Restaurering av Flybäcken år 2013
Rapport över arbeten i det nedre loppet
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Restaurering av Flybäcken
En plan för åtgärder i Forststyrelsens andel av Flybäckens nedre lopp uppgjordes av Ralf Wistbacka och
Anna Källberg under sommaren 2013 (Wistbacka & Källberg 2013). Avsnittet utgör en del av avsnitt 2 av
Flybäcken (Wistbacka 2009). Enligt planen skulle 5 strömningsledare anläggas samtidigt som mynningen
till 4 skogsdiken skulle dämmas upp i avsnitt B. I avsnitt A planerades 5 strömningsledare av sten och trädstammar. Planen uppgjordes först i en textversion som inlämnades till EPO-ELY. ELY-centralen bedömde
att projektet inte behövde tillstånd av Regionförvaltningsverket samt att det inte förutsätter en Natura 2000bedömning. Planen överfördes i det format som Forststyrelsen använder och erhöll godkännande även
från Österbottens Naturtjänster. Kb Snickars från Lappfjärd skötte grävmaskinsarbtet i avsnitt B. I arbetet
deltog i övrigt Ralf Wistbacka, Antti Uusi-Laitila och Henri Solismaa. Restaureringen av avsnitt A gjordes
som manarbete men stenar levererades av Kjell Utfolk. I arbetet deltog Ralf Wistbacka och Anna Källberg
samt Carl-Anders Lundberg och Harry Lillandt från Sydösterbottens Natur och Miljö r.f. Parallellt med restaureringsarbetet övervakades vattenkvaliteten i Flybäcken.

Beaktande av förutsättningar för anläggande av
strömningsledare
Ett orosmoment för planeringen var att fåran var djup (60-100 cm) och mängden sediment (dy) var stor
(10-20 cm). Mängden stenar i vallen av muddermassor var svår att bedöma. Stentillgången bedömdes
vara så stor att den åtminstone skulle räcka till som komplement till de stor- och småsäckar som anskaffats.
Tabell 1. Beskrivning av de använda säckarna och deras tillslutningsutrustning mm.* = uppskattad vikt.
Kod

Mått

Material

Kapacitet

Färg

Tilläggsutrustning

Låsmekanism

Stor

90x90x100

Laminerat PP-tyg

Max 1000 kg

Brun

Påfyllningskrage, lyftlänkar

Buntband, rep

Medium

60x130

Laminerat PP-tyg

80 kg*

Vit

Ingen

Buntband

Liten

49x80

Laminerat PP-tyg

40kg*

Brun

Ingen

Tillslutningsrep

Avsikten var att säckarna skulle göras till ”stenblock” av olika storlekar och användas som fundament i
strömningsledarna. Detta skulle förverkligas genom att fylla dem med sediment (silt) från vallen. Storsäckarna var av tre olika storlekar (tabell 1). Den största hade en kapacitet på 1000kg. Mediumsäckarna fylldes
inte till maximal nivå utan med ca 70-80 kg material. Då gick de att flytta på. De minsta säckarna fylldes i
regel till maximal nivå, vilket innebar en vikt på ca 40 kg. Sten och stenblock sorterades som en skild fraktion. Stenarna skulle placeras ovanpå storsäckkonstruktionen tillsammans med trädstammar för att styra
vattenströmningen (bild 2).
Den nedersta strömningsledaren placerades vid fårans strand där det fanns två stora stenblock. De bedömdes kunna utgöra bärande element i en kommande strömningsledarkonstruktion. De övriga 4 platserna
valdes så att man vid anläggandet av strömningsledare samtidigt skulle kunna dämma upp skogsdiken på
motsatta stranden med hjälp av olika fördämningskonstruktioner. Material från vallen var den viktigaste
ingrediensen i fördämningarna. Förekomsten av sten bedömdes i samband med förarbetet för planen vara
åtminstone nöjaktig i vallen och i strandlinjen invid dessa 4 åtgärdspunkter.
Området besöktes med entreprenören den 30.8 och transportvägen för grävmaskinen och principerna för
planen presenterades för entreprenören. Överfarten över Flybäcken genomgicks noggrant. Principlösningen för strömningsledarna presenterades också innan åtgärderna inleddes.

Bild 1. Placering av strömningsledare nr 1-5 i avsnitt B (tv) samt körväg för grävmaskin (bred röd linje) och skottkärra (grön
linje) för åtgärder i avsnitt A och B (th). Grön cirkel=strömningsledare. Ljusblått=Flybäcken. Beige=vall. Brunt=brant slänt. Vit
linje =planeringsområdets gräns. Svartvit punkt = start och slut för avsnitt 2 i Flybäcken. Vit punkt=gräns för åtgärdsområdet
dvs mark förvaltad av Forststyrelsen. Mörkblått = åtgärdsområde. Bred röd linje= led för grävmaskin. Grön linje = transportled
för sten. SL = mellanlager för sten. © Lantmäteriverket. Data hämtat 18.12.2013.

Principlösningar för strömningsledarna presenteras nedan i bild 2.

Bild 2. Tvärsnitt och längdsnitt av den planerade strömledarkonstruktionen. Ljusgrått = bottensediment. Mörkgrått = storsäckar
och sandsäckar fyllda med sediment från vallen. Svart = stenblock från vallen. Grönt = uppdämt skogsdike. Mörkblått streck =
medelvattennivå. Stensättningens övre kant är något ovanför medelvattenivån.

