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Bakgrund och syfte
Nyträskbäcken ligger ca 22 km öster om samhället Storuman och ingår i Umeälvens vattensystem.
Bäckens avrinningsområde omfattar 29,7 km2 och innefattar sjöarna Orrträsket, Orrträskkalven och
Nyträsket. Nyträskbäcken är utloppsbäcken från Nyträsket och är cirka 1,7 km lång. Vattnet rinner
sedan förbi Norra- och Södra Sundträsket och ansluter till Gunnarbäcken i Lilla Bastuträsket. Därefter
rinner vattnet vidare via Kvarnmårkan ut i Stora Bastuträsket och till sist ut i Juktån i byn Gunnarn
(figur 1). Hela Nyträskbäckens avrinningsområde ingår i Gunnarbäcken- Juktåns nedre
fiskevårdsområde.

Figur 1. Karta över Nyträskbäckens geografiska läge.

Nyträskbäcken har tidigare tjänstgjort som en av många flottningsleder inom Västerbottens län och
flottningslämningar har därför funnits längs nästan hela bäcksträckan mellan sjöarna Nyträsket och
Norra Sundträsket. En flottledsrestaurering genomfördes 1997 av Micael Hedlund, Storumans
kommun, i ett försök att återställa delar av bäcken till ett mera naturligt tillstånd. Vid restaureringen
1997 bestod bäckens första 200 meter av en delvis förfallen timmerränna som lämnades orörd (figur
2). Restaureringen som genomfördes sträckte sig från den nedre delen av timmerrännan (figur 2) och
ner till cirka 300 meter uppströms utloppet i Norra Sundträsket. Innan några återställningsarbeten
genomfördes var bäcken ”mycket ensidig med raka bäckfåror och upplagda stenvallar på ömse
sidor”. Bredden uppgick endast till cirka 1-3 meter och botten
var slät och jämn med sten i storleken 5-20 cm. Djupet uppgick
sommartid till endast ca 0,2-0,4 m och djuphålor saknades.

Figur 2. Till vänster en bild över den delvis förfallna rännan (objekt 7), till höger den nedersta delen av rännan
(vid objekt 8) från vilken restaureringen 1997 påbörjades. I den högra bilden är även kanaliseringen nedan selet
synlig. Bilderna är tagna 1996-07-20 av Micael Hedlund, d.v.s. året före flottledsrestaureringen.
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Bäcken utgjordes därmed sammantaget av en smal, rätad, grund och snabbt strömmande ränna.
Restaureringen 1997 syftade därför till att öka variationen i bäcken med avseende på djup,
strömhastighet, strömriktning och bottenstruktur. Detta genomfördes genom utläggning av
stenmaterial, uppgrävning av bäckbotten för att skapa höljor samt öppnande av tidigare igenlagda
sidofåror för att skapa större ytor. De två stora timmerrännorna av trä som fanns i bäcken lämnades
däremot orörda vid restaureringen.
Inför åtgärderna som utfördes 1997 genomfördes ovanligt många biologiska förundersökningar av
både bottenfaunan och fiskbeståndet. Detta var i syfte att kunna följa upp effekten av åtgärderna i
vattendraget både på kort sikt men även i ett lite längre tidsperspektiv. På grund av sjukdom kunde
emellertid inte uppföljningarna genomföras som planerat och 2011 genomförde därför istället Tina
Hedlund, Aquanord AB, en biologisk uppföljning av denna restaurering (se rapport ”Uppföljning av
flottledsrestaurering Nyträskbäcken, Bottenfauna och fisk”). Vid uppföljningen undersöktes både
bottenfaunan samt fiskfaunan och de båda rännorna bedömdes initialt inte utgöra totala
vandringshinder för fisk. Elfiskeundersökningarna visade däremot endast på ett svagt bestånd av
öring trots att elfiskeundersökningar utförda 1991, innan restaureringen, visat på ett etablerat
öringbestånd i bäcken (tabell 1). Öringbeståndet hade därmed inte återhämtat sig trots
restaureringen efter att bäcken bottenfrusit vintern 1995-1996, vilket hade slagit ut hela
fiskbeståndet.
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Tabell 1. Individtäthet, beräknat antal/100m vid elfiske.
Lokalnamn
I timmerrännan

