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1.Basfakta  
Norrfjärdens yta är 100 ha och medeldjupet 1-1,5 m. Avrinningsområdet är 500 ha. Sjön har dess-
utom 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 Vallviken-
Homlaxviken-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 grävts 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 ut-
loppsbäcken 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 före-
komsten 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 och 15.5.2013 var oroväckande höga. 
 
Tabell 1. Uppgifter om vattenkvaliteten i Vallviken, Storsvedsviken och Kanalen 1985-2013 

 

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.  

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

Kanalen 15.5.2013 6,7 0,26 0,12 1400 170 29 7,9 9 110 63 780

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

Analys
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4. Planeringsområde 
 
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 inventera-
de områdena framgår ur bild 1. I denna plan utgör planeringsområdet avsnitt 2 och 3 och därför 
beskrivs de mer noggrant. Avsnitt 1 och 4 är flacka med en en obetydlig strömhastighet. 

                                            
 

4.1 Avsnitt 2  
 
Avsnitt 2 är 78 m långt och utgörs av en fors/strömdrag. Den nedre delen har förmodligen åter-
ställts 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. Det översta ca 20 m långa 
andelen har helt slät botten och kraftigt strömmande vatten (16.5.2012). I avsnittet finns sandbot-
ten och områden med sten/block i en mosaik. 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. Avsnittets översta del kan 
utgöra ett vandringshinder för fisk då vattenföringen är hög och restaureringsåtgärderna bör såle-
des även beakta detta.  Området torde också lämpa sig för anläggande av lekbottnar för harr eller 
öring.  
 

 
Den nedre delen av forsen i avsnitt 2 16.5.2012. Notera de stora stenblock som finnspå ömse sidor av fåran. 

De inventerade avsnitten 2012. 
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4.2 Avsnitt 3 
 
Avsnitt 3 är 88 m långt har på 1800-talet utgjort en farled in till Norrfjärden. Den har då varit sten-
satt 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.  
 

     
              Avsnitt 3 med stensatta stränder och rak fåra.  

 
5. Utvärdering av vattenkvaliteten 
 
Trots att Kökmokanalen år 2011-2013 inte förefaller ha surhetsproblem är det skäl att granska den 
potentiella effekten av de höga halterna av järn och aluminium. Vuorinen et al. (1998) har under-
sökt effkterna av aluminium och järn på nykläckta och en sommar gamla yngel av harr och öring. 
Undersökningen har gjorts i Lappfjärds å-Storå och den innefattade också studier av effekterna av 
lakvatten från torvtäkter. I studien undersöktes synergieffekterna av järn– eller aluminium på över-
levnad och halterna av utbytbart natrium i kroppen. I försöken jämfördes effekten med eller utan 
förekomst av humus i testlösningarna. Vidare studerades överlevnaden och simförmågan hos ny-
kläckta yngel av harr i vatten från olika biflöden till Lappfjärds å-Storå.   

Vattenfallet som utgör slutet på forsandelen  i avsnitt 2 (t.v.) Det övre hårt strömmande avsnittet med helt 
slät  botten finns omedelbart ovanför denna punkt (t.h.). 
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Halterna av aluminium i testlösningen var 0, 1, 2 och 5mg/l och halterna av aluminium var 0, 100, 
200, 400 och 500 µg/l.  pH-värdet var 5, 5,5 och 6,0. I det ena försöket tillsattes inga humusföre-
ningar medan man i det andra försöket tillsatte 10 mg/l. Testperioden var 8 dagar. I det försök som 
gjordes utan tillsats av humus noterades en förhöjd dödlighet och försämrad simförmåga  för pH 
5,0 och 5,5  men ännu vid 6,0 och då speciellt i fråga om de två högsta koncentrationerna av alu-
minium och järn. Tillsats av humus lindrade effekterna speciellt då pH-värdet var 6,0.  En förhöjd 
dödlighet och försämrad simförmåga (10-20%) kunde likväl förmärkas vid pH-värdet 6,0  då järn-
halten var 5,0 mg/l och aluminiumhalten var  400 eller 800µg/l.  Likaså förmärktes en liten sänk-
ning av halten av utbytbart natrium i ynglen vid pH-värdet 6 för de högsta halterna av aluminium 
och järn. 