Förberedande åtgärder för avsnitt B
Trädbeståndet längs körvägen avverkades av Antti Uusi-Laitila och Ralf Wistbacka 5-6.9. De fällda stammarna placerade på körstråket för att minska uppkomsten av markskador i samband med transporten av
grävmaskinen. Entreprenören tillverkade stockmattor för att underlätta transporten över Flybäcken och för
att underlätta arbetet på den mjuka bäckstranden som utgörs av silt och ställvis lera. För uppdraget valde
entreprenören en 12 tons grävmaskin. Den förutsatte en bredd på endast ca 3 m för körstråket. Tack vare
den korta hytten och möjligheten att lyfta skopan nästan lodrätt upp klarade den av att operera i mycket
smala öppningar i vallen (5m). Detta medförde att antalet träd som höggs i vallen blev litet. Larvfötterna på
grävmaskinen var extra breda, vilket minskade på markskadorna.

Transport av grävmaskin till avsnitt B
Grävmaskinen klarade av transporten över bäcken tack vare att en bro byggdes av ca 40 trädstammar, som
stjälpts i området invid bäcken, samt av två stockmattor som entreprenören tillverkat. Stockmattorna bestod
av 3 granstammar med en diameter på ca 40 cm. De hölls ihop av bultar med fastsvetsade brickor i bägge
ändorna. Innan överfarten kontrollerades bottnens konsistens med en smal käpp – den gick med lätthet
drygt 1 m rakt ner. Bottnen är således mycket förrädisk för en tung maskin och förändrade strömningsförhållanden kan möjligen förorsaka en ökad erosion. Maskinförare var Mikael Snickars.

Bild 3. Grävmaskinen kör över den provisoriska bron över Flybäcken.

Maskinen kunde transportera en stockmatta gjord av två granstammar i skopan till åtgärdspunkterna. Denna transportmetod medförde att stockmattan inte förorsakade markskador under transporten (bild 3). Maskinen körde direkt till åtgärdspunkt 1 och därefter rörde den sig endast tillbaka mot norr. På så sätt blev
körningen invid vallen minimal. Under hela arbetsperioden var flödet i bäcken mycket litet. Den 30.8 var
nivån extremt låg men inflöde av havsvatten höjde nivån i avsnitt A under vecka 37. Den 16.9 var den enda
dagen då havsvattenståndet var över det normala (+6 cm). Den låga vattenföringen underlättade arbetet
avsevärt. Den provisoriska bron togs bort då grävarbetet avslutades. Den höjde vattennivån i närområdet
med någon centimeter.

Åtgärder i avsnitt B
Åtgärdspunkt 1
I denna åtgärdspunkt blev öppningen i vallen bredare än de övriga. Den är ca 10 m bred. Detta berodde på
att det innanför vallen fanns en våtmark. Den första öppningen låg snett i förhållande till de stenblock som
fanns på den motsatta stranden. För att kunna flytta dem behövde entreprenören kunna nå dem vinkelrätt
och därför gjordes öppningen större. Blocken var rätt stora. Det största blocket vägde ca 10 ton och det
mindre drygt 3 ton. Blocken flyttades så att det största blocket kom att nå drygt 2,5 m från strandlinjen.
Dess västra tjockare del står på det ursprungliga bottensedimentet. Den smalare delen står på en bädd av
material från vallen och trädstammar. Materialet plattades till av maskinens skopa. Bottenslammet placerades uppströms från stenen. Även det mindre blocket står på en motsvarande bädd. Det placerades uppströms för att förhindra att strömmen skall erodera sedimentet under det större blocket. Hålen där blocken
ursprungligen låg blockerades med sten och fylldes med sediment från vallen. Den stockmatta med 2 granstockar som entreprenören tillverkat för att användas som underlag var avgörande för att få tillräcklig räckvidd och kunna flytta på de stora blocken vid åtgärdspunkten.
Mellan stenen och den östra stranden byggdes en strömningsledare av 4 st storsäckar fyllda med material
från vallen. Den östra stranden utgjordes av lera. Pga erosionsrisken lämnades ingen öppning kvar där utan
den glugg som öppnats täcktes med ytterligare 2 storsäckar fyllda till hälften. Säckarna låg något under
rådande vattennivå. Säckarna knöts ihop mha lyftlänkarna. Dessa knöts även ihop med rep och säckarna
bands därefter ihop med varandra med rep.
I storsäckarna bildades luftfickor och därför gjordes små hål i locken. Utrymmet mellan storsäckarna tätades med 6 bruna småsäckar a’ 40 kg. Uppströms från säckarna byggdes i fåran ett drygt 5m långt erosionsskydd av rötter och sediment från vallen. Detta lager tillplattades m.h.a. skopan och ovanpå placerades en presenning (5x3m) och ett tunt lager silt. Ovanpå placerades sedan stora stenblock för att ytterligare pressa ihop konstruktionen men utan att söndra presenningen.
Efter tre dygn (12.9) då luftfickorna i säckarna tömts togs de stora stenarna bort och ersattes med mindre
stenar så att mera vatten kunde strömma förbi konstruktionen. Presenningens nedre del täcktes nu med
småstenar. Den övre delen av presenningen täcktes med stora flata stenblock belägna under vattenytan.
Uppströms från stenbädden byggdes på den östra stranden en strömningsledare av 2 granstammar och
stenblock. Denna leder vattnet mot de stora stenblocken på den västra stranden och minskar därmed risken för erosion.
Eftersom strömningsledaren visade sig dämma upp flödet en aning anlades en avsats med stenblock nedströms från krönet för att möjliggöra fiskuppvandring även under perioder med lågt flöde. En adult mört
konstaterades kunna simma uppströms förbi strömningsledaren. Vid hög vattenföring kommer strömningsledarens mittparti att vara täckt av vatten och då borde inga vandringshinder uppkomma. De stenblock som
blev över placeras invid fåran samt uppe på vallen.
Till denna konstruktion åtgick en stor mängd material från vallen. Längs bottnen av öppningen grävdes en
fåra mot öster där en tröskel kvarlämnades mot den våtmarken, som går längs den sydligaste tvärvallen i
den forna sugmuddringsbassängen. Då arbetet var klart byggdes slänter med 45 graders lutning i kanterna
av vallen. Träd fälldes över fåran och över öppningen i vallen (bild 4-8). (KKJ 6921691-3 208 986)

Bild 4. Platsen innan arbetet inleddes fotograferat från öster. De två stora stenblocken syns till vänster

Bild 5. De stora blocken flyttas. Observera hur stockmattorna ökar maskinens räckvidd.

