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1.Basfakta
Norrfjärdens yta är 100 ha och medeldjupet 1-1,5 m. Avrinningsområdet är 500 ha. Sjön har dessutom tre tillflöden från källor i Vallviken-Homlaxviken. Höjden över havet är 0,7m (N60).Det
maximala djupet är ca 3,5 m. Sjön består av två stora avdelningar: Storsvedsviken och VallvikenHomlaxviken-Storsund. Stränderna är täckta av frodig växtlighet (vass, säv, näckrosor, gäddnate,
igelknopp, vattenmossa mm) och speciellt de södra delarna är till stor del igenvuxna (Wistbacka
& Snickars 2000). I de södra delarna har kanaler gärvts i början på 2000-talet. Utloppet d.v.s den
nuvarande Kökmokanalen har muddrats på 1860-talet. Bäcken är nu är nu 570 m lång och så gott
som spikrak.

Karta över Norrfjärden samt kanalen samt en flygbild över området från år 2010 ©Lantmäteriverket

2.Vattenkvalitet
Som en följd av skogsdikningar i sura sulfatjordar har delar av sjön haft surhetsproblem. Detta har
dokumenterats för Vallvikens del år 1985 då ett pH-värde på 4,5 uppmättes. Trots detta har utloppsbäcken och sjön i regel haft pH-värden över 5,5 i maj. Mätningarna är dock få till antalet. På
1990-talet kalkade man sjön för att motverka försurning. Man noterade att kalken ökade förekomsten av vattenvegetation. Skogsdikena har rensats på nytt kring år 2005 och vattenkvaliteten
kan därför ha försämrats. Sjön har betydande grundvatteninflöden, vilket kan motverka försurning.
Nedbrytning av växtbiomassa i sjön leder till att syrebrist kan förekomma vintertid. Halterna av
järn och aluminium i 30.10.2012 var oroväckande höga.
Tabell 1. Uppgifter om vattenkvaliteten i Vallviken, Storsvedsviken och Kanalen 1985-2012
Analys
pH
Alkalinitet Aciditet Fe
AL
Mn
SO4 Ledn.förm. Färg
Tot.P Tot.N Syre
Plats
Datum
mmol/l
mmol/l µg/l µg/l µg/l mg/l
mS/m
mg Pt/l µg/l µg/l mg/l
Kanalen
23.5.1985
6,4
Kanalen
8.5.2001
6,3
Kanalen
1.8.2011
6,5
Kanalen
30.10.2012 6,4
0,25
0,18
1600 280
50
8,9
8,9
180
43
850
Vallviken
16.5.1985
5,6
Vallviken
29.5.1985
4,5
Vallviken
25.5.1998
6,2
0,05
0,07
740 435
39
12
Storsvedsviken 25.5.1998
6,6
0,28
0,08
620 137
19
12
Storsvedsviken 27.3.2012
6,1
0,79
1,2
9
15
300
96
1600 < 0,3

3.Lekfisk
I sjön torde gädda, abborre, mört, braxen och id leka. På 1990-talet rapporterades att också lake
leker i sjön. I sjön finns ett stationärt bestånd av gädda.
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4.Inventering 2012
Den 16 maj 2012 inventerades sjöns utloppsbäck den s.k. Kanalen samt dess mynningsområde
(Hyvönen et al. 2008). Bäcken delades upp i fyra avsnitt. Inventeringen gjorde 16.5. De inventerade områdena framgår ur bild 1.

Karta 1. De inventerade avsnitten 2012.

4.1. Mynningsområdet
Mynningsområdet utgörs av en djup och öppen havsvik. I området finns inga potentiella vandringshinder för fisk. Ca 50 NW från mynningen finns den närmaste villan och framför den har en
pir och vågbrytare anlagts. I övrigt torde mynningsområdet vara i naturtillstånd förutom att fåran
muddrats ända ner till havets medelvattennivå men denna del ingår i avsnitt 1. I mynningen växte
vattenmossa. Gråhakedopping sågs. För mynningen ges inga åtgärdsförslag. Naturtillståndet gavs
index 3 (skala 1-5).

Bild 1 och 2.Mynningsområdet samt dess strand
4.2. Avsnitt 1
Hela avsnittet (155m) har rensats men det torde ändå gå i sin ursprungliga fåra. I detta avsnitt
strömmade vattnet långsamt. I vattnet växer näckros och längs stränderna finns täta bestånd av vattenmossa (Fontinalis sp). Rensningen har medfört att fårans nivå sänkts och därmed har en våtmark på den östra stranden torrlagts. Fåran är upp till 5 m bred och nästan 1m djup. Den påminner
om en liten å. Vid vägtrumman rådde en nivåskillnad på ca 10 cm vid besöket. Detta innebär att ett
snabbare flöde kan uppkomma p.g.a. uppdämningen och detta kan medföra att fisken måste använda extra energi för att passera trumman. Naturtillståndet gavs index 3 (skala 1-5). Återställande av
fåran genom utplacering av stora block och stenar skulle förbättra naturtillståndet. Utplacering av
stenar i och vid vägtrumman skulle underlätta fiskvandringen. Fisken kan dock passera vägtrumman. Våtmarken längs den östra stranden kan återskapas genom att fördjupa den mha grävmaskin . Massorna borde dock köras bort.
Åtgärdsförslag 2013: Inga åtgärder föreslås för år 2013 i detta avsnitt.
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Bild 3 och 4. Nedre delen av avsnitt 1.

