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Bakgrund 

Storträsk och Lilträsk är belägna ca 2 km från havet. Utloppsbäcken rinner via Wilhelm von Schwerins bro 

och under riksväg 8 till inre delen av Oravaisfjärden. År 1998 har bäckens lopp ändrats så att den går längs 

den nya sträckningen av riksväg 8 och sedan under vägen ca 400 m norr om den tidigare vägtrumman.  

Storträskets vattenvegetation domineras av gul näckros vid stränderna och vid utloppet. Även gäddnate och 

vattenbläddra förekommer. Strandvegetationen består av starr-vitmossa-vass. Vid den västra stranden 

finns ett mindre åkerområde. Lillträsket är sommartid igenvuxen med gul näckros, vattenbläddra och igel-

knopp. Längs stranden finns en 20 m bred bård med vitmossa och vass.  

                                     Tabell 1.  Basdata för Stortäsket-Lillträsket.  

 STORTRÄSK LILLTRÄSK 

Yta (ha) 7 1 

Djup (m) 2,5 1-1,5 

Höjd över havet (m) 9,7 9,4 

Avrinning (ha)  300 

 

Från år 1983 finns uppgifter om att gäddor steg upp till sjöarna men sjöarna var då extremt sura. Enligt en 

annan uppgift upphörde fiskvandringen på 1960-talet då riksväg 8 byggdes om. Vägtrumman skulle ha 

anlagts fel med tanke på fiskvandring. Detta kontrollerades i oktober 1997 men inga vandringshinder påträf-

fades. År 1997 inga vandringshinder även om det finns flere andra vägtrummor längs bäcken.  

 

Fisken försvann troligen p.g.a. försurning i samband med skogsdikningarna som inleddes på 1960-talet. 

Storträsket har år 1995-1996 fungerat som en "put and take" -sjö och regnbågsforell har inplanterats. Sjön 

kalkades på isen och från båt 1995 och på isen 1996. På grund av surchocken våren 1996 då surt vatten 

sköljdes ur skogsdikena gav man upp verksamheten. Den år 1998 anlagda nya fåran innebar att fiskvand-

ringen till sjöarna omöjliggjordes. 

 

                                       

                  Bild 1. Vattendraget Storträsk-Lillträsk uppdelat i  

                  15 inventeringsavsnitt.  

 



 

 

Vattenkvalitet 
 

Båda sjöarna har sänkts och skogsdiken har dragits till dem under 1970- och 1980-talet. Skogsdiken myn-

nar i dagens läge i Storträsket från 4 håll. År 1965 fanns det omfattande åkerområden på ömse sidor av 

Storträsket och en del av dem kan vara belägna på sura sulfatjordar. Skogsdiken drogs till bäcken nedanför 

Lillträsket på 1980-talet. Sommaren 1997 var vattennivån i sjöarna märkbart låg och vattnet var mycket klart 

och mycket surt. Försurningsläget är nu klart bättre än på 1980- och1990-talet. En del år (2012) är de hyd-

rologiska förhållandena likväl sådana att pH-värdet sjunker ner mot 5.   

 

                                            Tabell 1.  Vattenkvaliteten i Storträsk-Lillträsk vattendrag 1983-2013  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Före år 1965 har man dränerat åkrar invid Storträsket men merparten av dem är nu tagna ur bruk. Skogs-

dikningar har gjorts med början på 1970-talet. Belastningen från de sura sulfatjordarna förstärktes markant 

av skogsdikningarna av vilka flertalet gjordes i tidigare odikade områden. Den enda åkermarken som bru-

kas (Träskesmossen) dräneras år 2013 fortfarande med öppna diken. Sjöarna har varit sura i åtminstone 20 

år men nu torde förhållandena till en del ha återställts. I dagens läge är metallhalterna likväl överlag mycket 

höga. Den 15.5.2013 var järnhalten vid utloppet från Lillträsket 3100 µg/l och aluminiumhalten 490 µg/l. 

Detta innebär avsevärda risker i ett läge då pH-värdet sjunker under 5,3. Det ekologiska tillståndet i Stor-

täsket år 2013 är på basen av fosforhalterna försvarligt och i Lillträsket tillfredsställande. 

