en försämrad livsmiljö för flera 
arter, exempelvis flodpärlmussla, utter, lax och öring.  
 
I EU projektet ReBorN LIFE (Restoration of Boreal Nordic Rivers) kommer man att arbeta med att 
återställa hela eller delar av utvalda vattendrag, till ett så naturligt tillstånd som möjligt. I 
Västerbottens län ingår Lögdeälven och merparten av de biflöden som ingår i dess avrinningsområde. 
Inom Norrbottens län omfattar projektet delar av Åbyälven, Byskeälven, Piteälven, Råneälven och 
Kalixälven. Återställningarna görs i enlighet med bland annat nationella miljömålen, exempelvis 
”Levande sjöar och vattendrag”, samt EU:s direktiv för vatten, arter och habitat. Länsstyrelsen i 
Västerbottens län är projektägare för ReBorN projektet som drivs tillsammans med parterna 
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Skogsstyrelsen, Gällivare kommun, Nordmalings kommun samt havs- 
och Vattenmyndigheten. Projektet pågår åren 2016–2021.  
 
Återställningsarbetena kommer påverka många av de kulturmiljöer som finns i vattendragen och som 
är en del av vårt historiska arv. Många av lämningarna, främst de som hör till flottningen, kommer att 
rivas helt eller delvis. Inom ramen för projektet ska därför en kulturhistorisk dokumentation göras för 
Lögdeälven och biflödena Alskabäcken, Bjurvattsbäcken, Blåbergssjöbäcken, Kroknorsbäcken, 
Kvarnbäcken, Mettjärnbäcken, Mjösjöån, Mossavattsbäcken, Ottjärnbäcken, Risängesbäcken, 
Rundbäcken, Röttjärnbäcken, Stockbäcken, Storbäcken, Studsarbäcken och Sågbäcken (se figur 3).  
 

Syfte 
Sedan tidigare har de utvalda vattendragen berörts av kulturhistoriska-, biologiska och av naturmiljö 
inventeringar och Länsstyrelsen Västerbotten har även varit involverad i återställningsarbeten i några 
av dem i tidigare projekt. Bland annat i samband med biologisk återställning inom 
kalkningsverksamheten, inom EU Life projektet ReMiBar (2011–2016) samt projektet Levande 
Laxälvar (2014–2018). I och med detta har samråd redan genomförts angående ett flertal av de 
kulturmiljöer som finns i Lögdeälvens avrinningsområde. Denna dokumentation kommer därför att 
vara en bredare sammanställning av främst skriftlig information.  
 
Syftet med dokumentationen är huvudsakligen att ge en kulturhistorisk sammanfattning av 
Lögdeälvens avrinningsområde. Dokumentationen utgår ifrån olika källmaterial som beskriver 
människans nyttjande av de utvalda vattendragen i historisk tid.  
 

Metod och genomförande 
Dokumentationen bygger på arkiv- och litteraturstudier, studier av historiska kartor och bilder från 
arkiv samt studier av bilder och GIS material från tidigare inventeringar. Fokus har främst legat på att 
ta fram information om verksamheter som kan ha efterlämnat fysiska spår i vattendragen.  Eftersom 
vattendragen till stor del biotopkarterats sedan tidigare har det inte ingått i projektet att göra nya 
fältinventeringar. Två kompletterande fältbesök har ändå genomförts för att besiktiga ett urval av 
kulturmiljöer och få en uppfattning om deras status.  
 
I sammanställningen kommer det att framgå vilken typ av information som står att finna i de olika 
källorna. Hänvisningar i texten anges på ett sådant sätt att det ska vara enkelt att följa upp eller gå 
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tillbaka till källan, för att bilda en uppfattning om informationen kring de kulturhistoriska 
lämningarna.  
 
Till den skriftliga sammanställningen av informationen kommer även GIS material att levereras i form 
av shape-filer. Shaperna utgör markeringar av platser där det i underlaget finns en indikation på en 
kulturmiljö. Markeringarna utgör ofta en tolkning av informationen och är inte alltid den exakta 
platsen för en kulturmiljö och inte heller en bekräftelse på att rester av kulturmiljön finns kvar i 
vattendraget.  
 

Källor 
Historiska kartor  
På Lantmäteriets hemsida finns, bland annat, Lantmäteristyrelsens och Lantmäterimyndighetens 
handritade, historiska kartor digitaliserade och licensfria. Resultaten från de genomsökta kartbladen 
finns listade i en tabell (se bilaga 2) med en tillhörande shape-fil.  
 
Ett problem med de handritade äldre kartorna är att det kan vara svårt att hitta samma/rätt plats på 
moderna kartor. Förändringar i vattendrag och bebyggelse samt att de äldre kartorna inte alltid är 
riktigt skalenliga, gör att det kan vara svårt att hitta rätt. Det är ibland också svårt att veta vad de 
inritade anläggningarna representerar. Vad innebär exempelvis den utritade platsen för laxfiske? (se 
figur 1) Är det en brygga eller helt enkelt bara en plats där laxfällor sätts ut, exempelvis en så kallad 
pata? Ett annat problem är teckenförklaringen för historiska kartor. På en del kartor är exempelvis 
symbolen för stenkistor densamma som symbolen för brygga och det enda som skiljer dem åt är det 
teckenförklaringsnummer som finns utritat i kartan. Det är dock inte ovanligt att teckenförklaringen 
inte är listad i nummerordning och den kan även vara flera hundra sidor lång, vilket gör att det tar allt 
för mycket tid i anspråk att leta fram rätt förklaring. Ytterligare utsnitt från historiska kartor finns i 
bilaga 3 (timmerupplag) och bilaga 4 (stenkistor). 
 

 
Figur 1. Utsnitt ur historisk karta Lantmäteristyrelsen Hyngelsböle 1-2 år 1784. 
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Lantmäteriets historiska flygbilder (ortofoton) från bland annat 1960-talet tillhandahålls sedan första 
september 2017 licensfritt via Lantmäteriets öppna geodata. Det går även att se hela landets 
historiska flygbilder på https://kartbild.com. På dessa flygfoton kan man se något som liknar 
timmerupplag på stränderna längst med stora delar av Lögdeälven. 
 

 
Figur 2. Utklipp från flygfoto över Lögdeälvens utlopp från 1960-talet.  
 
Länsstyrelsen 
Damminventeringen är en databas över flera säsongers Inventeringar av dammar har genomförts av 
Länsstyrelsens miljöanalysenhet åren 2003–2007 (Vennman 2004, Törnlund 2008). Idag har 
Länsstyrelsen en databas med ca 1250 dammar. År 2008 genomfördes en byråmässig, kulturhistorisk 
utvärdering av delar av det insamlade materialet (Törnlund 2008), för att komplettera databasen 
som kunskapsunderlag. De kulturhistoriska kommentarerna bygger på insamlade data från 
damminventeringen och inte på egna bedömningar gjorda i fält. När dammar åtgärdas för att skapa 
fria vandringsvägar för fisk sker nyinventering av objekten samt att dammdatabasen uppdateras 
avseende grad av vandringshinder. När det gäller kvarvarande dammars skick och kondition kan den 
ha ändrats sen den senaste kartläggningen och idag sker ingen regelbunden återinventering av 
dammarnas status. 
 
”Flottningslämningar i Västerbottens län” (Törnlund 2006) är en sammanställning av 
flottningsepoken i Västerbottens län. Bland annat finns ingående beskrivningar av olika typer av 
flottnings konstruktioner och dess funktion samt en uppskattning av vad som borde finnas kvar eller 
har funnits i ett urval av vattendrag. I detta underlag finns en genomgång av ledarmar och 
konstruktioner utritade på flottningsarkivets kartor över Lögdeälvens flottled. 
 
Inom projektet ”Kulturmiljöer i vatten” genomfördes stickprovsinventeringar i ett flertal vattendrag 
inom länet, för att skapa en övergripande kunskapsbild om länets kulturmiljöer i anslutning till vatten 
(Granholm 2013). Utifrån inventeringarna gjordes en övergripande kulturhistorisk helhetsbedömning 
av de inventerade vattendragen. Projektet resulterade även i en databas (GIS och beskrivningar). 

https://kartbild.com/
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Informationen i databasen uppdaterats inte i takt med att återställningsåtgärder genomförts i 
vattendragen. Med andra ord har förmodligen en del förändringar skett sedan inventeringarna 
genomfördes åren 2010–2012.  
 
Biotopkartering innebär att kartera fysiska förhållanden i (och omkring) vattendrag för att identifiera 
var negativ påverkan ägt rum och för att skapa ett underlag vid bland annat åtgärdsplanering. Under 
åren 2008–2012 genomförde Länsstyrelsen Västerbotten biotopkarteringar av ett stort antal 
vattendrag i länet. Arbetet resulterade i en databas, som även omfattar bilder tagna under 
fältarbetet. Biotopkarteringsdata är ett åtgärdsunderlag som inte uppdateras efter genomförda 
åtgärder. All genomförd flottledsrestaurering och borttagande av vandringshinder (dammar, 
vägtrummor) läggs dock in i nationell åtgärdsdatabas.  
 