Strax nedströms timmerrännan

Datum
1991
1997
2011-08-12
1996
1997
1998-09-06
1999-08-22

Öring 0+
Ja

Öring >0+
Gädda
Ja, både 1+ och äldre

3,8

3,3

4,2

0

1

För att utreda orsaken till att öringbeståndet inte hade kunnat återhämta sig genomförde därför
Aquanord AB på uppdrag av Gunnarbäcken-Juktåns nedre fiskevårdsområde en fullständig
inventering av sträckan mellan Nyträsket och Norra Sundträsket under sommaren 2012. Vid denna
inventering bedömdes båda timmerrännorna utgöra nästintill totala vandringshinder. Fisk hade
endast möjlighet att passera nedströms den övre rännan vid höga vattenflöden samt beroende på
vattenstånd, även med vissa svårigheter förbi den nedre rännan i båda riktningarna, via en liten brant
sidofåra. I sidofåran vid den nedre rännan hade dock en stor hög av trävirke ansamlats vid
inventeringen 2012 och skapade ytterligare en betydande vandringssvårighet. Vandringshindren
förbi de båda rännorna bedömdes som orsaken till det svaga öringbeståndet trots att bäcken i övrigt
bedömdes ha en god potential till produktion av öring.
Sträckan som inventerades 2012 innehöll totalt 32 objekt som härrörde från flottningsepoken.
Objektens sammanlagda längd uppgick till cirka 1900 meter och de två största flottledsobjekten
utgjordes av de två timmerrännorna. Den övre rännan var byggd av rundtimmer och var till stora
delar förfallen medan den nedre rännan var byggd av lösvirke och i något bättre skick. Botten på den
nedre rännan var huvudsakligen intakt men väggarna hade däremot sedan tidigare fallit bort.
Resultatet från inventeringen medförde att en ansökan om att undanröja vandringshindren samt att
även återställa resten av bäcken lämnades in till Länsstyrelsen 2013.
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Figur 3. Karta över Nyträskbäcken med flottledslämningarna färgmarkerade samt angivna med
objektsnummer. Den ursprungliga fårans sträckning är markerad i mörkblått.

Vid flottledsrestaureringen som genomfördes sommaren 2014 åtgärdades bäcken genom att
materialet i den övre timmerrännan med tillhörande skibord lyftes bort från fåran och placerades i
högar på land. Detta skapade fria vandringsvägar mellan Nyträsket och Nyträskbäcken. Block och
sten som rensats bort från bäcken antingen genom rensning av den naturliga fåran eller genom
uträtningar av fåran (kanaliseringar) återfördes till vattendraget. Detta genomfördes både i området
där den övre timmerrännan tidigare hade täckt fåran men även hela vägen ner till Norra Sundträsket
där rensningar fanns längs stränderna. Detta medförde en väsentligt ökad variation i bottensubstrat
och även en ökad variation i vattendjup och vattenhastighet. Utöver detta har även in- och utlopp till
den ursprungliga fåran så långt som möjligt öppnats upp. Bäcken har därmed åter blivit mer
meandrande och den tillgängliga ytan har utökats för de vattenlevande organismerna. Ett fåtal objekt
har inte åtgärdats, dessa var objekt som inte beräknades påverka fiskvandringen eller missgynna fiskeller insektsfaunan i bäcken. Exempelvis har den nedre timmerrännan lämnats eftersom fria
vandringsvägar har skapats i den förgrening av bäcken som rinner förbi rännan på dess södra sida.
Även två andra timmerrännor, vilka var helt placerade på land lämnades orörda. Utöver dessa har en
stubbledare och stenkista lagd i glacis så långt som möjligt bevarats efter önskemål från
Länsstyrelsen i Västerbotten (se vidare beskrivning nedan för objekt 19 och 26).
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Resultat
Flottledsrestaureringen av Nyträskbäcken utfördes 2014-06-30 till 2014-07-08 vid ett vattenstånd i
bäcken som var något under det normala för årstiden. Hela sträckan från Nyträsket ner till Norra
Sundträsket åtgärdades vid restaureringen, med undantag för vissa objekt som av kulturhistorisk
hänsyn lämnades. Dessa objekt lämnades helt eller delvis orörda, antingen efter önskemål från
Länsstyrelsen i Västerbotten, eller då det inte bedömdes tillföra vattendraget någon fördel att riva ut
objekten. Den översta delen av Nyträskbäcken täcktes av en lång och delvis förfallen timmerränna
byggd av rundtimmer samt högar av virke från trasiga delar av rännan. Nedströms rännan fanns ett
mindre sel och därefter övergick bäcken huvudsakligen till att utgöras av kanaliseringar med
rensningar eller stenkistor längs efter bäckens sidor. Ytterligare en timmerränna återfanns nära mitt
mellan de två sjöarna, i det brantaste partiet av bäcken. Denna ränna var byggd av plank och
eftersom det fanns en naturlig fåra som ledde förbi rännan, lämnades denna plankränna orörd.
Nedströms plankrännan övergick bäcken återigen till att vara kraftigt kanaliserad med spår av den
ursprungliga och avsnörda fåran meandrande fram och tillbaka över kanaliseringen (se karta figur 3).
De vattenståndsreglerande delarna av dammen vid Nyträsket hade sedan tidigare plockats bort och
dammens betongsidor har sedan dess endast utnyttjats som fundament för vägbron som är anlagd
över bäcken. Däremot fanns både skibordet och motstycket för sättarna kvar i bäcken innan
restaureringen 2014 och utgjorde partiella vandringshinder för fisk (figur 4 och 5). Vid restaureringen
avlägsnades alla kvarvarande trädelar av skibordet och balkarna. Då dessa byggde väsentligt på
djupet, inräknat de balkar som låg under skibordet, blev sträckan kraftigt strömmande efter
åtgärden. Trämaterialet hade även skyddat sten och grus från att spolas bort och detta material
framträdde därför i stora mängder när trädelarna avlägsnades. Området vid den före detta dammen
kan därmed komma bli ett lämpligt lekområde för öring och harr i området. För att bibehålla
vattenståndet uppströms dammen och även sprida ut den fallhöjd som skapades inom sträckan efter
åtgärden placerades block och sten ut både uppströms bron och under densamma (figur 4 och 5).

