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SAMMANDRAG/SUMMERING
Kyro älvs nedre lopp och mynningsområde är ett översvämningskänsligt område där översvämningsproblemen beror främst på isproppar. Kyro älvs mynningsområde är också ett av Finlands
största mynningsområden som bildar en helhet med betydelsefulla naturvärden och det är införlivat
i programmet Natura 2000. Området är känt som ett värdefullt fågelvatten, och mynningsområdet
är ett viktigt reproduktionsområde för fisk. Området har också stort rekreationsvärde. Mynningsområdet är dock kraftigt igenvuxet bl.a. på grund av landhöjning och eutrofiering och behöver
därför iståndsättas.
I den här översiktsplanen har åtgärderna i Kyro älvs mynningsområde och Vassorfjärden planerats
utgående från flera olika mål och de har samordnats med skötsel- och användningsplanen för
Naturaområdet Vassorfjärden-Österfjärden-Söderfjärden. Planen är huvudsakligen koncentrerad
på översvämningsskyddet. Arbetet har letts av en bredbasig arbetsgrupp bestående av olika intressentgrupper. Arbetsgruppen har styrt den allmänna planeringen och svarat för informeringen
om projektet och kontakten till intressentgrupperna.
Åtgärderna för översvämningsskydd som har föreslagits för området beaktar vattendragsöversvämningar och översvämningar som orsakas av isproppar. Sårbarheten för översvämningar kan
minskas bl.a. genom att den bosättning vars vägförbindelse är blockerad blir informerad om alternativa rutter och genom att höja vägarna. Det kunde gå att skapa en ny högvattenfåra i Matilotsundet med tanke på situationer med isproppar. För att förhindra isproppar är issågning och att
söndra isen med ett luftkuddefartyg fortfarande viktigt. Eventuella sättningar i vallarna borde kartläggas och vid behov repareras. En ny tvärvall Österfjärden-Björkas kunde hindra spridning av
översvämningsvatten till Hemfjärdens invallningsområde.
På området Klockargrundet, Rubens kanal och Tiondholmen-Sandören rekommenderas slåtter och
röjningar på vidsträckta områden med tanke på översvämningsskyddet. Områdenas naturtyper
ska beaktas vid byggnadsplaneringen av slåttern, och slåtterfårorna kan göras mångsidiga så att
de lämpar sig bättre för fåglarna och fiskarna. Vid behov ansöks om undantagslov från fredningsbesluten.
Utöver de viktigaste åtgärderna rekommenderas bl.a. på lång sikt ökning av huvuddikenas flödeskapacitet genom naturenliga metoder för basdränering samt genom att kvarhålla vattnet på avrinningsområdet för att stoppa den fasta substansen. Förutom åtgärderna i mynningsområdet rekommenderas en plan för att hålla dagvattnet från Kvevlax under kontroll och lågvattentrösklar i
Lappsundsån för att förhindra sur avrinning.
I planen rekommenderas inte i första hand några sådana åtgärder som har ansetts medföra kännbara negativa konsekvenser för exempelvis naturvärdena eller åtgärder med små tekniska och
ekonomiska möjligheter att kunna genomföras i förhållande till nyttan för översvämningsskyddet.
De planerade åtgärderna beaktar målen i planen för kontroll av översvämningsriskerna. Vid planeringen av åtgärder har man också beaktat skötsel- och användningsplanens åtgärder och hur åtgärderna kan samordnas. Den slutliga samordningen av åtgärderna ska säkerställas i samband
med byggnadsplaneringen. De i första hand planerade åtgärderna står inte i strid med vattenvårdsplanen.
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INLEDNING
Kyro älvs nedre lopp och mynningsområde är ett översvämningskänsligt område där översvämningsproblemen beror främst på isproppar. I Kyro älvs mynningsområde orsakar översvämningarna olägenheter för bebyggelsen, trafiken och jordbruket. Kyro älvs mynningsområde är också ett
av Finlands största mynningsområden som bildar en helhet med betydelsefulla naturvärden och
det är införlivat i programmet Natura 2000. Området är känt som ett värdefullt fågelvatten, mynningsområdet är betydelsefullt för fiskeriekonomin och ett viktigt reproduktionsområde för fisk.
Området har också stort rekreationsvärde. Mynningsområdet är dock kraftigt igenvuxet bl.a. på
grund av landhöjning och eutrofiering och behöver därför iståndsättas. Dessutom vill man förbättra
möjligheterna att använda området för rekreation.
I den här översiktsplanen har åtgärderna i Kyro älvs mynningsområde och Vassorfjärden planerats
utgående från flera olika mål och de har samordnats med skötsel- och användningsplanen för
Naturaområdet Vassorfjärden-Österfjärden-Söderfjärden. Planen är huvudsakligen koncentrerad
på översvämningsskyddet. Översiktsplanen innehåller en sammanställning av bl.a. grundläggande
uppgifter om planeringsområdet, olika intressentgruppers åsikter om utvecklingen av området,
olika lokala åtgärdsalternativ för att hålla översvämningsriskerna under kontroll har undersökts
och i tillämpliga delar utvecklingsåtgärder för att förbättra rekreationsanvändningen och levnadsförhållandena i naturen. I översiktsplanen har man också undersökt möjligheterna att genomföra
åtgärderna, deras konsekvenser och kostnader.
Arbetet har letts av en bredbasig arbetsgrupp bestående av olika intressentgrupper. Arbetsgruppen
tillsattes 2016 för att genomföra en planering med flera olika syften och utveckla området. Arbetsgruppen har styrt den allmänna planeringen och svarat för informeringen om projektet och kontakten till intressentgrupperna.
Tabell 1-1. Arbetsgruppens sammansättning.

Området som granskas i översiktsplanen och dess läge framgår av följande figur (Figur 1-1).
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Figur 1-1. Planeringsområde. I figuren anges Naturaområdet Vassorfjärden-Österfjärden-Söderfjärden
med grönt.

2.

BESKRIVNING AV OMRÅDET

2.1

Beskrivning av området med dess vattendrag och havskust
Vassorfjärden är enligt indelningen av havsområden en del av Monefjärdens kustområde (98.213).
Kyro älvs avrinningsområde (42) och Mullosbäckens avrinningsområde (84.002) samt de mellanliggande kustområdena mynnar ut i Vassorfjärden. Svartkärrsbäckens avrinningsområde (84.004)
rinner ut i Söderfjärden och i Norrfjärden öster om Maxmo centrum. Lappsundsån och Österhankmo
utgör en del av Bottenhavets kustområde.
Enligt indelningen av vattenförekomster i ramdirektivet för vatten och vattenskötselplanen ligger
projektområdet vid Kyro älvs nedersta lopp (stor älv genom torvmarker) och kustvattnet utanför
Kyro älv (Kvarkens inre skärgård).
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Figur 2-1. Avrinningsområden på projektområdet.