En problemfaktor när det gäller biotopkarteringen är terminologin. Som ett exempel kan man se på 
tabellen för punkter registrerade i Lögdeälven (se bilaga 1). Om man sorterar ut kulturmiljöer efter 
sakordet i kolumnen ”Typ” så finns risken att man missar kulturmiljöer som finns registrerade under 
andra sakord som ”onaturligt hinder” eller ”övrigt”. I beskrivningen finns en fingervisning om vad 
lämningen egentligen består av, men är det alltid så? Flottningslämningen ”rensning” finns inte med i 
tabellen överhuvudtaget (gäller även för linjeobjekten i Lögdeälven). Det är först när man läser 
beskrivningen för en sidofåra som man inser att denna typ av lämningen troligen har kallats 
”blockvall”. Därmed inte sagt att alla blockvallar är rensningar, som har med flottningen att göra. I 
inventeringen av andra vattendrag används dock ordet rensning, men det är svårt att avgöra om det 
är konsekvent, eller om det ibland även där har kallats något annat.  
 
Flottningsarkivet 
Arkivet för Lögde Flottningsförening bildades 1900-12-22 och upphörde 1969-10-31 (se bilaga 5). 
Stoppdatumet till trots finns även dokument från tidigt 1970-tal i arkivet. Hänvisningar till arkivet 
gäller i vilken kapsel som informationen/dokumentet finns, exempelvis F. III. Flottledshandlingar. Ett 
problem med informationen i flottningsarkivet är att det inte alltid framgår vilket vattendrag som det 
hänvisas till i dokumenten. Ofta talar man om flottleden som en enhet, där även biflöden ingår. Som 
exempel så kan dokument gällande åtgärder i Mjösjöån, egentligen handla om Strömbäcken eller 
Kvarnbäcken längre upp i samma vattensystem osv. Ett annat problem med flottningsarkivet är att 
det innehåller huvudsakligen information insamlat från flottningsföreningar. Med andra ord finns 
ytterst lite information från tiden före det att en allmän flottled bildats. Mer ingående uppgifter om 
flottningen före den allmänna flottningsleden och i vattendrag som inte ingick i den allmänna 
flottleden, har varit mer tidskrävande att hitta. 
 
I flottningsarkivet finns även kartor med ledarmar, dammar mm inritade längst med vattendragen (se 
bilaga 5). Tyvärr finns kartorna inte digitaliserade, men en sammanställning av kartorna för Lögde älv 
och biflödena Blåbergssjöbäcken, Holmsjöbäcken, Karlsbäcken, Långsjöbäcken, Mjösjöån, 
Rödingträskbäcken och Vaksjöbäcken, finns i skriften ”Flottningslämningar i Västerbottens län” 
(Törnlund 2006).  
 
Övriga källor 
FMIS - Riksantikvarieämbetets digitaliserade databas över forn- och kulturlämningar som finns på 
ämbetets hemsida.  
 
Skog och Historia – en digitaliserad databas över forn- och kulturlämningar baserad på inventeringar 
gjorda i länet, inom projektet ”Skog och Historia”, mellan åren 1997–2007. Finns att hämta på 
Skogsstyrelsens hemsida. 
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Vattendomar – en förteckning från Umeå tingsrätt över vattendomar kopplade till Lögdeälven mellan 
åren 1921–2017 (se bilaga 6). Någon fördjupning av materialet har inte genomförts i denna 
dokumentation och rapport pga. tidsbrist. Förteckningen är möjligen ofullständig, då bland annat 
vattendomar angående exempelvis kraftverken Norrfors m.fl. inte verkar finnas med.  
 
Ulf Marklunds kartor - Skogsvårdsstyrelsens inventering på tidigt 1970-tal av anläggningar och 
tidigare åtgärder som genomförts för flottningen i bland annat Lögdeälven, Mjösjöån och 
Strömbäcken. Inventeringen har alltså genomförts bara några år efter det att flottningen i 
Lögdeälven avlysts och kan därför ge en bild av hur det såg ut innan återställningsåtgärder började 
genomföras. Inritat på kartorna finns ibland även kommentarer och förslag på åtgärder vid 
anläggningarna (se bilaga 7). Eftersom dessa kartor tyvärr inte finns digitaliserade, så har någon 
fördjupning av materialet inte gjorts i denna sammanställning. 
 
Övriga hänvisningar till litteratur och skrifter finns i referenslistan. 
 

 
Figur 3. Översiktskarta över utvalda vattendrag i Lögdeälvens avrinningsområde som ingår i den 
kulturhistoriska dokumentationen. 
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Sammanställning 

 
Figur 4. Översiktskarta med Lögdeälven markerad med blått. 
 

Lögdeälven  
Lögdeälven är en skogsälv med källsjön Gransjön belägen inom den södra delen av Stöttingfjället i 
Vilhelmina kommun. Älven rinner sedan genom Åsele, Bjurholm samt Nordmalings kommun och 
mynnar ut i Nordmalingsfjärden. Älven faller 526 meter på en totalsträcka av 19 mil. 
Avrinningsområdet domineras av skogsmark (övervägande barrskog) och endast ca 4,3 % av ytan är 
sjöar. Åker och betesmarker utgör ca 10–15 % av området och är koncentrerat till de södra delarna 
ut mot kusten och till älvens närområde. Högsta kustlinjen är ca 260 m ö h mellan stora Lögdasjöns 
utlopp och Övre Nyland (Lögdeälven och dess avrinningsområde, Naturvårdsverket 1997). 
 
I samband med inventeringarna i ”Kulturmiljöer i vatten” var den sammanlagda bedömningen av 
Lögdeälven att den har höga kulturhistoriska värden. 
 
Historiska kartor 
På historiska kartor mellan åren 1698–1923, finns ett flertal platser av kulturhistoriskt intresse, 
exempelvis stenkistor, bryggor, kvarn, såg, broar mm (bilaga 2–4). I det tidigare nämnda exemplet 
från 1784 (se figur 1) så har biotopkarteringen på ungefär samma plats som mjölkvarnen/gamla 
laxfisket, registrerat rester av en dammvall (A08N3 och A08S5). Inom Skog och Historia inventeringen 
(Objekt id 3000240 och 3000241) har en likadan registrering gjorts. På bilder från biotopkarteringen 
syns rester av träkonstruktion (stenkista?) och en dammvall av sten. Även om de resterna som är 
synliga idag skulle vara yngre än 1850 års gränsen för fornlämning, är det året då anläggningen 
upprättades som räknas. Med andra ord, om man anser att dammvallen har kontinuerligt stått på 
samma plats som 1784-års karta, är det möjligt att dammfästena är fornlämningar. Ännu ett exempel 
är stenkistor i Kodalsforsen som finns utritade på kartor från 1842, som sammanfaller med ledarmar 
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registrerade i projektet ”Kulturmiljöer i Vatten” (nr 459–60) och i biotopkarteringen (A02S:11, 
A04S:1). Även om det finns ytterst lite synliga rester kvar av dessa lämningar kvarstår ändå frågan, 
fornlämning eller inte?  
 
Stångjärnshammare i Klöse 
1785 fick Olofsfors bruk tillstånd att uppföra en stångjärnssmedja i Klöse by vid Häggforsen i 
Lögdeälven och 1786 var smedjan klar att tas i bruk. Smedjan kunde dock inte nyttjas fullt ut på 
grund av träkolsbrist och 1788 fick stångjärnssmidet tillfälligt ställas in då även bristen på malmfartyg 
orsakade störningar i driften. På 1840-talet byggdes dammen och stångjärnssmedjan i Klöse om och 
fortsatte sedan att drivas fram till 1878 då verksamheten flyttades till Olofsfors (Jacobson och 
Strandberg, 1992). Platsen finns utmärkt på kartan som Hammarområde. 
 
Lämningarna efter stångjärnshammaren finns registrerade som fornlämning i FMIS, RAÄ Nordmaling 
944. I FMIS finns även ett stort antal kolbottnar registrerade på fastigheterna i närområdet till Klöse. 
Majoriteten av dessa hör med stor sannolikhet ihop med verksamheten i stångjärnshammaren och 
det finns förmodligen en stor mängd ännu inte registrerade kolbottnar i området.  
 
Såg i Hyngelsböle 
Redan på 1740-talet fanns troligen ett grovbladigt sågverk strax norr om Hyngelsböle, som tillhörde 
byn. Olofsfors Bruk byggde 1842 en stor damm nära Kvarnforsen och sedan en såg som stod klar att 
tas i bruk år 1849. Äganderätten till sågen överfördes till Nordmalings Ångsågsaktiebolag, när de 
förvärvade andelar i bruket år 1864. Sågen i Hyngelsböle lades ned på slutet på 1800-talet då 
verksamheten flyttades (Jacobson, Strandberg, m.fl. 1992). 
 
