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1. Inledning 

Ett allmänt intresse för Finlands vattendrag och deras tillstånd har väckts under de senaste åren. 

Detta återspeglas i att forskningen kring vattendrag har ökat. Speciellt bekymrande är den situation 

som råder i Östersjön och de största vattendragen i den inre delen av landet. Mindre kända är små 

vattendrag såsom tjärnar, källor, bäckar och de för kusten typiska vattendragen, fladorna och glo-

sjöarna. Trots att dessa vattendrag är små till storleken utgör de viktiga habitat för många fisk- och 

växtarter. Små vattendrag har på samma sätt som större vattendrag bearbetats för människans behov 

i hundratals år, vilket ändrat deras tillstånd avsevärt.  

Temat för detta övningsarbete är småvattendrag längs kusten och deras tillstånd. Syftet 

med arbetet är att skapa en kort översikt över små vattendrag, deras tillstånd och restaureringsbehov 

i Kvarkenområdet. Projektet är en del av den strategi som uppgjorts av arbetsgruppen för Kyro älv, 

vars mål är att utreda tillståndet och restaureringsbehovet för små vattendrag som ligger i inflytelse-

sfären för Kyro älvs och Vörå ås deltan. Förverkligandet av arbetet har varit möjligt tack vare Ös-

terbottens vatten och miljö rf, Fonden för Kyro Älv samt Europeiska regionala utvecklingsfonden 

(projektet FLISIK), som alla finansierat arbetet. Arbetet har gjorts i samarbete med Närings-, trfik- 

och miljöcentralen i Södra Österbotten, som erbjudit arbetsutrymmen och andra förutsättningar för 

arbetet. 

Syftet är att olika aktörer med hjälp av rapporten ska få en bild av tillståndet i vattendrag 

som inte uppföljts i så hög grad. Utifrån resultaten erhålls referenser om vilka delar av restaurering-

en som borde prioriteras, och resultaten kan i viss mån även tillämpas för större vattendrag.  Målet 

är att kommunerna i regionen utifrån rapporten tillsammans med myndigheterna ska kunna rikta 

nödvändiga fortsatta åtgärder till rätt mål.  

Rapportens struktur är enligt följande: I början finns en kort inledning till små vattendrag 

och faktorer som belastar dem. De speciella vattendragen längs kusten förknippade med landhöj-

ningen, fladorna och glosjöarna, har fått ett eget avsnitt. Dessutom presenteras lagstiftning och re-

staureringsmetoder som gäller små vattendrag. Största delen av arbetet består av att presentera kart-

läggningsresultat för de olika målen. Den sista delen består av en sammanfattning med en kort pre-

sentation av resultaten, där de viktigaste punkterna också lyfts fram. 
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2. Små vattendrag 

Till små vattendrag räknas tjärnar, insjöar, bäckar och källor. Gemensamt för dessa är att de har en 

liten areal och vattenmängd. Till små vattendrag räknas också flador och glosjöar, som är typiska 

för landhöjningsområdet längs kusten. Små vattendrag i naturligt tillstånd bildar en viktig del av 

den finländska naturen. Åtskilliga arter lever i dessa vattendrag, som är mycket viktiga med tanke 

på naturens mångfald. Förutom med tanke på naturens mångfald har små vattendrag i naturligt till-

stånd en viktig roll för hur landskapet formas och ändras. Dessutom har de ett värde för bland annat 

rekreationsfiske och friluftsliv (Jord- och skogsbruksministeriet 1987, enligt Aaltonen mm. 1998: 

204). 

 De största hoten mot små vattendrag är relaterade till förändringar i markanvändningen. I 

synnerhet skogsbruksåtgärder, såsom skogsavverkning, dikningar, nya skogsvägar och muddringar 

har förändrat de små vattendragens tillstånd åt ett sämre håll. Trycket mot vattendragen ökas också 

på grund av att fritidsbosättningen sprider sig till närheten av vattendragen (Aaltonen, mm. 1998: 

204-206). 

 Källor, bäckar och rännilar i naturligt tillstånd har minskat i hela Finland. Situationen är 

speciellt dålig i Södra Finland, där andelen vattendrag i naturligt tillstånd är endast 2 procent. I 

Lappland är situationen bättre (Nyroos, m.fl. 2006). Situationen i Västra Finland torde vara liknan-

de som i Södra Finland, dvs endast få bäckar har förblivit i naturligt tillstånd. 

2.1. Specialvattendrag längs landhöjningskusten - flador och glosjöar 

Flador och glosjöar är små vattendrag längs kusten, som uppkommit till följd av landhöjningen efter 

istiden och är därför ständigt under förändring. Flador och glosjöar förekommer allmänt längs hela 

kusten ända från de innersta delarna av Bottenviken till Finska viken. De utgör habitat för många 

växtarter och fiskar. 

 Uppkomsten av flador förutsätter landhöjning, till följd av vilken en havsvik avsnörs från 

havet. Avsnörningen är en långsam process som är beroende av hur snabbt landhöjningen sker. Av-

snörningen kan försnabbas av ansamlingen av jordmaterial vid havsvikens mynning. Detta sker till 

följd av särskilt kraftiga strömningar och stormar eller av havsisens kraft (Sydänoja, 2008: 7).  

 Till följd av lokala avvikelser i jordmånen och berggrunden kan flador vara flera meter 

djupa, men i allmänhet är de förhållandevis grunda. Flador har med andra ord en ständig förbindelse 

till havet. Bredden på fladans mynning och tröskelns höjd har en betydelse för hur fritt vattnet kan 

strömma mellan fladan och havet. Även vegetationsmängden i mynningsområdet kan inverka på 

hur avstängd en flada är (Munsterhjelm 1997). I takt med att landhöjningen fortsätter bildas till slut 
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en glosjö, som enligt Wistbacka och Snickars (2000) är tydligt avsnörd från havet. En glosjö har 

ofta en förbindelse till havet via en liten bäck. Vattnet i glosjöar består av bräckt vatten, vilket där-

för skiljer dem från vanliga insjöar. Endast under perioder med högt havsvatten kan salt vatten 

strömma till glosjön (Munsterhjelm 1997). 

 Flador och glosjöar samt bäckar som eventuellt finns i anknytning till dem är viktiga både 

med tanke på fiskerihushållning och naturskydd. De kan utgöra de enda lokala lek- och yngelpro-

duktionsområdena för fiskarter som leker på våren. De har också en betydande roll som häcknings- 

och födoområden för fåglar (Wistbacka och Snickars 2000). 

2.2. Hot mot små vattendrag 

Utnyttjandet av vattendragen i Finland har en lång och ingående historia. Vattendragen har utsatts 

för många påfrestningar som påverkat dem djupt. Rinnande vatten, dit även bäckar hör, har bland 

annat rensats, muddrats, dikats, sprängts och kanaliserats. Målet har varit att försnabba och under-

lätta vattenflödet (Eloranta, 2010). I avrinningsområdena har utövandet av skogsbruk, jordbruk och 

torvproduktion varit de största faktorerna som inverkar på vattnets kvalitet. Dessa medför sediment- 

och näringsbelastning, som i sin tur har negativa följder för många vattenorganismer. 

 Kartläggningsområdet för detta arbete utgörs av ett välutnyttjat jord- och skogsbruksområ-

de. Detta framkommer genom att bäckar ofta har rensats eller muddrats i torrläggningssyfte. Dess-

utom har skogsdiken från omgivande avrinningsområden grävts så att de mynnar ut i bäckar och 

insjöar. Ibland har bäckar rensats för att underlätta fiskens vandring, men effekten har oftast varit 

den motsatta. Ett annat problem utgörs av felplacerade vägtrummor, som kan hindra fisken från att 

stiga till sina lekområden (Vägförvaltningen 1999). 

 Kartläggningsområdet ligger i områden med sura alunjordar. Den sura belastningen som 

orsakas av alunjordarna har i tidigare undersökningar konstaterats vara den faktor som mest inver-

kar på försurningen i området (bl.a. Wistbacka och Snickars 2000). I anaeroba förhållanden före-

kommer knappt någon sur belastning. Då jordytan spräcks till exempel genom dikning oxideras 

sulfidavlagringar i jordmånen, vilket frigör metaller och surhet, som i sin tur leds vidare till vatten-

dragen (Happamuuden vesiekologiset vaikutukset <ymparisto. fi...> 2011). Höga metallhalter i vat-

tendrag har förödande konsekvenser för många organismer. I kraftigt sura vattendrag försvagas eller 

till och med förstörs fiskstammarna helt under surhetstopparna. Allvaret av problemen varierar re-

gionalt till och med på samma avsnitt av älven, ån eller bäcken. Bäckar vars avrinningsområde helt 

ligger på sura alunjordar är ofta känsliga för försurning <ymparisto.fi…> 2011). 

Faktorer som hotar fladors och glosjöars naturliga tillstånd har förutom med utövande av 

skogsbruk även ett samband med fritidsbosättning. I kustområden sprider sig fritidsbosättningen till 
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allt större områden, vilket skapar påfrestningar för vattendragen. De mest synliga effekterna orsakas 

av nya stugvägar och muddringar i fladornas deltan för båttrafikens behov. 