Figur 4. Objekt 1, skibord under den före detta dammen vid Nyträskets utlopp, före respektive efter utrivning.

Figur 5. Skibordet och övre delen av rännan vid den före detta dammen vid Nyträskets utlopp, före respektive
efter utrivning, fotograferat uppifrån.
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Skibordet anslöt direkt till en lång flottningsränna, vilken från bron såg ut att vara relativt intakt (figur
6 och 7). En bit längre ner längs bäcken hade rännan dock under de senaste 20 åren brutits sönder
och materialet hade ansamlats i flera stora brötar (figur 8-16). De intakta delarna av rännan utgjorde
ett totalt vandringshinder för fisk och brötarna utgjorde stora vandringssvårigheter för fisk i bäcken
före flottledsåterställningen.

Figur 6. Objekt 2, timmerränna nedan Nyträskets utlopp, före respektive efter åtgärd .

Figur 7. Rännan och bäckfåran nedan Nyträskets utlopp, före respektive efter åtgärd.

Figur 8. Rännan och bäckfåran nedan Nyträskets utlopp, före respektive efter åtgärd.

På vardera sidan om rännan fanns rensningar av block och sten längs stränderna (objekt 3v och 4h),
vilka återfördes till fåran för att skapa en mer varierad bottenstruktur och fler ståndplatser för fisk
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(figur 9 och 10). Åtgärden medförde samtidigt att fåran breddades vilket gav en ökad yta för
vattenlevande organismer.

Figur 9. Objekt 3v, stenrensning, före respektive efter restaurering.

Figur 10. Objekt 4h, stenrensning, före respektive efter restaurering.

De fyra brötarna, objekt 5, 6, 7 och 8, i figur 11, 12, 13 och 16, som bildats i fåran av att stora delar av
timmerrännan raserats och spolats iväg, plockades bort och timret lades upp på land i högar.
Timmerhögarna placerades i möjligaste mån på några meters avstånd från bäcken, för att minimera
risken att framtida högflöden skulle kunna dra med sig timret ner i bäcken igen. Stockarna var nästan
uteslutande sammanfogade med träpluggar, varför det fanns mycket få metalldelar att ta reda på för
bortforsling och återvinning.

Figur 11. Objekt 5, bröt skapad av virke från den trasiga rännan, före respektive efter restaurering.
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Figur 12. Objekt 6, liten bröt skapad av virke från den trasiga rännan, före respektive efter restaurering.

Figur 13. Objekt 7, en stor bröt skapad av virke från den trasiga rännan, före respektive efter restaurering.