Lämningarna efter sågen finns registrerade som övrig kulturhistorisk lämning i FMIS, RAÄ Nordmaling 
195:1. Eftersom året för uppförandet är före 1850, betraktas dock lämningarna som en fornlämning 
av Länsstyrelsen Västerbotten i enlighet med kulturmiljölagen. 
 
Flottning 
Att transportera timmer längst med vattendragen har förmodligen förekommit så länge som man har 
vetat att trä flyter. Den förflyttning av timmer som förekom innan skogsbruket industrialiserades, har 
troligen inte gett lika stort avtryck i vattendragen som den organiserade flottning som gradvis 
utvecklades på 1800-talet. Exporten av sågat timmer, massa och papper utgjorde under första 
hälften av 1880-talet, ungefär 45% av Sveriges totala exportvärde (Törnlund 2002). För att tillgodose 
träindustrin med timmer flyttades gränsen för storskalig avverkning sakta uppåt och på 1860-talet 
hade den nått Västerbotten. 1880 kom en förordning som sade att det var länsstyrelsernas skyldighet 
att inrätta s.k. allmänna flottleder. Under förutsättning att den som ville flotta timmer i leden var 
med i en flottningsförening så var det fritt fram att använda sig av leden. Stockarna försågs med 
ägarmärken för att kunna identifieras vid den slutliga virkessorteringen. Vid sidan av den allmänna 
flottleden fanns även enskilda flottleder, som ägdes och drevs av lokala eller privata intressenter 
(Törnlund 2002). 
 
Innan timmerflottningen kom igång på allvar flottades även tjärtunnor längst vattendragen och älvar 
rensades i detta syfte. Eftersom tjäran var mer transportkänslig än timmer så förflyttades den på land 
eller via landsväg förbi forsar och forsrika sträckor. Allteftersom vägar och järnvägar förbättrades och 
utvecklades användes dessa alternativ oftare. Det var dock billigt att frakta tjära vattenvägen och 
exempelvis på Vindel- och Umeälven kunde tjära flottas långa sträckor från Lycksele socken ned till 
Umeå (Borgegård 1973).  
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Figur 5. Flottning av tjära (Borgegård 1973). 
 
1846 förvärvade Olofsfors bruk flottningsrätt i vissa delar av Lögdeälven och Karlsbäcken. När sedan 
Nordmalings Ångsågsaktiebolag år 1863 fick tillstånd att verkställa strömrensningar och upprätta 
byggnader i älven, motsatte sig bruket och några enskilda hemmansägare detta. Tillståndet 
upphävdes 1866 och efter ytterligare en ansökan 1872 fick Nordmalings ångsågsaktiebolag återigen 
tillstånd den 29 maj 1873, att verkställa strömrensningar och begagna (redan befintliga?) byggnader i 
Lögdeälven och ett fåtal biflöden (F. VIII. Flottledshandlingar och F. XII. Historiker 1900–1969).  
 
14 mars 1899 beslutades att Lögdeälven från Gransjön ned till havet, med ett antal biflöden, fick 
begagnas som allmän flottled, så snart som en förening bildats, stadgar upprättats, leden delats in i 
distrikt mm. (F. VIII. Flottledshandlingar). År 1928 går den allmänna flottleden från ”bron å 
landsvägen Vilhelmina-Lycksele” ned till havet, enligt en sammanställning över Lögdeälven i 
”Förteckning över Sveriges Vattenfall år 1928” (SMHI 1928). 1919 kom en lag om hur man skulle 
förhålla sig till flottning i allmänna flottleder (Svensk författningssamling). I denna lag fick man bland 
annat tillträde till stränderna i flottningsarbetet, utan särskilt lov. 
 
Enligt en sammanställning från 1970 (F. XII. Historiker 1900–1969, se bilaga10) användes motorbåt 
för första gången i flottningen 1915 för bogsering över stora Lögdasjön. Det är oklart om det var 
första gången motorbåt användes i flottningen överhuvudtaget eller i Lögdeälven specifikt. 
 



12 
 

I Flottledshandlingar (F. VIII.) finns korrespondens, protokoll, annonser, rapporter, ansökningar, avtal 
mm gällande underhåll och upprättande av konstruktioner, om huruvida man ska flotta obarkat virke 
(och vilken skada det har på fisket), dämningstider, dämningshöjd, distriktsindelning, ersättningar för 
skador, besiktningar, sänkning av älvbotten, planerad sprängning mm. Bland annat finns förslag till 
åtgärder i Fällforsen från 1909 och avtal med markägare om ersättning för upplåtande av mark. Där 
framgår det att det inte var ovanligt att det ingick, eller att ersättningen bestod av, en roddbåt. Här 
menas troligen de speciellt utformade flottningsbåtarna, som bland annat var högre i fören än 
vanliga roddbåtar.  
 
(Angående barkning av timmer: enligt Törnlund, ”Flottningen dör aldrig” år 2002, gällde detta mindre 
dimensioner eftersom det minskade risken att timret sjönk. Det ökade däremot kostnaden för det 
flottade timret.) 
 
I ansökan om avlysning av flottleden (F. VIII. Flottledshandlingar, se bilaga 8) bifogades en 
förteckning över flottningsdistrikt, ritningar över flottarkojor, dammar, båthus, förråd mm, samt 
dokument om flottningsmängd, kartor över bolagsskog och kronoparker, mm. Den 16 oktober 1970 
avlystes Lögdeälven som allmän flottled (Vattendomar dom nr 37, målnummer A 13/1970). De 
biflöden som fortfarande flottades vid detta tillfälle avlystes troligen samtidigt. 
 
I Flottledshandlingar (F. VIII.) finns ett beslut från Länsstyrelsen 23/3 1971 om att överlåta skötsel av 
dammar mm i det avlysta vattendraget (Lögdeälven) till Skogsvårdsstyrelsen. 
 

 
Figur 6. Riskista i Lögdeälven. Foto: Nina Granholm. 
 
1920 byggdes ett nytt sorteringsverk vid älvens mynning (se bilaga 9). Fram till dess hade 
timmermagasinet vid Rundviks Sågverk använts som uppsamlings- och sorteringsplats för det 
flottade timret (F. XII. Historiker). I flottningsarkivet (F. XIV. Mo Skiljeställe) finns en ritning från 1920 
över sorteringsverket, som liknar det som senare syns på flygfoto från 1960-talet (se figur 2). 
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Dammar 
I flottningsarkivet (F. V. Dammar) finns överenskommelser, avtal mm över Gransjödammen, 
Lillögdadammen och Storlögdadammen. Det finns en ritning över Lillögdadammen från 1901, med 
två kvarnar och en såg. Dammen byggdes om 1933, men enligt en inventeringsblankett från 1960 
(med foto) är byggnadsåret 1934. Bland dokumenten finns ett brev från Lill-Lögda by år 1940 till 
flottningsföreningen, med en begäran om att få bygga en ränna från regleringsslussen till en liten 
kvarn. På foto från biotopkarteringen (B53:5) ser det ut som om endast dammvallarna är kvar (höga 
kilstensmurar) av dammkonstruktionen. Enligt Historiker 1900–1969 (F. XII.) fanns en 
kostnadsberäkning för dammen i Lill-Lögda redan 1872 och en upprest damm vid lilla Lögdasjöns 
utlopp år 1899. Dammen finns även registrerad i damminventeringen. 
 
Enligt flottledshandlingar (F. VIII.) byggdes flottningsdammen vid Gransjöns utlopp år 1921 (se 
nedan) på mark, som av Gransjö by var avsatt för kvarn och såg. Det finns även dokument från 1923 
angående Gransjödammens dimensioner, konstruktioner (ledarmar), dämningshöjd mm. Enligt en 
sammanställning från 1970 (F. XII. Historiker 1900–1969) fanns en damm vid Gransjöns utlopp redan 
1899, som sedan byggdes om 1920. I damminventeringen (Törnlund 2008) är Gransjödammen 
markerad som bevarandevärd, trots att sättspelet är borta. På bilder från biotopkarteringen (B95:4) 
ser dammen välbevarad ut.  
 
I flottningsarkivet (F. V. Dammar) finns för Storlögdadammen en förteckning över koja, 
dammvaktarstuga, riskista mm från 1918 och en fallfärdig ritning över dammen från 1917. 
Inventeringsblankett (med foto) från 1960 anger att ombyggnadsåret är 1951. I Historiker 1900–1969 
(F. XII.) står det att dammen stod färdig 1920. På foto från biotopkarteringen (A81N:7) syns utskov av 
kilsten. Dammen finns med i damminventeringen. 
 