2.3. Små vattendrag och lagstiftning 

Bestämmelser om skydd och bevarande av små vattendrag och deras omgivning har inkluderats i 

flera nationella och internationella lagar. I detta sammanhang behandlas sådana som mest berör 

vattendragen i kartläggningsområdet. 

Enligt Vattenlagen är det förbjudet att genomföra alla sådana typer av åtgärder som utgör 

en fara för små rännilars naturliga tillstånd. I § 15 i Vattenlagen förbjuds separat sådana åtgärder 

som utgör ett hot mot högst 10 ha stora fladors eller glosjöars naturliga tillstånd (Vattenlagen 

19.5.1961/264 <finlex.fi…> 2011).  

I lagen om skogsbruk finns bestämmelser enligt vilka närområdet till bäckar och rännilar i 

naturligt tillstånd bör sparas från skogsbruksåtgärder. Till sådana åtgärder räknas bl.a. skogsavverk-

ningar, dikningar, bearbetning av jordytan, muddringar och byggande av skogsvägar (Skogslagen 

12.12.1996/1093 <finlex.fi…> 2011). I praktiken följs denna lag fortfarande på ett mycket varieran-

de sätt och i otillräckligt grad. 

I det vattenskyddsprogram som Statsrådet godkände år 2006 ingår restaurering av vatten-

drag som en väsentlig del (Statsrådets principbeslut om riktlinjer för vattenskydd fram till år 2015 

<ymparisto.fi...> 2009). Även i Europeiska gemenkapens (EG) ramdirektiv för vattenpolitiken 

(2000/60/EG)  föreskrivs att medlemsländerna vid behov genom restaureringar bör förbättra det 

kemiska och ekologiska tillståndet i vattendrag som bearbetats tidigare (EU:s ramdirektiv för vat-

tenpolitiken <ymparisto.fi...> 2007). De vattenvårdsplaner som godkänts av statsrådet innehåller 

också mål för små vattendrag. 

2.4. Restaurering av små vattendrag 

Restaurering av små vattendrag kan indelas i två delområden: arbeten som utförs i själva vattendra-

get samt åtgärder som riktas till avrinningsområdet. Genom åtgärder som utförs i vattendraget strä-

vas efter att mångfaldiga strömningsförhållandena och habitaten i en rensad fåra. Syftet med åtgär-

der i avrinningsområdet är att förbättra vattenkvaliteten. 

I skogsbruksområden kan dikenas belastande effekt minskas med olika konstruktioner. 

Översilningsfält, dikesavbrott och sedimenteringsdammar har konstaterats vara goda metoder. Syf-

tet med dessa är att hindra sediment- och näringsbelastning från att hamna i vattendragen. I jord-

bruksområden bör uppmärksamhet riktas till skyddsremsor och skyddszoner, som hejdar närings-
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ämnen från att rinna ut i vattendraget. Samtidigt ökar de naturens mångfald i fårans omgivning 

(Harjula och Sarvilinna 2003). Rensade fåror skiljer sig från fåror i naturligt tillstånd på många sätt. 

De karakteriseras av dålig vattenkvalitet, sedimentering av botten, en homogen botten, ensidig hyd-

romorfologi och igenväxning. Dessutom kan de lida av torka under sommaren och på grund av bris-

ten på naturliga översvämningar. Dessa problem strävas efter att rättas till genom åtgärder som rik-

tas direkt till fåran.  

Metoderna kan bland annat bestå av att återleda vatten till en gammal fåra, bygga trösklar 

och utskjutande vallar, grus- och stenlägga botten och placera trädstammar i fåran. Målet är att åter-

ställa fårans djup- och breddvariation och att öka flödet - och å andra sidan att hålla tillbaka flödet 

samt skapa skyddsplatser för fiskar. På så sätt strävas efter att göra bäcken/ån till ett mångsidigt 

habitat för flera arter samt att skapa en landskapsmässigt mångsidigare miljö (t.ex. Järvenpää 2003: 

61-71).  

5. Kartläggningsmetoder 

De vattendrag som skulle ingå i kartläggningen valdes ungefär enligt de anvisningar som fastställts 

av arbetsgruppen för Kyro älv. Ett noggrannare val av mål skedde utifrån en kartografisk gransk-

ning. De bäckar som skulle ingå i kartläggningen valdes ut för att de hade ett tydligt källvattendrag 

och att de kunde urskiljas tydligt på kartan. Även Wistbackas och Snickars (2000) arbete utnyttja-

des vid skaffande av bakgrundsuppgifter. I denna rapport består största delen av målen av bäckar, 

men en del av undersökningen bestod också av att inventera flador, glosjöar och två större åar.  

 En betydande del av arbetet bestod av att inventera vattendrag ute i terrängen. För bäckar-

nas del fanns tillgång till en blankett för inventering av bäckar som utvecklats av projektet Rinnan-

de vatten och Västra Finlands miljöcentral. Blanketten används i något reviderad form i hela landet 

(BILAGA 1). Med hjälp av blanketten bedömdes bäckens egenskaper från vegetation och botten-

kvalitet till vattenföring och fårans djup- och breddvariation. Det viktigaste var att utreda bäckens 

naturliga tillstånd, påfrestningar på bäcken och eventuella iståndsättningsbehov. Samma blankett 

användes också vid inventering av åar. I praktiken gjordes inventeringen genom att vandra från den 

ena ändan av vattendraget till det andra, vilket gav en så täckande uppfattning som möjligt. 

 Det fanns inte tillgång till någon blankett för inventering av glosjöar och flador, utan en 

sådan utarbetades separat för detta arbete (BILAGA 2). Vad gäller flador utgörs det viktigaste målet 

för utredningen av det naturliga tillståndet i fladornas deltan, med andra ord om de är muddrade 

eller inte. Andra intressanta mål var strandzonens tillstånd, övriga belastning samt vegetation. För-

handsgranskningen skedde med hjälp av kartor, varefter ett terrängbesök gjordes till varje mål. 
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Utöver noggranna anteckningar av observationerna var fotografering en väsentlig metod. 

Det strävades efter att fotografera varje mål så att fotografierna skulle ge en allmän bild av vatten-

draget. I beskrivningen beaktades också eventuella specialobjekt såsom dammar eller andra vand-

ringshinder. 

Vattenprover togs ur varje bäck/å som sedan skickades till laboratoriet vid Närings-, trafik- 

och miljöcentralen i Södra Österbotten. Vid laboratoriet analyserades pH-värde, som vid behov 

jämfördes med motsvarande resultat i Hertta-databasen. Ur Hertta erhölls också andra uppgifter om 

vattenkvalitet. Tidigare resultat fanns inte tillgängliga för alla mål. Utöver uppgifter om vattenkvali-

tet utnyttjades Hertta-systemet också för eventuella utredningar av vattendragsarbeten. pH-

resultaten har presenterats både enligt mål och som en sammanställning i bilaga 3. 

6. Kartläggningsområden och resultat 

Kartläggningsområdena ligger i områden inom Korsholms och Vörå kommuner (karta 1). Under-

sökningsområdet har indelats i 4 större områden. Dessa är Maxmo skärgård, Iskmo-Jungsund, 

Petsmo-Hankmo samt Kvevlax-Kuni. Det är frågan om ett vidsträckt område med många små vat-

tendrag, vilket beror på bland annat den splittrade jordmånen och landhöjningen. Vid valen av mål 

var det nödvändigt att överväga vilka vattendrag som ska tas med, och många potentiella vattendrag 

förblev utanför denna undersökning.  

Den totala mängden enskilda vattendragsobjekt som presenteras här är 28 st. Den totala 

mängden består av 19 bäckar, 7 flador och 2 större fåror. Platserna presenteras i huvudsak i den 

ordning som de besöktes. Alla objekt har inte sina egna kapitel, utan flera vattendrag kan ingå i ett 

och samma kapitel. Varje plats som besökts är dock markerad på kartor som presenteras i detta ar-

bete.  

 I anknytning till kapitlen finns rikligt med bilder, men bilder finns inte på exakt varje mål. 

Vid behov fås mera bilder av undertecknad eller från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra 

Österbotten. I presentationerna granskas inte samma aspekter, utan endast de viktigaste observatio-

nerna och problemen, såsom vandringshinder, nämns. Bilderna är numrerade i löpande ordning och 

siffrorna på kartorna markerar den plats där bilden tagits. Eventuella specialmål och iståndsätt-

ningskonstruktioner har markerats på kartorna. Dessa uppgifter kompletteras vid behov i textavsnit-

ten.  
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Karta 1. Områden i Korsholm och Vörå som kartlagts i arbetet. Med numren hänvisas till varje kar-

tas egen nummer (Olli-Matti Kärnä 22.7.2011). 
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6.1. Maxmo skärgård 

6.1.1 Ormöbrunnen  

 

 

Karta 2. Ormöbrunnen och dess avrinningsområde (Olli-Matti Kärnä 21.7.2011). 

 
Tabell 1. Uppgifter om pH och temperatur i Ormöbrunnen (Kärnä 18.8.2011). 

