
FLISIK 
 

För LIvskraftiga Småvatten I Kvarkenregionen   

 

Långsiktig förvaltning av små vattendrag 
 

Miniseminarium 2014-01-22, Umeå 

Lotta Haldin 

10.3.2014 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten 



Finland & 

Sverige 

Norge 

 

Angränsande 

regioner 

Programområdet och angränsande regioner 

Etelä-
Pohjanmaa            

Södra 
Österbotten 

Gävleborg 

Österbotten 
Pohjanmaa 

Västerbotten 

Västernorrland 

Keski-
Pohjanmaa 
Mellersta 

Österbotten 

Nordland 

Satakunta 

Nordanstig 

botnia-atlantica.eu 
Europeiska unionen 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 

Gränsöverskridande 
samarbete över fjäll och hav 
 
Meret, vuoret ja rajat 
ylittävä yhteistyö 
 
Grenseoverskridende 
samarbeid over fjell og hav 
 
Cross-border cooperation 
over mountain and sea 



Tema SMÅVATTEN och SKOG 

 

– Projekttid: 1.6.2011  (31.5.2014) 

Förlängning ansöks om till oktober 

2014 

 

– Totalbudget:  

1 495 461 €  

 (50% EU, 30% svenska staten , ~14 

% finska staten, ~6% egen 

finansiering av de finländska 

partnerna) 
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• Samordnande stödmottagare: 

• Närings-, trafik och miljöcentralen i Södra 

Österbotten 

 

• Stödmottagare 

• Forststyrelsen, Österbottens naturtjänster 

• Finlands skogscentral 

(Enheterna Kusten och Södra och Mellersta Österbotten) 

• Länsstyrelsen i Västerbotten 

• Skogsstyrelsen (Region nord) 
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• 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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TEMA-områden: 
 

• Problemområden (sulfidjordar, bristande miljöhänsyn el 

vattenskydd, vandringshinder…) 

• Kustnära småvattens särställning (kraftigt exploaterade 

och modifierade, men med stor betydelse ur fisksynvinkel) 

• Brister i helhetssyn då det gäller  planering av åtgärder för 

att förbättra tillståndet i vattendrag 

• Förvaltning EFTER utförda restaureringar 

• Konstaterade brister i kunskapen eller uppdagad 

specialkunskap inom projektgruppen  (kommunikation, 

sulfidjordar, restaurering) 

 

• Genomgående utmaningen att nå fram med information, 

väcka intresse och engagera markägare och andra berörda i 

frågor som berör småvatten 
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Helhetssyn inom vattenvården: 

• För att lyckas med att förbättra 

tillståndet/livskraften i ett vatten räcker det inte 

med att korrigera enstaka detaljer. Allt som 

påverkar vattendraget bör beaktas 

• skogsbruk, jordbruk, rekreation, källor, vattentäkt, 

torvtäkt, industri… 

• Projektets verksamhet fokuserar på åtgärder 

inom skogsbruk och i själva vattendraget, men 

annan verksamhet på avrinningsområdet 

informeras, inspireras och förhoppningsvis 

engageras till åtgärder för att höja livskraften i 

ifrågavarande vattendrag… 

• Modellvattendrag: 

• Kyttäluoma (Kurikka) 

• Harrbäcken (Skellefteå)  
7 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lotta Haldin /  

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, Lotta Haldin / Projektet  FLISIK 



Förvaltning EFTER utförda åtgärder: 

• Projektet är kortvarigt och restaureringen i sig är inte 

tillräcklig för bestående förbättring av livskraften 

• Uppföljning av åtgärder, effekter på vattenkvalitet  och 

fiskbestånd behövs. 

• Behov av framtida åtgärder 

• Minskning av näringsämnesbelastningen på 

långsikt (vattenvårdåtgärder bland 

avrinningsområdets verksamhetsidkare) 

• Underhåll av  t.ex. lekbottnar, bytta trummor… 

• Ansvar efter projketet? 
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I bakgrunden 

Målsättningen för EU’s ramdirektiv för gemensam vattenpolitik 

 

GOD EKOLOGISK STATUS I ALLA YTVATTEN! 
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Helhetssyn 

Variation 

Sulfidjordar 

Samverkan 

Gränsöverskridande 

Fria vandringsleder 

Lokalt engagemang 

Hänsynsfullt skogsbruk 

Kunskapsutbyte 

Insamling av information 

Ökad kunskap 

Konkreta exempel 
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TACK! 

Tack! 


