Restaureringen av bäcken från Ängsholmpotten sommaren 2013
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Bakgrund
Bäcken från Ängsholmpotten inventerades inom ramen för kursen restaurering och skydd av kustnära
småvattendrag som ordnades av Vasa Vuxenutbildningscenter våren 2012. Inventeringen var ett kursarbete och den utgör grund för åtgärder och rapportering år 2013. Bäcken inventerades 9.5 och 24.8. 2012.
Ängsholmpotten är 1,3 ha stor och den är belägen 2,6 m.ö.h. Avrinningsområdets yta genomgick i fält år
2013 och ytan torde vara 12 ha. Vattnet från området norr om villavägen avleds inte till Ängsholmpotten.
Vattnet från den gamla åkern avleds mot väster. Avrinningsområdet domineras av bergig terräng där urberget flerstädes är ovanför eller mycket nära marknivån. Bäckens längd är ca 180 m och på flere avsnitt utgörs bottnen av en klipphäll. Detta innebär en ytterligare utmaning för restaureringsarbetet. I denna rapport
används samma indelning i avsnitt som i Asp et al. (2012).
Inför år 2013 införskaffades uppgifter om fiskvandring i bäcken. Anders Berg, som besökt bäcken våren
2012, informerade om att vårlekande fisk (gädda, abborre, mört och id) har noterats nedanför en slät klippa
i nedre delen av avsnitt 2. Klippan utgör således det första reella vandringshindret i bäcken. År 2012 var
flödet i bäcken överlag högre än år 2013. Restaureringen år 2013 var ett FLISIK-projekt och den gjordes i
samarbete med Vasa vuxenutbildningscenter (VAKK) inom ramen för kursen ”Restaurering av kustnära
småvatten”.

Bild 1. Ängsholmpotten och dess avrinningsområde (röd linje). De mörkgråa områdena utgörs av urberg i dagen.
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Bild 3. Avsnitt 1-5 i bäcken. Föreslagna åtgärder i de olika
avsnitten. Grön triangel = avlägsnande av vandringshinder.
S-formad linje = återställande av smalare fåra.

Bild 2. Avsnitt 1-5 i bäcken. Den blå linjen är
bäckens sträckning enligt grundkartan. Röd boll =
gräns för avsnitt.

Presentation av åtgärdsförslag
Vid inventeringen konstaterades att bäcken inte går enligt grundkartan utan en bit österut. På basen av terrängbesök 2013 finns det inga tecken på en gammal fåra väster om den nuvarande. Det är möjligt att flygbilden tolkats fel vid uppgörandet av grundkartan. Fåran har på sina ställen modifierats kraftigt av grävning
och anläggande av överfarter (avsnitt 2 och 3). Bottnen utgörs flerstädes av släta klipphällar vilket försvårar
stensättning (avsnitt 1b, 2 och 3).
De flesta åtgärdsförslagen enligt Asp et al. (2012) utgörs av stensättning för att åtgärda vandringshinder.
Avsnitt 4 har dock muddrats i hela sin längd och förslaget är att återställa fåran till sin ursprungliga bredd
och göra den mer varierad. Fåran har inte avvägts men största delen av nivåskillnaden på ca 2,6 m torde
uppkomma i avsnitt 2 och 3. Även iavsnitt 1B sluttar märkbart. Avsnitt 4 och 5 är rätt flacka.
Avsikten var att åtgärdsförslagen skall kunna genomföras för hand med hjälp av material i närområdet. Vi
blev dock tvungna att transportera död ved, sten, sand och grus till åtgärdspunkterna eftersom det hade
förutsatt grävmaskinsarbete att återanvända t.ex. muddermassor från tidigare bäckrensningar.