Mot denna bakgrund borde Kökmokanalen lämpa sig för yngel av harr då färgvärdet  är såpass 
högt som 110-180 mg Pt/l  (tabell 1). Järnhalterna 1,4-1,6 mg/l och aluminiumhalterna på 170-280 
µg/l skulle enligt de experiment som Vuorinen et al (1998) inte påverka överlevnaden eller simför-
mågan hos nykläckta harryngel vid pH-värden över 6, som på basen av provtagningarna råder i 
bäcken också under perioder med högt flöde.   

Vuorinen et al. (1998) undersökte också hur vattenkvaliteten i de olika biflödena till Lappfjärds å-
Storå påverkade överlevnad och simförmåga hos nykläckta harryngel.  Vattenkvaliteten i biflödena 
finns sammanställda i tabell 2. 

Tabell 2. Vattenkvaliteten i olika biflöden till Lappfjärds å-Storå våren 1993. 

  Effekter på på harrynglens överlevnad och simförmåga noterades enbart vid tester med vatten 
från Pajuluoma och i Ohriluoma. En försämrad simförmåga noterade hos ca 20%  av ynglen då de 
förvarats i 8 dygn i vatten från Pajuluoma. Vattnet från Ohriluoma var likväl akut dödligt för yng-
len och en dödlighet på 60 % noterades under testperioden.  

Det är svårt att direkt utvärdera effekterna av vattenkvaliteten i biflödena till Lappfjärds å-Storå på 
harrynglen då även andra metaller än järn och aluminium kan inverka. I jämförelse  med vatten-
kvaliteten i Kökmokanalen har Pajuluoma och Ohriluoma tydligt högre aluminiumhalter medan 
järnhalten i Kökmokanalen är högre. Humushalterna i de tre bäckarna är i samma storlekklass. 

På basen av de två exemplen ovan är det helt möjligt att harryngel kan klara sig i Kökmokanalen. 
Även om experimentet med testlösningar gav positiva besked kan man kan dock inte vara helt sä-
ker. Det mest ändamålsenliga vore att testa överlevnaden hos harryngel i en testlösning från Kök-
mokanalen. Yngel av anadrom harr finns inte i odling i Finland. För närvarande undersöks om så-
dana finns att tillgå i Sverige.     

 

Biflöde Datum pH Ledn.f. Färg Ca (2+) Fe Al

mS/m mg Pt/l mmol/l µg/l µg/l

Lohiluoma 28.5.1993. 7,07 1,8 80 0,028 509 149

Hukanluoma 28.5.1993. 6,76 2 80 0,029 437 115

Pajuluoma 28.5.1993. 6,94 3,3 160 0,067 811 496

Kärjenluoma 28.5.1993. 6,61 4 280 0,083 1210 385

Hanhioja 11.6.1993. 6,32 3,4 280 0,098 1710 439

Kärjenluoma 11.6.1993. 6,24 3,7 340 0,104 2220 440

Ohriluoma 11.6.1993. 5,78 2,3 190 0,044 1040 707
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6. Kartläggning av bottendjur och drift 
 
Syrebrist har noterats  i Storsvedsviken d.v.s den av Norrfjärden där Kökmokanalen rinner ut. Där-
för undersöktes förekomsten av bottendjur och drift översiktligt den 3.7. 2013. Undersöknigen 
gjordes av Esa Koskenniemi. Bland bottendjuren kan gråsuggor, iglar, knottlarver mm nämnas. I 
driftprovet noterades larver av nattsländor och trollsländor. Vattenkvalster och mygglarver notera-
des också. Överlag bedömdes att bäcken har en naturenlig sammansättning av bottendjur och arter 
i driftfångsten. Förekomst av föda torde inte begränsa möjligheterna för förekomst av yngel av 
harr eller öring. Bottendjur kan dock anpassa sig  till dåliga syreförhållanden vintertid. Vattenkva-
liteten vintertid bör  därför karteras på annat sätt. 
 