Bild 6. Storsäcken fylls.

Bild 7. Principskiss över den använda modellen av storsäck
med påfyllnadskrage och lyftlänkar.

Bild 8. Konstruktionen i september 2013. I oktober placerades sand, grus och småstenar ut i konstruktionens nedre del för att
täcka över avsnitt där presenningen syntes en aning.

Åtgärdspunkt 2
På denna plats hittades 2 stora stenblock (vikt 3 och 4 ton). Dessutom hittades ett stort antal stenblock av
mindre kaliber. På ett 5 m brett område flyttades bottendyn undan och ett lager med silt och trädrötter (östra
delen) från vallen jämnades ut med skopan. De två stora blocken placerades i fårans mitt. Mellan dem placerades andra block så att en öppning kvarlämnades invid den västra stranden. Botten i denna öppning
stensattes. Mellan stenblocken kvarblev smala och grunda stråk där vattnet kan strömma genom. Även
bottnen på dessa stensattes. De övriga tillgängliga blocken placerades uppströms som skydd mot eventuell
erosion. Öppningen i vallen blev ca 5m bred och slänterna blev ca 45 grader. I öppningen och över fåran
fälldes björkar. I denna konstruktion användes inga storsäckar enär byggandet av konstruktionen i åtgärdspunkt 1 dragit ut på tiden. Tillgången på sten i vallen var också överraskande god.
Det korta och grunda skogsdiket dämdes upp med en damm byggd av 3 vita småsäckar och en 3x2m stor
presenning invid fåran. I den övre delen byggdes ännu en damm av granslanor. Längst ner mot fåran finns
en övertäckt fiberduk. Fiberduken skall förhindra att material rinner ner i bäcken. Det igenfyllda området är
ca 10 m långt (bild 9-12.) (KKJ 6921722-3208 976)

Bild 9. Området innan åtgärd i juni 2013 fotograferat från väster.

Bild 10. Flyttande av stora stenblock (4 ton t.v. och 3 ton t.h.).

Bild 11. Övre delen av den igenfyllda delen skogsdiket med damm av granslanor.

Bild 12. Den färdiga strömningsledaren. I förgrunden det igenfyllda skogsdiket.

Åtgärdspunkt 3
På denna plats hittades rätt rikligt med stenblock men inte i klass med åtgärdspunkterna 1 och 2. Även här
ersattes bottendyn med ett 5 m brett tillplattat lager av trädrötter och material från vallen. På detta placerades en ram av 4 större stenblock i fårans mitt. Utrymmet mellan dem fylldes med 4 storsäckar. I dessa hade
fyllningsstrumpan avlägsnats för att förhindra bildning av luftfickor. Säckarna knöts i hop med rep på samma sätt som i åtgärdspunkt 1. Metoden visade sig vara otillfredställande enär en del sediment läckte ut ur
påsarna. De täcktes därför snabbt över med stenblock. 3 st 60x130 cm mellanstora säckar fyllda med sediment sattes uppströms från storsäckarna. Också dessa täcktes med stenar. Därefter placerades de övriga
stenarna ut så att ett skyddande lager lades på bottnen uppströms från strömningsledaren. Den färdiga
konstruktionen kom att ha 3 förbiströmningsleder. 2 djupa och smala vid stränderna och en grund och rätt
bred i mitten av fåran. På denna punkt återställdes vallens profil till den ursprungliga (bild 13 och 14).
Konstruktionen kompletterades den 1.11. Den mellersta leden fylldes med 6 st 49x80 cm småsäckar. De
täcktes med 50 smärre stenblock, som sparats på vallen. Den östra strömningsleden fylldes delvis igen
(bild 15). (KKJ 6921746-3208 979)

Bild 13. Området innan åtgärd i juni 2013 fotograferat från väster

Bild 14. Strömningsledaren 27 september 2013

Bild 15. Strömningsledarens östra del 1 november 2013. Vid denna tidpunkt var havsvattenståndet ca + 25cm.

Skogsdiket uppdämdes på en drygt 5 m lång sträcka m.h.a. 2 dammar av granslanor. Den nedre tätades
med en 2,5x3m stor presenning. Längst ner mot fåran finns en övertäckt filterduk (bild 16). Detta är det
djupaste och längsta skogsdiket i området.

Bild 16. Blockering av skogsdiket

Åtgärdspunkt 4
I åtgärdspunkterna 1-3 utgjorde förutom vattendjupet (1m) även dylagret ( drygt 20 cm) i den v-formade
bottnen ett problem. I åtgärdspunkt 4 var det totala djupet endast 1 m och gyttjelagret i medeltal tunnare (510cm). Fåran var tydligt flackare. På denna plats gjordes strömledarkonstruktionen därför i sin helhet av
stenar som placerades längs den östra stranden. En tätare del anlades i den norra delen av konstruktionen(bild 17 och 18). De stenblock som hittades i vallen var i genomsnitt mycket mindre i denna åtgärdspunkt. Strömningsledaren kompletterades 1.11 med ca 20 stenblock från vallen (bild 19). (KKJ 6921804-

3 208 978)

Bild 17. Området innan åtgärd fotograferat från väster

Bild 18. Strömningsledaren 27 september 2013.

Bild 19. Den något påbyggda strömningsledaren 1.11.2013. Vid denna tidpunkt var havsvattenståndet ca + 25cm.