Genomgång av förverkligandet
Utloppet (avsnitt 0)
Ett möjligt vandringshinder kan utgöras av den vall av grus och sand som finns vid utloppet. Inga åtgärder
gjordes år 2013. I fall det bedöms nödvändigt kan en smal och grund fåra grävas med spade. Mynningsområdets djupförhållanden är gynnsamma för fiskvandring då 0,5m djup uppnås i omedelbar närhet av bäckmynningen.
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Avsnitt 1 a
I detta ca 10 m långa avsnitt utgörs av bottnen av en klippa. Åtgärdsförslaget är att placera ut stenar i fåran.
Den 21 oktober placerades 6+6 stenblock i fåran. På detta sätt minskades fårans volym så att fiskvandring
är möjlig med en mindre vattenmängd.

Bild 4. Avsnitt 1a i maj 2012.

Bild 5. Block placerade i den övre (t.v.) och i den nedre (t.h.) delen av avsnitt 1 a i oktober 2013.
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Avsnitt 1 b
Detta avsnitt är ca 20 m långt och det slutar vid den gamla körvägen som korsar bäcken. Åtgärdsförslaget
är att avlägsna det befintliga plaströret, som torde vara den sista resten av vägtrumman i den gamla körvägen. Vidare föreslås stensättning av hela avsnittet.
Åtgärder: Vägtrumman och stenblock kring den togs bort 10.6. 2013. Nya stenblock sattes i fåran. Arbetet
kompletterades 26.9 då stora stenblock transporteras till platsen och placerades i fåran. Stenblocken grävdes ner i fårans botten och små viloplatser anlades. I den nedre delen av avsnittet placerades stenblock
den 21.10. i brinken invid fåran. De gick inte att gräva ner då bottnen utgjordes av en klipphäll.

Bild 6. Stigöverfarten med vägtrumma i maj 2012.

Bild 7. Vägtrumman tas bort i juni 2013

Bild 8. Stigöverfarten i oktober 2013.
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Bild 9. Nedre delen av 1b i maj 2012.

*

Bild 10. Avsnitt 1b i oktober 2013. * = övre gräns för bild 8.

7.

Avsnitt 2
Detta 40 m långa avsnitt inleds med ett kort avsnitt med sanka stränder och sträcker sig till det avsnitt där
ansenliga vallar av muddermassor grävts ur bäcken. I avsnittet hittades ett vandringshinder i form av ett
litet vattenfall över en slät häll (7019105–3213165). Ovanför detta kan en trädrot som går över fåran utgöra
ett vandringshinder (7019111 – 3213166).
Åtgärdsförslag: A) Stensättning av fåran nedanför klipphällen för att minska fallhöjden vid klipphällen.
B) Den rot som går över bäcken invid en enbuske tas bort och stensättning bör göras.
Åtgärd A: Fallhöjden mellan klipphällen och avsnittets slut minskades den 2 och 10.6 genom utplacering
av 5 stentrösklar. På själva klipphällen placerades små stenblock för att bromsa flödet och höja vattennivån
i fåran. Stentrösklarna tätades med grus och småsten. Vid de översta trösklarna går flödet på sidan om fåran. De tre nedersta trösklarna är anlagda mellan stora stenblock, som kommer att fungera som kanter för
den nya fåran. Under den gran som finns öster om klipphällen hittades 8.6. spillning av utter!
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Bild 11. Klipphällen i maj (uppe t.v.) och i augusti 2012 (uppe
t.h.) Samma plats i oktober 2013 (t.v.) och ovanför. Tvärdammen (damm 1) medför att vattnet kommer att rinna på sidan av
den ursprungliga fåran. Större delen av klipphällen är under
vatten. Fallhöjden mellan klipphällens övre del och tvärdammen
är ca 15 cm. Vattendjupet är ca 30 cm.
Orientering: Vattnet strömmar från vänster till höger.
K= klipphäll, G= gran
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Damm 2
Damm 1

Bild 12. Damm 1 och damm 2 i oktober 2013 .Tvärdammarna (damm 1&2) medför att vattnet kommer att rinna på sidan av den
ursprungliga fåran. Fallhöjden mellan tvärdammarna är ca 10 cm. Vattendjupet är ca 20 cm. Vattnet strömmar från vänster till
höger