 

                                 ANALYS pH Alkalinitet Aciditet SO4 Ledn.förm. Tot.P Tot.N 

PLATS     DAG  mmol/l mmol/l mg/l mS/m µg/l µg/l 

Storträsket 10.2.1994 5,6 0,16   - -  16  -  -  

Storträsket 27.5.1997 4,3 0 0,51 - 23 - - 

Storträsket 9.7.1997 4,6 0 0,47 70 20 - - 

Storträsket 23.5.2012 5,2 - - - - - - 

Storträsket 23.4.2013 5,5 - - - - - - 

Storträsket 6.5.2013 5,8 - - - - - - 

Storträsket 15.5.2013 6,0 0,1 0,18 11 21 45 930 

Storträsket 30.7.2013 6,2 0,36 0,42 9 6 58 1100 

Storträsket 4.11.2013 6,0 0,11 0,19 15 33 47 1100 

Lillträsk/Riksväg 8 4.10.1983 3,8 - - - - - - 

Lillträsk/Riksväg 8 18.5.1986 4,0 - - - - - - 

Lillträsk/Riksväg 8 4.6.1986 4,0 - - - - - - 

Lillträsk/Riksväg 8 25.5.1987 4,3 - - - - - - 

Lillträsk/Riksväg 8 27.5.1997 4,3 0 0,44 - 21 - - 

Lillträsk/Riksväg 8 9.7.1997 4,7 0 0,41 56 17 - - 

Lillträsk/Riksväg 8 20.5.2009 5,5 0 0,33 - 11 - - 

Lillträsk/Riksväg 8 2.11.2009 6,2 - - - - - - 

Lillträsk/Riksväg 8 26.5.2010 5,6 - 0,24 27 12 29 870 

Lillträsk/Riksväg 8 10.11.2010 5,6 - - - - - - 

Lillträsk/Riksväg 8 3.5.2012 5,9 - - - - - - 

Lillträsk/Riksväg 8 7.5.2012 5,5 - - - - - - 

Lillträsk/Riksväg 8 23.5.2012 5,2 - - - - - - 

Lillträsk/Riksväg 8 23.4.2013 5,5 - - - - - - 

Lillträsk/Riksväg 8 15.5.2013 5,9 0,09 0,19 10 19 34 960 

Lillträsk/Riksväg 8 30.7.2013 6,4 0,35 0,19 9 3 17 3400 

Lillträsk/Riksväg 8 4.11.2013 6,6 0,16 0,1 13 24 35 900 



 

 

Den 26.5. 2010 gjordes under slutet av vårflödet en utvärdering av den försurande effekten av de diken 

som mynnar i Stoträsket-Lillträsket (bild 2). Diket nr 2 från Syrvikskärrets då icke brukade åkerområde 

mynnar i bäcken nedanför von Schwerins bro. 

 

Tabell 2. Ph, aciditet, ledningsförmaga och sulfathalt den 26.5.2010 i 5 dräneringsdiken som mynnar i Storträsk-Lillträsk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Bild 2. Provtagningspunktern nr 1-6 den 26.5.2010.  

 

 

På basen av SO4-halten eller ledningsförmågan dränerar alla diken som mynnar i Storträsket sura sulfat-

jordar. Som gränsvärde för SO4 används 20 mg/l och för ledningsförmåga 20 mS/m (Wistbacka & Snickars 

2000). Skogs-/åkerdiket från Syrvikskärret hade ett pH-värde på 5,8 men även i detta dike var halten av 

SO4 och ledningsförmågan förhöjda. På basen av aciditeten är dikena från Träskekärrskog (4) och Träske-

kärret (5) de mest sura. Invid dessa diken finns de största områdena med nya skogsdiken. Även skogsdiket 

från Rödslan var surt men aciditeten var rätt låg. 

 

 

                                 ANALYS pH Aciditet SO4 Ledn.förm. 

Provtagningsplats     Nr  mmol/l mg/l mS/m 

Lillträsk utlopp 1 5,6 0,24 27 12 

Syrvikskärret 2 5,8 0,29 38 35 

Milstolpkärret 3 5,2 0,36 51 32 

Träskeskärrskog 4 4,4 0,62 57 23 

Träskeskärret 5 4,5 0,49 32 12 

Skogsdike från Rödslan 6 4,7 0,35 28 7,8 



 

 

Vattenkvaliteten i skogsdikena antydde att det relativt gynnsamma surhetsläge som konstaterats 2009 - 

våren 2010 kunde vara ett tillfälligt fenomen. Läget kan försämras efter en sommar då de dränerade sulfat-

jordarna igen oxiderats. Sommaren 2010 var på basen av väderleken en sådan sommar. pH-värdet den 

10.11 2010 var dock 5,6, vilket är rätt bra med tanke på omständigheterna. En ursköljning ur sura sulfatjor-

dar skedde likväl våren 2012. Typiskt för en sådan process är att pH-värdet sjunker under vårflödet alltef-

tersom dräneringsvatten ur sura sulfatjordar kommer att utgöra en större del av flödet. pH-värdet sjönk dock 

inte under 5 och sommaren 2013 var läget igen bra.  

