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Rinnande vatten i Kvarken – samverkan för bättre 

vattenvård av småvatten 
• 2009-2011 (avslutades i maj 2011)  

• Kostnader 629 594 € (50% EU-pengar, 25% svensk statlig 

medfinansiering, 25% finländsk statlig medfinansiering) 

• Partners 

− ELY-centralen i Södra Österbotten (leadpartner) 

− Forststyrelsen 

− Skogscentralerna Södra Österbotten och Kusten 

− Länsstyrelsen i Västerbotten 

− Skogsstyrelsen 

 



Exempel  på aktiviteter 

• Gemensamma parametra för kartering av 

 vattendrag 

- över 138,1 km / 32 st vattendrag har karterats 

• Karteringen av skogsområden i närheten av 

 vattnen 

• Planering av åtgärder (9 åtgärdsplaner) 

• Restaurering i pilotskal (9 objekt) 

• Juridisk och socialkartering kring restaurering  i 

småvatten (2 rapporter) 

• Kartläggning av flodpärlmusslan i Esse å 



Rinnande vatten i Kvarken – 

Merenkurkun virtaavat vedet 
 Övergripande syftet: att gemensamt förbättra 

tillståndet och kännedomen om Kvarken-

regionens rinnande vattendrag och att bidra till 

att nationella och regionala miljömål så långt 

som möjligt kan uppfyllas. 

 

– Projekttid: 1.4.2009  31.5.2011 

– Totalbudget: 688 050 € (92 %) 
 (50% EU-pengar, 25% svensk statlig  

medfinansiering, 25% finländsk statlig  

medfinansiering) 

 

www.miljo.fi/lsu/rinnandevattenikvarken 

www.ymparisto.fi/lsu/merenkurkunvirtaavatvedet 

5 
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lotta Haldin /  

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, Lotta Haldin / Projektet För livskraftiga småvatten i Kvarkenregionen 

Foto: Vincent Westberg 

http://www.miljo.fi/lsu/rinnandevattenikvarken
http://www.ymparisto.fi/lsu/merenkurkunvirtaavatvedet
http://www.miljo.fi/lsu/rinnandevattenikvarken


LUMMUKKAKANGAS: Återställandet av gammal 

bäckfåra (800 m) (Text och foto: Jouni Elonen / Forsstyrelsen) 

• Lyftande av vattennivån med ca 1 meter på 800 

meters sträcka för att få vattnet i den gamla fåran 

• Byggande av dammar (8 st) 

− Vattentålig fanér 5 meter * 1,8 meter 

− Filtrerduk 5*10 meter 

− Stolpar som stöd 

• Fyllande av kanalen med befintliga jordmassor  

(bristvara) 

 

  

  Byggande av damm 

Stolpar som stöd 

 Filterduk 
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Byggande av damm 

Vattnet hittar sin väg 

Lyftande av damm på 

plats 

Arbetsdamm och 

fastställande av höjden på 

dammen 
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Igensättning av kanal 
 

Igensatt kanal samt maskering 

med träd 

 Slutresultat: vattnet rinner i den 

ursprungliga fåran 
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Korvgräven (Öja) 
(Text och bilder: Tiina Asp och Anette 

Bäck / Forststyrelsen) 

 - Vägtrumma utgör 

vandringshinder, fiskar 

(abborre, gädda och 

mört) flyttas förbi för hand 

 Vägtrumman liten och 

uppåtböjd på mitten 

– Diameter 40 cm 

– Längd 6 m 
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Byte av vägtrumma, 

Korvgräven 

  Vägtrumman byttes sen 

höst 2009, fiskelaget 

deltog i arbetet. Den 

gamla trumman byttes 

mot en större (diameter 1 

m). 

 

 En metalltrumma med 

plasthöje valdes 

eftersom hållbarheten är 

avsevärt bättre. 
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Återställning av Storkvarnbäcken (Sverige) 
(Text och foto: Daniel Holmqvist / Vindel älvens fiskeråd) 

 Vad vill vi uppnå 

med 

återställningarna? 
– Fria vandringsvägar 

– Naturliga strukturer 

(bottenstruktur, 

skyddszoner, 

lekområden etc) 
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Felaktigt lagda 

vägtrummor 

Flottningsrensningar 

Kvarnar/dammar Torrläggning 



Åtgärder Storkvarnbäcken (Sverige) 
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Omlöp förbi gammal damm Återintroduktion 

flodpärlmussla 

Restaurering av 

lekområden för öring 

Åtgärd vägtrumma Flottledsåterställning 



För livskraftiga småvatten i Kvarkenregionen -

FLISIK 
• Samordnandepartner: 

• Närings-, trafik- och miljöcentralen i  

Södra Österbotten (Finland) 

•   

• Samarbetspartners: 

• Forststyrelsen (Finland)  

• Länsstyrelsen i Västerbotten (Sverige)  

• Skogscentralen i Finland (tidigare  

Kustens skogscentral och Skogscentralen i Södra 

Österbotten) 

• Skogsstyrelsen (Sverige)   
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För livskraftiga småvatten i 

Kvarkenregionen - FLISIK 
 En direkt uppföljare till projektet ”Rinnande vatten i 

Kvarken 

 Övergripande syftet: att på lång sikt  

förbättra livskraften och tillståndet i alla 

 småvatten i Kvarkenregionen. 

 

– Arbetar med helheten SMÅVATTEN  

och SKOG 

– Projekttid: 1.6.2011  31.5.2014 

– Totalbudget: 1 495 461 €  
 (50% EU-pengar, 30% svensk statlig  

finansiering, ~14 % finländsk statlig  

finansiering och ~6% egen finansiering  

av de finländska partnerna) 
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För livskraftiga småvatten i Kvarkenregionen -  

FLISIK 

 Målsättning:  

– Hänsynsstagande till vattenmiljö i 

skogsbruket 

– Hänsynstagande till vattenmiljön på 

områden med sulfidjordar (både 

skogsmark och jordbruksområden) 

– Bredare samverkan och ökad motivation 

för restaurering av småvatten 
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http://flisik.org/ 



Konkreta planer inom projketet: 
• Helhetsplanering av Kyttäluoma (Kurikka, Finland)  

• Helhetssyn inom vattenvården i Harrbäcken (Skellefteå, Sverige) 

 

• Förvaltning i åtgärdat vattendrag med stort naturvärde Tuggenbäcken 

(Lycksele, Sverige) 

• Genomförande av åtgärder i Rauhaluoma (Kauhajoki, Finland) och 

Restaureringsåtgärder (och förvaltning) i Flybäcken (Kristinestad, Finland) 

 

• Arbeta fram metoder för skonsam skogsdikning på sulfidjordar och överlag 

sprida den kunskap vi i Finland redan har om sulfidjordar till Sverige 
• WORK-SHOP i 24.-25. maj, 2012 i Skellefteå 

(http://dl.dropbox.com/u/5630584/FLISIK_workshop24-25maj2012.pdf ) 

• Pilotområden: Högforsån (Robertsfors, Sverige) och Saarukka Storträsket (Kronoby, 

Finland) 

 

• Hitta ett modellvattendrag för kustnära vattendrag (flada-glosjöhelhet) för 

vattenvårdsåtgärder  
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Tack! 

Foto:Vincent Westberg 