Bäcken var förhållandevis rak längs efter den gamla timmerrännan, vilket tyder på att även den
översta delen av bäcken var kanaliserad (se exempel figur 14 och 15).

Figur 14. Timmerrännan och bäckfåran nedan objekt 7, före respektive efter åtgärd.

Strax uppströms objekt 8, den nedersta av de fyra timmerbrötarna, bildade bäcken emellertid ett
kvillområde med ett flertal mindre grenar på båda sidor om bäcken. Dessa grenar öppnades så långt
som möjligt upp för att återskapa lämpliga habitat för yngre öring och utöka den tillgängliga ytan för
alla arter av vattenlevande organismer. Ytterligare ett tecken på att bäcken med stor sannolikhet var
kanaliserad var att en gammal fåra påträffades en bit in i skogen på dess högra sida. I denna
ursprungliga fåra påträffades rester av en äldre timmerränna. Denna lämnades dock helt orörd.
Genomströmningen i den ursprungliga fåran ökade vid flottledsåterställningarna trots att fåran inte
kunde öppnas upp helt.
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Figur 15. Timmerrännan och bäckfåran ovan objekt 8, före respektive efter åtgärd.

Figur 16. Objekt 8, en bröt skapad av virke från den trasiga rännan, före respektive efter restaurering.

Under den nedre delen av den gamla
timmerrännan innehöll bottensubstratet, liksom
under det utrivna skibordet, mycket grus och
mindre stenar förutom block (figur 17).
Områden kan därmed komma att bli ett lämpliga
lek- och uppväxtområde för laxartade fiskar.

Figur 17. Grus- och stenbotten vid objekt 8.

Ett mindre myromgärdat sel tog därefter vid där timmerrännan slutade strax nedströms objekt 8.
Längs selets högra strand fanns innan restaureringen en stubbledare som hindrade huvuddelen av
vattenflödet att rinna in i den ursprungliga fåran (figur 18). Bäcken gjorde ursprungligen en sväng
norrut från selet och rundade objekten 10v och 11h men hade under flottningen tydligt rätats ut och
kanaliserats istället (se karta figur 3, sidan 3). Innan åtgärderna var vattenföringen i den ursprungliga
fåran mycket låg och fåran var i dess nedre delar nästan torrlagd.
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Figur 18. Objekt 9h, stubbledare som hindrar flödet i den ursprungliga fåran bakom objekt 11h, före respektive
efter restaurering.

Även längs bäckens naturliga sträckning bakom objekt 11h upptäcktes i samband med restaureringen
en del flottningslämningar (figur 19). Dessa lämnades emellertid helt orörda. Objekt 9h lyftes
däremot undan, så att vattenföringen åter ökade i den ursprungliga fåran och återskapade fina
strömsträckor (figur 19).

Figur 19. Flottningslämningar i den ursprungliga fåran bakom objekt 11h samt fin strömsträcka i den naturliga
fåran. Båda fotografierna tagna efter restaureringen.

Materialet från kanaliseringen av Nyträskbäcken nedströms selet hade lagts upp i två långa och
storleksseparerade rensningar längs kanalens kanter. Den högra rensningen bestod huvudsakligen av
större sprängda block medan rensningen på kanalens vänstra sida istället till största delen bestod av
mindre block, sten och jord (figur 20, 21 och 22). Båda flottledsobjekten återställdes så långt som
möjligt till fåran utan att tillföra allt för mycket jordmassor, vilka skulle ha grumlat bäcken. Då
kanalens högra sida nästan uteslutande bestod av stora sprängda block gick det emellertid inte
återföra samtliga block utan att skapa ett onaturligt utseende på vattendraget.

Figur 20. Nederkanten av det lilla selet samt övre delen av objekt 11h, före respektive efter restaurering.
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Figur 21. Objekt 10v samt den kanaliserade sträckan mellan 10v och 11h, före respektive efter åtgärd.

Figur 22. Delar av objekt 11h, före respektive efter restaurering. I bilderna syns även skillnaden i bottensubstrat
före respektive efter åtgärden.