Damm 5
Damm 4

Damm 3

Bild 13. Damm 3, damm 4 och damm 5 i oktober 2013 . Mellan dammarna 3 och 4 samt 4 och 5 är fallhöjden mindre än 10 cm.
Vattendjupet är ca 20 cm. Vattnet strömmar från vänster till höger. Till höger om damm 5 finns den nyanlagda viloplatsen ( bild 17).
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Åtgärd B: Roten togs bort. Bottnen var en helt slät klipphäll men fallhöjden var rätt obetydlig. Här placerades 6 stenblock på ömse sidor om fåran för att höja vattennivån. Blocken bedömdes vara så stora att vattenflödet inte flyttar på dem.

rot

rot

Bild 14. En kombination av trädrötter och sten förorsakar en avsmalning och ett vattenfall. Läget i maj (t.v.) och i augusti (t.h.) 2012

f.d. rot

Bild 15. Stensättning av klipphällen efter det att roten tagits bort. Oktober 2013.
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Bonusåtgärd 1: 5 meter ovanför roten påträffades ett 3 m långt avsnitt där bottnen utgjordes av en stor
slät klipphäll. Invid avsnittet växte granar och enar. Avsnittet åtgärdades genom att placera ut 6 stora flata
stenblock på ömse sidor av klipphällen.

Bild 16. Stensättning av den norra klipphällen fotograferad från söder (ovan) och från norr (nedan). Oktober 2013.
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Bonusåtgärd 2: 10 meter ovanför denna klipphällen (bonusåtgärd 1) påträffades en rot som gick tvärs över
fåran. Roten togs inte bort. I stället sattes en sten ovanför och en nedanför roten för att höja vattennivån
och därmed underlätta fiskvandringen.

sten
rot

sten

Bild 17. Stensättning vid den rot som går tvärs över fåran. Oktober 2013.

Bonusåtgärd 3: Vid avsnittets nedre del anlades en viloplats genom att gräva bort slam och dy och sedan
placera stenblock vid utloppet. Slam och dy placerades i en grop som torde ha uppkommit då material togs
till vägen. Utloppet från viloplatsen utgör gränsen mellan avsnitt 1 och 2 .Viloplatsen är ca 0,5 m djup och 2
x1,5m stor.

Bild 18. Viloplats på gränsen mellan avsnitt 1 och 2. Stendamm 5 finns i bildens vänstra hörn. Oktober 2013.
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Avsnitt 3
Detta 25 m avsnitt har rensats i nästan hela sin längd. Mängden muddermassor är märkbar. Det sträcker
sig ända till en stenkista, som tydligen fungerat som överfart i något för nutiden okänt sammanhang.
Åtgärdsförslag: Fallhöjd vid litet vattenfall av stenar (7019140–3213164) sänks med hjälp av stensättning.
Vid den 3 meter långa dammen/överfarten (7019147–3213168) i sten med en fallhöjd på ca 0,5m byggs ett
bättre fungerande forsområde.
Åtgärder: Den 19.7 stensattes den nedre delen av avsnittet genom att drygt 20 stora block placerades i
fåran. Slam och dy grävdes ur fåran. Avsnittet nedanför stenkistan terrasserades med stora stenblock så
att 3 viloplatser för fisken uppkom.

Bild 19. Stensättning i den södra delen av avsnitt 3 (t.v.- fotograferad mot norr) samt stensättning i mellersta delen (t.h.-fotograferad
mot söder). Stenblocken rullades ner från slänten. Bilder från oktober 2013.