Skogsdiket uppdämdes på en drygt 5 m lång sträcka m.h.a. 2 dammar av granslanor. Den nedre delen
tätades med en stor sten från vallen. Ingen fiberduk användes (bild 20 t.v.).

Bild 20. Blockering av skogsdiket med ett stort stenblock 27.9.2013 (t.v.) samt diket 1.11.2013 (t.h.).

Skogsdikena kontrollerades första gången den 1.11 och då fanns det vatten i diket vid konstruktion nr 3 i
avsnitt A (bild 20 t.h.). Materialet torde i sig själv vara rätt vattentätt (fin silt) och det hade satt sig någon
centimeter vid alla diken.

Åtgärdspunkt 5
På detta ställe kröker sig fåran. Bottnen är flack och täcks av 50 cm slam. Vattendjupet är ca 50cm. Slamansamlingen var speciellt märkbar i innerkurvan. På detta ställe byggdes 3 konstruktioner:
A) En strömningsledare av granstammar och stenblock byggdes i krökens norra del. Detta är egentligen
strömningsledare nummer 1 i avsnitt A. Den beskrivs närmare i samband med avsnitt A (bild 29).
B) I den södra delen byggdes en strömningsledare av storsäckar, småsäckar och sten. Den är ca 2x2,5 m.
Området iordningställdes så att löst sediment grävdes bort och placerades i vallen. En ram av stora stenblock lades runt området. Som utfyllnad användes längst ut i fåran 2 storsäckar. Inåt och ovanpå/mellan
storsäckarna placerades 5 mellanstora säckar (a’ ca 80 kg) och 15 bruna säckar (a’ ca 40 kg). I de 2 storsäckarna lades en mellanstor säck överst för att förhindra att en luftficka uppkom. Storsäckarna slogs också
försiktigt ner i marken för att fyllnadsmaterialet skulle sätta sig. De bands ihop med varandra med rep.
Ovanpå säckarna lades en 5x5m stor fiberduk. Ovanpå denna lades stenblock. Fiberduken fästes vid bottnen med stenblock och granslanor (bild 22 och 23).
C) Mellan konstruktionen A och B placerades stenblock längs stranden på ett 4x20 m stort område. Avsikten är att testa huruvida området blir till ett strandområde där vegetationen kommer att binda den nya
strandvallen. Det ligger på insidan av kröken och sediment har redan ansamlats i ett 60 cm tjockt lager. På
sedimentet plattades rötter från vallen. Den 18.9. 2013 var sedimentet i höjd med vattennivån. Stensättningen förbättrades den 27.9 i den övre delen så att stenarna var över vattenivån. I den mellersta delen
togs stenar och sediment bort på ett ca 1,0x2m stort område. På denna plats sattes 6 fyllda småsäckar och
på dem lades stenar, som kom att vara ca 15 cm ovanför vattenytan (bild 24 och 25).
På stensättningen lades en stock med en vajerbit i en ögla. Stocken hittades på bottnen och den kan ha
använts under konstruerandet av sedimentationsbassängen på 1970-talet. Stocken fästes i 2 granslanor
som slogs ner i bottnen (bild 26). (KKJ 6921838-3208 974)

Bild 21. Området innan åtgärd fotograferat från väster.

Bild 22. Byggande av strömningsledarens del B 19 september 2013. En storsäck sätts ner (t.v.) och säckarna täcks med fiberduk och stenar (t.h).

Bild 23.Strömningsledare del B så gott som klar 19.9.2013.

Bild 24. Små säckar fylls med sediment och placeras i en grund grop i strömningsledaren

Bild 25. Säckarna täcks med stenar och del C är klar 27.9.2013. Avsnittet mellan strömingsledaren och den
motsatta stranden har ungefär samma mått som den ursprungliga bäckfåran (1,5 m bred och ca 1 m djup)

Bild 26. Färdig konstruktion 27 september 2013.

Skogsdiket uppdämdes på en drygt 5 m lång sträcka m.h.a. 2 dammar av granslanor. Den nedre delen
tätades med en 2,5 x2m stor presenning. En fiberduk täckt med sten och sediment placerades längst ner
mot fåran för att stabilisera slänten (bild 27).

Bild 27. Blockering av skogsdiket

Förslag till fortsatta åtgärder
Konstruktionernas tillstånd bör kontrolleras våren 2014. Vid behov repareras stensättningen.

Åtgärder i avsnitt A
Avsikten var att bygga 5 strömningsledare i avsnitt A. Platserna finns instruktivt beskrivna på bilden nedan.
Stenar transporterades till lagringspunkten SL med traktor (se bild 1). Därifrån vidarebefordrades de längs
vandringsleden med skottkärra till avsnittet. Antalet stenar var drygt 300 och diametern 30-40 cm.

Bild 28. Placering av strömningsledarna i avsnitt A (gröna punkter 1-5).
© Lantmäteriverket. Data hämtat 18.12.2013.

Åtgärdspunkt 1
Denna konstruktion utgörs av 2 granstammar (längd 4 m, diameter 15 cm) som är fästade på 2 pålar. Nedströms finns en rad med stenblock. Nedanför platsen fanns en lerbank och avsikten var att styra vattenströmmen från sedimenten till den motsatta stranden. Åtgärdspunkt 5 i avsnitt B utgör en direkt fortsättning
på denna konstruktion och avsikten är att denna strömningsledare skall minska erosionens inverkan på den
nedanförliggande konstruktionen (bild 29).

Bild 29. Strömningsledare nummer 1 placerades i kröken i den nedre delen av avsnitt A.

Omedelbart nedanför den finns norra delen av strömledare nummer 5 i avsnitt B.

Åtgärdspunkt 2
Denna konstruktion utgörs av ca 70 stenblock och den når även vid högvattenflöde upp till ytan (bild 30).