I nederkant på rensningen 11h mynnade den naturliga fåran i den nuvarande bäcksträckningen. I
panoramafotografiet, figur 23, kan man se de båda fårorna mötas i en mindre hölja. Även nedströms
denna punkt var bäcken emellertid kraftigt kanaliserad då den ursprungliga fåran tidigare rann över
till den södra sidan om den nuvarande kanaliseringen. Längs efter detta parti av den naturliga fåran
påträffades vid inventeringen en vällagd stenkista i glacis inne i skogen bakom objekt 10h. Denna
stenkista har dock lämnats helt orörd och den gamla fåran har inte heller kunnat öppnas upp på
grund av för stor nivåskillnad mellan nuvarande och tidigare bäcknivå. Eftersom stora delar av
rensningen 10v har återförts till fåran kan dock möjligen mer vatten flöda in vid perioder med
högvatten i bäcken.

Figur 23. Panoramafotografi över nedre delen av objekt 11h samt den ursprungliga fåran (till väster i bild).
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Precis nedströms figur 23 började nästa rensning på bäckens högra sida medan rensningen på
bäckens vänstra sida fortsatte, eftersom bäcken återigen var kraftigt kanaliserad. Återförandet av
material till fåran medförde att bäckens bredd ökade i området samtidigt som även variationen i
både bottensubstrat och vattendjup ökade (figur 22 och 24). Då objekt 12h till stora delar utgjordes
av grövre block sänktes även många av dessa för att skapa ett naturligt utseende på bäcken.
Sänkningen av block medförde dessutom att mindre höljor skapades runt många av dessa block.

Figur 24. Objekt 12h före respektive efter restaurering.

Mitt emot den nedre delen av objekt 12h mynnade den naturliga bäcksträckningen, vilken runnit
bakom nedre delen av objekt 10v, i den nuvarande fåran. I detta område rann även en mindre bäck
ut i Nyträskbäcken och stranden på den södra sidan om fåran var därmed relativt sank.
Blockmaterialet från bäckfåran hade vid flottningen därför skyfflats upp i en rensning (14v) som även
stabiliserade ytterkurvan på den naturliga svängen (figur 25). Fallhöjden i detta parti av bäcken var
något mindre än högre upp längs bäcken och nedströms objekt 14v övergick därför bäcken i en
lugnflytande sträcka. På grund av den lägre vattenhastigheten bestod bottenmaterialet även av
finare material då det minskade vattentrycket inte hade spolat bort detta.

Figur 25. Objekt 14v före respektive efter restaurering.

Figur 26. Mindre tröskel vid objekt 14v före respektive efter restaurering.

11

Nedströms de lugnare partierna vid objekt 14, återfanns en forsnacke i bäcken. Nacken var kraftigt
hopträngd på bredden och därmed kraftigt forsande. Strömsträckan nedanför nacken omgavs i
ytterkurvan av en stenkista lagd i glacis (16v) och i innerkurvan av en rensning av sten och block
(15h). Då stenkistan dock var mycket omfattade i volym var det inte möjligt att återföra allt material
till fåran trots att en hel del material även spreds nedströms strömsträckan. Sträckan blev emellertid
ändå bredare och fick en mer varierad strömhastighet och ett mer varierat vattendjup. Detta ökade
antalet ståndplatser för fisk och underlättade vandring inom sträckan (figur 27).

Figur 27. Objekt 15h och 16v före respektive efter restaurering.

Den nedre delen av strömsträckan var något lugnare och bredare men återfick även den ett mycket
mer blockigt utseende efter flottledsåterställningsarbetet med gott om ståndplatser för fisk (figur
28). Nedströms figur 28 övergick därefter strömsträckan till ett mindre selområde. Även selet fick ett
ökat vattendjup och en mer varierad vattenhastighet efter att mycket av materialet från stenkistan
(objekt 15h) hade förflyttats nedströms (figur 29).

Figur 28. Objekt 15h och 16v före respektive efter restaurering.

Figur 29. Området nedströms objekt 16v före respektive efter restaurering.
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Objekt 17v utgjordes av en förfallen timmerränna placerad på land mellan objekt 16v och 19v, vilken
lämnades helt orörd vid åtgärderna. Nedanför selet i figur 29 svängde bäcken återigen åt vänster. I
ytterkurvan fanns det innan restaureringen en stenkista med en mycket förfallen plankvägg (figur
30). Denna revs ut genom att blocken återfördes till fåran och virket lades upp i en hög på land.

Figur 30. Objekt 18h, stenkista med plankvägg samt tröskeln vid denna före respektive efter restaurering.