Sammanställningen från 1970 (F. XII. Historiker 1900–1969) anger att det 1899 fanns en 
regleringsdamm i Lögdasundselets utlopp (några kilometer nedströms från Storlögdadammen). I 
dagsläget finns det inga registreringar av en damm eller rester av en damm i detta område. I samma 
källa finns en förteckning över kvarvarande dammar i Lögdeälvens flottledssystem, från 1969. Enligt 
denna fanns 20 dammar och en spång kvar (se figur 7) i flottleden. Här syns även att trädammarna 
successivt ersattes med sten och betong. I texten finns även en samanställning över flottledens kojor, 
båthus, förråd och byggnader, som fortfarande fanns vid slutet på 1960-talet. 
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Figur 7. Förteckning från 1969 över dammar i Lödgelävens flottledssystem. 
 
Broar och Fisket 
I flottningsarkivet finns dokument angående broar (F. III. Broar), med ritningar och 
kostnadsuträkningar mm, från mitten av 1930-talet till slutet av 1960-talet. Det verkar oftast vara 
inför att broarna ska byggas eller byggas om. Dokumenten har troligen kommit till 
flottningsföreningen, så att de ska få yttra sig ifall brons konstruktion skulle påverka flottningen 
negativt på något sätt. 
 
I ”Kulturhistoriskt värdefulla broar i Region Nord” (Ahlberg 2012), nämns två broar över Lögdeälven. 
En vid Klöse där bron togs i bruk 1953 samt en vid Mo där bron togs i bruk 1938 och är en av landets 
mest bevarandevärda balkrambroar från tiden strax före andra världskriget. 
 
I Broar i Västerbottens län (Dalgård 1995) pekas träbron över Lögdeälven i Hyngelsböle ut som en 
kulturhistoriskt värdefull bro. Bron har en ovanlig underbyggnad av träkistor. 
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Det finns nedtecknat att kustbönder betalade skatt för laxfisket i Fällforsen, redan på mitten av 1500-
talet (Lundkvist 1973). Det fördelaktiga laxfisket i Fällforsen gav på mitten av 1800-talet upphov till 
en ny typ av fångstanordning för lax. En man från Fällfors by (Albert Lundberg) konstruerade en så 
kallad hopplåda, som hängdes ut precis framför fallet där laxarna fastnade när de försökte hoppa 
uppför det branta fallet (Lindgren 2006). Ett foto (Lundkvist 1973) visar att metoden fortfarande 
användes på slutet av 1930-talet (se figur 8). Fiskemetoderna effektiviserades dock genom åren och 
antalet fiskare ökade till en så hög grad, att laxfisket i Fällforsen upphörde på mitten av 1950-talet 
(Lindgren 2006).  
 
Dokument i flottningsarkivet angående fisket (F. VII. Fisket) rör oftast avgifter till fiskets bevarande, 
ersättningar (skadestånd), förstörda notvarp, rensning av sjunkvirke, anordnandet av alternativa 
vägar för fisken, inplantering av fisk mm. Från 1948 finns ett utlåtande från fiskeriintendenten som 
svar på en ansökan av muddring i älvens mynning, med kommentaren att en fördjupning av fåran i 
mynningen torde snarast vara till fördel för vandringsfisken (se bilaga 11).  
 
På en karta i ”Norrlands Jakt och Fiske” (Ekman 1983) är det en kort sträcka uppströms från 
Lögdeälvens mynning som ”laxen går upp regelbundet och i större mängd”. Den övre gränsen för 
laxens vandring är Fällforsen dit ”laxen går upp mera sporadiskt” och där det inte längre fanns något 
regelbundet laxfiske på tidigt 1900-tal. Frågan är vad som menas med ”regelbundet laxfiske”. Det 
kanske inte inkluderar nöjesfiskare då det enligt ovanstående källor fiskats lax i Fällforsen en bit in på 
1950-talet. Fällforsens naturliga ursprung har förändrats historiskt för att bland annat underlätta 
timmerflottningen. Fällforsen utgjorde i princip ett definitivt vandringshinder för lax och havsöring 
varav en laxtunnel (Sveriges första) anlades förbi forsen år 1992 (Lindgren 2006). 
 

 
Figur 8. Hopplådor i Fällforsen (Lundkvist 1973). 
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Kraftverk 
I flottningsarkivet (F. XII. Kraftverk 1920–1964) finns ett antal dokument över kraftverket i Norrfors 
från åren 1920–1939. Enligt ett dokument från Häradsrätten år 1937 uppfördes en kvarn och en såg 
invid älven 1909–1911 och sedan uppfördes även ett kraftverk år 1917. Efter en brand 1923 
återuppfördes på samma plats endast sågen och kraftverket. Från 1920 finns ett förslag till damm 
över Norrforsfallet för kvarn-, såg- och kraftanläggning något som Nordmalings Ångsågsaktiebolag 
motsätter sig i en skrivelse från 1925. Här ifrågasätter även bolaget huruvida kraftverket är lagligt. 
Från 1930-talet finns en mängd dokument rörande olika stämningar och ersättningskrav för skador 
på kraftverket (från kraftverkets ägare, Bröderna Hellman) och motstämningar från 
flottningsföreningen, utsagor från skiljemän, skiljedomar, överklaganden mm. I ett protokoll från 
1939 från en besiktning av kraftverksanläggningen, finns bilder från densamma (se figur 9). Den 
sakkunnige och upprättare av protokollet var Vattenrättsingenjören Zickerman.   
 

 
Figur 9. Norrfors kraftstation och såg år 1939. Foto: G. Zickerman. 
 
Kraftverket i Norrfors finns även omnämnt i Förteckning över Elektriska Kraftanläggningar i Sverige år 
1923, företag och ägare Bröderna Hellmans Kraftanläggning. I flottningsarkivet (F. VIII. 
Flottledshandlingar) nämns i ett brev från 1970 att senaste ägare till kraftverket var Vännäs Kraft AB. 
Rester efter anläggningen finns registrerade i ”Kulturmiljöer i vatten” (nr 315) och i 
biotopkarteringen (A31N:2–4).  
 
I Förteckning över Elektriska Kraftanläggningar i Sverige år 1923, är namnet på kraftverket i 
Kodalsforsen (i texten kallad Kodratsforsen) Åbacka och att innehavare var Lögdeå Elektriska AB. 
Enligt en informationsskylt på platsen för kraftverket (se figur 10), stod anläggningen klar 1919. Där 
står det även att kraftverket brann år 1929, återuppbyggdes, togs åter i bruk år 1931 och lades 
slutligen ned 1959. Åbacka kraftstation i Kodratsforsen finns även omnämnd i Förteckning över 
Sveriges Vattenfall år 1928. Resterna av Åbacka/Lögdeå Kraftverk finns registrerade i ”Kulturmiljöer i 
vatten” (nr 463) och i biotopkarteringen (A02S:08–09, A02S:12). 
 
I flottningsarkivet (F. XII. Kraftverk 1920–1964) finns två dokument över Kodalsforsens kraftsation 
från 1935–1964 (här kallas den inte för Åbacka kraftstation). I ett brev från vattendomstolen år 1935, 
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finns information om att en stentröskel ska upprättas tvärs över älven. I biotopkarteringen finns en 
damm (A02N:7) registrerad vid inloppet till kanalen till kraftverket (A02S:08), som kan vara rester 
efter stentröskeln. I flottledshandlingar (F. VIII.) nämns i ett brev från 1970 att senaste ägare till 
kraftverket (här kallad Åbacka kraftstation) var Vännäs Kraft AB. 
 

 
Figur 10. Informationsskylt för kraftverket i Kodalsforsen. Foto: Nina Granholm. 
 
Olycksfall, flottningen 
I flottningsarkivet (F. XV. Olycksfall) finns ett större antal ifyllda försäkringsblanketter och enstaka 
brev (mest angående livräntor till änkor och barn) samt pm. (oftast beskrivningar av olycksförloppet), 
angående olyckor i samband med flottning, dammbygge, muddring mm. Efter en översiktlig 
genomgång hittades fyra olyckor med dödlig utgång av vilka en var av naturliga orsaker. Detta ger en 
bild av att olyckor, framför allt klämskador, var vanliga inom flottningen, men trots detta var olyckor 
med dödlig utgång sällsynta. 
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Figur 11. Översiktskarta Alskabäcken (markerad i rött). 
 

Alskabäcken 
Biotopkarteringen har registrerat sex dammvallar i bäcken: J9:1 är registrerad som en 
flottningsdamm (på foto är det svårt att se vad och hur mycket som är kvar). G11:1 är registrerad 
som flottningsdamm (svår att se på foto). G10:1 är registrerad som dammvall, som troligen inte 
använts inom flottningen (svår att se på foto). G6:7 är registrerad som onaturligt hinder (gammal 
flottningsdamm i beskrivning), på foton syns rester av träkonstruktion kvar i bäcken, dammvallar 
med huggen sten och troligen stenkistor på sidan av utloppet. G6:6 är registrerad som 
flottningsdamm (på foto syns ytterst lite rester av konstruktionen). G6:4 är registrerad som damm 
(flottningsdamm i beskrivningen), på foto syns betongfundament och armeringsjärn. Ingen av 
dammarna finns med i damminventeringen. I övrigt har två ledarmar (stenkistor) registrerats i 
biotopkarteringen, av vilka den ena kan vara en rest efter en damm. 
 