7. Utredning över vatten– och markägarer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
                                         Markägare (1-4) invid Kökmokanalen 

 
Markägoförhållandena inom planeringsområdet framgår ur tabell 3. Nr 4 är Petsmo bys samfällda 
områden och de övriga är privatpersoner. Ett skriftlig avtal om samtycke görs innan arbeten i en-
lighet med denna plan inleds. 
                      
                            Tabell 3. Markägoförhållanden invid Kökmokanalen år 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr Fastighetsnummer

1 499-437-5-3

2 499-438-21-6

3 499-437-876-3

4 499-437-20-0 
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8. Åtgärdsförslag 
 
Förslaget är att anlägga en lekbotten för harr i den övre delen av avsnitt 2 av Kökmokanalen. Av-
snittet är ca 20 m långt och görs till en bassäng med snabbt rinnnande vatten där bottnen täcksmed 
substrat lämpligt som underlag som lekplats för harr. Vattendjupet i ett lekområde är ca 30-40 cm 
och vattnets strömningshastighet är ca 0,4-0,5m/s.  
 
Enligt Ingall et al. (1999)  utgörs bottensubstratet i harrens lekområde  en mosaik bestående av  5-
15 % sand , 40-70% grus (< 2cm) , 20-30% små stenar (2-10 cm)  samt av ett fåtal större stenar > 
10 cm. Leken sker tidigt på våren ovanför en bädd av grus. Rommen täcks med ett upp till 5cm 
tjockt lager av grus. Gruset läggs därför i ett 10-15 cm tjockt lager. Lekbottnarna är i medeltal 0,3 
kvadratmeter stora. Ett revir är i medeltal 2,6 kvadratmeter stort. Avsnittets totala yta är ca 28 kva-
dratmeter. För en lekbädd åtgår då ca 0,1-0,2 kubik grus. Målsättningen är att anlägga 3 revir i av-
snittet övre del och 3 revir i den nedre delen.  
 
Sand finn i viss mån på bottnen och skulle friläggas från övrigt material. Grus och små stenar skul-
le transporteras till området och bäras till åtgärdspunkten i hinkar. Stora stenblock eller nedfallna 
stenblock fungerar som visuella hinder och avgränsar därmed reviren från varandra. Stora sten-
block skulle i detta fall också fundera som viloplatser för uppvandrande vårlekande fisk och de 
skulle komma till nytta för bägge planerna.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De beräknade kostnaderna är 500 euro för material (inkl transport). Arbetet skulle göras på talko 
men arbetsledning, förarbete och iordningställande efter projektet skulle räcka ca 1 vecka. Det 
vore också på sin plats att testa vattenkvaliteten vintertid genom att försöka kläcka öringsrom i en 
romlåda placerad i någon av de anlagda grusbäddarna. Denna kostnad tillkommer. Öringen tål 
högre metallhalter och surare förhållanden än harren. Vattenkvaliteten under vintern är dock i 
Kökmokanalen en begränsande faktor som borde klarläggas. 

Åtgärdsplatsen för lekbotten för 
harr i övre del av avsnitt 2 (pil).                                              
 
Tjock blå linje = avsnitt 2.                                            
 
Grön linje = rutt för transport av 
material till avsnitt 2  
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5.  Sammanfattning 
 
Bäcken från Norrfjärden, Kökmoanalen, utgör ett potentiellt sett mycket lämpligt restaureringsob-
jekt 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. Området utgör en av de få kustmynnande bäckar som kan inhysa 
öring och harr och de nu föreslagna åtgärderna skulle kunna göras i samband med restaureringen 
av avsnitt 2 med tanke på vandring av vårlekande fisk och därmed bli kostnadsmässigt fördekati-
gare.  
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