Även den övre delen av objekt 19v återfördes till fåran. Detta objekt var en rensning som längre
nedströms övergick i en stenkista lagd i glacis och som förhindrade bäcken att rinna i den
ursprungliga sidofåran förbi bäckens brantaste parti (se karta figur 3, sidan 3). Endast den del av
objektet som utgjordes av en något ostrukturerad rensning återfördes dock till fåran. Den nedre
delen, vilken var prydligt upplagd i form av en släntmur eller stenkista lagd i glacis, lämnades därmed
intakt. Vid den förra restaureringen hade en öppning gjorts i objekt 19 precis vid skiftet mellan
rensning och vällagd stenmur. Detta för att öppna upp sidofåran bakom stenkistan och därmed
underlätta fiskvandring förbi det brantaste partiet i bäcken. Detta då en plankränna utgjorde ett
totalt vandringshinder för fisk i huvudfåran. Öppningen var dock uppenbarligen inte tillräcklig för att
underlätta fiskvandring eftersom öringbeståndet längre uppströms fortfarande var svagt efter att
bäcken bottenfrusit strax innan den tidigare restaureringen.

Figur 31. Uppströms vy över objekt 19v och de delar av objektet som återfördes till fåran.

I beslutet från Länsstyrelsen i Västerbotten fanns samtidigt önskemål om att endast göra en justering
av det öppnade partiet, så att resterande delar av släntmuren bevarades intakt. Detta löstes genom
att endast materialet från den övre delen av objekt 19v (rensningen) återfördes till bäcken. Delar av
materialet placerades även ut i anslutning till och strax nedströms öppningen i släntmuren. På så sätt
anlades en bred tröskel med ett naturligt utseende som styrde in vattnet till den ursprungliga fåran
utan att öppningen behövde utökas nedströms. Därmed gick det att undvika att påverka den vällagda
delen av objekt 19v samtidigt som flödet i vandringsvägen bakom stenkistan ökades (figur 32). Även
blockmaterial som fanns tillgängligt på bäckens högra sida placerades ut i området utanför stenkistan
för att maximera effekten (figur 33).
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Figur 32. Öppning i objekt 19v för att släppa in vatten i den ursprungliga fåran före respektive efter
restaurering.

Plankrännan (objekt 20) som utgjorde totalt
vandringshinder för fisk, lämnades helt intakt
tillsammans med en gammal förfallen
timmerränna som låg på land mellan de två
fårorna (objekt 22). Den förändrade fördelningen
av vattenflödet mellan de två fårorna kommer
däremot att medföra att plankrännan torrläggs
under en större del av året än tidigare, vilket
medför en ökad risk att den murknar. I den
översta delen av rännan rinner det dock
fortfarande vatten.
Figur 33. Vy över öppningen i objekt 19v samt tröskel som styr en stor del av vattenflödet in till den naturliga
sidofåran.

I den ursprungliga sidofåran fanns det vid inventeringen en stor bröt av trasiga trädelar som spolats
ner från den övre timmerrännan. Dessa hade kilats fast mellan blocken i fåran och skapade ett
vandringshinder för fisk (figur 34). Bröten lyftes därför undan och trämaterialet placerades på land.

Figur 34. Bröt (objekt 21) av trasiga delar från timmerrännan (objekt 2) i övre delen av bäcken som kilats fast
mellan block i den naturliga fåran, bild före respektive efter åtgärd.
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Genom öppnandet av objekt 19v och anläggandet av en tröskel vid densamma, ökade vattenföringen
betydligt i den ursprungliga sidofåran. Fåran var visserligen brant och mycket blockrik, men det
ökade flödet medförde tillsammans med avlägsnandet av bröten att en vandringsväg återskapades
för fisk i vattendraget (figur 35).

Figur 35. Vattenföring i den naturliga sidofåran före respektive efter restaurering.

Nedströms det branta partiet i Nyträskbäcken övergick vattendraget till att återigen utgöras av en
längre sträcka med snabbflytande sel och mindre stryckor. I detta område fanns få eller inga block
som rensats bort från vattendraget och därmed genomfördes inte heller några åtgärder (figur 36).

Figur 36. Exempel på bäckens utseende mellan
plankrännan och objekt 23v.

Figur 37. Öppnad sidofåra strax uppströms objekt 23v.