Ormöbrunnen pH Temperatur (°C) 

6.6.2011  7,20 16,8 

 

Plats för fotografering 
 

Möjlig bottendamm/strömkoncentratorer 
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Ormöbrunnen är en medelstor flada som var en glosjö ännu på 1970-talet (Wistbacka och Snickars 

2000). Vattenytan sänktes genom rensning av avloppsfåran, varefter glosjön återgick till att vara en 

flada. Ormöbrunnen belastas av några skogsdiken samt av åkerområden på det överliggande områ-

det. Sjön påverkas av källor. 

Den bäck som mynnar ut ur sjön har med andra ord rensats på hela dess längd. Den övre 

delen är mycket bred med en maximibredd på cirka 8 meter. Fram mot vägen smalnar den av något. 

Djupet varierade från 20 cm till 1 meter. Kartan påvisar att fåran är väldigt rak. Denna egenskap 

framhävdes under terrängobservationerna. Fåran har just inga krokar med undantag av den del som 

finns i närheten av vägen. I närheten av vägen har fåran rensats genom sprängning. Bottenstrukturen 

är huvudsakligen homogen och täckt med finkornig detritus. 

Lommar trivs i Ormöbrunnen, vilket också kunde konstateras under terrängbesöket. I 

bäcken finns flera mörtfiskyngel och även några braxar. Två nya skogsdiken har nyligen grävts 

fram till bäcken och i anknytning till dessa finns små sedimenteringsbassänger för att stoppa belast-

ningen av finsediment. 

 
Bild 1. Övre loppet av Ormöbrunnens utloppsfåra (Mika Sivil 6.6.2011). 
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Genom att höja vattenytan i Ormöbrunnen med 1-2 meter kunde den återställas till glosjö. Höjning-

en kunde genomföras genom att bygga bottendammar. Det kunde vara möjligt att bygga till och 

med två dammar, och den övre dammen skulle då placeras vid fårans övre del och den nedre en bit 

från vägen vid punkt (karta 2), där såväl bottenmaterialet som rensningsmassorna består av grövre 

morän och stenblock. I närheten av den nedre dammen kunde på så sätt skapas en forsliknande mil-

jö.  

Kontholmsbrunnen – Ormöbrunnen 

Området ovanför Ormöbrunnen består av Kontholmsbrunnen, en annan tjärn, en fåra mellan dessa 

vattendrag samt ett dike som mynnar ut i Ormöbrunnen. I avrinningsområdet finns åkrar som är i 

aktivt bruk och från dessa har diken grävts till vattendraget.  

 Kontholmsbrunnens utloppsfåra har nästan vuxit igen och den strömmar över våtmark 

längs hela längden. Vid kartläggningstidpunkten var vattenståndet lågt. Det är osannolikt att någon 

fisk kan stiga uppför fåran. Fårans omgivning består av sankmark och därför var det inte möjligt att 

göra observationer längs hela fåran. Diket är enformigt och igenslammat.  

 Början av det dike som mynnar ut ur den nedre tjärnen ser ut att vara i naturligt tillstånd 

tills den förenas med ett dräneringsdike från en intilliggande åker (bild 2). Därefter har diket grävts 

på konstgjord väg ända fram till Ormöbrunnen. Längs vägen finns en brotrumma som dock inte 

verkade utgöra något vandringshinder för fiskar.  

 
Bild 2. En del av diket som mynnar ut ur Kontholmsbrunnen (Olli-Matti Kärnä 27.6.2011). 
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6.1.2. Kolvikträsk – Skottasviken 

 

Karta 3. Kolvikträsk – Björkskatan – Skottasviken (Olli-Matti Kärnä 27.7.2011). 

Tabell 2. Uppgifter om pH och temperatur i Kolvikträskets utloppsfåra (Kärnä 18.8.2011). 

Kolvikträskets utloppsfåra pH Temperatur (°C) 

25.7.2011 6,3 15,4 

25.7.2011 (Björkskatans ut-

loppsbäck). 

6,7 20,9 

Plats för fotografering 
 
Möjlig bottendamm 



14 

 

 

Objektet omfattar Kolvikträsket på den norra sidan av Oxkangar, Björkskatans glosjö, en bäck som 

förenar dessa samt en fåra som rinner från Björkskatan till Skottasviken. Kolvikträsket är ett litet 

träsk, vid vars strand det finns ett par sommarstugor. Vid Björkskatans strand finns en sommarstu-

ga. Några skogsdiken mynnar ut i sjön, men under terrängbesöket observerades ingen annan belast-

ning.  

Den bäck som mynnar ut ur Kolvikträsket har en liten vattenmängd och dess övre del är 

myrliknande och täckt av rikligt med missne (bild 3). Bäcken blir djupare efter den första vägtrum-

man där den också har rensats. Även den övre delen har rensats i något skede eftersom det ligger 

gamla rensningsmassor på strandvallen. Efter att bäcken strömmat under Oxkangarvägen fortsätter 

den i mitten av ett gammalt hygge och bredden varierar från 0,2 till 4 meter. Det muddrade avsnittet 

slutar strax före Björkskatans glosjö. I själva fåran observerades ingen fisk, men i Björkskatan fanns 

flera gäddor. I fåran växer rikligt med missne och en del svärdslilja.  

 
Bild 3. Kolvikträsk bäck (Olli-Matti Kärnä 8.6.2011). 
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Bild 4. Kolvikträsk bäckutlopp (Olli-Matti Kärnä 8.6.2011). 

 

Den bäck som mynnar ut ur Kolvikträsket kunde försiktigt rensas på de platser där igenväxningen 

är som värst. Åtminstone vegetationen i deltaområdet borde gallras (figur 4). Å andra sidan kunde 

grova åtgärder i fåran medföra nya problem, till exempel kunde sediment hamna i Björkskatan. I sin 

nuvarande form är fåran så liten att fiskar som leker på våren knappast kan stiga uppför den. Fiskar-

nas resa avbryts senast vid vägtrumman vid Oxkangarvägen eftersom den är placerad för högt.  

 Mellan Björkskatan och Skottasviken har fåran rensats senast för 1 - 2 år sedan. Detta har 

troligtvis lett till att vattenytan sjunkit i Björkskatan. Massorna har hopats alldeles intill fåran (bild 

5). Dessa arbeten nämns inte i Hertta-systemet. Det vore på sin plats att iståndsätta den rensade få-

ran. I synnerhet kunde det grova material som muddrats ur det övre loppet av fåran användas till att 

bygga en bottendamm eller avfasningar i fåran (bild 5). Dammens storlek borde anpassas så att vat-

tenytan i Björkskatan skulle stiga nära den ursprungliga. 
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Bild 5. Övre loppet av bäcken som mynnar ut ur Björkskatan samt spår av rensningsarbeten (Olli-

Matti Kärnä 8.6.2011). 

 

6.1.3. Marabäcken 

Marabäcken ligger i Kaitsor by i Vörå kommun. Den mynnar ut ur Djupvattenträsket och rinner ut i 

Vörå å. Bäcken strömmar genom åkerområden så gott som längs hela dess längd och hela bäcken 

har muddrats. Egentligen kunde bäcken snarare kallas ett dike. Muddringarna framträder i de myck-

et branta och höga strandvallarna, i synnerhet mot det nedre loppet. Vattenflödet varierade mellan 

de olika avsnitten, men var i huvudsak svagt. I avrinningsområden finns flera jordbruk, fritidsbostä-

der och fast bosättning. 

I diket finns två brotrummor före Österövägen. Den övre trumman bildade åtminstone vid 

kartläggningstidpunkten ett eventuellt vandringshinder för fiskar. Den nedre trumman har en diffus 

struktur (bild 6) och det är oklart hur pass väl vatten kan strömma genom den. Strax före vägen på 

dikets västra strand finns ett utloppsrör till en slamavskiljare eller motsvarande, som såg ut att med-

föra en tydlig belastning för vattendraget. Av de diken som ligger nedanför vägen var det enas flöde 

och den medföljande sedimentmängden betydande.  



17 

 

Ur Marabäcken togs två pH-prov, det ena vid väg 723 och det andra i närheten av deltat. pH-värdet 

på 4,8 för det prov som togs vid deltat talar för en tydlig surhet, som möjligtvis har sin förklaring i 

de diken som rinner ut i bäcken. Värdena varierar, i det övre loppet är pH-värdet 6,1. Proverna togs 

dock vid olika tidpunkter och kan därför inte anses vara helt jämförbara. 

 Det finns ett behov av en noggrannare utredning av faktorer som belastar diket. I synner-

het den observerade brunnen borde undersökas närmare och vattenkvaliteten borde uppföljas. Även 

skyddsremsornas bredd borde ökas betydligt från nuläget.  

 
Karta 4. Marabäcken (Olli-Matti Kärnä 27.7.2011). 

Plats för fotografering 
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Bild 6. Bro i Marabäckens övre lopp (Olli-Matti Kärnä 13.6.2011). 

 

 

 
Bild 7. Marabäckens mellersta lopp (Olli-Matti Kärnä 13.6.2011). 
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6.1.4. Norrvikträsken 

 

Karta 5. Norrvikträsken och bäck som mynnar ut ur vattendraget. Kanjonliknande områden har 

markerats på kartan med svart (Olli-Matti Kärnä 27.7.2011). 

Tabell 3. Uppgifter om pH och temperatur i Norrvikträskets utloppsbäck (Kärnä 18.8.2011). 