Bild 30. Strömningsledare nummer 2 den 24 oktober 2013.

Åtgärdspunkt 3
Denna konstruktion utgörs av ca 70 stenblock och den når även vid högvattenflöde upp till ytan (bild 31).

Bild 31. Strömningsledare nummer 3 den 24 oktober 2013.

Åtgärdspunkt 3b
Denna konstruktion utgörs av ca 30 stora stenblock och den når även vid högvattenflöde upp till ytan. Den
är placerad mitt i fåran mellan nummer 3 och 4 (bild 32).

Bild 32. Strömningsledare nummer 3b i mitten av fåran. 1 november 2013.

Åtgärdspunkt 4
Denna konstruktion utgörs av ca 70 stenblock och den når även vid högvattenflöde upp till ytan (bild 33).

Bild 33. Strömningsledare nummer 4 den 24 oktober 2013.

Åtgärdspunkt 5
Denna konstruktion utgörs av ca 70 stenblock och den når även vid högvattenflöde upp till ytan. Den är
placerad invid bron där vandringsleden går over Flybäcken (bild 34). Notera att konstruktionerna 1-5 är
under våtten då havsvattenståndet är ca 40 cm över det normala.

Bild 34. Strömningsledare nummer 5 den 24 oktober 2013.

För utplaceringen av stenarna användes en rutschbana byggd av 2x4 tums plankor. Den underlättade såväl
transporten av stenarna ner till bäcken som transporterna under konstruktionen av strömledaren (bild 35).

‘
Bild 35. Stentransportbanan den 24 oktober 2013.

Nedanför finns bilder (bild 36 och 37) av avsnitt B före och efter utplacerandet av strömningsledarna. I bild
37 syns inte strömningsledare nr 5. Vattenföringen förefaller vara lika hög vid båda tillfällena och motsvarar
förhållandena under vårflödet. Den 29.4. var vattenföringen dock tydligt lägre än den maximala nivån under
vårflödet.

Bild 36. Avsnitt B fotograferat från bron den 29 april 2013. Björken (B) är densamma i båda bilderna.

Bild 37. Avsnitt B fotograferat från bron 1 november 2013. Björken (B) är densamma i båda bilderna.

Den ursprungliga planen utgick från att bygga 5 strömningsledare av sten och trädstammar. Sten till den
nedersta togs ur vallen. För de 4 kvarvarande beräknades att 50 stenar skulle åtgå per konstruktion. En
provkonstruktion med 60 stenar var inte helt tillfredställande. Som tur var var de levererade stenarna drygt
300 st (bild 38). Dylagret i bottnen svalde en hel del av stenmaterialet. Strömningsledarna blev därför mer
stabila och stenarna räckte dessutom till en extra konstruktion! Fåran är extremt bred jämfört med bäckens
naturliga fåra (1,5 m - se bild 25), vilket medför att behovet av material för att återställa en naturlig fåra
längs hela sträckan är enormt.

Bild 38. Dessa stenar transporterades med skottkärra ner till Flybäcken i oktober 2013.

Förslag till fortsatta åtgärder
Konstruktionerna bör ännu kompletteras med trädstammar som fästs vid stranden och i närheten av strömningsledarna. Havsvattnet når upp hit endast i extremfall så problem med horisontell transport av trädstammarna torde inte förekomma. Ordnande av små djuphöljor kan göras med spade inkommade vår samtidigt som trädstammarna placeras på plats. Det vore bra att placera ut även större block här och var i fåran. De kan knappast tas ur vallen eftersom detta förutsätter arbete med grävmaskin. En transport längs
med rån mellan statens och stadens mark eller längs det nya transportstråket kunde vara en möjlighet.

Uppföljning av restaureringsåtgärder 2013
Under hösten 2013 följdes de utförda åtgärderna upp och vissa korrigeringar vidtogs. Samtidigt gjordes
eftervård av åtgärdsområdet. Uppföljningen innefattade följande åtgärder:

Avvägning av relativa höjdnivåer vid punkt 1
Den 18.9.2013 avvägdes vatten- och marknivåer kring konstruktion 1 i avsnitt B. Som fästpunkt användes
det största stenblocket där ett + slogs in med stämjärn. Vattennivån ovanför konstruktionen var 61 cm under fästpunkten. Vattennivån nedanför konstruktionen var 73 cm under fästpunkten. Nivåskillnaden var 12
cm. Vattennivån i havet var -3 cm. Havsvattnet påverkar den nedre delen av Flybäcken och når ovanför
konstruktionen. Den exakta nivån den 18.9 kontrollerades med mätstationen i Kaskö.
Vårens högflöde avvägdes till den högsta nivå där erosionen frilagt trädrötterna. Denna nivå är 23 cm
ovanför den vattennivå som rådde vid konstruktionen den 18.9. Bottennivån i fåran mot öster är 7 cm under
den beräknade nivån för vårens högflöde. Tröskeln mot våtmarken i öster är 3 cm ovanför vårflödesnivån.
Våtmarken är 18 cm lägre belägen är den beräknade nivån för vårens högflöde. Marken är mycket sank
och i vallen till den sydligaste avdelningen finns en öppning. Våtmarkens lägst belägna delar finns invid
vallen och i den östra delen. Vid höga flöden kan således en del av Flybäckens flöde söka sig in i våtmarken och därefter rinna ut i havet via öppningen i dammen. Detta förutsätter likväl att man för hand gräver en
öppning i tröskeln mot våtmarken i öster (bild 39).

Bild 39. Fästpunkt på det stora stenblocket (t.v.). Viktiga nivåer i våtmarken (t.h.) är bottennivån för fåran
mot öster, tröskelns nivå och våtmarkens nivå.