2.2

Hydrologi och översvämningsrisker
Mynningsområdets översvämningskänslighet påverkas bl.a. av landhöjningen, den obetydliga andelen sjöar och markanvändningen. Nedre loppet av Kyro älv ingår numera i området Ylistaro–
Kvevlax med betydande översvämningsrisk. Översvämningsvattnet från Kyro älv och Toby å flyter
samman vid betydande översvämningar på bifurkationsområdet mellan Veikars och Toby.
Medelvattenföringen i Kyro älv är 44 m 3/s. Den lägsta vattenföringen som mätts vid Skatila station
är 0,4 m3/s. Den största noterade vattenföringen har varit 528 m 3/s (30.4.1922). Medellågvattenföringen är cirka 3,5 m3/s och medelhögvattenföringen cirka 300 m3/s. En sällsynt högvattenföring
HQ1/100 är 550 m3/s och en mycket sällsynt högvattenföring HQ1/250 610 m3/s.
Isen sätter sig i rörelse från det övre loppet och leder till att isen stockar sig i älvfårans nedre lopp
tillsammans med den is som redan finns där. Man har strävat efter att förebygga isproppar genom
att issågningar, som tidvis har utförts i nedre loppet i Korsholm, Lillkyro (Vasa) och Storkyro.
Uppkomna isproppar har man försökt avhjälpa bl.a. med hjälp av grävmaskin. Då man söndrar
isproppar strävar man efter att det inte orsakar ännu större fara i älven nedanför isproppen. Isproppar i älvar och åar kan göra att vattenståndet stiger snabbt. Översvämningar som orsakas av
isproppar är problematiska, eftersom det är svårt att förutse uppkomsten av dem. Isproppar har
orsakat översvämningar i Kyro älv flera gånger på våren, senast åren 2011, 2013 och 2018. Havsvattenståndet våren 2013 var på nivån N2000+ 0,1 m och vattenståndet i Vassorfjärden steg som
högst till N2000+ 1,7 m. Våren 2018 var vattenföringen i Kyro älv vid Skatila under flödestoppen
i genomsnitt 390 m3/s. Havsvattenståndet när översvämningen inträffade var cirka N2000 -0,20
m. I Kyro älvs nedre lopp uppstod isproppar på flera ställen, bl.a. vid Storkyro kyrkby samt på
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området mellan Kolkki fors och Skatila. Genom issågningar i mynningsområdet samt söndring av
det fasta istäcket med ett luftkuddefartyg kunde stora skador av isproppar förhindras på projektområdet. Vatten infiltrerades genom riksväg 8:s konstruktioner till invallningsområde. Det tog flera
dagar att pumpa bort översvämningsvattnet. Trafikförbindelserna var avbrutna på flera ställen. På
projektområdet bröts förbindelsen längs Mälsorfjärdsvägen för en kort tid.
NTM-centralen i Södra Österbotten har bedömt översvämningsriskerna i mynningsområdet områdesvis vid både vattendragsöversvämning och översvämning på grund av isproppar (bilaga 2). I
modelleringen av en vattendragsöversvämning har man beaktat den totala effekten av havsvatten
och vattenföring. Översvämningsrisker kan uppkomma på olika områden i mynningsområdet på
grund av isproppar, havsvattenöversvämning, störtregn på sommaren eller vattendragsöversvämning. Kyro älvs deltaområde är smalt och slingrande. Utgående från de observationer av vattenstånd som har gjorts i området verkar det så att under högvattenföringar beter åfåran nedanför
Stenå och deltaområdet sig på ett för åfåror typiskt sätt. Enligt observationerna har skillnaden
mellan vattenstånden i Stenå och Tottesund under höga flöden varit nästan en halv meter medan
det finns ingen motsvarande höjdskillnad mellan mätställena under medel- och lågvattenföringen.
Enligt de utförda mätningarna och modelleringarna har man inte identifierat en enskild plats eller
tröskel, som skulle orsaka tydlig uppdämning i området i fråga. Havsvattenståndet är den faktor
som bestämmer vattenståndet i Tottesund.
Klimatförändringen väntas öka avrinningen på vintern, vilket kan öka uppkomsten av proppar av
sörja och is. Våröversvämningarna kan bli mindre än för närvarande och flödestopparna uppkommer något tidigare än nu.Det bedöms att störtregnen kommer att öka, vilket ökar risken för sommar-, höst- och tätortsöversvämningar.
Vasa mareograf finns på Vasklot cirka 23 km sydväst om projektområdet. Det högsta havsvattenstånd som någonsin uppmätts i Vasa är N2000+ 1,56 m. En sällsynt översvämningsnivå (1/100a)
har uppskattats vara cirka N2000+ 1,8 m. Ett mycket sällsynt (1/250a) havsvattenstånd som orsakar översvämning är cirka N2000+ 2,0 m, som också är lägsta rekommenderade bygghöjd utan
marginal för vågsvall. De lägsta bygghöjderna borde vara minst 0,3 m högre än detta.
I planeringen av översvämningsskyddet i mynningsområdet har man undersökt situationer där
havsvattenståndet är högt (MHW) när en vattendragsöversvämning inträffar. Ifall översvämningar
t.ex. vid störtregn i framtiden inträffar samtidigt som en sällsyntare havsvattenöversvämning kan
översvämningsvattnet i Kyro älvs mynningsområde mellan Tottesund och Vassor stiga till N2000+
1,7…1,9 m. I allmänhet inträffar flödestoppar och havsvattenöversvämningar dock inte samtidigt,
så i planeringen av översvämningsskyddet utgår man främst från scenarier med öppet vatten, då
översvämningsflödena inträffar vid genomsnittligt havsvattenstånd eller medelhögvattenstånd, och
då stiger översvämningsvattnet till +1,0…1,5 m. Exempel på 2D-modellerade scenarier vid öppet
vatten, som har varit utgångspunkt för planeringen:
•
•
•
•

HQ1/50 + havsvatten MW (507 m3/s + 0,22 m) = översvämningsnivå Tottesund-Vassor
+0,30…1,24 m
HQ1/50 + havsvatten MHW (507 m3/s + 1,01 m) = översvämningsnivå 1,04…1,48 m
HQ1/50 + havsvatten HW1/50 (507 m3/s + 1,68 m) = översvämningsnivå 1,69…1,86 m
HQ1/50 + havsvatten HW1/100 (507 m3/s + 1,81 m) = översvämningsnivå 1,81…1,96 m

•
•

HQ1/100 + havsvatten MW (550 m3/s + 0,22 m) = översvämningsnivå 0,32…1,32 m
HQ1/100 + havsvatten MHW (550 m3/s + 1,01 m) = översvämningsnivå 1,04…1,54 m