Norrvikträskens utloppsbäck pH Temperatur (°C) 

4.6.2009 6,2 15,0 

20.6.2011 6,0 15,2 

Plats för fotografering 
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Den bäck som mynnar ut i Norrfjärden har sin början i Norrvikträsken, som ligger i Vörå kommun 

några kilometer från Maxmo byacentrum. Norrvikträsken är en källpåverkad insjö, som inte utsätts 

för någon större belastning med undantag av några skogsdiken. 

 Norrvikträskens bäck har rensats och ställvis också muddrats. Bäcken täcks av rikligt med 

vegetation med undantag av de kanjonliknande avsnitten i bäckens övre och nedre lopp (bild 9 och 

10). På dessa ställen avviker också bottenmaterialet från lerbotten i den övriga bäcken, och består 

här av sand och stenar. Bäcken strömmar till största delen genom hyggen och skuggas därför endast 

till en liten del. I området vid det övre loppet sträcker sig det några år gamla hygget alldeles intill 

bäcken. I slutändan strömmar bäcken på nytt i en kanjonliknande miljö. Längs detta avsnitt är också 

vattenföringsförhållandena mångsidiga. De ovan nämnda kanjonliknande avsnitten ser ut att vara 

närmare naturligt tillstånd. Bäckens botten är tydligt igenslammad med undantag av platser där flö-

det är större. Deltat är täckt av rikligt med vegetation, vilket utgör ett problem med tanke på fiskar-

nas vandring (bild 8).  

Den minsta åtgärden som borde genomföras är att röja vegetation i deltat och även 

från de mest täppta platserna. Samtidigt kunde de värst igenslammade avsnitten försiktigt öppnas. 

 
Bild 8. Utloppet vid Norrträskens bäck (Olli-Matti Kärnä 20.6.2011). 
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Bild 9 och 10. Kanjonliknande avsnitt längs Norrvikträskens bäck (Olli-Matti Kärnä 20.6.2011). 

 

6.1.5. Bredkastet – Övrekastet – Strömkastet 

Området ligger i Vörå kommun, delvis i ett område som tidigare var Maxmo kommun. Den närmas-

te byn Teugmo ligger i områdets västra kant. I det vidsträckta avrinningsområdet finns endast lite 

bosättning och även sommarbostäderna koncentreras till kusten. Undersökningsområdet omfattar 

flera olika stora insjöar och tjärnar, som har förbindelse med varandra via ett nätverk av diken och 

bäckar. De största insjöarna är Bredkastet, Strömkastet och Övrekastet. Näsen mellan vattendragen 

består av myrar, våtmarker och moränmoar. Kartläggningsområdet har indelats i bäckar som myn-

nar ut i Bredkasten och det avsnitt som mynnar ut i havet från Bredkastet. Bredkastet har åtminsto-

ne varit ett viktigt lekområde för fisk. 

Vikesträsket – Bredkastet 

Den icke namngivna bäcken har sin början invid Teugmovägen. Bäcken är rensad och strömmar 

genom varierande marker till den västra kanten av Bredkastet vid den norra ändan av sjön. Det övre 

loppet ligger i ett myrliknande område, där bäcken ställvis är över 5 meter bred, men förblir å andra 

sidan grund (max. 0,8 m) (bild 11). Vattenföringen i avsnittet är mycket litet och ställvis står vattnet 

till och med helt stilla. Efter att ha strömmat under en skogsväg ökar vattenföringen och grävda 

skogsdiken förenas med bäcken. I bäckens mellersta lopp är vattenföringen tydligt starkare och 
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bäcken slingrar sig mera (bild 12). I det mellersta loppet är rensningsmassorna även tydligt synliga 

på bäckens strandvallar. Det nedre loppet före sjön är igen bredare med ett långsammare flöde. Den 

rikliga vegetationen i det nedre loppet kan utgöra ett hinder för fiskars vandring högre än till Bred-

kastet eftersom inga fiskar observerades vid kartläggningen.  

 

Karta 6. Bredkastet, Övrekastet, Strömkastet och Stora Timmerholm (Olli-Matti Kärnä 4.8.2011). 

Plats för fotografering 
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Tabell 4. Uppgifter om pH och temperatur i Bredkastet (Kärnä 18.8.2011). 

Bredkastet pH Temperatur (°C) 

16.2.1986 (sjö) 5,5 - 

25.7.2011 (bäck) 6,5 17,4 

 

 
Bild 11. Övre loppet av den bäck som mynnar ut ur Vikesträsket (Olli-Matti Kärnä 28.6.2011). 

 

 
Bild 12. Mellersta loppet av Vikesträsket-bäcken (Olli-Matti Kärnä 28.6.2011). 
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Övrekastet – Bredkastet 

Dessa insjöar är förenade med varandra via en kort (183 m) bäck. Bäcken är väldigt anspråkslös till 

storleken och den genomsnittliga bredden är cirka 3 meter och djupet 0,25 meter. Under terrängbe-

söket var vattenföringen så gott som obefintlig. Vattnet hade en mörkbrun färg med ett tydligt lager 

av finsediment på ytan (bild 13). Bäcken håller sannolikt på att växa igen och täcktes också av ett 

rikligt lager av vegetation. Fiskarnas vandring till Övrekastet skulle åtminstone kräva att fåran öpp-

nas genom att störande vegetation avlägsnas och att bäcken kanske rensas försiktigt. Intilliggande 

skogsdiken borde förbli oförändrade för att hejda ett surt flöde. 

 
Bild 13. Mellersta loppet av bäcken mellan Övrekastet och Bredkastet (Olli-Matti Kärnä 28.6.2011). 

 

Bredkastet – Timmerholmsviken 

Så sent som på 1960-talet strömmade vattnet i Bredkastet via Strömkastet och en liten glosjö till 

Bokroken. För att torrlägga mark har vattenytan i Bredkastet dock sänkts genom att gräva en ny 

bäck direkt till Timmerholmsviken (Wistbacka och Snickars 2000: 170). 

 Kartläggningen riktades med andra ord till den nya fåran. Bäcken är 635 m lång och den 

strömmar till största delen på en torr moränmo. I det mellersta loppet ligger ett våtare område där 

även flödet är lugnare. I det övre och nedre loppet är flödet också ställvis strömdragsliknande (bild 
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15). Fåran varierar också mycket mera på en kort sträcka än i någon annan bäck i området. Fallet är 

enligt kartan cirka 1 meter.  

Det är inte vettigt eller ekonomiskt att återföra flödet till den gamla rutten och därför lönar 

det sig att i stället förbättra tillståndet i den grävda fåran. Iståndsättning av bäcken med hjälp av 

stenläggning, bottendammar och utskjutande vallar borde utredas noggrannare. Arbetet kunde vid 

behov genomföras utan hjälp av maskiner, och kunde lätt förverkligas eftersom rensningsmassorna 

ligger alldeles i närheten av fåran. Restaureringen skulle också gynna bottendjur och fiskar. Detta 

skulle ha en landskapsmässig betydelse i och med att de höga strandvallarna skulle bli lägre. Samti-

digt skulle det bli lättare att röra sig i området. Strandvegetationen borde ockå ökas på sådana plat-

ser där hyggen sträcker sig ända fram till bäcken. 

 

Bild 14. Startpunkten för Bredkastets bäck (Olli-Matti Kärnä 21.6.2011). 
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Bild 15. Nedre loppet av Bredkastets muddrade bäck (Olli-Matti Kärnä 21.6.2011). 

 

 

Bild 16. Deltat vid Bredkastets bäck (Olli-Matti Kärnä 21.6.2011). 

 



27 

 

Strömkastet – Bredkastet 

Strömkastets avrinningsområde har sparats från de värsta skogsbruksåtgärderna. Inte ett enda dike 

mynnar ut i insjön, troligtvis för att den omges av torr moränmark. På insjöns norra strand finns ett 

gammalt kalhygge som sträcker sig nästan ända fram till stranden. 

 Såsom det konstaterats ovan, strömmade vattnet från Bredkastet tidigare ut i havet via 

Strömkastet. Nuförtiden är situationen den motsatta. Bäcken har medan den var i naturligt tillstånd 

troligtvis strömmat genom omgivande tjärnar, men fårans läge har senare flyttats så att den går ge-

nom det torrare området. Syftet har antagligen varit att förbättra och påskynda utflödet. Det grävda 

diket är homogent till alla egenskaper och mycket rakt. Under terrängbesöket var vattenföringen 

liten. Styrningen av vattenföringen via tjärnarna och våtmarken kunde undersökas. 

Fladan intill Stora Timmerholm  

Fladan ligger på den västra sidan av Stora Timmerholm. Fladan är i naturligt tillstånd, liten och för-

hållandevis karg. Mängden vattenvegetation är liten. Strandzonen består i huvudsak av gräsmark 

och skogen bakom zonen av blandskog. Fladans utloppsöppning är stenig och har inte muddrats. På 

Stora Timmerholms sida finns ny sommarbosättning alldeles intill deltat. Fladan är ett skyddat vat-

tendrag enligt vad som föreskrivs i § 15 i vattenlagen. 