I Förteckning över Elektriska Kraftanläggningar i Sverige år 1923, finns ett kraftverk i Alskabäcken 
som innehas av Nordenås Elektriska Förening. Resterna efter kraftverket har troligen registrerats i 
biotopkarteringen, G6:4. 
 
På historisk karta från 1899 finns en bro inritad i Alskabäcken och den bör ha varit på samma plats 
där väg 588 går idag. 
 
I ett biflöde till Alskabäcken, Tvärbäcken, finns resterna efter en såg/kvarn registrerad i FMIS, RAÄ 
Fredrika 175:1.  
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Figur 11. Översikt Stor-Bjurvattsbäcken (markerad i rött). 
 

Bjurvattsbäcken (Stor-Bjurvattsbäcken) 
I biotopinventeringen finns resterna av en damm registrerad som skibord (objekt id 590) vid utloppet 
av Stor-Bjurvattnet. På foton syns dammvallar av sten med synliga rester av träkonstruktion. 
Dammen är även registrerad i damminventeringen. Ytterligare registreringar i biotopkarteringen är 
enstaka rensningar och en stenkista. På foto på de två senare, finns synliga rester av 
träkonstruktioner, men de ser mycket förfallna ut. 
 
På historisk karta från 1874 finns två kvarnar och två broar utritade i bäcken. Båda broarna ligger på 
(ungefär) samma plats där två vägar korsar bäcken än idag.  
 



20 
 

 
Figur 12. Översikt Blåbergssjöbäcken (markerad i rött). 
 

Blåbergssjöbäcken 
Enligt dokument i flottledshandlingar (F. VIII.) blev bäcken allmän flottled 1899-03-14 och avlystes 
1958-12-16. Dokumenten i kapseln i övrigt berör övervägande avlysningen av vattendraget, bland 
annat vad som behövde göras för att rusta upp flottledskonstruktionerna (rännor, dammar, 
stenkistor mm) och hur mycket det skulle kosta. Datumet för avlysning finns även i förteckningen 
över vattendomar (målnummer AnsD 58/1954). 
 
I kapseln F. XI. Flottningsränna, finns från 1933 en ritning, brev och specifikationer över en 
flottningsränna i Blåbergssjöbäcken. Var i bäcken rännan skulle vara placerad har inte kunnat 
konstateras. I biotopkarteringen finns resterna efter timmerrännor registrerade, B09:2, A03:2 och 
A02:1, som på foton ser mycket förfallna ut. Det är oklart om A02:3 och A02:1 är delar av samma 
ränna. A03:2 har även registrerats i ”Kulturmiljöer i vatten” inventeringen (nr 664). 
 
I bäcken har många ledarmar från flottningen registrerats i både biotopkarteringen och 
”Kulturmiljöer i vatten”. De flesta av dessa registreringar överlappar varandra. Ledarmarna består av, 
bland annat, stenkistor av olika typer, rensningar och stötbottnar av trä. Det finns även ett flertal 
släntmurar i vattendraget, några sträcker sig över ganska långa partier och ställvis har även 
bäckfårans botten slätats ut med lagda stenar, vilket är ovanligt. 
 
I biotopkarteringen finns fem dammar registrerade i bäcken: B12:7 registrerad som damm och på 
foton är slussgolv kvar i bäcken med stenkistor (dammvallar) på sidorna. Dammen har även 
registrerats i ”Kulturmiljöer i vatten” (nr 653), i damminventeringen (utlopp Lill-Viskasjön) och i FMIS 
(RAÄ Bjurholm 134:1). B09:4 är registrerad som damm och på foton syns rester av träkonstruktion i 
bäcken samt på sidorna (dammvallar), som ser ganska förfallna ut. Dammen är även registrerad i 
damminventeringen (utlopp Grubbtjärn). B01:1 registrerad som damm och på foton finns lite synliga 
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rester av träkonstruktion i vattnet. Dammen är även registrerad i damminventeringen (utlopp 
Gransjön). A08:1 är registrerad som damm och på foto finns rester av träkonstruktion på sidan av 
bäcken. Dammen är även registrerad i damminventeringen (utlopp Blåbergssjön). A03:6 är 
registrerad som damm och på foton ser dammen mycket förfallen ut, med synliga rester av 
träkonstruktion i och på sidorna av bäcken. Dammen finns registrerad i damminventeringen (uppstr. 
1 km från Lögdeälven).  
 
Utöver de fem ovan angivna dammarna finns i damminventeringen ytterligare en damm registrerad, 
benämnd Gransjöb. Inl. Blåbergsjöb, där bäckarna från Gransjön och Blåbergssjön flyter ihop. Det är 
sannolikt samma damm som Kvarndammen (se nedan). 
 
I flottningsarkivet (F. V. Dammar) finns inventeringsprotokoll från 1919 över dammarna 
Blåbergssjödammen (byggd eller ombyggd år 1918) 100 meter nedanför Blåbergssjön, 
Gransjödammen (byggd år 1899) ca 300 meter nedanför Gransjön, Grubbtjärndammen (byggd år 
1902) vid bäckens utflöde från Grubbtjärn, Kvarndammen (byggd år 1903) ca 300 m nedanför 
Blåbergssjön, Kvarnränndammen (okänt byggår) ovan kvarnen (okänd kvarn), samt Lillviskadammen 
(byggår 1902) vid bäckens utlopp från Lill-Viskasjön. 
 
Den sammanlagda bedömningen av Blåbergssjöbäcken i ”Kulturmiljöer i vatten” är att den har ett 
högt kulturhistoriskt värde. 
 

 
Figur 13. Översikt Kroknorsbäcken (markerad i rött). 
 

Kroknorsbäcken 
I biotopkarteringen har endast naturliga hinder registrerats i bäcken, exempelvis bäverdammar, 
förutom ett fiskgaller ovanför Baksjön.  
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I flottledshandlingar (F. VIII.) finns ett avtal angående kanalgrävning 1955 för att räta ut Lögdeälven 
ovanför Kroknorsbäckens utlopp i älven. 

 
Figur14. Översikt Kvarnbäcken (markerad i lila). 
 

Kvarnbäcken (Mjösjön) 
Vid Nordåssjöns utlopp har en damm registrerats i biotopkarteringen (objekt id 541) och på foto syns 
rester av träkonstruktion/dammvallar på sidorna av bäcken. Det är möjligt att dammen hör ihop med 
den kvarnplats ca 60 m SÖ om dammen, som registrerats i Skog och Historia (objekt id 3002106). 
Enligt registreringen är detta den ursprungliga platsen för kvarnen, som flyttats ca 20 m.  
 
I damminventeringen finns en damm med namnet Sjönäs, vilket också är samma namn som på byn 
närmast Nordåssjöns utlopp. Det är ej samma damm som den registrerad i biotopkarteringen (objekt 
id 541).  Sjönäsdammen har utskov av kilsten vilket objekt id 541 från biotopkarteringen inte har. 
  
Längre nedströms har ett område med en kvarn, en såg och ett lågspänningskraftverk registrerats i 
Skog och Historia (objekt id 3002088), i biologisk inventering (objekt id 538) och i FMIS (RAÄ 
Bjurholm 125:1). Enligt FMIS anlades kraftverket i början på 1900-talet och ersattes med en såg på 
1940-talet. Sågen var sedan i bruk fram till början av 1960-talet. Enligt samma källa flyttades kvarnen 
på 1970-talet och blev ett båthus. I boken ”Av ris och rot” (Lundkvist 1973) syns delar av kvarnen på 
ett foto från 1938 (se figur 15) samt en trätub som leder ned till kraftverket. På foto från 
biotopkarteringen, syns rester efter sågen och en skylt där det står ”Kraftstation, såg och kvarn” (se 
figur 16).  
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Figur 15. Timmerränna i trä, kvarn och trätub i Kvarnbäcken (Lundkvist 1973). 
 