Dessutom granskas situationer med översvämning på grund av isproppar, då havsvattenståndet
är lågt men havet ännu är isbelagt. Genom 1D-modellering (Juha Aaltonen, Finlands miljöcentral,
Bilaga 2) har man sållat fram sannolikheten för stigande vattenstånd vid olika scenarier med isproppar. Till exempel högvattenståndet 2013 på grund av isproppar (cirka N2000+ 1,7 m) nåddes
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med flera olika simuleringar. Projektområdets översvämningsnivå i scenarierna med isproppar
hade en variation på N2000+ 1,7…2,2 m. De modellerade ispropparna höjde vattennivån på projektområdet i Vassorområdet till i medeltal N2000+ 1,8 m. Översvämningsområdet bestämdes
enligt hur många simuleringar som höjde vattnet till översvämningsområdet. Genom den här metoden identifierades området mellan Bodstranden i Vassor och Storhällan i Maxmo som ett kritiskt
område för isproppar med tanke på översvämningar. Metoden beaktar inte de kända och sannolika
uppkomstplatserna för isproppar som beaktas också vid planeringen av åtgärdsalternativ.
Därför har åtgärderna i den här planen planerats för olika översvämningssituationer där översvämningsvattennivån på projektområdet stiger ungefär till N2000+1,2…2,0 m.
Översvämningsrisker per område
Tottesund, Maxmo (Bytesholmsfjärden-Söderfjärden):
Områdets största översvämningsrisker bestäms utgående från havsvattenöversvämning. Vid medelhögvattenstånd i havet (högvattennivå N2000+ 1,0 m) är riskerna för översvämning inte särskilt påtagliga. Vid en sällsynt havsvattenöversvämning (högvattennivå N2000+ 1,8 m) kan flera
fritidsbostäder få sin vägförbindelse avskuren och några stugor löper också risk att drabbas av
vattenskador t.ex. i Tottesundsområdet.
Matilotsundet och Hemfjärdens invallningsområde (Söderfjärden-Österfjärden):
På det här området ökar de sällsyntare högvattenflödena inte heller påtagligt översvämningsområdet (vattendragsöversvämningens nivå N2000+ 1,2…1,4 m, då havsvattenståndet har medelhögvattenstånd). Utöver havsvattenöversvämning uppkommer de största riskerna för översvämning i samband med isproppar, då översvämningsvattnet i området kan stiga betydligt också vid
mindre vattenföringar.
Vattnet kan spridas på området vid Matilotsundet i riktning mot Skånkholmen vid havsvattenöversvämning eller vattendragsöversvämning, varvid bl.a. vägförbindelser på området avskärs och fritidshus förlorar sin vägförbindelse. Det är mera utmanande att kunna skydda sig mot sällsynta
havsvattenöversvämningar. Med tanke på isproppar kan åtgärder dock planeras. Det går t.ex. att
använda Matilotsundet som högvattenfåra, om spridning av vattnet till Skånkholmen hindras från
Österfjärdens sida.
Hemfjärdens invallningsområde (Österhankmo) löper risk att översvämmas om havsvattenöversvämning sker. Området kan skyddas från vattendragsöversvämningar och översvämningar orsakade av isproppar.
Kuni, Mälsorlandet, Vassor och Vassorfjärdens invallningsområde (Österfjärden-Vassorfjärden):
Sällsynt vattennivå vid vattendragsöversvämning i området är N2000+ 1,4…1,5 m, då havsvattnet
är vid medelhögvattenstånd. Därför uppkommer också det här områdets kännbaraste översvämningsrisker vid ovanliga havsvattenöversvämningar och i situationer med isproppar.
T.ex. på Kuniområdet avskärs vägförbindelser och fast bebyggelse förlorar sin vägförbindelse. I
förhållande till områdets invånartäthet är antalet riskobjekt beträffande översvämning dock relativt
litet.
Riksväg 8 höjdes vid Vassorfjärden sommaren 2017. Efter byggandet har det noterats att då vattnet är högt i Vassorfjärden, filtreras vatten genom vägbanken till åkerområdet som ligger bredvid.
På grund av detta har planeringen inletts för att täta vägbanken. Översvämningssituationen på
området kan också påverkas av avrinningsområdets egen vattenföring. I undantagssituationer, då
vattennivån i Vassorfjärden är hög under en längre tid, kan avrinningsområdets vatten inte rinna
ut i Vassorfjärden. Då kan exempelvis förbindelsen på Larvvägen också avskäras.
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Mälsor, Lappsundsån, Kvevlax (Kyro älv):
I Kyro älvs nedre lopp vid Oxholmen-Mälsor är nivån för vattendragsöversvämning cirka N2000+
2,0 m. Havsvattenöversvämningar och översvämningar på grund av isproppar kan också höja vattennivåerna i området till N2000+ 2,3 m. T.ex. Hagnäs-Mälsorvägen avskärs redan vid vanliga
återkommande översvämningar, exempelvis vid översvämningarna våren 2018. Utanför Stenåns
regleringsbassäng och i områdets kanaler finns vatten stående i samband med översvämningar.
Vid sällsynta översvämningar stiger vattnet i kanalområdet via Kunisundet. Via rörledningar kan
inte särskilt mycket vatten från Kyro älv ta sig in i kanalerna, men vattnet kan inte rinna ut ur
kanalerna mot Vassorfjärden.
Översvämningsriskerna på Lappsunds- och Kvevlaxområdet står i samband med vattendragsöversvämning men också dagvattenöversvämning. Den vattenmängd som vid vattendragsöversvämning strömmar ut via rörledningen vid Lappsundsån är mindre än avrinningsområdets egen vattenmängd.
2.3

Plan för att hålla översvämningsriskerna under kontroll och åtgärdsprogram för vattenskötsel 2016–2021
Målen för arbetet med att hålla översvämningsriskerna i Kyro älvs avrinningsområde under kontroll
under åren 2016–2021 beaktas också i den här planen. I planen eftersträvas därför bl.a. att fast
bebyggelse som finns på det område som täcks av vatten vid en sällsynt översvämning ska skyddas
från översvämningen, evakueringsförbindelserna ska vara säkrade och viktiga trafikförbindelser
får inte avskäras vid en sällsynt översvämning. En mycket sällsynt översvämning får inte orsaka
oreparerbar skada för miljön.
I planen för att hålla översvämningsrisker under kontroll har man beträffande översvämningsskyddet för Kyro älvs nedre lopp och mynningsområde konstaterat bl.a. att särskild vikt borde fästas
vid att viktiga trafikförbindelser upprätthålls (bl.a. riksväg 8). Riksväg 8 höjdes därför vid södra
delen av Vassorfjärden 2017. I mynningsområdet är det speciellt isproppar som orsakar översvämning. Kvarhållning av vattnet på avrinningsområdet borde främjas. Då en översvämning inträffar
kan räddningsverket tillfälligt öppna ett hinder som dämmer upp översvämningsvattnet, exempelvis en väg.
Kyro älvs nedre lopp och Hemfjärdsområdet (Österhankmo) ligger bakom invallningarna. Till följd
av projektet att reglera Kyro älvs nedre lopp har ett nyttoområde på 1700 ha skyddats från översvämningar. Mynningsområdet har muddrats och ett föreslaget alternativ till åtgärd för skydd mot
översvämningar är också nu rensningar. En utmaning för planeringen av översvämningsskyddet i
mynningsområdet är det tekniska genomförandet (bl.a. på grund av landhöjningen) samt bevarandet av områdets naturvärden.
Kyro älvs avrinningsområde hör till vattenförvaltningsområdet Kumo älv-Skärgårdshavet–Bottenhavet. Kyro älvs nedre lopp är beträffande ekologisk status i försvarligt skick.

2.4

Skötsel- och användningsplan för Naturaområdet
Skötsel- och användningsplanen för Vassorfjärdens Natura 2000-område har utarbetats enligt metoden för en deltagande planeringsprocess. Arbetet har letts av en arbetsgrupp och för planeringen
har närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten svarat. I separata temagrupper har
man behandlat bl.a. jakt och fiske samt områdets skötsel och användning för rekreation. Avsikten
med skötsel- och användningsplanen är att styra skötsel- och iståndsättningsåtgärder på området
så att naturvärdena samtidigt kan tryggas. Man har försökt samordna de åtgärder som nämns i
skötsel- och användningsplanen samt i översiktsplanen för Kyro älvs mynningsområde. Skötseloch användningsplanen presenteras i översiktsplanens bilaga 7.
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Beskrivning av Naturaområdet