Vid objekt 23v, vilket var en rensning i en kort strömsträcka, påträffades den ursprungliga fåran
bakom rensningen varför en del av denna öppnades upp (figur 37). Då området bakom nästföljande
objekt (24v) dock var mer höglänt, gick det inte att öppna upp hela den ursprungliga fårans
sträckning. Både objekt 23v och 24v hade sannolikt anlagts i samband med uträtningar av den
ursprungliga fåran. Materialet i såväl objekt 23v så väl som i 24v återfördes till Nyträskbäcken. Detta
gav en bredare fåra med ett mer varierat bottensubstrat samt större variation i vattendjup och
vattenhastighet (figur 38 och 39). Detta medförde både ett ökat antal ståndplatser och en ökad
produktionsyta för fisk. De flesta av de träd som var nödvändiga att fälla för att komma åt objekten
längs bäcken i samband med restaureringen, placerades ut i vattendraget (se exempel figur 39 och
40).
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Figur 38. Objekt 23v, före respektive efter restaurering.

Figur 39. Objekt 24v före respektive efter restaureringen.

Strax nedströms objekt 24v gjorde den nuvarande fåran en kraftig vänstersväng (figur 40). Den
ursprungliga fåran däremot, gjorde en vidare kurva innan den vek av i västsydvästlig riktning. För att
styra om vattnet och räta ut fåran anlade man under flottningen en stor rensning längs bäckens
norra sida i detta parti av bäcken. Denna rensning stängde därmed även av både ingången och
utgången till den gamla fårans vidare sväng.

Figur 40. Övre delen av objekt 25h före respektive efter restaurering.

I samband med flottledsåterställningen öppnades den ursprungliga fåran upp igen och en tröskel
anlades vid inloppet för att öka inflödet av vatten till den gamla orensade fåran (figur 41).
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Figur 41. Vy nedströms längs efter kanaliseringen vid objekt 25h, före respektive efter restaurering. I högre
bilden syns det öppnade inloppet till gamla fåran till höger i bild samt tröskeln som styr in vatten i den
ursprungliga fåran. Tröskeln är dock något lägre och glesare än vad som framgår av fotografiet.

Eftersom den ursprungliga fåran har varit
effektivt avstängd under en lång period fanns det
emellertid en hel del växtlighet i fåran, som inom
något år kommer att försvinna (figur 42).

Figur 42. Ursprunglig bäckfåra bakom objekt 25h efter
restaurering.

Vid den nedersta delen av objekt 25h korsade den ursprungliga fåran det nuvarande vattendraget.
För att hindra vattnet att rinna i den naturliga fåran hade det därför anlagts en stenkista med en
inbyggd stubbledare (objekt 26v) på vänstra sidan om bäcken (figur 43). I beslutet från Länsstyrelsen
angavs att detta objekt om möjligt bör lämnas. Vid åtgärderna utnyttjades därför i första hand
materialet från objekt 25h, men även en del block från den övre delen av 26v återfördes till bäcken.
Stubbledaren och anslutande delar av stenkistan till stubbledaren lämnades däremot intakta (figur
43).

Figur 43. Objekt 26v, stenkista med inbyggd stubbledare före respektive efter restaurering.

Nedströms stubbledaren övergick bäcken återigen till att vara mer flack och lugnflytande trots att
den var kanaliserad. De spridda block som fanns upplagda längs stränderna återfördes till fåran. Det
var däremot inte möjligt att öppna upp den ursprungliga fåran som vindlade sig fram och tillbaka
förbi den nuvarande dragningen av bäcken. Detta eftersom nivåskillnaderna mellan fårorna var för
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stora och mängden tillgängligt material var för liten. Objekt 27, som var en stenfylld träkista, var den
enda flottningslämningen längs denna sträcka som var stor nog att noteras vid inventeringen (figur
44).

Figur 44. Objekt 27, stenfylld träkista före respektive efter restaurering.

Ytterligare en liten bit nedströms fanns ett tydligt men avstängt inlopp till den ursprungliga fårans
sträckning (figur 45). Detta inlopp täcktes av den övre delen av en lång rensning (objekt 29v). Den
gamla fåran öppnades därför upp vilket utökade det tillgängliga habitatet för fisk i området (figur 45
och 47).

Figur 45. Objekt 28, avsnörd sidofåra före respektive efter restaurering.

Från objekt 28 och nedströms utgjordes Nyträskbäcken återigen av en nästintill helt rak kanalisering
med rensningar på vardera sidan om bäcken. De två första rensningarna från objekt 28 räknat var
objekt 29h och 30v, vilka båda i möjligaste mån återfördes till fåran (figur 46). I nedre delen av objekt
29v mynnade den öppnade delen av den ursprungliga fåran i figur 45 och korsade därefter än en
gång kanaliseringen.