Vattendragets naturtillstånd och utförda restaureringar  
 

Hela vattendraget inventerades våren 2009 enligt forststyrelsens metodik (Hyvönen et al 2008). Resultaten 

presenteras i bild 3. 

 

              
           Bild 3. Bedömning av naturtillstånd, samt förekomst av vandringshinder och forsar i de olika avsnitten av        

           bäcken från Storträsk-Lillträsk år 2009. 

Överlag var indexen för naturtillstånd låga, vilket inte var oväntat då bäcken rensats och fåran delvis har 

flyttats år 1998 då riksväg 8 uträtades. Restaureringarna inom projektet “Rinnande vatten i Kvarken” foku-

serades därför på att säkra fiskvandringen till Storträsk-Lillträsk genom att avlägsna de vandringshinder 

som lokaliserats. År 2009-2010 åtgärdades de vandringshinder som fanns i avsnitt 8. Vägtrummorna T2 

och T3 byttes mot nya trummor med en inre diameter på 110 cm. I den mellersta trumman (T2) anlades en 

fiskled sommaren 2010. Även i den nedre trumman anlades en stensättning för att underlätta fiskvandring-

en. I vägtrumman som går under riksväg 8 borde en kort fisktrappa anläggs. Trumman är inte vågrät utan 

lutar mot norr. På ett kort avsnitt (ca 5m) i den södra ändan uppkommer ett strömdrag och den släta bott-

nen torde innebära att åtminstone abborre och mört har svårt att passera området. Vägtrumman under den 

gamla dragningen av riksvägen granskades på nytt i  april 2013 och den utgör inget vandringshinder. 

 



 

 

            

           Bild 4. Utdrag ur restaureringsplanen år 2009. Vägtrummorna T1 och T2 byttes ut och  

           fåran i avsnitt 8 stensattes i viss mån. 

 

 

 

Bild 5. Vägtrumman T2 före och efter restaureringen år 2009-2010. 

 

Restaureringarna uppföljdes sommaren 2011 och vägtrumman T2 reparerades då. Vattnet hade börjat 

strömma på sidan av trumman. Utrymmet tätades med grus och mera sten sattes bredvid inloppet för att 

styra vattnet in i trumman. Restaureringarna förbättrade inte fårans morfologi nämnvärt. 

Fiskfauna  
 

Storträsk-Lillträsk torde ha saknat fisk år 2009 som en följd av försurningen och vandringshindren i bäcken. 

Ett provfiske med katsar gjordes av ordförande i Oravais fiskargille, Bror Björklund, 18-25.5. 2009 i avsnitt 7  

d.v.s. i området mellan den gamla och nuvarande sträckningen av riksväg 8. Ingen fångst erhölls. En ob-

servation av icke artbestämd fisk (abborre/mört) gjordes dock i avsnitt 7 i samband med inventeringen 29.5. 

2009.  

 

 

I maj 2012 och 2013 planterades lakyngel in i Storträsket. I maj 2013 flyttade Oravais Fiskargille abborre 

från havet till utloppet från Lillträsk. Då konstaterades att det förekom gäddor och abborrar i bäcken mellan 



 

 

von Schwerins bro och Lillträsket. Åtminstone gädda och abborre kan således passera de restaurerade 

avsnitten.  

 

                       Tabell 3.  Fångst av utvandrande yngel vid von Schwerins bo sommaren 2013.  

           Dag Driftfångst (h) Fiskfångst Drift Anmärkning  

4.7.2013 6 1 gädda Knott sp. Längd 7 cm 

17.7.2013 12 0 2 igel spp. Brunt vatten 

22.7.2013 3,5 0 Igel sp. Svagt flöde 

26.9.2013 10,5 0 0 Svagt flöde 

Fångst med driftfälla vid von Schwerins bro visade att Storträsk-Lillträsk igen producerar fiskyngel till havs-

området. 1 gädda erhölls den 4.7. Antalet fångstdagar var dock få och fångsten försvårades av att flödet var 

så litet att yngel förmodligen kunde simma ut ur fällan. På basen av observationer I övriga vattendrag som-

maren 2013 skulle början av September vara en ypperlig period för att obervera eller fånga utvandrande 

yngel. Fångsten av övriga vattenlevande organismer var mycket sparsam. 