Uppföljning av vattennivåer vid konstruktion 1 i avsnitt B
Den 31.10 och 1.11 kl 15.30–16.00 noterades att konstruktionens tröskel var under vatten. Vattnet strömmade likväl ut mot havet. Havsvattenståndet var vid dessa tillfällen +20 till +25 cm. Vid detta tillfälle var
vattendjupet vid konstruktionens nedre tröskel ca 20 cm. Vattnet nådde den 1.11. ända upp till bottnen av
fåran mot öster. Den förhöjda vattennivån kunde ses ända till strömledare nr 5 i avsnitt B (bild 40).

Bild 40. Avsnitt B, konstruktion 1 (t.v.) och konstruktion 5 (t.h.) den 1.11.2013.

På basis av observationerna kan man utgå från att bottnen av fåran mot öster ligger på en nivå som är
+20–25 cm jämfört med det teoretiska havsvattenståndet. Tröskeln in till våtmarken är ca 10 cm högre belägen. Tröskeln på konstruktion 1 ligger på en nivå som är ca +5 cm jämfört med det teoretiska havsvattenståndet. Utygående från dessa preliminära observationer rinner vattnet från bäckfåran ner i våtmarken i
öster då det teoretiska havsvattenståndet är över + 35 cm.
Havsvattnet torde kunna rinna in i våtmarken både via luckan vallen eller via tröskeln i fåran mot öster. Den
1.11 var vattennivån vid luckan i vallen inte märkbart förhöjd och ingen inströmning skedde. Den 14–15.11
var vattenivån i havet ca + 60 cm. Detta innebär att vatten strömmade in i våtmarken både över tröskeln

och via luckan i vallen. Den 14–15.11 var enligt Carl-Anders Lundberg alla konstruktioner under vattennivån, vilket var att förvänta i detta flacka mynningsområde.

Bild 41. Havsvattnet har runnit in i våtmarken 5.12.2013.

Den 5.12 besöktes nedre delen av Flybäcken. Vattenståndet i havet var + 40cm och alla strömningsledare
var under vattenytan. Vatten hade runnit in i våtmarken vid konstruktion nr 1 i avsnitt B och vattnet i inloppet
var stillastående (bild 41). Detta möjliggör ett ökande av mångformigheten genom att nyttja de konstruktioner som användts för att exploatera naturen i mynningsomrdået. Den 6.12 steg vattenståndet i havet till +
60 cm. Inflöde av vatten torde ske varje höst.
Alla de blockerade skogsdikena var fyllda till brädden och vatten sipprade sakta över kanten ner i Flybäcken. Det kan således vara skäl att fylla på jord på fördämningarna vid skogsdikena.
Noggrannare bedömningar av höjdnivåerna bör göras under tidpunkter då flödet i Tjöck å inte inverkar på
vattennivån i Norrfjärden. Ett problem är att Norrfjärden kan fungera som en fördämning vid sydliga vindar,
som vanligen torde råda under sommaren då vattenivån är som högst.

Eftervård av åtgärdsområden
Den led som grävmaskinen använde återställdes direkt då maskinen kört bort. Maskinen jämnade ut avsnittet norr om bäcken med skopan. Söder om bäcken jämnades bottnen på våtmarken ut och virket på stadens mark sattes i högar invid vallen (bild 42). Alla stammar som pressats ner i våtmarken av maskinen
lyftes bort. På Forststyrelsens område placerades virket som död ved. I området finns en del stammar som
egentligen skulle passa bättre som ved (korta bitar) och ett antal granar som kunde lämpa sig som material
för dammar finns samlade invid åtgärdspunkt 2 i avsnitt A. Våtmarken invid åtgärdspunkt 1 i avsnitt A återställdes omedelbart då grävmaskinen kört bort (bild 39).

Bild 42. Återställd våtmark på staden Kristinestads område 27.10 och 1.11.2013.

Övriga observationer
I september noterades att ensomriga fiskyngel (aborre, mört) vandrade ut mot havet i avsnitt B. En fångst
med driftfälla vid fiskvandringsleden vid vattentaget den 4.10 gav inget resultat. Flödet i fiskleden var mycket litet och en betydande del av vattnet rann även ut via betongrännan i dammen vid vattentaget. Fiskyngel
produceras i alla fall i Flybäckens vattendrag. Noggrannare studier av produktionen och utvandringen borde
göras. Fiskleden vid vattentaget har rasat ihop en aning jämfört med 2002–2003 då studier av fiskvandring
senast gjordes (Wistbacka & Norrteir 2003).

Bild 43. Utterspillning vid konstruktion 1 i avsnitt B den 16.9.2013

Den 16.9. konstaterades spillning av utter på ett stenblock invid konstruktion 1 i avsnitt B. Det räckte således inte många dagar efter det att konstruktionen byggts innan uttern tog den i bruk. Utter har tidigare setts
i bäcken men det är oklart huruvida där finns några förökningsplatser. Fisk torde kunna förekomma året om
i vattentaget och i avsnitt 1 och 2. En restaurering av övriga delar av Flybäcken skulle medföra att fisk skulle kunna förekomma i fåran året om, vilket skulle förbättra utterns livsvillkor.

Förslag till fortsatt uppföljning av restaureringsåtgärderna
Kontroll av konstruktionerna (strömningsledare, dammar i skogsdiken etc) årligen med start år 2014. Inventering av växtligheten på och invid konstruktionerna. Kontroll av fiskvandringen i fiskleden i Norrfjärden och i
Flybäckens nedre lopp årligen med start år 2014. Kontroll av vattenföringens och havsvattenståndets inverkan på vattenflödet vid konstruktion 1 i avsnitt A.