Figur 46. Objekt 29h och 30v, kanalisering före respektive efter restaurering.
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Figur 47. Objekt 29h och 30v, kanalisering samt den ursprungliga fårans utlopp före respektive efter
restaurering.

Förutom att rensningarna revs ut och återfördes till fåran så öppnades rensningarna även upp så att
vattenflödet återigen kunde rinna i den gamla fåran, både ut från området bakom rensningen 29v
(figur 47) och in bakom rensningen 31h (figur 48). Dessa öppnade gamla fåror bör kunna utgöra bra
yngelhabitat för öringen i bäcken.

Figur 48. Objekt 31h, rensning före respektive efter restaureringen, samt vattenflöde i den ursprungliga fåran
efter åtgärd (höger bild).

Figur 49. Vy över den kanaliserade fåran vid objekt 31h efter restaurering, vy uppströms (vänster) respektive
nedströms (höger).

19

Nyträskbäckens ursprungliga fåra korsade därefter kanaliseringen en sista gång efter att ha passerat
bakom objekt 31h. I samband med flottledsrensningarna förflyttades dessutom bäckens utlopp
längre norrut (åt höger). Detta genomfördes troligen för att virket skulle fara direkt ut i Sundträsket
och inte riskera att fastna inne i den vik där bäcken ursprungligen mynnade. Vid restaureringen
öppnades emellertid även det gamla utloppet upp (figur 50) så att bäcken numera har två
mynningar. De rensningar som lagts upp i samband med kanaliseringen av den nedersta sträckan av
bäcken återfördes så långt som möjligt till fåran (figur 51).

Figur 50. Vy över den ursprungliga utloppsdelen före respektive efter restaureringen.

Figur 51. Vy över den kanaliserade utloppsdelen från Sundträsket före respektive efter restaureringen.

Uppföljning
För att undersöka om flottledsrestaureringen har haft en positiv effekt på fiskbeståndet i
Nyträskbäcken, bör restaureringsåtgärderna följas upp med hjälp av elfisken under 2015 och 2017.
Redan vid restaureringen sågs dock ett antal två- till treåriga öringar simma runt grävaren, varför
öringbeståndet bör kunna återhämta sig när vandringshindren är undanröjda och hela vattendraget
har återställts till ett mer naturligt skick.
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Sammanfattning
Hela Nyträskbäcken från Nyträsket och ner till Norra Sundträsket flottledsåterställdes vid
restaureringsarbetet 2014. Materialet i samtliga rensningar och stenkistor återfördes så långt som
möjligt till fåran för att återskapa ett mer varierat bottensubstrat, ett mer varierat vattendjup och en
mer varierad strömhastighet. Dessutom medförde förflyttningen av block från strandkanterna till
fåran att vattennivån steg och vattendragets bredd ökade med påföljden att produktionsytan för
vattenlevande organsimser ökade.
Förutom detta undanröjdes vandringshindren i bäcken genom att den övre timmerrännan samt
skibordet vid den före detta dammen plockades bort och trämaterialet placerades i högar på land.
Dock lämnades de väsentliga delarna av objekt 19 och 26 (en släntmur samt en stubbledare) efter
önskemål från länsstyrelsen. Vidare lämnades objekten 17v, 20 och 22 intakta, vilket utgjordes av två
förfallna timmerrännor på land samt en timmerränna av plank (objekt 20). Plankrännan lämnades
eftersom en fiskvandringsväg anordnades i den ursprungliga sidofåran förbi vandringshindret
(rännan). Vid restaureringen påträffades även tidigare okända lämningar i den ursprungliga fåran
bakom objekt 11h, vilka lämnades helt orörda. I samband med restaureringen öppnades så långt som
möjligt även avsnörda in- och utlopp till den ursprungliga fåran. Bäcken blev därmed åter mer
meandrande och den för de vattenlevande organismerna tillgängliga ytan utökades ytterligare.
Nyträskbäcken har genom de utförda flottledsrestaureringsåtgärderna återfått ett mer naturligt
utseende med mer block och stora stenar i fåran, fler ståndplaster för fisk och ett mer varierat
bottensubstrat samt att vandringshindren har undanröjts.

21