 

Bild 6. Driftfälla färgad av humus samt ett utvandrande yngel av gädda vid von Schwerins bro 4.7.2013.  

 

Plan för fisklekplats i Strömsviken 
 

Fisklekplatsen skulle anläggas invid bäcken från Storträsket och Lillträsket på Strömsvik åkerområde i Ora-

vais. Området är beläget mellan den gamla och nya sträckningen av riksväg 8 ( Bild 8).  Markområdet ägs 

av en privatperson, som givit sitt skriftliga samtycke till projektet.  Samtycke har även erhållits av Vägberket. 

För detta område finns inget dikningsbolag.  Projektet påverkar inte övriga mark- och vattenägare.  Projekt-

innehavare är Oravaisfiskargille och projektet utförs i samarbete med FLISIK.    

  



 

 

                       

                     Bild 7. Läget för den planerade fisklekplatsen (F) 

 

Bäcken har fått sin nuvarande sträckning i samband med ombyggnaden av Riksväg 8 i slutet av 1990-talet. 

Det är således inte fråga om ett naturlig vattendrag. Åkerområdena i detta område är inte längre i bruk. 

Bäckens ursprungliga sträckning framgår av bild 8. 

 

                                    

           Bild 8. Den planerade fisklekplatsen (röd cirkel) och den ursprungliga fåran (röd linje). 

             Blå linje utan numrering = åkerdiken 

 

Bäckens avrinningsområde i området där fisklekplatsen skulle anläggas är 360 ha (bild 3). Avrinningsområ-

dets sjöprocent är 2 och bäcken har vattenföring året om. 

 



 

 

                      

                      Bild 9. Avrinningsområdet vid vägtrumman under riksväg 8 är ca 360 ha. 

 

Bäckens medelhögvattenvöring (MHQ) är 0,188 m³/s och det flöde som kan förväntas en gång per 20 år  

HQ (1/20) är 0,188 m³/s. Under de år som avsnitt 7 och 8 bevakats har vattnet inte en enda gång strömmat  

upp på åkerområdet. I avsnitt 7 hålls vattenflödet mycket väl i fåran invid riksväg 8. 

 

Målsättningar  
 
 

Fisklekplatsen skall vara vattenförande året om. Fisklekplatsen anläggs med grävmaskin och massorna 

kalkas med jordbrukskalk. Fisklekplatsen skulle bli ca 0,25 ha stor. Mellan fisklekplatsens södra strand och 

vägområdet kvarlämnas en 10 m bred skyddszon. Muddringsmassorna placeras väster om fisklekplatsen. 

För att undvika att det vatten som lakas ur massorna eventuellt kan påverka fisklekplatsen avspärras flödes 

till diket invid riksväg 8 och fisklekplatsen med plastfilm och ett täckdikningsrör anläggs längs den södra och 

östra kanten för att leda lakvattnet till diket invid den gamla riskväg 8 och därifrån ner i bäcken (bild 4). 

 

Vatten leds in i fisklekplatsen från bäcken genom anläggande av en bottendamm vid inloppet och en lika 

hög bottendamm vid utloppet. Nedanför utloppet anläggs 3-4 trösklar av sten och grus i fåran så att fisk 

vandring kan ske. På detta sätt kan man anpassa flödet i fåran så att vattennivån vig vägtrumman under 

riksväg 8 inte förändras.. Med tanke på att bäcken rinner året om sätts nivån på inlopp och utlopp på 23 cm  

under övre kanten för vägtrumman under riksväg 8. Alternativt kan regleringen av höjden ske enbart vid den  

utgående fåran. Bäcken mellan in- och utlopp fylls igen - men så att en fåra där vatten under extrema flö- 

des perioder kan rinna förbi fisklekplatsen kvarlämnas. Vid högvattenföring krävs en veckas tillflöde för att  

fylla lekplatsen. Det är därför skäl att gå in för en lösning för inloppet som leder så mycket vatten som möj 

ligt in i lekplatsen då flödet är på den lägre sidan. För fördämningen av bäcken kan storsäckar av plastik  

täckta av fiberduk användas.  