 

Bild 17. Flada intill Stora Timmerholm (Olli-Matti Kärnä 21.6.2011). 
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6.1.6. Österö 

 

Karta 7. Vattendrag som kartläggs i Österö (Olli-Matti Kärnä 4.8.2011). 

 
Tabell 5. Uppgifter om pH- och temperatur i Storträsket (Kärnä 18.8.2011). 

Storträsket pH Temperatur (°C) 

14.5.1985 4,2 4,9 

25.7.2011 5,1 15,4 

Plats för fotografering 
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Stora Fallträsket och Lilla Fallträsket 

I den norra ändan av Österö finns två glosjöar. Sjöarna ligger relativt nära varandra och förenas av 

en bäck som dock inte är markerad på kartan.  

 Glosjöarna har bevarats i naturligt tillstånd och de utsätts inte för särskilda belastningar 

från avrinningsområdet. På Stora Fallträskets stränder syns gamla hyggen och ett par gamla skogs-

diken mynnar ut i träsket. Däremot är Lilla Fallträskets strandzon välbevarad. Dess östra strand be-

står av en talldominerad barrskog där inga hyggen gjorts, på samma sätt som i den södra ändan (bild 

18). Näset mellan träsken består i sin helhet av ohuggen barrskog. På Lilla Fallträskets västra strand 

finns yngre tallskog och plantbestånd. Troligtvis har hyggen utförts i skogen på 1990-talet.  

Bäcken mellan glosjöarna är orensad och i naturligt tillstånd (bild 19). Denna bäck har inte 

markerats på kartan eftersom den är så liten. Bäcken var torr även under terrängbesöket, men det 

kunde tydligt märkas att den tidvis innehåller vatten. Vid vägen finns en brotrumma som dock inte 

utgör något vandringshinder. Eventuella naturliga vandringshinder såsom fall var svåra att uppskat-

ta eftersom fåran var torr. Sådana såg dock inte ut att finnas. 

 Lilla Fallträskets bäck är på samma sätt orensad ända fram till havet och var också torr 

med undantag av dess allra översta del. I denna bäck kan det också finnas stora fall som bildar 

vandringshinder. Ett tunt rör har också dragits till sjön längs fåran, antagligen för upptagning av 

vatten. 

I den övre delen av båda fårorna kunde man försiktigt gräva med spade för att öka vatten-

föringen även under sommaren utan att sjöarnas vattenyta skulle sjunka märkbart.  

 

Bild 18. Lilla Fallträsket (Olli-Matti Kärnä 29.6.2011). 
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Bild 19. Bäcken mellan Stora och Lilla Fallträsket (Olli-Matti Kärnä 29.6.2011). 

 

Storträsket – Lillträsket 

Den bäck som mynnar ut ur Storträsket har dämmats upp alldeles i den övre ändan. Den gamla få-

ran är på grund av detta synlig endast på vissa ställen. Under terrängbesöket var den övre delen av 

fåran torr och det såg ut som om det skulle finnas vatten i avsnittet endast i samband med att snön 

smälter på våren. Från Storträskets östra kant förenas ett grävt myrdike med bäcken. Diket förde en 

liten mängd vatten till den gamla bäckfåran. Av den ursprungliga fåran finns cirka 30 m kvar, varef-

ter den blir till en rensad fåra och ett annat skogsdike förenas med den. Efter detta fortsätter fåran i 

rensad form ända fram till Verkviken. Även den bäck som börjar i Lillträsket är rensad och vatten-

mängden från denna bäck var liten vid terrängbesöket.  

Vattnet i bäcken var grumligt och vattenföringen liten. Vattenytans bredd var som högst 1 

meter (med undantag av två bredare myrtjärnar i den övre ändan). Bäcken är dessutom grund med 

ett maximidjup på en halv meter. Brotrumman vid den stugväg som leder till Mossasholmen har 

placerats för högt med tanke på fiskars vandring.  

 I sitt nuvarande skick kan fiskar inte stiga längs bäcken till Storträsket. Situationen försvå-

ras av det pH-värde på endast 5,1 som uppmätts i bäcken (näst lägsta värdet i denna kartläggning). 
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För att förbättra situationen krävs att vattenkvaliteten höjs, att diken täpps igen och att den gamla 

fåran återställs maskinellt.  

 

Bild 20. Storträsket - bäckens gamla fåra och det grävda diket (Olli-Matti Kärnä 29.6.2011). 

 

 

Bild 21. Storträsket - nedre loppet av bäcken (Olli-Matti Kärnä 29.6.2011). 
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Verkviken (flada) 

Enligt vattenlagen skyddad flada, vid vars stränder det växer rikligt med vass. Vassen bildar ställvis 

en tiotals meter bred remsa på stränderna. Mynningen har inte muddrats. Vattnet från Storträsket 

mynnar ut i den innersta delen av fladan. 

 

Nörrsund (flada) 

Denna flada ligger i det nordöstra hörnet av Österö mellan Mossasholmen och Björnskatan. Nörr-

sunds stränder är förhållandevis höga. På grund av de branta stränderna saknas gräsväxter. Det fö-

rekommer till exempel endast litet vass. Den dominerande vegetationen vid fladans stränder är barr-

skog, som speciellt på den östra stranden är förhållandevis gammal. Den västra stranden består av 

mera behandlad ekonomiskogstyp och där finns mycket fritidsbosättning. Fladans steniga mynning 

har rensats genom att avlägsna de största stenarna (bild 21). Vid mynningens stränder finns gamla 

havtornsbuskar. Nörrsund är en typ av genomflödesflada och i den södra ändan finns en utlopps-

öppning. Vid tidpunkten för kartläggningen strömmade vattnet från söder mot norr. 

 

 

Bild 21. Nörrsunds rensade mynning (Olli-Matti Kärnä 29.6.2011). 
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6.2. Iskmo – Jungsund 

6.2.1 Iskmo sund  

 

Karta 8. Iskmo sunds område (bild 22-26) (Olli-Matti Kärnä 8.8.2011). 

Tabell 6. Uppgifter om pH och temperatur i Iskmo sund (Kärnä 18.8.2011). 

Iskmo sund pH Temperatur (°C) 

13.4.1994 6,0 3,4 

26.7.2011 7,1 22,5 

26.7.2011 (Hyttfladan) 6,6 22,5 

 

Plats för fotografering 
 

Möjlig bottendamm/strömkoncentratorer 
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Flada - glosjö - sjöhelheten vid Iskmo sund består av Skatasund, Strömsund, Vekasund, Iskmo 

sund, Pantsarholmsund och Hyttfladan. Hyttfladan är en flada. De andra är glosjöar. I avrinnings-

området förekommer många mänskliga aktiviteter såsom jordbruk och skogsbruk. Enligt Wistbacka 

och Snickars (2000) är Iskmo sund ett mycket viktigt lekområde för många fiskarter.  

 Under terrängbesöket riktades mest uppmärksamhet till fårorna mellan vattendragen och 

deras naturliga tillstånd. Samtidigt granskades i viss mån faktorer som belastar sjöarna och fladan, 

om sådana faktorer observerades.  

 De överst liggande områdena Skatasund, Strömsund och Vekasund samt deras avrinnings-

områden motsvarar mest naturligt tillstånd. Inga särskilt belastande skogsdiken mynnar ut i sjöarna. 

Det förekommer inte heller lika mycket jordbruk som längre ner vid Iskmo sunds stränder. Sjöarna 

har förbindelse till varandra via korta fåror som alla är orensade. I synnerhet den bäck som förenar 

Strömsund med Vekasund är i fint skick med sina stenar och sitt bottengrus (bild 22). I bäcken ob-

serverades också flera cirka 10 cm långa gäddyngel och åtskilliga grodyngel som vandrade ned-

ströms. 

 

 

Bild 22. Bäcken som förenar Strömsund och Vekasund (Olli-Matti Kärnä 4.7.2011). 

 

Iskmo sund har förbindelse med Pantsarholmen via ett rensat sund (4-5 meter brett). Under den bro 

som går över sundet fanns flera gäddyngel. Vid denna plats kunde eventuellt stenar och grus läggas 
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till för att öka den hydromorfologiska mångfalden och skyddsplatser för fiskar (bild 23). Vattenytan 

i Iskmo sund regleras med en damm i den övre ändan av Pantsarholmen. I dammen finns en ränna 

för vandrande fiskar (bild 24). Dammen har reparerats i slutet av 1990-talet, men det finns ett behov 

av att kontrollera dammens skick och försäkra sig om fiskarnas möjligheter att stiga upp för sundet 

under de närmaste åren. Å andra sidan kunde dammen ersättas med flera bottendammar, vilket skul-

le öka variationen i fåran på den nedre sidan om dammen.  

Fåran från Pantsarholmen ända fram till Hyttfladan är en liknande bred och rensad fåra 

med endast liten variation (bild 25). Rensningsmassorna har hopats intill fåran och av denna anled-

ning vore iståndsättningsåtgärder lätta att utföra. 

Hyttfladan är en liten (1 ha) och grund flada. Alskatsvägens bro går över mynningen (bild 

26). Den dominerande växten är vass, som breder ut sig till en tiotals meter bred zon längs stränder-

na. På stränderna finns ett par sommarstugor. 