Ytterligare två möjliga dammar har registrerats i biotopkarteringen (objekt id 535 och 536). På foto är 
det endast några stockar kvar av 536 (inga dammvallar syns), medan 535 består av rester av 
stenkistekonstruktioner (svårtolkat). Enligt registreringar i Skog och Historia inventeringen har det 
funnits ytterligare en såg, en kvarn och en kvarnränna i bäcken (3001995, 3001996, 3001958), men 
på de utpekade platserna finns inga synliga lämningar. Enligt samma källa ska det finnas ytterligare 
två dammar i bäcken, objekt id 3002000 och 3001966, det är dock oklart om det finns några synliga 
lämningar på de markerade platserna. En registrering (3001966) är i närheten av resterna av ett 
skibord som registrerats i biotopkarteringen (objekt id 524) som också är den ungefärliga platsen för 
en kvarn från historisk karta år 1864 (bilaga 2). På ungefär samma ställe ska det enligt Skog och 
Historia inventeringen ha funnits en takspånshyvel (objekt id 3001965). 
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Figur 16. Rester efter såg. Foto: Tiina Kumpula 
 
I damminventeringen (och biotopkarteringen) finns ytterligare en damm i Kvarnbäcken, med namnet 
Mjösjöby precis nedan byavägen (väg 508). På foto syns rester från dammutskov av kilsten och block. 
En registrering i Skog och Historia (3001978, felaktigt registrerad som avrättningsplats), beskriver en 
plats med ett stenfundament ut i bäcken. Det är möjligt att detta varit plats för en damm eller kanske 
en grund efter en byggnad exempelvis en såg.  
 
I biotopkarteringen finns även ett mindre antal stenkistor och rensningar registrerade i bäcken.  
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Figur 17. Översikt Mettjärnbäcken (markerad i rött). 
 

Mettjärnbäcken 
I biotopkarteringen har fyra rensningar och en enkel stenkista (träkista) registrerats i bäcken. 
 

Mossavattsbäcken 
I biotopkarteringen har tre rensningar registrerats i bäcken, två av dessa är i anslutning till vägar. 
 

Röttjärnbäcken 
I biotopkarteringen har två rensningar, en stenkista och ett brofäste registrerats i Röttjärnbäcken. 
Bäcken flyter ihop med Holmsjöbäcken mellan Stensjön och Abborrtjärnarna, där det i 
biotopkarteringen har registrerats en damm (D02:2), ett skibord (D02:3) och en riskista (D01:3). 
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Figur 18. Översikt Mjösjöån (markerad i lila). 
 

Mjösjöån 
Enligt information i flottledshandlingar (F. VIII.) blev ån allmän flottled 1899-03-14 och avlystes 1970-
10-16 (inkluderar även Strömbäcken och Kvarnbäcken). I samma kapsel finns även brev om 
ersättning för dammbygge, avtal för kanaliseringsarbete mm. 
 
Bland dokumenten för Mjösjödammen i flottningsarkivet (F. V. Dammar) finns en 
inventeringsblankett från 1919 där byggår för dammen anges vara 1893, en ritning över kanalisering 
från 1934, protokoll från 1934 angående byggandet av ny damm och sänkning av Mjösjön, plan från 
1934 över dammen och omdragning av sjöns utlopp, karta över vattenskadade åkrar och ängar från 
1955 och inventeringsblankett från 1960 med foton, där byggår för dammen anges till 1945. 
Eftersom det fanns planer på att dra om sjöns utlopp 1934, så är det möjligt att dammen som 
byggdes 1945 var på en annan plats än dammen som byggdes 1893. 
 
Mjösjödammen nedan utloppet av Mjösjön är även registrerad i damminventeringen, men är idag 
helt riven. Ungefärlig plats för dammen syns fortfarande även på markskuggningskarta. 
 
I biotopkarteringen har även resningar, stenkistor (tre) och släntmurar (två) registrerats i Mjösjöån. 
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Figur 19. Vandringshinder i Mjösjöån år 1964. Foto: Bengt Pettersson 
 
I ett brev från Hushållningssällskapet år 1964 (Fisket F. VII.) angående vandringsfiskens 
förutsättningar, påpekas att de ingrepp gjorda i Mjösjöåns utlopp samt den timmerränna (stötgolv?) 
som där finns, bör åtgärdas (se figur 19). Svaret blev att rännan har hållits i samma skick i många år 
utan problem för fisken och att ändringar i utloppet inte påverkat deras (fiskens) förutsättningar (se 
bilaga 15). Timmerrännan eller stötgolvet som omnämns i brevet, kan ha legat på den plats där 
biotopkarteringen registrerat en stenkista och en kort släntmur (A01:4S, A01:6S och A01:3N). 
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Figur 20. Översikt Ottjärnbäcken (markerad i rött). 
 

Ottjärnbäcken 
I biotopkarteringen har två registreringar gjorts i bäcken, en kanal och en rensning. 
 

Risängesbäcken 
I Skog och Historia-inventeringen har ett flertal kolbottnar registrerats omkring Risängesbäcken, 
vilket troligen går att relatera till stångjärnshammaren i Klöse.  
 

Stockbäcken 
Lämningar efter en kvarn/spånhyvel finns registrerade i FMIS, RAÄ Nordmaling 258:1 (registrerad 
1990). I biokarteringen finns en registrering, en rensning, nära bäckens utlopp i Lögdeälven. 
 

Sågbäcken 
I biotopkarteringen har två rensningar registrerats i bäcken. Enligt en registrering gjord i FMIS, RAÄ 
Nordmaling 284:1, finns resterna efter en såg i bäcken, bestående av en grund och stensatta rännor. I 
FMIS finns även ett större antal kolningsanläggningar registrerade i närheten av bäcken. 
 
I Skog och Historia inventeringen har en gammal bro över bäcken (objekt id 3000484) registrerats 
som hör ihop med en gammal färdväg (objekt id 2000002). Enligt muntlig uppgift ska det vid bäckens 
utlopp i Lögdeälven finnas en kvarngrund. 
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Figur 21. Översikt Rundbäcken (markerad i rött). 
 

Rundbäcken 
I biotopkarteringen finns tre dammar registrerade i Rundbäcken av vilka en (A21:2) är en 
bäverdamm. Vid dammen A07:4 kunde vid besökstillfälle den 23:e augusti 2017, inga synliga rester 
efter dammvallar konstateras. Den tredje dammen, A06:7, är resterna efter dammen till ett litet 
sågverk längre nedströms. Dammen sprängdes bort 2002 (Ahlström et al 2011) och kvar är 
huvudsakligen två mindre betongblock. I damminventeringen är dammen registrerad under namnet 
Högland och antas vara byggd under slutet av 1800-talet eller tidigt 1900-tal.  
 
Registreringen A06:8 (övrigt) i biotopkarteringen, är troligen resterna av en vattenränna som gick 
ned till sågverket. Rester av sågbyggnaden finns fortfarande på sidan av bäcken. Sågverket finns 
registrerat både i FMIS, RAÄ Nordmaling 279:1 och i biotopkarteringen, A06:6. Vid fältbesök iakttogs 
förutom såglämningen även fästen bestående av kilsten, för en vägbro över bäcken (se figur 22–23). 
På flygfoto från 1960 syns sågverket och vägen fortfarande (se figur 24). 
 
I biotopkarteringen har en kort släntmur registrerats, A06:4, intill brofästena. Ett fåtal ledarmar 
(stenkistor och riskistor) har registrerats i bäcken och av det som är synligt på foton från 
biotopkarteringen förefaller de ganska förfallna. 
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Figur 22. Rester av sågverk, Rundbäcken.              Figur 23. Rest av vägbrofäste, Rundbäcken.  
Foto: Jeanette Joelsson             Foto: Jeanette Joelsson 
 
 

 
Figur 24. Flygfoto från 1960-talet. Pilen pekar ut plats för sågen och bron över bäcken. 
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Figur 25. Översikt Röjdtjärnbäcken (markerad med rött). 
 

Röjdtjärnbäcken 
På historisk karta från 1905 finns en samfälld fastighet för kvarnar i närheten av Grönåker. Den 
samfällda fastigheten finns fortfarande kvar och i kanten på denna har biotopkarteringen registrerat 
en renoverad/nybyggd skvaltkvarn, objekt id 325 (se figur 26). Kvarnen finns även utmärkt på dagens 
kartor, som en byggnad. 
 
I övrigt har biotopkarteringen registrerat ett flertal rensningar och vallar upplagda med traktor. 
 

 
Figur 26. Kvarn vid Röjdtjärnbäcken. Foto: Daniel Åslund. 
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Figur 27. Översikt Storbäcken och Ytterträskbäcken (markerad med rött). 
 

Storbäcken och Ytterträskbäcken 
I flottningsarkivet (F. V. Dammar) finns ett avtal från år 1922 samt en profilskiss gällande 
Ränndammen och en inventeringsblankett från 1919 gällande Ytterträskdammen. Det framgår inte 
var Ränndammen var placerad, i avtalet (med Sandsjös byamän) får flottningsföreningen tillstånd att 
anlägga ränndammen i ”flottleden Storbäcken eller s. k. Ytterträskbäcken”. Möjligen har rester av 
rännan registrerats av biotopkarteringen i Ytterträskbäcken (se nedan). I inventeringsblanketten från 
1919 anges byggåret för Ytterträskdammen till 1896. Enligt en handskriven kommentar på samma 
blankett uppfördes en ny damm av sten år 1922 eller 1923. Ytterträskdammen är registrerad i 
damminventeringen där den anges vara bevarandevärd, även om det finns spår av utrivning. Enligt 
beskrivning har dammen utskov och styrkistor av kilsten.  
 