2.5.1 Nuvarande tillstånd och skyddsvärden
Vassorfjärden-Österfjärden-Söderfjärden (FI0800056) är Kyro älvs vidsträckta mynningsområde
varav 1537 ha utgör Naturaområde på basis av både habitatdirektivet (SCI) och fågeldirektivet
(SPA). Älven blir bredare där den mynnar ut i havet och bildar en över tio kilometer lång, slingrande
inre vik. På grund av materialet som älven för med sig är vattenområdet ganska grunt i så gott
som hela viken. Därför är speciellt den vassbevuxna zonen ovanligt vidsträckt. Vass- och sävruggarna kan omfatta tiotals hektar. På grund av materialet som älven för med sig och landhöjningen
förändras växtligheten hela tiden. Fågelbeståndet är mångsidigt och arterna representativa. På
området har flera sällsyntheter påträffats. De rikligaste grupperna är sjöfåglar och vadare. Ett
särskilt omnämnande förtjänar den mångsidiga och stora kolonin av måsfåglar. Mynningsområdet
har stor betydelse också som rastområde under flyttningstiden. Karakteristiska fåglar som rastar
här är bl.a. svanar. Även vid ruggningstiden anländer hundratals sjöfåglar till området. Mynningsområdet är fortfarande ett av våra värdefullaste fågelvatten, fastän invallningarna som har gjorts
vid Vassorfjärden och Österfjärden har minskat området med flera hundra hektar. Speciellt det
sura vattnet har försämrat mynningsområdets fiskeriekonomiska betydelse, som tidigare har varit
mycket stor. Riksvägen tangerar Vassorfjärden vid dess södra kant. Speciellt Vassorfjärdens östra
strand är till stor del bebyggd.
Vassorfjärden-Österfjärden-Söderfjärden är ett av Finlands mest vidsträckta mynningsområden
och är värdefullt på internationell nivå. På området finns ett mångsidigt och representativt bestånd
av häckande fåglar och det har stor betydelse som rast- och ruggningsområde under flyttningstiden.
2.5.2 Skyddsstatus
Vassorfjärden-Österfjärden-Söderfjärden är ett objekt som i programmet för skydd av fågelrika
vatten är klassificerat som internationellt värdefullt. Det har införts i listan över internationellt
värdefulla våtmarker (Ramsarobjekt). Objektet är nästan i sin helhet skyddat (97 %). Objektet är
fredat som naturskyddsområde på privatägd mark enligt fredningsvillkor som man kommer överens om tillsammans med markägarna, och strandområden har köpts av staten genom frivilliga
affärer. Att ett objekt tas med i nätverket Natura 2000 hindrar inte muddringar som är nödvändiga
med tanke på översvämningsskyddet, om de genomförs så att bevarandet av områdets naturvärden inte äventyras. Skyddsmålen hindrar inte att båtfarlederna hålls i skick i enlighet med bestämmelserna i vattenlagen.
2.5.3 Naturtyper enligt habitatdirektivet
Nedanstående tabell anger Naturaområdets direktivnaturtyper och deras arealer och klassificerad
representativitet baserat på skötsel- och användningsplanen för Vassorfjärdens Natura 2000-område (skötsel- och användningsplanen 5.7.2018, Miljöförvaltningens databas 2017).

ÅTGÄRDSALTERNATIV FÖR ÖVERSVÄMNINGSSKYDD

9 / 47

Tabell 2-1. Direktivnaturtyper vid Vassorfjärden-Österfjärden-Söderfjärden (skötsel- och användningsplanen för Vassorfjärdens Natura 2000-område, 5.7.2018, Miljöförvaltningens databas 2017). De kursiverade
i tabellen är prioriterade naturtyper.

Kod
1130
1150
1630
7140
9030
9050
9070
9080
91D0

Typ
Estuarier (älvmynningar)
Laguner
Havsstrandängar av Östersjötyp
Öppna svagt välvda mossar, fattigkärr o. gungflyn
Naturliga primärskogar i landhöjningskust
Örtrika näringsrika skogar med gran av fennosk. typ
Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ
Lövsumpskogar av fennoskandisk typ
Skogbevuxen myr

Areal Representat. Allmän bedömning
(ha)
1332,6
betydande
området har betydelse
2,22
betydande
6,96
betydande
området har betydelse
262,24
god
området är viktigt
92,12
betydande
området är viktigt
34,71
betydande
området är viktigt
0,86
betydande
området har betydelse
24,28
betydande
området har betydelse
17,26
betydande
området har betydelse

2.5.4 Fågelarter som utgör grund för skyddet
Skyddet av Naturaområdet Vassorfjärden-Österfjärden-Söderfjärden är baserat på arterna i fågeldirektivets bilaga I samt flyttfågelarter som inte nämns i direktivet men regelbundet påträffas på
området. I nedanstående tabell presenteras uppgifter från förslaget till uppdatering av Naturadatablanketten 2016 inkluderande bl.a. sju nya fågelarter som inte nämns på Naturablanketten.
Uppgifterna i förslaget är preliminära och kan ännu förändras.
Tabell 2-2. Fågelarter som utgör grund för skyddet av Vassorfjärden-Österfjärden-Söderfjärden. De arter
som är skrivna med fet stil är arter som är på förslag till Natura-datablanketten.

2.6

Växtlighet och fauna

2.6.1 Växtlighet
Vikarna på Naturaområdet Vassorfjärden-Österfjärden-Söderfjärden är kraftigt igenvuxna. I vikarna finns det vidsträckta områden med säv och vass. Dessutom finns det rikligt med flytbladsväxter såsom gul näckros, gäddnate och igelknopp som bildar vidsträckta bestånd. Flytbladsväxter
förekommer också bland säven. På Naturaområdet växer det ställvis stor igelknopp och blomvass
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som inte är särskilt vanliga växtarter i Österbotten. Vattenväxtligheten övergår i gräs- och starrdominerade strandängar och madkärr av vilka en del är tidigare betesmarker. I strandbuskagen
vid Vassorfjärden påträffas trollhand, som är fåtalig och växer främst på grönvide. Observationer
av trollhand i Finland förekommer främst i buskbevuxna områden vid Bottniska vikens kust. Arten
är nära hotad men inte hotad.

Figur 2-2. Förekomsten av de viktigaste vattenvegetationstyperna på Naturaområdet.

2.6.2 Fågelbestånd
Det har gjorts en färsk utredning av flyttfåglarna på Naturaområdet (Pikkarainen 2016). Enligt den
häckar det rikligt med sjöfågelarter och stora kolonier med skrattmåsar på området. De mest typiska och rikligast förekommande arterna är bl.a. gräsand, knipa, skäggdopping, bläsand, skrattoch dvärgmås samt vadaren enkelbeckasin. De fågelmässigt betydelsefullaste områdena som
anges i rapporten är utmärkta på följande karta (Figur 2-3).
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Figur 2-3. De fågelmässigt betydelsefullaste objekten på Naturaområdet (Pikkarainen 2016).

2.6.3 Åkergroda
Åkergroda är en rikligt förekommande art vid Vassorfjärden och enligt vissa bedömningar (Pikkarainen 2016) vanligare än vanlig groda. I de bästa lekvikarna kan man höra ljudet av tiotals
åkergrodor. I inventeringen av åkergroda våren 2017 (Backman och Takala 2017a) räknades 265
spelande hanar av åkergroda vid Vassorfjärden. Åkergroda är en art som ingår i habitatdirektivets
bilaga IV a. Dess föröknings- och rastplatser är skyddade med stöd av naturvårdslagen.

ÅTGÄRDSALTERNATIV FÖR ÖVERSVÄMNINGSSKYDD

12 / 47

Figur 2-4. Förekomster av åkergroda på Naturaområdet (Backman och Takala 2017)