Utvärdering
Morfologin i de åtgärdade avsnitten har blivit mer naturenlig som en följd av de utförda åtgärderna. Avsikten med åtgärderna var att stranden vid åtgärdspunkterna skall bli mer naturenlig och att växtligheten skall
bli rikligare och mer mångformig. Åtgärderna kan i viss mån förbättra utterns möjlighet att vistas i området
och stenarna erbjuder möjlighet att rasta under fiskafänget. Fiskens vandring påverkas inte av åtgärderna.
På basis av granskningen hösten 2013 borde trädstammar sättas i fåran i avsnitt A för att öka stenkonstruktionernas effekt. En möjlighet vore att placera material från bottnen eller från vallen mellan stranden och
trädstammarna och försöka bygga upp en strandbrink. Stora stenblock placerade här och var i fåran vore
också en möjlighet såframt transporten ordnas. Stenblocken kan möjligen medföra att vattenmossa kan
förekomma i området. Vattnet strömmar likväl rätt sakta och vid inventeringen år 2009 hittade vattenmossa
inte i den övre delen av avsnitt 2 där små konstgjorda forsar anlagts. I fiskleden vid vattentaget förekommer
vattenmossa.
Bottnen vid åtgärdspunkterna i avsnitt B är nu mer långgrund och växtligheten borde kunna överta bottnarna och därmed också stabilisera dem. I fåran invid den nedersta konstruktionen förekmmer gul svärdslilja i
ett fåtal exemplar på en brant slänt. Förhoppningsvis skall denna relativt sällsynta växt kunna sprida sig till
övriga delar av Flybäckens nedre del.
Vallen visade sig innehålla betydande mängder sten. Genom att öka användandet av storsäckar hade det
ändå varit möjligt att genomföra projektet, även om förekomsten av sten varit mindre. Stenblock med dimensioner på 3-10 ton kan man dock inte ersätta med storsäckar. Användandet av storsäckar är också mer
arbetsdrygt. Påfyllningen tar tid och vid konstruktion 1 i avsnitt B bildades luftfickor i storsäckarnas övre del.
Som en följd av detta var stensättnignen på dem inledningsvis inte stabil. För att hindra att luftfickor uppkommer borde 2 medelstora säckar placeras överst innan storsäcken stängs. Alternativt kan små hål skäras i påfyllnadsstrumpan, som utgör storsäckens tak. En tillslutning behövs för att materialet inte skall rinna
ut i vattendraget. Vid byggandet av konstruktion 1 i avsnitt B ersatte säckarna totalt ca 7 kubikmeter stenblock, som i sin tur kunde användas för att göra konstutionen mer stabil. Även i konstruktionerna 3,4 och 5
ersatte säckarna stematerial och möjliggjorde att en högre konstruktion kunde byggas.
Fåran i avsnitt B år extremt bred i förhållande till den naturliga fåran. Detta medförde att materialanvändningen och arbetsinsatsen vid varje åtgärdspunkt blev omfattande. Vi använde storsäckar, som inte behöll
en fyrkantig form då de fylldes. Detta försvårade byggandet av tät grund för strömningsledaren. Vi var
tvungna att fylla håligheterna med små- och medelstora säckar. Användandet av formstabila storsäckar
rekommenderas i framtida projekt (se bilaga 1). Då leder konstruktionen vattenströmingen bättre än en
konstruktion av stenblock (jfr avsnitt A). Fåran var v-formad och täckt av ett lager av dy. Detta försvårade
arbetet ytterligare. Storsäckarna hade en stor bottenyta och sjönk därmed inte så lätt ner i underlaget som
stenblock hade gjort.
Vi beställde bruna storsäckar för att de skulle se ut som stenblock och därmed inte behöva maskeras med
presenning eller fiberduk. Dessvärre hade inte samma bruna material som fanns på modellsäcken använts.
Både storsäckarna och de små säckarna hade hörnförstärkningar, lyftlänkar och sömmar i en käckt nationalromantisk blåvit färg. Påfyllnadskragen i storsäckarna var vit. Storsäckarna täcktes därför med grön
presenning eller fiberduk, som torde vara ett bra växtunderlag för alger och annan vattenväxtlighet. Därmed
syns de inte länge. Vattnet i Flybäcken är också humusfärgat med ett färgvärde på 180-280 (tabell 2).
Storsäckarna torde komma bättre till sin rätt i smala fåror (1-2m) där strömningshastigheten är låg och där
sten saknas så gott som helt. I fall man vill anlägga bottendammar eller anlägga meandrar kan storsäckarna användas som fördämningar och materialet tas från bottnen eller från den nya fåran. Med hjälp av en