 

 



 

 

         

          Bild 10. Principskiss för våtmark som utgör fisklekplats. VT =vägtrumma under riksväg 8. D= dammar som leder vatten i i  

          fisklekplats och håller vattenivån i bäcken på samma nivå vid utloppet. Trappor= fördämningar som terrasserar fåran så  

          att fiskvandring kan ske i bäcken eller via fisklekplatsen. Grön  linje = avspärrning med plastfilm där lakvatten från deponi- 

          massorna leds till bäcken nedanför fiskleplatsen längs diket till den gamla sträckningen för riksväg 8. 

 

Avvägning av relativa höjder 
 

Relativa höjder i planområdet avvägdes den 16.10.2013.  Mätningen gjordes med laseravvägningsinstru- 

ment med 1 cm noggrannhet av Karl-David Sandström och Ralf Wistbacka. Som fästpunkt för vattennivån i  

bäcken användes den övre kanten av vägtrumman under risksväg 8 (punkt 1). Under vårflödet når vattnet  

upp till denna nivå. Målsättningen var att avväga bäcken nuvarande vattennivå och nivån vid vårflödet i  

förhållande till den planerade fisklekplatsen som avses bli ca 1m under nuvarande marknivå på ett ca 60 x  

40 m stort område.  

 



 

 

 

Bild 11. Punkter (1-4) där höjder avvägdes 15.10. Svart cirkel = placering av laserhöjdavvägningsinstrumentet.    

 

Höjdnivåer i bäcken (plats 1-3) 

 

Nivåskillnaden mellan lågt flöde (16.10.2013) och högvattenföring  är ca 30 cm vid plats 1 (vägtrumman 

under riksväg 8).  Bäckens nivå sjunker med ca 13 cm mellan vägtrumman och punkt 2 men sedan är fåran 

rätt flack då nivåskillnaden mellan punkt 2 och punkt 3  är ca 3 cm. Punkterna för högvatten vid punkt 2 och 

3  är uppskattade i fält. Vatennivån vid punkt 1 är baserad på observationer under vårarna.  

 

  

  Bild 12.Vattennivå i utloppet från vägtrumman under riksväg 8  den 24.4. 2013. Då flödet är som störst är trummans  

  utlopp helt under vatten.  



 

 

 

 Marknivåer i olika delar av  den planerade  fisklekplatsen  

 

Nivåskillnader mellan olika delar av den planerade fisklekplatsen finns. Marken är 5 cm ovanför nivån vid 

bäckstranden vid punkt 2 b och ca 20cm högre vid punkt  2c. Ett litet område vid punkt 4 norr om 2c är 25 

cm ovanför bäckstranden. Området lutar således en aning ner mot bäcken  men  det är ändå överlag flackt. 

Detta påvisas av observationer i fält april 2010 (bild 13). Vid en fördjupning med 1m skulle bottennivån luta 

en aning ner mot bäcken men detta torde inte ha några praktiska konsekvenser.  

 

.  

  Bild 13.  Den potentiella fisklekplatsen i april 2010. 

 

Utvärdering 

 

Vid den 16.10.2013 rådande lågvattennivån vid punkt 2 var 43 cm nedanför vägtrummans övre kant. I fall 

in- och utloppen till fisklekplatsen skulle anläggas i denna nivå skulle vattendjupet endast vara  35-40 cm 

invid bäcken och 15-20 cm i den västra delen.  Ett bättre alternativ vore att dämma upp bäcken så att in- 

och utlopp är på högvattennivån dvs 13 cm lägre än vägtrummans övre kant. Då skulle vattendjupet i fisk-

lekplatsen vara 65-70 cm invid bäcken och ca 45 cm i den västra delen. Detta skulle dock medföra att väg-

trummans utlopp konstant är under vatten.  

 

I fall man höjer nivån till 23 cm under vägtrummans övre kant blir vattennivån i fisklekplatsen under lågvat-

tenföring ändå tillräcklig d.v.s. ca 55-60 cm i den östra delen och ca 35 cm i den västra delen.  Detta skulle 

motsvara det flöde som rådde 24.4. 2013 då vattennivån var ca 10 cm under trumman övre kant (se bild 

12).  