I biotopinventeringens inventeringar anges Storbäcken som vattendrag för registreringar gjorda i 
Ytterträskbäcken. I Ytterträskbäcken finns en damm registrerad, A18:6. På foto finns endast lite synlig 
träkonstruktion kvar. I bäcken finns även en timmerränna registrerad, A18:7, som även omnämns i 
A18:4. Enligt foto och beskrivning finns ytterst lite rester kvar av rännan. I flottningsarkivet (F. XI. 
Flottningsrännor) finns en ritning med placeringen för ”rännbygget i Storbäcken”, men det är mest 
troligt att det är Ytterträskbäcken som avses. Utifrån ritningen verkar den rännan inte vara på samma 
plats som de registrerade lämningarna i biotopkarteringen. Dokumenten i flottningsarkivet över 
rännor i Storbäcken är från åren 1922–1926 så det möjligt att andra rännor upprättats före eller efter 
denna tidsperiod. 
 
A16:1 i biotopkarteringen är registrerad som en stötbotten, men utifrån hur lämningen ser ut på foto 
är det möjligt att det är en rest av en ränna. A14:2–3 är registrerade som dubbelkistor men enligt 
kommentar kan det vara lämningar efter en damm. I övrigt finns enstaka ledarmar (riskista, 
dubbelkista) registrerade, som på foton ser rätt förfallna ut. 
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I flottningsarkivet (F. III. Broar) finns information kring Storbäcksbron (väg 949) från år 1956, med 
bland annat en ritning.  
 

 
Figur 28. Översikt Storsjöbäcken och Strömbäcken (markerad i rött).   
 

Strömbäcken och Storsjöbäcken  
I flottningsarkivet (F. III. Broar) finns information om Grannäsbron åren 1961–62 och Strömåkersbron 
år 1957. Det är få dokument rörande ändringar på broarna (ritningar) och om/hur det kan komma att 
påverka flottningen. Informationen ligger under rubriken Mjösjöån, men båda broarna går över 
Strömbäcken. 
 
Under rubriken Mjösjöån i flottningsarkivet (F. V. Dammar) finns information om Storsjödammen 
(Storsjöbäcken) och Lillsjödammen (Strömbäcken) bland annat finns en handritad ritning från 1934 
över Storsjödammen. På inventeringsblankett från 1919 anges byggåret för Lillsjödammen till 1889 
och för Storsjödammen till 1899. På inventeringsblankett från 1960 (med foton) anges ombyggnadsår 
för Lillsjödammen till 1940 och för Storsjödammen anges byggnadsår till 1934, vilket troligen är 
ombyggnadsåret. Från 1970 finns avtal där Flottningsföreningen överlåter skötsel av bland andra 
Lillsjödammen till Masonite AB och Storsjödammen till Bredträsk Fiskevårdsförening. Storsjödammen 
finns registrerad i biotopkarteringen (C03:7) och på foto verkar endast utskov av betong finnas kvar i 
vattendraget. Båda dammarna finns registrerade i damminventeringen, med en kommentar om att 
Lillsjödammen är utriven.  
 
I biotopkarteringen har en stötbotten (B15:8), tre korta stenkistor (B15:5, B15:7, B15:9) och en kort 
släntmur (B15:6) registrerats inom en ca 50 m lång sträcka. På samma plats har ”Kulturmiljöer i 
Vatten” registrerat en stenkista och rester av en timmerränna. Det är även den ungefärliga platsen 
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för en kvarn på historisk karta från 1871 och från 1904. På den historiska kartan från 1871 finns även 
en damm längre uppströms och ytterligare en kvarn längre nedströms.  
 
I FMIS finns en registrering, RAÄ Bjurholm 101:1, där det anges att det finns fyra rännor i och intill 
bäcken inom en sträcka på ca 120 m. Inprickningen är dock ca 50 m söder om bäckfåran. I 
beskrivningen står även att det är en plats för kvarn och spånhyvel i västra delen av den 120 m långa 
sträckan, som togs bort under 1940-talet. Enligt FMIS togs timmerrännorna ur bruk i början på 1950-
talet. 
 
I damminventeringen finns en damm benämnd Strömåker, 950 meter nedström Lillsjön (figur 29–30). 
På foton syns rester av fyra stötbottnar i flera etager och utspridda på en ca 100 meter lång sträcka.  
 

  
Figur 29 & 30. Stötbottnar i strömbäcken. Foto: Tommy Vennman 
 
I flottningsarkivet (F. XI. Flottningsrännor) finns under rubriken Mjösjöån år 1925–1932 information 
kring Holmforsrännan (492 m lång) i Strömbäcken. Bland annat finns brev från markägare år 1928 om 
att rännan ska rivas och att bäcken ska släntas. I protokoll från 1929 anges att rännan delvis rivits. 
Utifrån karta kan rännans ungefärliga placering prickas in, men vid besök i fält 23:e augusti 2017, 
fanns inga synliga spår efter en ränna på platsen. 
 
I biotopkarteringen har rensningar, enstaka korta släntmurar och stenkistor registrerats både i 
Storsjöbäcken och Strömbäcken. 
 
I ”Kulturmiljöer i vatten” bedöms Strömbäcken ha låga kulturhistoriska värden. 
   
I Flottningsarkivet (F. VII. Fiske) finns bland annat korrespondens och andra dokument från åren 
1949–1954, angående Mjösjöby fiskevårdsförenings skadeståndsansökan pga. sänkning av 
Strömbäcken. Bland annat vill föreningen att Bäckröding ska planteras in i bäcken. En inkallad expert 
(Dr Müller från Tyskland) och fiskeriintendenten (i nedre norra distriktet), gör en inventering och 
konstaterar att fiskens trivsel var lika stor före som efter rensningen och att Bäckröding omöjligen 
kan ha funnits i vattendraget (se bilaga 12). Däremot har fisket säkert tagit skada under arbetets gång 
och experterna rekommenderar inplantering av fisk som kompensation. Fiskevårdsföreningen 
motsätter sig bedömningen och anlitar en advokatbyrå och driver frågan vidare. Flottningsföreningen 
bemöter det hela med att de har tänkt följa expertisens råd. Advokatbyrån svarar att man kan godta 
åtgärden om inplanteringen även inkluderar gädda och gös för ett värde av 5000 kr. 
Fiskeriintendenten anser att inplantering av gös aldrig har lyckats i Västerbottens län och att gädda 
finns ju ändå. Det är större chans med harr och sik, eventuellt laxöring. Flottningsföreningen erbjuder 
fiskevårdsföreningen att plantera in de sorter de önskar, med villkoret att det är på egen risk 
(huruvida beståndet klarar sig eller inte) och att värdet på inplanteringen avgörs av 
fiskeriintendenten. För att inplanteringen ska ske under 1954 så bör fiskevårdsföreningen svara 
snarast. Något svar från advokatbyrån eller fiskevårdsföreningen finns inte i denna kapsel, så det är 
oklart om inplantering genomfördes och i sådana fall hur framgångsrik den blev.   
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Figur 31. Översikt Studsarbäcken (markerad i rött). 
 

Studsarbäcken 
I biotopkarteringen har ett antal rensningar registrerats och en bro/gammal väg (objekt id 351), som 
på foto ser ut som resterna efter en dubbelkista som gått rakt över bäcken. 
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F.XIII. Kraftverk, F.XIV. Mo skiljeställe, F.XV. Olycksfall (se förteckning bilaga?)

Förteckning från Umeå Tingsrätt över Vattendomar gällande Lögdeälven allmänna flottled. Utskriven 
2017-08-17. (se bilaga 6) 

Informationsskylt vid kraftverksruin intill vandringsled nära Kodalsforsen i Lögdeälv. 

Lantmäteriets hemsida https://www.lantmateriet.se/ . Öppna data. Vägkartan, Sverigekartan, 
Historiska kartor och historiska ortofoton, den senare även på sidan https://kartbild.com/  

Svensk författningssamling, Sveriges riksdags hemsida https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/?doktyp=sfs 2017-11-30. 
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Sandén, Erik. Arkeolog vid Västerbottens museum. 2017-05-10 

Vennman, Tommy. Projektledare EU Life ReBorN – Restoration of Boreal Nordic Rivers. 2017. 
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Kulturhistoriska lämningar ur biotopkarteringen Bilaga 1

V_DRAG INVENTERARE OBJEKT_ID TYP BESKRIVNING

Lögdeälven DÅ A02N:7 Damm I kilsten och betong

Lögdeälven KB A02S:09 Damm

Lögdeälven DÅ A08N:3 Damm fördämning för gammal kvarn?

Lögdeälven KB A08S:5 Damm kvarn??