Vid besöket den 10.6.2013 kontrollerades stenkistan och det befanns att allt vatten rann genom stensättningen. Flödet i fåran nedanför skulle ha varit tillräckligt för utvandrande fisk och yngel. Vattnets passage
genom stenkistan torde dock stoppa all fiskvandring. Ett tätande av stenkistan bedömdes vara mer ändamålsenligt än att ta gräva bort den.
Ett försök att täta stenkistan med sand och sandsäckar gjordes den 4.7. Stenkistan läckte längs den västra
kanten och fortsatte att göra så även efter tätningsåtgärden. Därför anskaffades en presenning och mera
sand. Ett sandlager jämnades ut på bottnen, därefter placerades presenningen på och täcktes med ca 20
cm sand Arbetet fortsatte den 19.7 och den 9.8. Stenkistan tätades och täcktes med jord. En smal fåra
byggdes längs dess östra kant. I oktober placerades grus i fåran i stenkistan och i viloplatsen under forsen.
Den 26.9. var avsnitt 4 fyllt så att en liten mängd vatten sipprade i fåran över stenkistan. Den 21.10. var
bäcken istäckt och inget flöde över stenkistan skedde. Däremot var bäcken isfri nedanför stenkistan. Detta
kan tyda på att det finns ett inflöde av grundvatten i bäcken eller att jordskikten ovanför stenkistan innehåller sprickor. Den 29.10 var flödet rikligt och hade varit tillräckligt för vandrande fisk.
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Bild 19. Stenkistan i maj 2012 (t.v) samt i augusti 2012 (t.h.).

Bild 20. Stenkistan 29 oktober 2013.

Bild 21. Grusbädd i botten på fåran vid utloppet i stenkistan i oktober 2013 (t.v.). Grusbotten i den översta viloplatsen i fisktrappan
nedanför stenkistan (t.h.).
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Avsnitt 4
Detta 65 m långa avsnitt går mellan stenkistan och vägtrumman i den väg som går strax söder om Ängsholmpotten. Fåran är bred och bottnen fylld av ett tjockt lager med dy. Vallarna av muddermassor är störst i
avsnittets nedre del. Vägtrumman är placerad på bäckens botten och har inte grävts ner.
Åtgärder: Den 4.7. drogs två stora stenblock ner i fåran medelst en bärbar ackumulatordriven vinsch. Den
vägde ca 40 kg och dess maximala kapacitet var 5900 kg. Mellanrummet mellan blocken och ena stranden
tätades 19.7 och 9.8. Blocken kom således att medföra att fåran blev litet mer vindlande. Den 8.9 fortsatte
arbetet genom att stensätta avsnittet nedanför vägtrumman. Avsikten var att göra fåran mer ringlande genom att dra ännu ett stenblock ner i fåran och därefter täta området mellan blocket och ena stranden med
stenar och tallstammar (död ved). Blocket var dock för stort för vinschen och därför gjordes ett försök att
göra fåran smalare genom att placera tallstammarna i fåran och fixera dem med stenblock. Genom att gräva dy från bottnen och placera den på andra sidan tallstammen åstadkoms en smalare fåra.
I oktober fortsatte arbetet. Stenkistan dämde vattennivån så att den nästan nådde vägtrumman. Därför placerades tallstammarna så att de delvis vilade på stranden - eljest hade de varit helt under vattennivån. Två
andra tallstammar placerades likaså i avsikt att ge mer variation år landskapet. Ett minskande av fårans
volym skulle förutsätta transport av sand/placering av material från vallarna i fåran.

Bild 22. En liten sten har vinschats ner i fåran (t.v.) och kättingen har sedan fästs på en litet större sten ( t.h.). Juli 2013.

Bild 23. Stenen har vinschats ner i fåran. Den beräknades väga drygt 2 ton.
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S
S
Bild 24. Fåran ovanför stenkistan i augusti 2012 (t.v.) och i augusti 2013 (t.h.).

S
Bild 25. Nedre delen av avsnitt 4 i maj 2012 (t.v.) och i
oktober 2013 (nere). Fästpunkt (S) är stenen vid stenkistans nordöstra hörna.

S
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Bild 26. Tallstam och sten som strömningsledare i övre delen av avsnitt 4 ( t.v.) och färdigt stensatt botten vid vägtruman ( t.h.)

Bild 27. Fyrhjuling med släpkärra är ett mycket bra arbetsredskap vid småskaliga restaureringar. På
släpkärran en stenbår och spadar. En skottkärra är likaså ett mycket nyttigt redskap. September 2013.

Bild 28. Översta delen av avsnitt 4 i oktober 2013. Tallstammar placerades i vattnet som strömledare men också längs med bäcken i
egenskap av landskapsmässiga och ekologiska strukturer.
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Bild 29. Den översta delen av avsnitt 4 fotograferad mot söder i maj 2012 (t.v.) och i oktober 2013 (t.h.) Vattennivån i maj 2012 var något högre än i oktober 2013. Vårflödet år 2012 var
rikligare än genomsnittet. Det år 2013 stensatta avsnittet är ca 25 m långt.