 

Man kan eventuellt bredda bäcken nedanför riksvägen för att hindra att vattennivån vid vägtrumman blir 

alltför hög.  Man bör dock notera att vägtrumman lutar och att lutningen medför att ett kort avsnitt med slätt 

betongolv uppkommer på ett 3-4 m långt avsnitt i vägtrummans södra ända. Gädda och abborre kunde 

våren 2013 passera detta avsnitt. En sänkning av vattennivån i diket nedanför trumman skulle förlänga det 

problematiska avsnittet. En fisktrappa borde likväl redan i dagens läge anläggas här. En möjlig modell kun-

de vara den som finns i vägtrumman invid riksväg 8 (bild 5). 



 

 

 

 
Bild 14.  Den planerade fisklekplatsen 29.5.2009 fotograferad mot nordväst. Vägtrumman är under vattennivån. 

Plan för motverkande av försurning 
 

Provtagningen gjordes den 23.7 med hjälp av en Augerprovtagare på 6 platser i den tilltänkta bassängen på 

den nordöstra delen av åkermarken. Totalt tog 4 prover. Proverna togs som sammelprover för 0-50 cm, 50-

100 och 100-120 cm för punkterna 1-3 (norra delen) och för 0-70cm, 70-100 och 100-130 cm för punkterna 

4-6 (södra delen). pH-profiler togs vid punkterna 1,2 och 4. På två av dem utökades provtagningsdjupet 

genom att en grop grävdes med spade. Punkterna 2 och 4 fanns på vegetationsfria områden. 

 

                          

                          Bild 15. Provtagningspunkterna 1-6 den 23.7. 2013.  1-3 = norra delen och 4-6 södra delen.  

 

 



 

 

Observationer av markens kvalitet och pH 

 

Marken bestod överlag av grov silt (pkt 1-6) med inblandning av finsand (pkt 1) i skiktet 0-70 cm. I skiktet 

0,7-1m noterades i punkterna 2, 3, 5 och 6 finare mörkt leraktigt material d.v.s. potentiell sulfidlera. Vid 

punkt 4 noterades sådant material på 1,3 m djup. Vid punkt 4 noterades att utfällningar av järn förekom 

rikligt i skiktet 0-0,5 m. De fanns invid rottrådar av vass (Phragmites australis).   Grundvattennivån var på 

ungefär 0,5 m djup. I området finns aktiva sura sulfatjordar då pH-värdet var 4 eller lägre vid punkterna  2 

och 4.                              

                                   Tabell 4. pH – Profiler vid punkterna 1, 2 och 4 den 23.7. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestämning av kalkningsbehovet 

 

Markproverna analyserades på Åbo Akademi i Geologiska institutionens laboratorium av Janne Toivonen. 

De inkuberades fram till 19.8 i fuktiga förhållande i en plastpåse och pH-värdet bestämdes.  

 

                   Tabell 5. pH-värdet i pH-sammelprov vid provtagningen (22.7.) och efter inkubation (19.8.) 

 

                       
    

     

                

Bild 16. pH-värdet på olika djup före och efter inkubering i plastpåsar 22.7-19.8. 
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Djup Punkt 1 Punkt 2 Punkt 4 

10 cm 4,4 3,9 4 

30 cm 5 4,2 4,6 

50 cm 5,2 4,1 4,8 

70 cm 4,3 4,1 4,3 

90 cm 4,4 4,2 4,6 

100 cm 5,3 4,8   

120 cm 5,1     

130 cm     6,4 

Prov Djup (cm) pH sammelprov pH sammelprov 

Norra  22.7. 19.8. 

0-50 cm 25 5,6 5,3 

50-100 cm 75 4,4 2,2 

100-120 cm 110 6,8 2,5 

Södra       

0-70 cm 35 4,5 3,3 

70-100 cm 85 4,4 2,3 

100-130 cm 120 6,4 2,5 

Bart område i norr       

0-70 cm 35 3,6 3,4 

70-100 cm 85 4,1 2,4 



 

 

 

Resultaten av inkubationen påvisar att jordarna blev sura då de oxiderades, vilket är typiskt för sura sulfat-

jordar. 

 

                        Tabell 6. Kalkningsbehovet per kubikmeter uppgrävda jordmassor angivet som kilogram kalk/ m³  

                         i den norra och södra delen av planeringsområdet. Oxidering gjordes med väteperoxid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att kunna bestämma kalkningsbehovet oxiderades proverna med väteperoxid (H2O2) och sedan titrera-

des de med natriumhydroxid (NaOH) till pH 4,5, 5,5 och 6,5.  Därmed bestämdes mängden kalk (kg) som 

behövs för att neutralisera aciditeten i de oxiderade grävmassorna.  pH 5,5 används för utvärderingen i 

denna kalkyl. Väteperoxiden är en starkare oxidant än luft, vilket innebär att mängden kalk som åtgår blir ca 

dubbelt så hög enligt denna metod(Toivonen opubl.). Vid praktiskt kalkningsarbete kan närmare hälften av 

kalken kapslas in i jorden utan att ha någon neutraliserande effekt. På basen av dessa uppgifter bedömdes 

att de kalkmängder som presenteras nedan är den totala mängd som behövs i fall bassängen grävs ca 1m 

under nuvarande marknivå – och möjligen något djupare i den södra delen. 