Enligt vattenproverna är pH-värdena i vattendraget bättre än på 90-talet. Då var de uppmät-

ta värdena i Hyttfladan 4.9–5.5. Nu under sommaren var värdet 6,6. För att få rätt uppgifter om vat-

tenkvaliteteten borde vattenprover tas även i fortsättningen och i synnerhet på våren då surhetstop-

par är vanliga och kritiska med tanke på fiskar. 

 

Bild 23. Bron över Iskmo sund (Olli-Matti Kärnä 4.7.2011). 
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Bild 24. Damm i Pantsarholmen (Olli-Matti Kärnä 4.7.2011). 

 

 

Bild 25. Pantsarholmen (Olli-Matti Kärnä 4.7.2011). 
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Bild 26. Hyttfladan (Olli-Matti Kärnä 4.7.2011). 

 

6.2.2. Svartströmmen – Hästängsfladan - Björnhällfladan – Nyverkosfladan 

Området är beläget cirka 2,5 km norr om Iskmo. Svartströmmen och Nyverkosfladan är flador. Häs-

tängsfladan och Björnhällsfladan är i sin tur glosjöar som har förbindelse till de ovan nämnda fla-

dorna via en bäck. Alla dessa vattendrag torde vara skyddade enligt § 15a i vattenlagen. 

Vegetationen i Hästängsfladan består främst av vass, starr och näckros. Det finns inga 

byggnader på stränderna, men några skogsdiken mynnar ut i sjön. En bäck startar från den norra 

delen av Hästängsfladan, strömmar genom en moränmo och mynnar ut på den västra sidan av 

Svartströmmen. Bäcken är annars i naturligt tillstånd, men de största stenarna i dess övre del har 

tagits upp på stränderna (bild 27). Bäcken korsas dessutom av en stugväg som byggts år 2011. Un-

der inventeringstidpunkten var vattenföringen i bäcken mycket liten och det kan antas att bäcken 

kan vara helt torr under en del somrar. Bäcken fungerar antagligen som vandringsled för fiskar ef-

tersom en abborre observerades. 
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Karta 9. Svartströmmen, Hästangsfladan, Björnhällfladan och Nyverkosfladan. (Olli-Matti Kärnä 

9.8.2011). 

Tabell 7. Uppgifter om pH temperatur i områdets bäckar (Kärnä 18.8.2011). 

 pH Temperatur (°C) 

26.7.2011 (Hästängsfladan) 6,5 20,0 

26.7.2011 (Björnhällfladan) 6,1 18,5 

 

 

 

Plats för fotografering 
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Den bäck som mynnar ut ur Björnhällsfladan är cirka 200 meter lång, i genomsnitt 0,3 meter bred 

och 0,15 meter djup. Den strömmar genom en granskog och innehåller förhållandevis mycket trä-

material. Då hälften av bäcken längd passerats finns några högre vattenfall som möjligtvis utgör 

vandringshinder åtminstone under perioder med låg vattenföring. Vassvegetationen i mynningen är 

mycket tät. I den nedre delen av bäcken finns ett par högre trösklar som kan utgöra vandringshinder, 

åtminstone under lågvatten. Dessutom kunde vegetationen i deltat gallras för att underlätta fiskarnas 

vandring (bild 28). 

Svartströmmen är en liten flada som sparats från muddringar (bild 29). Strandvegetationen 

består främst av vass och gräs. I den innersta delen av fladan förekom rikligt med näckros. Strand-

skogen såg ut att vara orörd med undantag av området kring mynningen, vid vars södra strand det 

ligger ett par sommarstugor. 

 På Nyverkosfladans stränder består den dominerande vegetationen av vass, som är tät i den 

innersta delen av fladan. Strandskogen består av alar och bakom den av granskog. Mynningen är 

stenig och orensad. På stränderna finns några sommarstugor. 

 

 

Bild 27. Hästängsfladans utloppsbäck (Olli-Matti Kärnä 20.7.2011). 
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Bild 28. Mynningen till Björnhällsfladans utloppsbäck (Olli-Matti Kärnä 20.7.2011). 

 

 

Bild 29. Svartströmmen (Olli-Matti Kärnä 20.7.2011). 



41 

 

6.2.3. Karperöströmmen 

 

Karta 10. Karperöströmmen (Olli-Matti Kärnä 9.8.2011). 

Tabell 8. Uppgifter om pH- och temperatur i Karperöströmmen (Kärnä 18.8.2011). 

Karperöströmmen  pH Temperatur (°C) 

6.5.1996 (utgående) 4,6 2,8 

26.7.2011 (Slumpvik) 6,8 23,1 

 

Plats för fotografering 
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 Karperöfjärden är den största insjön i Korsholm. Vattnet från Karperöfjärden rinner ut i Karperö-

strömmen och vidare till Slumpskatan och havet. 

 Karperöströmmen var i naturligt tillstånd ännu på 1970-talet, då Kalvholmsfladan och 

Vraknäsfladan fanns med i vattendraget. I slutet av Karperöströmmen, vid Slumpvik, fanns dessut-

om ett forsavsnitt. I slutet av 1970-talet muddrades hela bäcken, Kalvholmsfladan torrlades och 

Vraknäsfladans areal halverades. Samtidigt uppdämdes Karperöfjärden. Allt detta hade stor inver-

kan på vegetationen, vattenkvaliteten och fiskbeståndet (Wistbacka och Snickars 2000: 186-187). 

Karperöfjärden har varit mål för många undersökningar, men den bäck som mynnar ut ur sjön har 

inte uppmärksammats lika mycket. 

Karperöfjärdens damm som finns alldeles vid sjöns mynning reglerar vattenströmmen till 

Karperöströmmen. I anknytning till dammen finns en fiskväg vars högsta tröskel dock är så hög att 

det är osannolikt att fiskar ska kunna passera (bild 30). Bäckens totala fallhöjd (1,1 m) bildas tro-

ligtvis vid dammen eftersom bäcken därefter strömmar lugnt i den djupt grävda fåran ända fram till 

havet (bild 31).  

 Vid den tidigare Kalvholmsfladan blir bäcken tydligt bredare och där är också det kvarva-

rande området av fladan synligt (bild 32). Efter detta är bäcken huvudsakligen likadan ända fram till 

Slumpvik, dvs bred, homogent ensidig och långsamt strömmande (bild 33). Avsnitten mellan sjöar-

na har muddrats på nytt inom loppet av några år, vilket framhäver deras likheter ytterligare. Av 

samma skäl har vegetation ännu inte hunnit utvecklas i området vid fåran. Muddringsmassor med 

varierande kornstorlek sträcker sig upp till några meter höga vallar på fårans västra strand. Vid 

Slumpviks tidigare fors syns också tydliga spår av äldre muddringar från 1970-talet (bild 34). 

En restaurering av Karperöfjärden skulle kräva stora åtgärder som kunde omfattas av bland 

annat återställande av Kalvholmsfladan och restaurering av Slumpvik fors. Variationen i den övriga 

fåran kunde ökas genom att höja vattenytan och bygga utskjutande vallar. På så sätt kunde vegeta-

tionsunderlaget för olika växtarter och vidare för olika organismer ökas. Återiställandet av Slump-

viks fors vore på så sätt realistiskt att massorna från båda muddringarna ligger lättillgängliga på 

bäckens strandvallar.  

Som helhet har området dock behandlats så många gånger att restaurering av förhållandena 

så att de ligger nära det ursprungliga läget nästan är omöjligt. I sitt nuvarande tillstånd utgör områ-

det inget mångsidigt habitat och är inte landskapsmässigt tilltalande, och därför kan behovet av 

småskaligare restaureringar anses motiverade. 
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Bild 30. Karperöströmmens damm (Olli-Matti Kärnä 5.7.2011). 

 

Bild 31. Karperöströmmens övre lopp (Olli-Matti Kärnä 5.7.2011). 
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Bild 32. Kalvholmsfladan (Olli-Matti Kärnä 5.7.2011). 

 

 

Bild 33. Den rensade fåran i Karperöströmmen på den övre sidan av Vraknäsfladan (Olli-Matti Kärnä 

5.7.2011). 
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Bild 34. Det tidigare forsområdet i Slumpvik (Olli-Matti Kärnä 5.7.2011). 

 

Hemträsket  

Hemträsket och Norrträsket, som ligger på Hemträskets norra sida mynnar ut i Karperöströmmen 

via en liten bäck. Sjöarna har förbindelse med varandra via en cirka 50 meter lång bäck. Hem-

träskets södra spets, som finns nära sjöns utloppsöppning, är förhållandevis frodig. De norra områ-

dena och speciellt Norrträsket är betydligt kargare. Den bäck som förenar sjöarna är förhållandevis 

naturlig och orensad. Över bäcken går en lättkonstruerad bro som inte har någon större inverkan på 

vattenflödet. Under terrängbesöket observerades väldigt mycket grodyngel i bäcken och dess om-

givning. 