2.6.4 Flygekorre
Flygekorren är liksom åkergrodan en art som ingår i habitatdirektivets bilaga IV a. Dess förökningsoch rastplatser är skyddade med stöd av naturvårdslagen. I inventeringen på utredningsområdet
(Backman och Takala 2017b) hittades flygekorrevir där minst 14 olika träd med flygekorrspillning
observerades. De rikligaste observationerna gjordes på Klockargrundet och Hästholmen.
2.6.5 Fiskbestånd och fiske
Fiskbeståndets nuvarande situation
Fiskbeståndet i Kyro älvs mynningsområde är mångsidigt, för där kan totalt cirka 60 olika fiskarter
påträffas. Mynningsområdet är ett av hela Kvarkenområdets viktigaste områden för fiskarnas lek
och yngelproduktion. Fiskbestånden i Kyro älv sköts delvis genom utplanteringar. Bland annat lax,
öring, sik och harr har planterats ut i älven (Sundell & Hynynen 2015).
Fiskbeståndet i Vassorfjärden utreddes 2014 genom nätprovfiske utgående från den gemensamma
kontrollen av Kyro älv. I fångsten ingick abborre, gös, gärs, gädda, mört, löja, braxen, björkna och
id. Enhetsfångsten var stor, cirka 8 kg per nätdygn. Resultaten tyder på att fiskbeståndet är tydligt
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mörtdominerat. Mört var i fråga om antal fiskar den rikligast förekommande arten (47 % av det
totala antalet), sedan följde braxen (20 %) och abborre (13 %). Mätt i form av massa var de
rikligast förekommande arterna id (28 %), abborre (25 %), mört (14 %) och braxen (12 %). Stora
(>20 cm) abborrar utgjorde 25 % av den totala massamängden, men i övrigt var mängden rovfiskar liten. Mörtarna var huvudsakligen små. 55 % av dem var 8-11 cm långa och hela 83 % var
mindre än 15 cm (Sundell & Hynynen 2015).
Beståndet av den starkt hotade vandringssiken, som vandrar upp i Kyro älv, har undersökts i
anslutning till den obligatoriska kontrollen i samband med vattendragsarbeten i Kyro älv med hjälp
av ryssjor i Voitby cirka 13 km uppströms från mynningsområdet. År 2016 fick man 51 sikar, vilket
motsvarar nivån 2015. Fångsten 2016 var den största sedan 2012, då totalt 134 sikar fångades.
Fisket har pågått olika lång tid under olika år beroende på väderförhållandena, vilket påverkar
fångstens storlek (Tolonen 2017).
Tillståndet för beståndet av nejonögon som vandrar upp i älven har också kontrollerats i Voitby.
Fångsten 2016 bestod av totalt 378 nejonögon under 164 mjärddygn. Total- och enhetsfångsterna
(2,3 st/mjärddygn) var uppenbarligen på grund av liten vattenmängd mindre än någonsin tidigare
under hela den tid kontrollen pågått, men man har inte fiskat alla år, bland annat på grund av liten
vattenmängd. Det största antalet nejonögon fick man 1998 (37 st/mjärddygn) (Tolonen 2017). På
Bottniska vikens sida är utvecklingen för fångsten av nejonögon sjunkande, men den stiger eventuellt vid södra och sydvästra kusten. Nejonögon är i fråga om hotstatus klassificerade som nära
hotade (Naturresursinstitutet 2018).
I anslutning till den obligatoriska kontrollen av vattendragsarbetet i Kyro älv har yngel fångats
genom notfiske i mynningsområdet i Österfjärden 1998-2016. Största delen av antalet fiskar i
fångsten 2016 var mörtar (73 %). I fångsten påträffades dessutom abborre och braxen samt
mindre mängder gädda, löja och gärs. Enhetsfångsten av mört 2016 var större än något tidigare
kontrollår och den totala enhetsfångsten har varit större endast 1999. Även enhetsfångsten av
abborre var större än vanligt 2016 (Tolonen 2017).
Programmet för inventering av den marina undervattensmiljön (VELMU) har samlat information
om alger, växter, ryggradslösa djur och fiskar i havsområdet samt havsbottnens geologiska egenskaper. Med hjälp av de samlade uppgifterna om miljöförhållandena har gynnsamma yngelområden för olika fiskarter modellerats (Finlands miljöcentral 2017). Bilder som samlats från karttjänsten VELMU om modellerade gynnsamma yngelproduktionsområden för abborre, gös, nors och
strömming presenteras i följande figurer (Figur 2-5…Figur 2-8).
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Figur 2-5. Modellerade yngelproduktionsområden för abborre (Finlands miljöcentral 2017)

Figur 2-6. Modellerade yngelproduktionsområden för gös (Finlands miljöcentral 2017)
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Figur 2-7. Modellerade yngelproduktionsområden för nors (Finlands miljöcentral 2017)

Figur 2-8. Modellerade yngelproduktionsområden för strömming (Finlands miljöcentral 2017)

Enligt modelleringarna är Vassorfjärden i sin helhet ett mycket gynnsamt yngelproduktionsområde
för abborre, gös och nors. Det finns rikligt med mycket gynnsamma områden också längre ut till
havs. En stor del av Vassorfjärden och områdena norr om den är också gynnsamma områden för
strömmingens yngelproduktion (Finlands miljöcentral 2017).
Utgående från resultaten av kontrollundersökningarna har också mörtfiskarnas reproduktion goda
resultat i Vassorfjärden och närområdena. Den stora mängden mörtfiskar har en eutrofierande

ÅTGÄRDSALTERNATIV FÖR ÖVERSVÄMNINGSSKYDD

16 / 47

inverkan på vattendraget. I sin jakt på föda bökar de upp bottensedimentet och får på så sätt
näringsämnen att återvända till vattenpelaren. Dessutom utnyttjar mörtfiskarna effektivt djurplankton som näring och ökar därigenom mängden växtplankton. Den stora mängden yngel av
mörtfiskar kan ta livsrum på bekostnad av värdefullare arters yngel i kampen om näring.
Då mynningsområdet eutrofieras och ställvis växer igen medför det olägenheter för fisket i området. Inom Vassorfjärdens område bedrivs inget yrkesfiske men däremot fritidsfiske. Längre ute till
havs finns yrkesfiskare som är beroende av yngelproduktionen i Vassorfjärden (Lax 2017).
2.7

Jordmån och sura sulfatjordar
Jordmånen på projektområdet består till stor del av finmo och lera (Figur 2-9). På översvämningsområdet finns också bl.a. sandmorän och grus. På området vid Björnholmen finns också berg.
Enligt Geologiska forskningscentralens kartläggning av sura sulfatjordar består projektområdet till
stora delar av sura sulfatjordar (Figur 2-10). Bl.a. Lappsundsån har lidit av de problem som surheten ger upphov till. Enligt en förhandstolkning är sannolikheten stor för att sura sulfatjordar ska
förekomma också på Hemfjärdens invallningsområde samt på Vassorfjärdens invallningsområde
och Skånkholmen.

Figur 2-9. Marken på projektområdet består till stor del av mo och lera. (rött = bergig mark, ljusbrunt =
morän, violett = mojord, grått = gyttja, blått = lera, grönt = grus) (Källa Geologiska forskningscentralens
jordartskarta)
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Figur 2-10. Sura sulfatjordar (rött = stor sannolikhet för förekomst, gult =måttlig, blått = mycket liten)
(källa: GTK Sura sulfatjordar)

3.

ARBETS- OCH INTRESSENTGRUPPERNAS ÅSIKTER OM
ÅTGÄRDERNA
Den mångsyftande planeringen av Kyro älvs mynningsområde och området vid Vassorfjärden inleddes våren 2016. För detta ändamål tillsattes en bredbasig arbetsgrupp bestående av olika intressentgrupper för att gemensamt föra utvecklingsarbetet vidare. Arbetsgruppen styr den allmänna planeringen och svarar för informeringen om projektet och kontakten till intressentgrupperna.
I översiktsplanen sammanställdes intressentgruppernas åsikter och önskemål om åtgärder som
borde vidtas på planeringsområdet, information om områdets särdrag samt lokalbefolkningens erfarenheter av problem som noterats. Aspekter har samlats redan innan arbetet med översiktsplanen startade, exempelvis på arbetsgruppens möten på våren och sommaren 2016. I samband ed
det här arbetet sändes en förfrågan till arbetsgruppen per e-post 1.11.2017, där de hade möjlighet
att göra en lista över vilka aspekter de anser vara viktiga som bas för planeringen av området.
Dessutom ordnades en separat tillställning för intervjuer och diskussioner 10.11.2017 på Rönnvik
hembygdsgård dit representanter för arbetsgruppen/intressentgrupperna hade inbjudits. Arbetsgruppens ställningstaganden har också behandlats på arbetsgruppernas möten (under planeringens gång behandlades översiktsplanen på tre möten 16.1.2018, (skötsel- och användningsplanen
16.3.2018), 24.4.2018 samt 30.8.2018).
De aspekter och åsikter som togs upp i intervjuerna med intressentgrupperna har sammanställts
på kartan i bilaga 3. En del av de åtgärder för översvämningsskydd som framkom i intervjuerna
med intressentgrupperna är inte tekniskt-ekonomiskt genomförbara eller är av andra orsaker inte
särskilt lämpliga på projektområdet. Även de här åtgärderna har granskats i kapitel 4.
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Arbetsgruppen har alltså lett arbetet med översiktsplanen, och arbetsgruppens kommentarer har
beaktats i planen. Den centrala responsen som kommit under samrådet presenteras i kapitel 6.
Utlåtanden som lämnats in under samrådet har sammanställts i bilaga 5.