 

 

                           

             Bild 3. Titreringskurvor för jordprover oxiderade med väteperoxid i det norra och södra delområdet. Titrering gjord  

             med NaOH. 

 

Målsättingen är att neutralisera jordmassorna till pH-värdet 5,5. En sammanställning av kalkbehovet finns i 

tabell 4.  I beräkningen ingår både möjligheten att det maximala grävdjupet är 1 m och att det i den södra 

delen kan bli maximalt 1,3 m under nuvarande marknivå. Avsikten är att kalken skall spridas ut på det om-

råde skall bli fisklekplats innan grävmaskinarbetet startar. På detta sätt blandas kalken effektivt in i jord-

massorna. En mindre mängd placeras under deponiområdet. Under grävarbetet är grävområdet inte i kon-

takt med bäcken. In och utlopp anläggs efter grävandet så att deras nivåer undefär motsvarar medelhögvat-

tenflödet i bäcken. I fall kalkningen görs enligt denna dosering och metodik torde anläggandet av fisklek-

platsen inte förorsaka vare sig försurning av fisklekplatsen eller bäcken från Storträsket-Lillträsket.  
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Prov Djup (cm) Kalk kg/ m³          Kalk kg/ m³          Kalk kg/ m³ 

Norra  pH 4,5 pH 5,5 pH 6,5 

0-50 cm 25 0,0 0,0 0,2 

50-100 cm 75 3,8 5,5 6,2 

100-120 cm 110 9,3 11,7 13,0 

Södra         

0-70 cm 35   0,9 1,4 

70-100 cm 85 8,7 11,6 12,8 

100-130 cm 120 11 13,4 15,1 



 

 

 

                                                   Tabell 7. Mängden kalk (jordbrukskalk) som åtgår för att neutralisera 

                                                     oxiderade sulfatjordar i den planerade fisklekplatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I fall grävdjupet är 1m skulle mängden kalk bli 8,5 ton. Per kvadratmeter skulle kalkmängden då bli 3,4 kg. I 

fall grävdjupet i den norra delen blir 1,3 m blir kalkmängden 11,8 ton. Per kvadratmeter blir kalkmängden då 

4,4 kg. För att öka säkerhetsmarginalen föreslås att 2 ton placeras på det område dit massorna kommer att 

placeras samt att ännu ett ton används för att neutralisera de suraste fläckarna i den norra och södra delen.  

Då blir den totala kalkmängden 14 ton. Den minsta mängd som leveraras är 20 ton, vilket innebär att kalk-

dosen kan höjas efter behag.  

 

Placering av kalk ovanpå muddermassorna borde undvikas för att förhindra att löst kalk förorsakar eutrofie-

ring av fisklekplatsen. Också av denna orsak är det således skäl att leda vattnet från muddermassorna förbi 

fisklekplatsen. 

 

På basen av ovannämnda planering har Södra Österbotten ELY-central i sitt utlåtande ansett att projektet 

kan utföras utan tillstånd av Regionalförvaltningsverket. Även fiskerienheten vid Österbottens ELY-central 

har förordat projektet. 

Sammanfattning 
 

Anläggande av småvatten invid österbottniska bäckar är ofta problematiskt eftersom bäckens/utfallsdikets 

vattenyta i regel är belägen 1,5-2m under marknivån.  Detta innebär att mångden massor per ytenhet blir 

oskäligt stor eller att en fördämning av bäcken medför åt risk för påverkan på kringliggande marker. I detta 

fall är läget tjänligt då markägaren redan transporterat bort ett 30 cm tjockt skikt av matjord från området för 

den planerade fisklekplatsen. Bäckens vattennivå är därmed rätt nära markytan under högvattenföring. I 

detta fall finns ingen risk för påverkan av andras marker eftersom vattennivån inte stiger ovanför nuvarande 

högvattenföring. Inverkan på riksväg 8 torde också vara minimal då vattenföringen vid vägtrumman fortfa-

rande kommer att gå bort från vägen och vattennivån inte höjs över nuvarande vår- och höstflöde.  