Avsnitt 5
Detta 25 m långa avsnitt utgörs av en skogsklädd myr. I den nedre delen går fåran genom en grund liten
göl. Under vårflödet rinner vattnet på bred front genom våtmarken. Vid lågvattenföring rinner vattnet i en ca
20 cm bred och 20 cm djup fåra. Inga åtgärdsförslag.
Åtgärder: Den 26.9. konstaterades att delar av fåran är rätt igenvuxna och att rötter kan innebära vandringshinder vid lågvattenföring. Den 27.10. var flödet helt tillräckligt för utvandrande fisk. En försiktig putsning med spade kan göras och de största rötterna kan tas bort ur fåran om läget så förutsätter.

Sammanfattning av restaureringen
De restaureringsåtgärder som utförts på basen av inventeringens åtgärdsförslag har märkts med grön färg
och de åtgärder som utfördes på basis av fältbesöken 2013 har märkt med blå färg i bild 29. Åtgärderna
utfördes under 3 kurskvällar (2.6, 10,6 och 8.9) med i snitt 5 deltagare samt under 4 dagsverken med i snitt
2 deltagare (19.7, 9.8, 26.9 och 28.10). Den 4.7. gjordes en kort insats med stenvinschning. Sammanlagt
åtgärdades 8 potentiella vandringshinder och stensättning av fåran gjordes på 9 ställen i 4 avsnitt. En ny
viloplast anlades i avsnitt 2. Ett försök att minska på fårans volym med tallstammar, sten och dy gjordes i
den övre delen av avsnitt 4. Åtgärderna lyckades tekniskt sett bra förutom att vattennivån visade sig bli en
aning för hög för konstruktionen med tallstammar.

Bild 30. År 2013 utförda restaureringsåtgärder. Grön triangel = åtgärdande av vandringshinder. Liten blå punkt = åtgärdande av potentiellt vandringshinder. Stor blå punkt
= viloplats för uppvandrande lekfisk. Heldragen linje = stensättning av fåra. Grön = utförda på basen av åtgärds föreslagen i Asp et al. (2012). Blå = åtgärd gjord på basen av
fältbesök 2013. Röd cirkel = gräns för avsnitt.
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Vattenkvaliteten
Vattenkvaliteten i Ängesholmpotten övervakades inom ramen för FLISIK hösten 2012-hösten 2013. Resultaten finns sammanställda i tabell 1.
Tabell 1. Vattenkvaliteten i Ängesholmpotten 2012-2013.

ANALYS
PLATS

pH Alkalinitet Aciditet
DAG

Fe

Al

Mn

mmol/l

mmol/l

µg/l

Ängesholmpotten 30.10.2012 5,2

0,06

0,39

-

-

-

Ängesholmpotten

26.3.2013 6,0

0,68

1,4

-

-

Ängesholmpotten

15.5.2013 5,7

0,09

0,69

1200

Ängesholmpotten

4.11.2013 5,9

0,11

0,21

-

SO4 Ledn.förm.

µg/l µg/l mg/l

Färg Tot.P Tot.N

Syre

mS/m

mg Pt/l

µg/l

µg/l

mg/l

13

7,5

250

30

990

-

11

14

460

120

1800

< 0,3

680

35

6,1

5

180

45

930

-

-

-

7,7

8

180

69

1100

-

-

Ängesholmpotten är under perioder med öppet vatten svagt försurad. Alkaliniteten kan klassas som nöjaktig och det finns en risk för att pH-värdet skall sjunka under 5. De låga pH-värdena torde inte bero på förekomst av sura sulfatjordar utan antagligen på luftburen försurning samt urlakning av sura humussyror från
de försumpade gungflystränderna. Humussyror kan vara starkt buffrande, vilket torde förklara det höga aciditetsvärdet den 15.5.2013. Sulfathalterna understiger 20 mg/l, vilket använts som gränsvärde för påverkan
av sulfatjordar. På basen av fosforhalten under perioder med öppet vatten kan det ekologiska tillståndet
grovt klassificeras som nöjaktigt – försvarligt. Prov togs dock inte under tiden juni-september (Wistbacka &
Snickars 2000, Arovirta et al 2012). Vattenkvaliteten torde i alla fall medge ett gott förökningsresultat för
vårlekande fisk.