 Den bäck som rinner ut från Hemträsket är 1,3 km lång. Bäcken strömmar genom löv-

trädsdominerade skogar och i den nedre delen genom åkermarker. I den övre ändan av bäcken finns 

ett orensat forsavsnitt där det finns rikligt med murket trä och stenmaterial (bild 36). I detta avsnitt 

finns ett par högre trösklar som hindrar fiskar från att stiga högre upp i bäcken. På den nedre sidan 

av forsen fanns flera gäddyngel, medan ingen fisk observerades på den övre sidan. Den nedre delen 

av forsen är ett källpåverkat område.  
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 I övrigt är bäcken rensad och dess bredd varierar mellan 2 och 2,6 meter och djupet på 

båda sidor om 0,5 meter. De rensade områdena är slammiga och ställvis täckta med tät vegetation 

(bild 38). 

 

Karta 11. Hemträsket (Olli-Matti Kärnä 9.8.2011). 

Tabell 9. Uppgifter om pH och temperatur i Hemträskets utloppsbäck (Kärnä 18.8.2011). 

Hemträsket (bäck) pH Temperatur 

26.7.2011 6,6 18,2 

 

Plats för fotografering 
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Bild 35. Hemträsket och början av bäcken (Olli-Matti Kärnä 11.7.2011). 

 

 

Bild 36. Hemträsket-bäckens forsavsnitt (Olli-Matti Kärnä 11.7.2011). 
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Bild 37. Hemträsket-bäckens rensade avsnitt (Olli-Matti Kärnä 11.7.2011). 

 

 

Bild 38. Hemträsket-bäckens mellersta lopp och strandvegetation (Olli-Matti Kärnä 11.7.2011). 
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6.3. Petsmo - Hankmo 

6.3.1. Koskö brunnen 

 

Karta 12. Koskö brunnen. Den rensade fåran har markerats med ett kryss och på dess norra sida lig-

ger den gamla naturliga fåran (Olli-Matti Kärnä 10.8.2011). 

 

Plats för fotografering 
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Denna före detta glosjön ligger nära Petsmo i Ingelsöområdet. Koskö brunnen ligger förhållandevis 

avsides och på stränderna finns endast ett par sommarstugor. Till vegetationen är havsviken ganska 

karg. Strandvegetationen består mest av vass och starr. Skogen bakom strandzonen består av tall-

dominerad barrskog vars ålder varierar mellan 20 till 80 år. Ställvis förekommer rätt så orörd skog. 

 Den nuvarande utloppsfåran har muddrats för båttrafikens behov (bild 39). Ett annat even-

tuellt mål har varit att förbättra vattenkvaliteten i glosjön. Efter muddringen har havsvattnet dock 

kunnat strömma fritt, vilket har lett till att glosjöns egenskaper förstörts. Den gamla bäckbotten syns 

norr om den muddrade fåran (bild 40-41).  

En möjlig restaureringsåtgärd skulle vara att återleda vattnet till den gamla fåran. Genom 

att fylla den muddrade fåran skulle vattnets utflöde flyttas till den gamla bäcken och på så sätt skul-

le havsviken åter bli en glosjö. Åtgärden skulle genomföras maskinellt vintertid eftersom de skador 

som åtgärden möjligen kunde medföra på vattenkvaliteten då skulle förbli små. 

 

 

Bild 39. Koskö brunnens muddrade led mot havet (Olli-Matti Kärnä 12.7.2011). 
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Bild 40. Botten i Koskö brunnens gamla fåra (Olli-Matti Kärnä 11.7.2011). 

 

 

Bild 41. Koskö brunnens gamla fåra (Olli-Matti Kärnä 11.7.2011). 
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6.3.2. Kastbälgen  

 

Karta 13. På kartan syns Kastet (bild 42-43) och Hankmokanalen (bild 44-45) (Olli-Matti Kärnä 

10.8.2011). 

Tabell 10. Uppgifter om pH och temperatur i Hankmokanalen och Kastet (Kärnä 18.8.2011). 

 pH Temperatur 

Hankmokanalen (8.5.2001) 6,3 - 

Hankmokanalen (1.8.2011) 6,5 19,5 

Kastet (4.12.1991) 6,9 0,8 

Kastet (1.8.2011) 6,8 16,0 

 

Plats för fotografering 
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Kastbälgen är en karg sjö med sandbotten och ligger norr om Västerhankmo. I sjön växer bl.a. 

näckros och nate. På stränderna finns gräs och missne. Från den östra kanten av Kastbälgen startar 

Kastet, som mynnar ut i Kastviken invid båthamnen.  

Kastet är en skogsbäck som ställvis har rensats. I bäcken strömmar vattnet friskt ända fram 

till en tjärn i bäckens mellersta lopp. Efter tjärnen fortsätter flödet friskt fram till deltat. I bäcken 

finns rikligt med olika stort stenmaterial och endast lite vattenvegetation med undantag av utloppet.  

Under terrängbesöket i augusti 2011 hindrades fiskarnas stigning till Kastbälgen av en rän-

na i den övre delen av Kastet. Kastbälgen har tydligen problem med vattenkvaliteten, och proble-

men bör utredas och rättas till före eventuella iståndsättningsåtgärder i bäcken. Den mest rensade 

rännliknande delen av bäcken, som ligger ovanom en stugväg, kunde förses med stenar och ändras 

till en slingrande form (bild 42). På så sätt kunde vattenflödet jämnas ut och fiskar skulle få lämpli-

ga skyddsplatser. Ett annat problematiskt ställe finns vid den stugväg som korsar bäcken. Vägens 

brotrumma kan under lågvatten vara en besvärlig plats för stigande fisk (bild 43).    

 

 

Bild 42. Den muddrade delen av Kastet i det övre loppet (Olli-Matti Kärnä 1.8.2011). 
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Bild 43. Kastets brotrumma (Olli-Matti Kärnä 1.8.2011).    

 

6.3.3. Hankmokanalen  

Vattnet från Norrfjärden mynnar ut i Kanalsbottnen via Hankmokanalen. På platsen har tydligen 

funnits någon sorts utloppsbäck av naturen. Den nuvarande kanalen har dock rensats på 1860-talet 

för båttrafikens behov (Wistbacka och Snickars 2000). På bäckens stränder kunde man ställvis se 

spår av en gammal brygga, längs vilken båtar dragits motströms.    

 Den övre delen av kanalen är bred och djup. I fåran finns rikligt med vattenvegetation så-

som gul näckros och missne. Frodigheten framhävs ytterligare av aspar som kröker sig ovanför få-

ran (bild 44). I det mellersta loppet strömmar vattnet snabbt och bottnen består av sten och grus 

(bild 45). Det lönar sig inte att utföra några större arbeten i bäcken. De platser i det mellersta loppet 

där vattnet strömmar snabbast kunde förses med stenar, vilket skulle lugna vattenflödet. Detta skul-

le göra det lättare för fisk att stiga till det ovanliggande vattendraget.     
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Bild 44. Övre loppet av Hankmokanalen (Olli-Matti Kärnä 1.8.2011).    

 

 

Bild 45. Det forsliknande avsnittet av Hankmokanalen (Olli-Matti Kärnä 1.8.2011).    



56 

 

6.4. Kvevlax - Kuni   

6.4.1. Lappsunds å  

 Lappsunds å är Kyro älvs tidigare mynningsfåra och har sin början vid Skatan. Numera har ån för-

bindelse med Kyro älv endast genom ett litet rör. Ån är cirka 8,4 km lång och strömmar till största 

delen genom ett jordbrukslandskap.    

 Lappsunds å var tidigare en viktig lekplats för fisk. Numera rinner de omgivande åkrarnas 

torrläggningsvatten ut i ån. Sedan 1980-talet har ån muddrats upprepade gånger. Detta har bland 

annat orsakat surhet. Till följd av dessa åtgärder har fiskstammarna i ån försvagats på ett märkbart 

sätt (Wistbacka och Snickars 2000: 184 - 185).  Enligt prover som tagits från ån under sommaren 

2011 finns det inget surhetsproblem förutom i de diken som rinner ut i ån (tabell 11, Liksorbäcken).    

 Det första avsnittet som är 3,6 km långt och ligger mellan Skatan och Paiskarörarna har en 

mycket rak profil och åfåran är bearbetad på ett sätt som är typiskt för jordbruksområden. På detta 

avsnitt förblir såväl bottenkvaliteten, flödesförhållandena som bredden så gott som oförändrade 

(bild 46). Efter Paiskarörarna svänger ån mot väst och blir samtidigt bredare. I detta avsnitt är bot-

tenkvaliteten något mera varierande och innehåller bl.a. några block och stenar. Avsnittet utgör den 

del av Lappsunds å som är mest naturlig, men även skyddszonerna mellan åkrarna och ån är ställvis 

tillräckligt breda och bevuxna med träd (bild 47). Efter Petsmovägen kommer ån fram till deltaom-

rådet och blir ännu bredare. Vegetationen består främst av näckros, gul näckros och gräsväxter. Fö-

rekomsterna är lokala och ökar mot det nedre loppet. I utloppet finns rikligt med vass.    

 Eftersom ån tidigare var ett lekområde för vårlekande fiskar kunde det rekommenderas att 

yngelproduktionsområden skulle återinföras och ökas. Det skulle finnas möjligheter till detta efter-

som ån till största delen strömmar djupt nere i sin fåra. Detta skulle ge en möjlighet att i viss mån 

höja vattenytan genom att bygga bottendammar. I samband med dammarna kunde också stenar och 

grus tillsättas. Efter dessa åtgärder borde dock åkerdikenas belastande (tabell 11) effekt minimeras. 