 

En annan problematik utgörs av den markbundna försurningen. De massor som deponeras kan utgöra en 

betydande punktbelastning för försurning och tungmetaller i fall de inte kalkas. Ett talande exempel är Väs-

terviken i Larsmo. En öppen vattenyta återställdes genom grävning 1985-1986. Muddermaasorna lades 

invid stranden och kalkningen var otillräcklig. År 2002 då i stort sett alla småvatten I Österbotten inte var 

sura, pga gynnsamma hydrologiska omständigheter, hade Västerviken den 14.5. ett pH-värde på 3,4 och 

en aciditet på 1,3. Aluminiumhalten var 6,6 mg/l (Wikström 2004). Därför har i denna planläggning stor vikt 

lagts vid att motverka de risker, som de sura sulfatjordarna I åtgärdsområdet innebär. Utgångsläget är att 

kalken placeras på marken på åtgärdsområdet och därmed kommer att blandas in i massorna under arbe-

tets gang. Ytterligare kalkning av massorna kan göras på själva deponiområdet. 

 

   

Prov Jord (m³) Kalk (kg)          Anmärkning 

Norra    

0-50 cm 625 0  

50-100 cm 625 3437  

100-120 cm 0 0 Gräver ej så djupt 

Södra    

0-70 cm 875 787  

70-100 cm 375 4350  

100-130 cm 187,5 2512 Max.djup 1,3 m 

Totalt 2687 11086  



 

 

  

Avledandet av lakvattnet från muddermassorna görs med hjälp av plastfilm i enlighet med den metodik som 

används för att hindra utflöde av vatten från åkrar dränerade med reglerad täckdikning. Plastfilmen monte-

ras så att det når det icke oxiderade sulfidskiktet, så att vattnet inte kan rinna under filmen. Ett dräneringsrör 

med täckdikningsgrus placeras invid filmen för att leda vattnet ut från deponiområdet. Denna metodik be-

hövs också för att minska den eutrofierande effekt som kalken har. 

  

Vegetationen borde skrapas bort från den blivande fisklekplatsen innan åtgärder inleds. En lösning för arbe-

tet där 2 st 14 tons grävmaskiner arbetar samtidigt vore motiverad med tanke på att mängden flyttade mas-

sor blir ansenlig. Grävning med en mindre maskin och körning av massor med dumper kan vara en möjlig-

het på frusen mark. Marken utgörs av silt och vid markprovtagningen konstaterades att den var torr ännu på 

drygt 0,7 m djup. Inget vatten strömmade in i provtagningsgroparna. Detta innebär att massorna inte borde 

vara i flytande form då de lyfts upp. Detta underlättar arbetet med båda de ovannämnda metoderna. 

  

Ett möjligt sätt att förverkliga projektet är att gräva bassängen först och i ett senare skede ordna in- och 

utflödet. Ett kvarlämnat stråk invid bäcken kan i detta skede användas för att fylla igen bäckfåran. Ennatur-

lig växtlighet kommer småning att etablera sig i fisklekplatsen. För att göra småvattnet mer mångformigt kan 

man kvarlämna grundare avsnitt vid grävningn och göra stränderna långgrunda. Stenar och grus kan också 

placeras i bassängen. Denförsta tiden kan man anlägga risvasar på olik ställen i lekplatsen. 

 

Förslag till uppföljning av restaureringen 
 

Med tanke på områdets karaktär behövs en långsiktigt och noggranna uppföljnig av restaureringen. I denna 

kontroll borde ingå: 

 

 Uppföljning av vattnets pH i bäcken och fisklekplatsen under vår och höstflödet 

 Kontroll av fiskens vandring i bäcken och till lekplatsen. Överflyttning av mört och abborre till Lill-

träsket kan vara ett sätt att snabbare etablera ett livskraftigt bestånd. 

 Fiskvandringen i vägtrumman vid riksväg 8 borde studeras och vid behov kunde en fisktrappa an-

läggas.  

 Kontroll av yngelförekomst i vattendraget genom yngelnotning eller med yngelfällor 

 Kontroll av att fisklekplatsen strukturer är i skick samt kontroll av vattenståndet  vid riksväg 8. 

 Information om restaureringr och vattendragets nuläge åt alla berörda markägare och andra intres-

senter.  
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