Bild 5 Torrlagd våtmark öster om avsnitt 1. Bild 6. Vägtrumman

Bild 7 Övre delen av avsnitt 1.

4.3. Avsnitt 2
Avsnitt 2 är 78 m långt och utgörs av en fors/strömdrag. Den nedre delen har förmodligen återställts under senare tid. Avsnittet i sin helhet torde ha varit kanalliknande och stora mängder sten
och block har lyfts ur fåran och finns främst utmed den västra stranden. Den översta femtedelen
har helt slät botten och kraftigt strömmande vatten. Detta avsnitt utgör enligt Klas Norrgård ett
vandringshinder för fisk då vattenföringen är hög. Fåran är 1,5 m bred och 0,5 m djup. Naturtillståndet gavs index 4 (skala 1-5). Avsnittet kan med rätt små åtgärder få index 5.
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Målsättning: Att åstadkomma en naturenlig fors där viloplatser och stenblock underlättar fiskens
vandring. Området har inte haft problem med surhet, vilket torde innebära att åtgärden ä r motiverad. Åtgärderna torde kunna utföras på basen av samtycke från markägare och delägarlag så att
vattennivån i Norrfjärden inte påverkas. Restaurering av hela avsnittet så att fåran görs mer varierad, djuphöljor -d.v.s. viloplatser för uppvandrande fisk- anläggs. Förutsättningarna för introducering av öring och harr undersöks. Vattenkvaliteten kan innebära vissa problem i form av syrebrist
på vintern och metallhalterna hösten 2012 var rätt höga. En viktig förutsättning är också förekomst av föda d.v.s. bottendjur och drift av insekter, insektlarver mm från Norrfjärden och den
omgivande strandskogen. Detta bör klarläggas.

Bild 8 och 9. Den nedre delen av forsen i avsnitt 2. Notera de stora stenblock som finns
på ömse sidor av fåran.

Bild 10 och 11. Vattenfallet som utgör starten på forsen. Det övre hårt strömmande
avsnittet har helt slät botten.

Åtgärdsförslag 2013
Restaurering av hela avsnittet så att fåran görs mer ringlande och varierad och så att djuphöljor
uppkommer. Åtgärderna görs mellan startpunkten 7027435 - 3240914 och avsnittets slut 7027354
- 3240943 (YKJ). Målsättningen är att anlägga 4-6 viloplatser i detta avsnitt. De anläggs som djuphöljor bakom större stenblock. För arbetet används natursten som finns invid fåran. Arbetet utförs
som manuellt arbete med talja & block, järnspett och spade. För att undvika att vattennivån riskerar att höjas i avsnittet och dess närhet anläggs inga tvärdammar. Den nedersta delen kan nås med
grävmaskin utan att påverka strandskogen. Detta görs endast om oförutsedda problem uppkommer. Åtgärderna skulle utgöras på sensommaren då ingen fisk vandrar i bäcken. Kartläggning av
bottendjur och drift görs. I fall utredningarna om bottendjur och vattenkvallitet tyder på att harren
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kan ha förutsättningar att förekomma kan man överväga att anlägga en lekbotten för harr i avsnittets övre del (forsnacken). Detta görs enligt en skild åtgärdsplan i samråd med vattenägarna.
4.4. Avsnitt 3
Avsnitt tre är 88 m långt har på 1800-talet utgjort en farled in till Norrfjärden. Den har då varit
stensatt och stensättningen finns till stor del kvar. Fåran är ca 1,5 m bred och 0,7 m djup. Vattnet
strömmade långsamt i hela avsnittet. Bottnen är slät och fåran är spikrak. I detta avsnitt går bäcken
nere i en 4 m djup och 20-30 m bred kanjon. Naturtillståndet gavs index 3 (skala 1-5). Avsnittet
kan med rätt små åtgärder få index 4 eller 5.

Målsättning: Att göra fåran med naturenlig så att fiskens vandring underlättas och förhållanden
för förökning förbättras. Utplacering av sten och block. Fåran görs mer vindlande. Möjligen kan
grusbäddar för harrlek placeras ut även här då strömningsförhållandena kommer att ändra.