4.

ÅTGÄRDER FÖR ÖVERSVÄMNINGSSKYDD

4.1

Åtgärder och beredskap som minskar översvämningsrisken
Åtgärder för att minska översvämningsrisken har planerats för olika översvämningssituationer
såsom översvämning på grund av isproppar. Särskild vikt har fästs vid vägförbindelserna.

4.1.1 Planering av områdets markanvändning
Man utgår ifrån att högvattenfåror och översvämningsslätter inte ska avskäras av nya vägar, och
översvämningens naturliga spridning ska inte förhindras (bilaga 1, åtgärd 1)
•

Höjningen av riksväg 8 har genomförts så att översvämningsvatten kan infiltreras genom
konstruktionerna.

De lägsta bygghöjderna beaktar översvämningar på grund av havsvatten, vattendrag, dagvatten
och isproppar (bilaga 1, åtgärd 2). Bl.a. på Tottesundsområdet är byggandet koncentrerat längs
Tottesunds byväg längre bort från området där risk för översvämning föreligger.
I planeringen av områdets dränering beaktas översvämningar. Då ska fårorna ha trummor och
broöppningar med tillräcklig dimensionering, och översvämningskapaciteten kan ökas enligt naturenlig basdränering t.ex. med hjälp av översvämningsslätter. (bilaga 1, åtgärd 3)
•

En ökning av översvämningskapaciteten genom naturenliga basdräneringsmetoder kunde
eventuellt granskas t.ex. i samband med iståndsättningsdikning av fårorna som mynnar ut
i Sandås sundet (Vassor) eller Finnbäcken.

Enligt intressentgruppernas åsikt behövs rensningar speciellt i grävda, igenslammade kanaler. I
Kyro älvs mynningsområde löses igenslamningsproblemet dock inte med traditionella rensningar,
eftersom kanalerna inte kan fördjupas och det inte går att öka längdlutningen på grund av uppdämningen av havsvatten. Om fårornas tvärsnittsyta förstoras leder det till ökad igenslamning och
uttorkning av kanalerna. En rensning skulle inte heller medföra någon betydande eller bestående
nytta för översvämningsskyddet. Igenslamningen av kanalerna borde också i första hand lösas
enligt metoden för naturenlig basdränering (smala rörledningar, kvarhållning av lågvattenstånd
med hjälp av trösklar och översvämningsslätter). Det är arbetskrävande och dyrt att avlägsna
slammet från kanalerna och mynningsområdet. Jordmassorna som ska grävas bort från mynningsområdet är potentiellt sura sulfatjordar. De uppgrävda massorna ska behandlas på lämpligt sätt,
t.ex. genom riklig kalkning för att förhindra sur avrinning. En sänkning av fårornas lågvattenstånd
ökar försurningsrisken. Man borde försöka kvarhålla fast substans på många olika platser t.ex.
med hjälp av sedimenteringsbassänger och skyddszoner.
T.ex. byggandet av Kvevlax tätort har ökat dagvattenmängden i Lappsundsån. På området borde
det planeras hur dagvattnet ska hållas under kontroll och hur tillräckliga kvarhållningsåtgärder ska
vidtas. (bilaga 1, åtgärd 4)
4.1.2 Minskning av sårbarheten för översvämning, vägar
Sårbarheten för översvämningar kan minskas bl.a. genom att höja vägarna. För bosättning som
får sina förbindelser blockerade kan det gå att hitta alternativa rutter. Det lönar sig att granska
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möjligheterna att höja vägarna, om fast boende kan få sina förbindelser avskurna vid vanliga översvämningar. Andra möjliga åtgärder för att minska sårbarheten för översvämningar är bl.a. varningsskyltar vid vägar som avskärs och informering av de boende om alternativa rutter (bilaga 1,
åtgärd 5). Vägar som eventuellt avskärs och åtgärdsförslag anges i nedanstående figur och tabell
(Figur 4-1, Tabell 4-1).

Figur 4-1. Vägar som eventuellt avskärs vid översvämningar (med blått anges område med vattendragsöversvämning HQ1/100 + havsvatten MHW och med grönt isproppsöversvämning). Med streckad linje anges
vägar som kan tryggas för användning genom åtgärder för översvämningsskydd. Med rött anges bostadsbyggnader som förlorar sin vägförbindelse/löper risk för vattenskada, med grönt anges fritidsbostäder.
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Tabell 4-1. Åtgärdsförslag för vägar som löper risk att avskäras

•

Områdets sårbarhet för översvämning har minskats bl.a. genom höjning av riksväg 8.

•

T.ex. Stråkavägen kan avskäras vid sällsynta havsvattenöversvämningar eller vid isproppsöversvämningar. Då förlorar fritidsbyggnader sin vägförbindelse i området SkånkholmenMatilotsundet och ända till Hällskatan. Genom att höja vägarna kunde området användas
som översvämningsfåra vid isproppsöversvämningar. Områdets översvämningsskydd har
behandlats mera ingående i kapitel 4.2.1

•

Mälsorfjärdsvägen kan avskäras redan vid vanliga översvämningar. Vägnivån kunde höjas
till N2000+ 2,5 m.

Mälsorfjärdsvägens nuvarande nivå är enligt Trafikverkets öppna material (Digiroad) i genomsnitt
N2000+ 1,75 m. Höjningsbehovet är alltså i genomsnitt ~0,8 m. Trummorna under vägen måste
tillfälligt stängas vid översvämning, eller i samband med höjning av vägen kan de ersättas med
konstruktioner med avstängningstrummor (Figur 4-2).
Kostnaderna för att höja vägen uppskattas preliminärt till ~111 000 € (moms 0 %). I samband
med den fortsatta planeringen bedöms om nyttan av höjningen i förhållande till kostnaderna är
tillräcklig eller om det går att hitta t.ex. en alternativ rutt för de boende.
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Figur 4-2. Förslag till höjning av Mälsorfjärdsvägen (med blått anges område med vattendragsöversvämning HQ1/100 + havsvatten MHW och med grönt isproppsöversvämning).

4.1.3 Beredskapsåtgärder
Handlings- och beredskapsplanerna underlättar agerandet när en översvämning inträffar (bilaga
1, åtgärd 6).
Genom åtgärder för översvämningsskydd skulle det vara bra att klargöra t.ex. invallnings-/dräneringsbolagens ansvar och komma överens om vem som vid en översvämning ska sköta konstruktionerna såsom stängningsluckorna till Stenåns damm. Om man t.ex. tillfälligt vill stänga rörledningen vid Lappsundsån borde det utredas om det går att ta sig längs vallen till rörledningen vid
en översvämning och hur stängningen ska gå till (krävs en egentlig stängningskonstruktion eller
går det att täppa till den på annat sätt).
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Människor som bor på ett översvämningsriskområde ska på eget initiativ förbereda sig inför översvämningar och minska översvämningsrisken. Utgångspunkten är att en medborgare ska veta om
att han eller hon bor på ett översvämningsområde. Även om risken för översvämningar är sällsynt,
måste man förbereda sig på samma sätt som inför andra risker som hotar egendom och liv, såsom
en eldsvåda. Var och en kan förbereda sig i sitt eget hem inför olika olyckor och farosituationer.