fördämning av storsäckar i vardera ändan av det avsnitt som skall fyllas igen kan man ordna en bra förvaringsplats för materialet från det nygrävda avsnittet. Önskvärt vore att bottenmaterialet är något grövre än
materialet vid. Flybäckens nedre lopp. Om man konstruerar en bottendamm av storsäckar kan ”stenblock”
för att fixera fiberduken byggas av små eller medelstora säckar. Ovanpå detta kan stenblock placeras. I
mindre vattendrag kan man använda små- eller medelstora säckar som ”stenblock”. I forsavsnitt eller
strömdrag torde deras användingsmöjligheter vara begränsade.
Mellanstora säckar användes som tätning i en damm vid utloppet från ett restaurerat glo (Wistbacka & Berg
2013). Säckarna förankrades med stenblock. Konstruktione var tät och allt utströmmande vatten rann via
utloppet. Inströmmande havsvatten (+50 cm) påverkade inte konstruktionen trots att det inströmmande
vattnet flyttade på sand och grus vid inloppet. Mellanstora säckar användes i en provfördämning av utloppet
från Gloet i Sundom. Fördämingen var ett led i restaureringen av en liten göl i Gloets södra del (Falk et al
2013).
Det finns möjlighet att bygga flere strömningsledare och det är också möjligt att bygga på de nuvarande. De
använda säckmodellerna kan komma väl till pass i detta arbete. Förutsättningar för byggande av strömningsledare enbart av sten finns också. Risken är dock att stenförekomsten visar sig vara för liten. Ett återställande av hela avsnitt B i enlighet med åtgärdspunkt 5 skulle vara mycket kostsamt och innebära betydande skador på landskapet då trädbeståndet på vallen skulle avlägsnas. Transportleden för grävmaskinen
finns kvar och torde kunna användas på tjälad mark utan risk för markskador.
Avsnitt B utgör ett flackt mynningsområde och de nu anlagda konstruktionerna innebär att naturtillståndet är
förbättrat jämfört med läget innan restaureringen. De arbeten som utfördes år 2013 medför också att möjligheterna att utföra fortsatta restaureringar förbättrats. Arbetena har överlag fått en mycket positiv respons
av de mänskor som vandrat förbi arbetsobjekten och också detta motiverar en fortsatt satsning. Vattenkvaliteten i Flybäcken är sällsynt bra för en österbottnisk bäck, vilket utgör en god grund för fortsatta ansträngningar (tabell 2).
Tabell 2. Vattenkvaliteten i Flybäcken 1998-2013. Proverna från 1998 och 2009 är tagna vid vattentaget och övriga proverna i
det nedre loppet där den nya infartsvägen från öster korsar fåran.
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PLATS

Som av tabell 2 ses är Flybäcken inte påverkad sura sulfatjordar och pH-värdet är ovanligt högt. På basen
av pH-värdet är bäcken i ett utmärkt ekologisk tillstånd. Enligt fosforhalten är det ekologiska tillståndet måttligt-nöjaktigt. Det kan således vara motiverat undersök syreföhållandena i bäcken under vintern.

Förslag till fortsatta restaureringsåtgärder
De nu utförda åtgärderna kan ses om en modell för återställande av Flybäcken i sin helhet. Därför vore ett
planutkast med preliminära kostnadskalkyler en logisk fortsättning på de åtgärder som år 2013 utförts I
Flybäcken. Förutom de ovan föreslagna komplettertingarna av strömningsledarna kunde man oberoende av
en kommande plan utföra följande:

Anläggande av en betad våtmark i området öster om Flybäcken. Djur kan transporteras dit over en provisorisk bro. Ytan är ca 3 ha (bild 44 och 45). Om betesperioden är 120 dygn skulle det förutsätta att t.ex. 4-5
kvigor (äldre än 1år) skulle hållas på bete där. Bron kunde anläggas vid konstruktion 2 i avsnitt B eller på
den plats där grävmaskinen korsade fåran. Då vatten rinner in i våtmarken varje höst och vinter är det möjligt att anlägga en fördämning i den södra vallen så att den mest låglänta delen hålls vattentäckt. Dammen
avvägs till samma höjd som tröskeln i vallen invid Flybäcken.
Anläggande av öppna vattenytor i den södra avdelningen av dumpningsbassängen skulle öka på mångformigheten. Detta kan ordnas genom att transportera dit stenar och filterduk på vintern. Då isen smälter
kommer duken att falla till bottnen. En konstgjord botten där vassen inte längre får fotfäste uppkommer.
Motsvarande öppna vattenytor kunde anordnas i Flybäckens utlopp i Norrfjärden samt i den lilla gölen väster om utloppet (bild 44,46 och 47).
De gamla kräftdammarna söder om vattentaget kunde fyllas med vatten och bli fiskfria vattendrag. Förutsätter samarbete med staden Kristinestad (bild 44).
Flödet från vattentaget borde regleras så att en större del rinner via fiskleden. I dagens läger rinner en stor
del av flödet via luckan i betongrännan i vattentagets vall. En minskning av öppingen i rännan skulle förlänga fiskvandringsperioden särskilt under år med litet vattenflöde. Som exempel kan nämnas att sommaren 2002 var fiskleden i praktiken torlagd medan det lilla flöde som fanns rann via betongrännan i vattentagets södra vall.
Försök att kläcka öringsrom i fiskleden borde utföras. Görs som en test av vattenkvaliteten och förutsättnignarna för introdukton av öring och lake efter det att Flybäcken restaurerats. Under försökets gång borde
vatten styras till fiskleden för att rommen inte skall torka eller frysa fast.

Bild 44. Förslag till fortsatta restaureringsåtgärder. Bete = ca 3 ha stort potentiellt betesområde.
Avgränsas av bred röd linje. Damm=igendämning av öppning i gammal vall. FD 1-3 = områden
där öppen vattenyta ordnas med utplacering av fiberduk. Kd=torrlagda kräftdammar.Ljusblått=Flybäcken.
Beige=vall. Brunt=brant slänt. Vit punkt=åtgärdsområdenas startpunkter 2013. Svartvit punkt=
start och slut för avsnitt 2 i Flybäcken. Mörkblått=åtgärdsområde 2013. Området börjar vid gränsen
mellan statens och stadens marker. Ljusblått fält=låglänt område som torde bli vattentäckt om damm byggs.
T=tröskel i vallen vid åtgärdspunkt 1 i avsnitt B. © Lantmäteriverket. Data hämtat 18.12.2013.

Bild 45. Vegetation i våtmarkens NW del (t.v.) samt låglänt område invid den södra vallen 27.10 2013 (t.h.).

Bild 46. Flybäckens utlopp (FD2) i april 2010. Vassen
slogs i november 2009 men har nu återerövrat fåran.

Bild 47. Göl väster om Flybäckens utlopp (FD2) i april 2010. Vassen slogs
i november 2009 men har nu återerövrat gölen. Vattendjupet är ca 0,5 m..
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Bilaga 1: Bild av formstabila storsäckar (http://www.greif-flexibles.com/en/products-services/view/4-loop-fibc/)