Utvärdering
Åtgärderna har resulterat i att bäckens naturvärden och ekologiska funktion väsentligt har ökas. Den borde
härefter kunna fungera som vandringsled för fisk under vår och höst. På basen av observationerna hösten
2013 behövs det inga större nederbördsmängder för att vattenföringen i bäcken skall möjliggöra att adult
fisk och årsyngel skall kunna vandra ut till havet. Vårflödet torde inte utgöra något bekymmer i detta hänseende och stensättningen och tätandet av stenkistan torde medföra att perioden då vårflödet är tjänligt för
fiskvandring förlängs. Tillgången på föda för den utter som rör sig i området kommer således att förbättras.
Effekterna på förekomsten av grodor i Ängsholmpotten kan bli negativa då predation från fisk inte torde ha
förekommit på de senaste 50 åren. Bäcken torde ursprungligen ha varit fiskförande men de antropogena
förändringar som vägbyggen och muddringar medförde hindrade fiskens vandring i bäcken. Effekterna på
grodor och paddor borde följas upp och möjliga motåtgärder klarläggas.
Förutom att bäckens ekologiska funktion återställts har dess morfologiska egenskaper blivit mer naturenliga. I bild 30 presenteras de förändringar, som åstadkommits sommaren 2013. Avsnitt 1 A har inte åtgärdats. Naturtillståndet i avsnitt 1b är nu 5 efter det att vägtrumman tagits bort och fåran återställts genom
stensättning. Avsnitt 2 har likaså ett naturtillstånd på 5 efter det att fåran stensatts och en ny viloplats anlagts. Naturtillståndsindexet för avsnitt 3 har höjts från 3 till 4 tack vare stensättning och åtgärdande av
stenkistan. Det är frågan om huruvida avsnittet kan ges ett så högt index då en fullskalig restaurering skulle förutsätta ett återställande av muddermassorna i fårans närområde. För avsnitt 4 höjdes indexet från 1
till 3. Det var inte möjligt att återställa fåran längs hela dess längd och strikt taget är denna del också uppdämd av stenkistan. Ett återställande av stenkistan skulle ha förutsatt användande av grävmaskin, vilket
var uteslutet då bäckens närområde är en naturenlig skog i ett naturskyddsområde. Avsnitt 5 berördes inte
av åtgärderna. Förändringen i indexen för naturvärden presenteras i bild 31.
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Bild 31. Inverkan av de år 2013 utförda restaureringsåtgärderna på indexen för avsnittens naturtillstånd. De index som givits i Asp et
al. (2012) finns på bilden till till vänster och som ges på basis av restaureringen sommaren 2013 finns på bilden till höger. 0= naturvärden obefintliga och 5 = helt i naturtillstånd (Hyvönen et al. 2008).

Avsnitten där åtgärderna har resulterat i att bäckens naturvärden ökat har märkts med avsnittets nummer i
bild 31.De åtgärder som utförts kan anses vara grundläggande för återställande av små bäckar och kan
tjäna som modellexempel på småskaliga restaureringsåtgärder.

Förslag till uppföljning av restaureringen
Restaureringsåtgärderna bör uppföljas genom att studera fiskens (vuxen fisk och yngel) vandring i bäcken
år 2014. Samtidigt bör en kontroll av bäckens morfologi göras och nödvändiga småskaliga justeringar göras. Förekomsten av grodor och paddor bör klargöras på individnivå genom kartläggning av antalet lekande
individer under en tillräckligt lång tid. Förekomsten av predation på groddjur karteras. Bäckens flödesperiod
bör kartläggas och vattenkvaliteten övervakas.
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