Bilaga 1, åtgärderna 1-6 för att minska översvämningsrisken
Bl.a. fortsatt undersökning av möjligheterna att höja vägarna och alternativa rutter för boende som får sina vägförbindelser avskurna.
Anvisningar för t.ex. hur avstängningsluckor och andra konstruktioner kan manövreras vid
översvämning.

4.2

Åtgärder för översvämningsskydd och agerande vid en översvämning
Åtgärder för översvämningsskydd har också planerats särskilt för översvämningar orsakade av
isproppar. För avledning av vattenföringen vid översvämning föreslås bl.a. att högvattenfårorna
ska iståndsättas. Underhållet av vallarna är speciellt viktigt för att förhindra översvämningsskador.

4.2.1 Högvattenfåror speciellt för isproppssituationer
Kyro älvs mynningsområde är kraftigt igenvuxet bl.a. på grund av landhöjningen. Flera gamla
högvattenfåror har blivit avskurna även till följd av att vägar byggts. Mest utrymme för översvämningsvatten har förlorats på Hemfjärdens (Österhankmo) invallningsområde.

Figur 4-3. Ännu på 1970-talet (Lantmäteriverket: gamla tryckta kartor) hade högvattnet flera olika rutter
i Kyro älvs mynningsområde. Bl.a. söder om Björnholmen och vid Matilotsundet.

•

Vid översvämning på grund av isproppar kunde Matilotsundet användas som högvattenfåra
(bilaga 1, åtgärd 7).
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Karjalotvägen har försämrat Matilotsundets kapacitet att leda bort högvatten. I kröken vid Söderfjärden, vid Mittigrund-Klockargrundet, finns en känd plats där det brukar uppstå isproppar. Högvattenföringen i Kyro älv är stor. Isproppar kan dock uppstå också vid mindre vattenföringar, och
det skulle till och med vara möjligt att minska en vattenmängd som motsvarar medelhögvattenföring, om det fanns en alternativ rutt för att avleda högvattnet.
På Karjalotvägen är det inte tekniskt eller ekonomiskt förnuftigt att installera tillräckligt stora högvattenbroar vilkas avtappningskapacitet kunde sänka högvattenståndet i Österfjärden. Betydligt
större nytta med tanke på översvämningen får man genom att öppna Karjalotvägen på två ställen
på en bredd av minst 40…50 meter vid en översvämning på grund av isproppar. En tillfällig öppning
kan göras till nivån N2000+ 0,5 m. Då kan hela 20 % av högvattenföringen ta sig förbi ispropparna
via Matilotsundet beroende på vattenföringen, högvattenhöjden och sänkningen av vägen. Det
lönar sig att effektivera högvattenfårans avtappningskapacitet genom röjning av högvattenfårorna
ovanför medelvattenståndet.
I skötsel- och användningsplanen, kapitel 6.1.4, behandlades fåror som rinner ut i mynningsområdet och som det rekommenderas att man ska sluta underhålla, om fårorna inte är viktiga för
dräneringen av åkrarna och skogarna. Om en fåra som används som tillfällig högvattenfåra växer
igen fullständigt på mynningsområdets sida kan den vid behov röjas ovanför normalvattenståndet.
Det lönar sig dock att koncentrera kraftiga röjningar av högvattenfårorna främst till de buskbevuxna zonerna och områdena med ung skog norr om Karjalotvägen, varvid de skadliga konsekvenserna inte berör Natura-naturtyperna söder om vägen samt eventuella förekomster av trollhand.
För att Matilotsundet ska kunna användas som högvattenfåra måste området vid Skånkholmen
skyddas mot översvämning så att vattnet inte kan spridas till området från Österfjärdens håll (Figur
4-4). Annars går det inte att ta sig till exempelvis Karjalotvägen och vägen kan inte öppnas vid
översvämning. Det bedöms att vägarna ska höjas till nivån N2000+ 2,1 m (bilaga 1, åtgärderna
5, 10 och 11).
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Figur 4-4. Användning av Matilotsundet som högvattenfåra och översvämningsskydd av Skånkholmen (bilaga 1, åtgärderna 5, 7, 10 och 11). Med streckad linje anges vägar som kan tryggas för användning genom
åtgärder för översvämningsskydd. Med grönt anges fritidsbyggnader som utan åtgärder förlorar sin vägförbindelse/löper risk för vattenskada.

Användning av Matilotsundet som högvattenfåra kostar grovt uppskattat cirka 205 000 euro
(moms 0 %).
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4.2.2 Muddringar samt slåtter och röjning på vidsträckta områden som skydd mot översvämningar
I kröken vid Söderfjärden, vid Mittigrund-Klockargrundet, finns en känd plats där det brukar bildas
isproppar. Situationen med isproppar i Österfjärden har också undersökts genom modellering. I
modelleringen undersöktes om en muddring av området mellan Mittigrund och Klockargrundet påtagligt skulle påverka högvattennivåerna i mynningsområdet. Muddringen har behandlats närmare
i kapitel 4.3.
•

I stället för muddring rekommenderas i första hand slåtter och röjning på vidsträckta områden nordväst om Klockargrundet (bilaga 1, åtgärd 9). Slåtter kan också vidtas på Mittigrundområdet, och den här slåttern presenteras närmare i Naturaområdets skötsel- och
användningsplan (Figur 4-8).

För att öka vattenföringskapaciteten i strömfårorna skapas genom röjning översvämningsslätter
ovanför medelvattennivån och genom slåtter på områdena med öppet vatten (Figur 4-5). Nordväst
om Klockargrundet öppnas en bredare zon med öppet vatten genom röjning och slåtter. Fårans
ända, speciellt i den södra delen, öppnas så att den blir minst 100 m bred och området där slåtter
ska ske är flera hektar. Strandskogarna kan röjas vid fårans smalaste ställen, varvid vattenledningsförmågan vid översvämning effektiveras. Enstaka träd kan lämnas kvar som landskapsträd,
men speciellt de täta videsnåren ska avlägsnas. Zonen med öppet vatten som har föreslagits för
att förbättra översvämningsskyddet ska göras mångsidigare i samband med byggnadsplaneringen.
I anslutning till zonen kan djupare vattenområden planeras genom småskalig grävning och fläckvisa och mosaikartade komplement. Det finns rikligt med växtlighet, så slåttern kan utföras på
många olika sätt och så att det också blir kvar rikligt med vassruggar. Vassruggarnas stora kantareal och platser med öppningar förbättrar bl.a. vårlekande fiskars reproduktionsområde, och växtligheten utgör en livsmiljö som ger ynglen skydd.
Småskalig grävning kan göras på potentiellt sura sulfatjordar. Grävningen ska då inte ske så djupt
att den når under medellågvattenståndet (cirka N2000 -0,5 m) och mängderna av jordmassor får
inte överstiga 500 fast-m3. På så sätt förhindras uppkomst av sur avrinning, då endast massor som
redan har hunnit försuras grävs bort. Havsvattnets alkalinitet är utmärkt, och pH-sänkning som är
skadlig för t.ex. fiskar kan inte uppkomma. Jordmassorna ska behandlas på tillbörligt sätt.
Då slåttern inleds ska slåtter ske två gånger under den första sommaren (innan växterna blommar
i slutet av juni och 3…4 veckor senare en gång till). Under andra och tredje sommaren ska slåttern
ske en gång (~15.7…15.8). Därefter sker ingen slåtter på några år. Slåttern ska inledas vid rätt
tid så att konsekvenserna för fåglar och fiskar är neutrala. Vattendjupet i den bästa slåtterzonen
är 0,8…1,2 m, varvid områdena med öppet vatten hålls öppna längre. Slåttern ska ske med en
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maskin som samlar upp materialet. Kostnaderna för slåtter med en maskin som samlar upp materialet är cirka 500…1000 e/ha. På grundare områden kan det vara nödvändigt att röja med not under
den tredje sommaren. Före slåttern ska man försäkra sig om att områdets växtlighet främst består
av övervattensväxter. Annars finns en risk att kraftig slåtter leder till att undervattensväxterna
ökar och näringsämnen frigörs.
På slåtter- och röjningsområdet som planerats nordväst om Klockargrundet för att öka flödeskapaciteten (Figur 4-5) finns Natura-naturtyper, bl.a. öppna svagt välvda mossar, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn, boreala havsstrandängar av Östersjötyp, lundar och primärskogar vid
landhöjningskust. Genom att slå övervattensväxterna och delvis röja busksnåren vid stranden blir
den föreslagna ”fåran” cirka 100 meter bred vid både södra och norra ändan, där inga kartlagda
Natura-naturtyper finns. Det föreslagna slåtter- och röjningsområdet vid ”sundet” vid Klockargrundets västra del är som smalast cirka 50 m brett. Där finns bl.a. primärskogar vid landhöjningskust,
lundar och boreala havsstrandängar av Östersjötyp. I den noggrannare byggnadsplaneringen ska
man försöka undvika onödig röjning av lövsumpskog, lund samt primärskog så att konsekvenserna
för naturtyperna blir så små som möjligt. Slåttern avskär dock inte någon successionszon utan
sker vid deras kanter. Slåttern och röjningen påverkar inte några kända föröknings- och rastplatser
för flygekorre och åkergroda eller växtplatser för trollhand eller några viktiga fågelområden. Det
rekommenderas dock att man ska kartlägga förekomsten av trollhand innan strandbuskagen röjs.
På röjningsområdena ska bl.a. viktiga näringsträd för flygekorre (asp, al) lämnas kvar på grund av
den närbelägna förekomsten.
Lättare slåtter rekommenderas också söder om Mittigrund och vid behov också öster om Klockargrundet (Figur 4-8). Efter att flödeskanalerna har vidgats ökar högvattenfårornas kapacitet och
strömmen håller fårorna öppna. Efter muddringarna har flödet kunnat koncentreras mera till området där fårorna finns, varvid vattenomsättmingen vid kantområdena och lugnvattnen har minskat
ytterligare. Med de åtgärder som gör att flödet också styrs till översvämningsslätterna kan man
samtidigt tygla vassväxtligheten och igenväxningen.
•