Lögdeälven KB B95:4 Damm

Lögdeälven KB B39S:2 Damm rester

Lögdeälven KB B66:2 Damm Bro??

Lögdeälven KB A81N:7 Damm

Lögdeälven SD B53:5 Damm

Lögdeälven DÅ A31N:4 Hinder, onaturligt kraftverk i sidafåran

Lögdeälven TK A27N:4 Kilstensmur

Lögdeälven DÅ A27S:2 Kilstensmur

Lögdeälven TK A36S:6 Kilstensmur

Lögdeälven TK A46:05 Kilstensmur

Lögdeälven KB B95:5 Kilstensmur

Lögdeälven KB B34S:02 Kilstensmur

Lögdeälven KB B34S:07 Kilstensmur

Lögdeälven TK B13S:4 Kilstensmur

Lögdeälven TK B15S:04 Kilstensmur

Lögdeälven TK B15S:08 Kilstensmur

Lögdeälven TK B31S:04 Kilstensmur

Lögdeälven TK B31S:06 Kilstensmur

Lögdeälven SD B53:4 Kilstensmur

Lögdeälven KB A66N:6 Ledarm

Lögdeälven SD A66S:4 Ledarm

Lögdeälven DÅ A02N:4 Riskista

Lögdeälven DÅ A07N:2 Riskista

Lögdeälven DÅ A09N:1 Riskista

Lögdeälven DJ A12N:3 Riskista

Lögdeälven KB A12S:6 Riskista

Lögdeälven DJ A14N:1 Riskista

Lögdeälven DJ A14N:2 Riskista

Lögdeälven KB A17S:03 Riskista

Lögdeälven DJ,TK A18N:1 Riskista

Lögdeälven DJ,TK A18N:4 Riskista

Lögdeälven TK/SD A22S:2 Riskista Riskista? Konstruktion‐Timmer

Lögdeälven DÅ A28N:1 Riskista

Lögdeälven TK A28S:5 Riskista

Lögdeälven TK A28S:7 Riskista

Lögdeälven KB A34N:2 Riskista

Lögdeälven KB A66N:7 Riskista

Lögdeälven KB A75N:3 Riskista

Lögdeälven KB A35N:1 Riskista

Lögdeälven KB A35N:3 Riskista

Lögdeälven KB A35N:6 Riskista

Lögdeälven TK A35S:1 Riskista fin

Lögdeälven TK A35S:2 Riskista

Lögdeälven TK A35S:5 Riskista

Lögdeälven TK A36S:4 Riskista

Lögdeälven TK A38S:8 Riskista

Lögdeälven DÅ A40N:1 Riskista

Lögdeälven TK A41N:2 Riskista

Lögdeälven TK A45:01 Riskista

Lögdeälven TK A46:01 Riskista

Lögdeälven TK A46:04 Riskista



Lögdeälven KB A48S:7 Riskista

Lögdeälven KB A49S:4 Riskista

Lögdeälven KB A49S:9 Riskista

Lögdeälven DÅ A50N:3 Riskista

Lögdeälven DÅ A52N:1 Riskista

Lögdeälven TK A59N:03 Riskista

Lögdeälven KB B34S:04 Riskista

Lögdeälven KB B34S:10 Riskista

Lögdeälven KB B36S:3 Riskista

Lögdeälven KB B38S:2 Riskista

Lögdeälven KB B39S:3 Riskista

Lögdeälven KB B41S:3 Riskista

Lögdeälven TK B01N:4 Riskista

Lögdeälven TK B08S:1 Riskista

Lögdeälven TK B13S:5 Riskista

Lögdeälven TK B15S:06 Riskista

Lögdeälven TK B27N:2 Riskista riskista stänger

Lögdeälven TK B27N:4 Riskista

Lögdeälven KB B29S:3 Riskista

Lögdeälven TK B31N:07 Riskista

Lögdeälven TK B33N:08 Riskista

Lögdeälven KB B50:5 Riskista

Lögdeälven S.D B09N:2 Riskista

Lögdeälven S.D B15N:06 Riskista

Lögdeälven SD B84:2 Riskista Riskistan på södra älvsidan!

Lögdeälven KB A11S:1 Sidofåra

sidofåran kan ha stängts av riskista ‐ syns inte nog 

tydligt för att inventeras foto 4469‐4470

Lögdeälven TK A37S:4 Sidofåra full med sand avstängd med blockvall

Lögdeälven KB B62S:2 Släntmur

Lögdeälven SD B69:3 Släntmur

Lögdeälven SD B70:3 Släntmur

Lögdeälven KB B72:1 Släntmur

Lögdeälven TK B07S:1 Släntmur

Lögdeälven TK B31S:08 Släntmur

Lögdeälven SD B68:11 Släntmur

Lögdeälven SD B68:14 Släntmur

Lögdeälven SD B68:15 Släntmur

Lögdeälven SD B68:16 Släntmur

Lögdeälven KB A12S:8 Stenkista

Lögdeälven TK/SD A22S:4 Stenkista Vall?

Lögdeälven DÅ A31N:2 Stenkista

Lögdeälven TK A76S:3 Stenkista

Lögdeälven KB A35N:2 Stenkista gammalt brofundament

Lögdeälven TK A35S:4 Stenkista brofundament

Lögdeälven TK A36S:2 Stenkista

Lögdeälven TK A36S:7 Stenkista

Lögdeälven DÅ A41S:3 Stenkista

Lögdeälven DÅ A50N:2 Stenkista

Lögdeälven KB A50S:3 Stenkista

Lögdeälven KB A51S:4 Stenkista

Lögdeälven KB B34S:08 Stenkista

Lögdeälven TK B15S:09 Stenkista

Lögdeälven TK B29N:3 Stenkista

Lögdeälven KB B29S:4 Stenkista

Lögdeälven TK B33N:02 Stenkista

Lögdeälven SD A63S:2 Stenkista OBS! Det är inte mycket kvar i stenkistan! Raserad!

Lögdeälven DJ A16S:4 Styrskärm



Lögdeälven TK A31S:4 Styrskärm

Lögdeälven KB A51S:5 Styrskärm

Lögdeälven S.D B15N:09 Styrskärm

Lögdeälven TK B01N:5 Timmerränna

Lögdeälven KB A02S:12 Övrigt Kraftverksruin

Lögdeälven KB A49S:2 Övrigt Fäste för ledbom

Lögdeälven KB B95:6 Övrigt Skibord



Kulturmiljöer historiska kartor Bilaga 2

Id nr Vattendrag Lantmäteristyrelsen Lantmäterimyndigheten Kommentar
1 Lögdeälven 24‐NOR‐224 1842 Stenkistor och bro

2 Lögdeälven Hyngelsböle 1‐2 1784 Laxfiske och tjärdal, mjölkvarn och gamla laxfisket

3 Lögdeälven 24‐NOR‐335 1883 Svårplacerad Stenkista/brygga och Hygelsböle såg

4 Lögdeälven 24‐NOR‐349 1858 Bro och ev. byggnad

5 Lögdeälven 24‐BJH‐99 1902 Bro, ev lada, stenkista/brygga

5 Lögdeälven 24‐BJH‐437 1923 Stenkista/brygga

6 Lögdeälven 24‐BJH‐318 1878 Timmerupplagsplats

7 Lögdeälven 24‐NOR‐222 1907 Stenkistor/bryggor och gammal väg?

8 Lögdeälven 24‐BJH‐306 1874

Brygga/stenkista (teckenförkl. På en är brygga) och 

kvarnar i Bjurvattsbäcken

9 Lögdeälven 24‐ÅSE‐184 1909 Båtplats

8 Lögdeälven 24‐BJH‐127 1903 Stenkista/brygga (även 1874?) svårplacerad

14 Lögdeälven 24‐NOR‐195 1905 Troligen stenkistor

10 Alskabäcken 24‐FRE‐9 1899 Bro ungefär där vägen är idag

8 Bjurvattsbäcken 24‐BJH‐306 1874

Två kvarnar och en bro. Kvarnen närmast Lögdeälv 

finns inte på karta från 1903 (24‐BJH‐125).

11 Mjösjöån 24‐NOR‐345 1864 Ev. kvarn vid Mjösjön/Kvarnbäcken

12 Storsjöbäcken 24‐BJH‐313 1871

Nedanför Lillsjön (Strömbäcken) Ev kvarnar och 

damm

12 Storsjöbäcken 24‐BJH‐121 1904

Nedanför Lillsjön (Strömbäcken) Ev kvarn och 

damm

11 Kvarnbäcken 24‐NOR‐345 1864 Ev. kvarn vid Mjösjön/Kvarnbäcken

13 Röjdtjärnbäcken 24‐BJH‐164 1905 Samfällighet för kvarnar och gammal väg?

14 Risängesbäcken 24‐NOR‐195 1905 Ev. stenkista (finns inte med på karta från 1928)
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