Bild 12. Mellersta delen av avsnitt 3 mot norr och...

Bild 13 Mellesta delen mot söder.

Åtgärdsförslag 2013 : Inga större åtgärder. Förbättrande av 2 befintliga viloplatser och kontroll av förekomst av bottendjur och driftgörs.
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4.5. Avsnitt 4
Avsnittet är 251 m långt och kanalliknande. Det har tidigare rensats. Fåran är i snitt 4 m bred och
ca 1m djup. Den maximala bredden är ca 7m. Det utgör på sätt och vis en förlängning av sjöns utlopp. En mindre rensning har gjorts relativt nyligen. Den östra stranden har tidigare utgjorts av
åkermark, vilket delvis gäller även för den västra stranden. På den östra sidan finns gles lövskog
(asp-björk-al). Den östra stranden har en smal albård och sedan följer en tallplantering med DBH 8
-16 cm. På den östra sidan av utloppet finns en våtmark. Jordtäkt har bidragit till att vårmarken
brett ut sig. Invid kanalen små zoner med svämskog/sumpskog. I detta område finns en gammal
bondgård. Naturtillståndet gavs index 2 (skala 1-5). Avsnittet kan med rätt små åtgärder få index 3
eller 4. Detta skulle förutsätta att våtmarken-svämskogen restaureras och bevaras. Vattnet var den
16.5. 2012 sgs stillastående.

Bild 14 och 15. De nedre delarna av avsnitt 4

Bild 16. Utloppet från Storsvedsviken
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Bild 17. Den norra delen av våtmarken

Bild 18. Svämskog i närheten av utloppet.

Bild 19. Marktäkt nära ödehuset.

Bild 20 Åkerdike som
mynnar i avsnitt 4.

Målsättning: Avsnittet och speciellt våtmarken öster om fåran kan utgöra en lekplats för fisk och
gölar dit fisken inte når kan fungera som förökningsplatser för grodor. Våtmarker invid bäckar är
extremt sällsynta i Österbotten och detta område skulle kunna tjäna som ett modellexempel för
andra projekt.
Åtgärdsförslag: Inga åtgärdsförslag för 2013.
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5. Utredning över vatten– och markägarer

Tabell 2: Markägoförhållanden inom planeringsområdet år 2013
Nr
1
2
3
4

Fastighetsnummer
499-437-5-3
499-438-21-6
499-437-876-3
499-437-20-0

Markägoförhållandena inom planeringsområdet framgår ur tabell 2. Nr 4 är Petsmo bys samfällda
områden och de övriga är privatpersoner. På ett informationsmöte den 18.4 har planen presenterats
för representanetr för samtliga markägare. Därefter gjordes ett fältbesök vid bäcken. Planen omfattdes av de närvarande representanterna och skriftlig av tal om samtycke görs innan arbetena
inleds.
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5. Sammanfattning
Bäcken från Norrfjärden, Kanalen, utgör ett potentiellt sett mycket lämpligt restaureringsobjekt
och flere av avsnitten kan åtgärdas med små åtgärder så att graden av naturtillstånd förbättras. De
stenar och block som behövs finns redan ute i terrängen. Markförhållanden och strandskogarna
medför dock begränsningar på vilka maskiner som kan användas. Transporter av grus till området
torde inte bli alltför betungande.

Bild 21. Bedömning av bäckavsnittens nuvarande naturtillstånd.

Med hjälp av det åtgärdsförslag som föreslås torde man kunna förbättra naturtillståndet och fiskeriekonomin i bäckavsnitt 2. Åtgärden skulle medföra att områdets naturtillstånd skulle förbättras
och erhålla index 5. Fiskens vandring skulle underlättas. Åtgärden skulle inte påverka vattennivån
i avsnitt 3.
Åtgärdena i avsnitt 3 skulle i viss mån förbättra fiskens vandringsmöjligheter men inte förbättra
avsnittets naturtillstånd eller påverka dess vattennivå.
På basen av inventeringen den 16.5. 2012 finns tröskeln mellan Norrfjärden och utloppsbäcken vid
starten av avsnitt 3. Här ändrade strömningen från stillastående till sakta strömmande. Detta innebär att de planerade åtgärderna inte påverkar vattennivån i Norrfjärden. Vår bedömning är därför
att de föreslagna åtgärderna skall kunna utföras utan tillstånd av Regionförvaltingsverket.
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Bilaga 1. Karta över åtgärdsområdet med en potentiell körväg utritad

Karta över åtgärdsområdet (tjock blå linje) med en potentiell
körväg (grön linje ) utritad. Den används vid behov enligt
särskild överenskommelse. Lägenheterna nummer är de
samma som i tabell 2. Åtgärdsområdet exakta gränser finns
angivna som koordinater i punkt 4.3.
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