Det är också viktigt att förbättra skyddsremsorna och -zonerna längs ån.    
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Karta 14. Lappsunds å (Olli-Matti Kärnä 11.8.2011).    

Tabell 11. Uppgifter om pH- och temperatur i Lappsunds å. Lamaslot och Liksorbäcken är åkerdiken 

(Kärnä 18.8.2011).    

 pH Temperatur (°C) 

12.4.2007   4,4 4,4 

26.7.2011 6,4 21,5 

26.7.2011 (Lamaslot)   6,0 20,1 

26.7.2011 (Liksorbäcken) 5,4 17,9 

Plats för fotografering 
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Bild 46. Övre loppet av Lappsunds å (Olli-Matti Kärnä 13.7.2011).    

 

 

Bild 47. Gammal brokonstruktion i det övre loppet av Lappsunds å (Olli-Matti Kärnä 14.7.2011).    
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Bild 48. Mellersta loppet av Lappsunds å (Olli-Matti Kärnä 13.7.2011).    

 

 

Bild 49. Nedre loppet av Lappsunds å. Bro längs Petsmovägen (7252) i bakgrunden (Olli-Matti Kärnä 

13.7.2011).  
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6.4.2. Kilsorådran  

 
Karta 15. (Olli-Matti Kärnä 11.8.2011). 

Tabell 12. Uppgifter om pH och temperatur i Kilsorådran och diken som mynnar ut i vattendraget 

(Kärnä 18.8.2011).    

Kilsorådran  pH Temperatur 

12.4.2007   4,2 3,6 

25.7.2011 6,4 20,6 

26.7.2011 (Rabbängen)   5,2 18,8 

26.7.2011 (Mararna)   5,3 17,6 

Plats för fotografering 
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Kilsorådran är en tidigare mynningsgren till Kyro älv. Den förgrenar sig från Vallån till en egen 

fåra vid Vallvik. Åns totala längd är 4,2 km. Hela åns övre lopp är rensad/muddrad och den ström-

mar till största delen genom åkerområden, med undantag av en kort skogssträcka i övreloppet av ån 

och vid utloppet. I den nedre delen finns en naturligare miljö i närheten av utloppet. Flera åkerdiken 

mynnar ut i ån. 

 Ån har endast en liten fallhöjd och av den orsaken är vattenflödet litet. Detta framkom tyd-

ligt vid terrängbesöket. Det är sannolikt att havsvatten strömmar in i ån under perioder med högt 

havsvatten. Vegetationen i ån består främst av vit och gul näckros. Även gräsväxter förekommer. I 

deltat är vass den dominerande växten.    

 Kilsorådran har tidigare lidit av surhet. Förutom ur ån togs pH-prover därför också ur di-

ken som mynnar ut i ån. Enligt resultaten är surhetsbelastningen i avrinningsområdet betydande. I 

Rabbängen och Mararna, som är de största dikena som mynnar ut i ån, var pH-värdena 5,2 och 5,3 

(BILAGA 3).     

 Den främsta åtgärden vid Kilsorådran vore att hejda den belastning som avrinningsområdet 

medför för vattendraget genom att bygga dikesavbrott och genomföra andra åtgärder.  

 

 

Bild 50. Kilsorådrans mellersta lopp (Olli-Matti Kärnä 18.7.2011)  



62 

 

 
Bild 51. Iståndsatt åkerdike. Kilsorådran i bakgrunden (Olli-Matti Kärnä 19.7.2011).    

 

 

 

Bild 52. Nedre loppet av Kilsorådran (Olli-Matti Kärnä 19.7.2011).    
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7. Sammanfattning  

Syftet med detta arbete var att under sommaren 2011 utreda naturtillståndet av små vattendrag och 

deras iståndsättningsbehov i inflytelsesfären för Kyro älvs och Vörå ås deltan. Undersökningsområ-

det begränsades till Korsholms och Vörå kustområden. Antalet av de olika typerna av undersök-

ningsobjekt var cirka trettio, varav en del presenterades i denna rapport.    

 Utifrån observationer i terrängen samt uppgifter om vattenkvalitet var största delen av ob-

jekten påverkade på något sätt. Av bäckarna var endast två objekt helt i naturligt tillstånd. Tillstån-

det i tre av bäckarna var i huvudsak gott, men i dessa hade åtminstone de största stenarna lyfts upp 

ur fåran. Resten av bäckarna var sådana att de åtminstone delvis rensats eller muddrats. Å andra 

sidan var en del bäckar torra under tidpunkten för kartläggningen. Säkra fiskobservationer gjordes 

endast vid några objekt. Största delen var mörtar och gäddor. Under hela perioden gjordes en säker 

observation av abborre endast en gång.     

  Utifrån resultaten bestod de största problemen i bäckarna av igenslamning av botten, svag 

vattenföring, bristfälliga skyddszoner, brist på skyddsplatser för fiskar, igenväxning (speciellt vid 

mynningarna) och dikningar. Ett allmänt bekant problem är att brotrummorna medför vandrings-

hinder för fiskar, och detta problem finns vid några objekt (t.ex. Kolvikträsk och Kastet). Speciellt 

igenväxning, bristen på skyddsplatser och de problem som brotrummorna medför kunde snabbt 

åtgärdas med iståndsättningsåtgärder.    

Tillståndet i Lappsunds å och Kilsorådran, som var de största vattendragen i detta arbete, är 

tröstlöst. Dessa åar har muddrats och bearbetats många gånger. Dessutom belastas de av närings-

ämnen och den sura belastningen från avrinningsområdet. De mest naturliga avsnitten av dessa åar 

finns i mynningsområdena. I båda dessa finns ett restaureringspotential, men det är dyrt och skulle 

kräva storskaliga åtgärder.  

Vid fladorna och glosjöarna var de största problemen, som väntat, de olagliga rensningarna 

som genomförts i mynningarna. Som resultat av inventeringen hittades åtminstone två objekt där 

sådana åtgärder genomförts. I Hertta-databasen fanns inga uppgifter om muddringen av Björkska-

tans utloppsbäck (kapitel 6.1.2). Den andra är Nörrsunds flada vars delta konstaterades vara mudd-

rat. Muddringarna har i tidigare undersökningar konstaterats utgöra de största hotfaktorerna för fla-

dorna och glosjöarna.  

Med andra ord finns det både iståndsättningsbehov och -möjligheter i kartläggningsområ-

det. Innan iståndsättningsåtgärder påbörjas borde en lösning för vattendragens surhetsproblem hitt-

tas. Detta skulle förutsätta regelbundna pH-mätningar och systematiska åtgärder för att hindra be-

lastningen från avrinningsområdet. Det är också viktigt att utreda biologiska faktorer såsom fiskbe-
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ståndets och vegetationens artsammansättning. Detta skulle eventuellt ge mera information om och 

motiveringar till iståndsättningsåtgärderna.  
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BILAGA 1. Blankett för inventering av bäckar  
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BILAGA 2. Blankett för inventering av flador och glosjöar 
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BILAGA 3. pH-resultat (Sarin Marjo 2011) 

      

Provtagnings-
datum 

Provtagningsplats Djup Temp.  pH  

    m  °C    

13.6.2011 Marabäcken Vörå -70366  0.6  14.2  4.8  

20.6.2011 
Norrviksträsken utgående-
70378  

0.4  15.2  6.0  

25.7.2011 Marabäcken -70413  0.3  15.5  6.1  

25.7.2011 
Bredkastet utloppsbäck -
70430  

0.2  17.4  6.5  

25.7.2011 
Kolvikträsk utloppsbäck -
70431  

0.3  15.4  6.3  

25.7.2011 
bäck ovanom Skottasviken -
70432  

0.5  20.9  6.7  

25.7.2011 Stora Fallträsket -70418  0.4  21.6  7.3  

25.7.2011 Lilla Fallträsket -70417  0.5  22.2  7.2  

25.7.2011 Storträsket bäck -70416  0.3  15.4  5.1  

25.7.2011 Rv 8 bro Kilsorådran -70415  ei mit  20.6  6.4  

26.7.2011 Rabbängen bäck -70419  0.3  18.8  5.2  

26.7.2011 Mararna bäck -70420  0.6  17.6  5.3  

26.7.2011 Liksorbäcken -70421  0.7  17.9  5.4  

26.7.2011 Lappsunds å -70422  0.6  21.5  6.4  

26.7.2011 Lamaslot bäck -70423  1.0  20.1  6.0  

26.7.2011 Hemträsket bäck -70424  0.3  18.2  6.6  

26.7.2011 Slumpvik -70425  0.9  23.1  6.8  

26.7.2011 Iskmosund -05221  0.4  22.5  7.1  

26.7.2011 Alskatvägens bro -05220  0.6  22.6  6.6  

26.7.2011 Hästängsfladan bäck -70429  0.1  20.0  6.5  

26.7.2011 Björnhällfladan bäck -70428  0.1  18.5  6.1  

1.8.2011 Kastet bäck -51298  0.2  16.0  6.8  

1.8.2011 Hankmokanalen 1 -70434  0.2  19.5  6.5  

 