Mellan Björnholmen och Sikskatan (Rubens kanal) borde strandängarna skötas och röjas
och flödesvägen återställas. (bilaga 1, åtgärd 9)

Den lilla viken öster om Björnholmen har varit ett viktigt yngelområde för fiskarna. Genom modellering har man undersökt om det går att återställa strömningsförhållandena i viken och sänka
översvämningshöjderna i Vassor genom att muddra en båtfarled söder om Björnholmen. Konsekvenserna av en muddring har behandlats närmare i kapitel 4.3. I stället för muddring rekommenderas motsvarande kraftig slåtter och röjning som på området vid Klockargrundet.
I samband med byggnadsplaneringen, då röjningar och slåtter planeras noggrannare, ska läget för
Natura-naturtypen primärskog mellan Björnholmen och Sikskatan (Rubens kanal) beaktas. Röjningarna av strandbuskagen försämrar den här naturtypen, vars representativitet har klassificerats
som god. Därför borde röjningarna inriktas på endast ett noggrant angivet område så att åtgärder
inte görs på ett alltför stort område. På så sätt kan de skadliga konsekvenserna för naturen minimeras. Naturtillståndet för naturtypen laguner, alltså flador, försämras då växtligheten slås. I den
noggrannare planeringen av slåttern borde man begränsa sig till att minska endast den växtlighet
som måste avlägsnas med tanke på översvämningsskyddet och undvika att onödigt avlägsna växtlighet. Naturtypen laguner har god representativitet. Det är också möjligt att det krävs ett undantagsförfarande enligt 2 kapitlet 11 § i vattenlagen för slåtter av växtlighet och röjning av buskage.
Vid bedömning av naturtypens naturtillstånd beaktas också växtligheten kring ifrågavarande vattenförekomst (bl.a. Högsta förvaltningsdomstolen 16.8.2005 T 2024). Tolkningen görs av en laggill
myndighet. Representativiteten för öppna svagt välvda mossar, fattigkärr, intermediära kärr och
gungflyn vid Rubens kanal är endast betydande, och de planerade åtgärderna berör endast en liten
del av denna naturtyp. Konsekvenserna för öppna svagt välvda mossar, fattigkärr, intermediära
kärr och gungflyn anses bli små. Slåtter och röjning vid Rubens kanal påverkar inte några kända
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föröknings- och rastplatser för flygekorre och åkergroda eller växtplatser för trollhand. Det rekommenderas dock att man ska kartlägga förekomsten av trollhand innan strandbuskagen röjs. I objektet ingår ett område som är viktigt för flyttfåglarna, men det försämras dock inte av slåtter och
röjning vid Rubens kanal. Tranornas och sångsvanarnas boplats vid fladan kan även beaktas genom
att iståndsättningsåtgärderna görs utanför häckningstiden. Slåttern förbättrar fiskarnas levnadsförhållanden och yngelområden genom att hindra dem från att växa igen.
•

Även mellan Sandören och Tiondholmen rekommenderas kraftig slåtter och röjning för att
förbättra översvämningsskyddet (bilaga 1, åtgärd 9).

Om det bildas en ispropp vid Bodstranden, kan flödesvattnet inte ledas till någon naturlig rutt förbi
platsen. T.ex. om flödvattnet leds mot Hemfjärden bakom invallningsområdet blir det betydande
översvämningsskador på området. Skyddet mot översvämningar orsakade av isproppar har undersökts genom modellering av om en muddring väster om Lakagrynnan påtagligt skulle påverka
områdets högvattenstånd. En muddring har behandlats närmare i kapitel 4.3.
På området rekommenderas kraftig slåtter och röjningar mellan Sandören och Tiondholmen. Också
på Skatasävjorna kan man genom slåtter skapa alternativa strömningsrutter. Mellan Tiondholmen
och Sandören ska en så bred högvattenfåra som möjligt öppnas. T.ex. via en 50 meter bred översvämningsslätt kan hela 10 % av medelhögvattenföringen strömma när isproppar har uppstått,
beroende på havsvattenståndet och isproppsöversvämningens höjd.
Den planerade slåttern och röjningsåtgärderna i högvattenfåran på området mellan Tiondholmen
och Sandören berör till största delen Natura-naturtypen öppna svagt välvda mossar, fattigkärr,
intermediära kärr och gungflyn samt primärskogar. Primärskogarna och en del av öppna svagt
välvda mossar, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn har klassificerats ha god representativitet. Åtgärderna försämrar de här naturtypernas naturtillstånd. I södra delen av högvattenfåran
finns ett område som är viktigt för flyttfåglar, men de planerade åtgärderna anses inte orsaka
fåglarna några påtagliga olägenheter. Tvärtom kan strandzonen, då den blir öppen, locka mera
bl.a. vadare till området.
Läget för de rekommenderade zonerna för slåtter och röjning anges i följande figur (Figur 4-5). De
rekommenderade åtgärderna i form av slåtter och röjning på vidsträckta områden kommer att
kosta uppskattningsvis cirka 138 000 euro (moms 0 %) exklusive kostnader för planering och
tillstånd.
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Figur 4-5. Läget för de rekommenderade slåtterzonerna (bilaga 1, åtgärd 9).

4.2.3 Vallar
Kyro älvs nedre lopp och Hemfjärdsområdet (Österhankmo) ligger bakom invallningarna. Till följd
av projektet att reglera Kyro älvs nedre lopp har ett nyttoområde på 1700 ha skyddats från översvämningar.
•

För att skydda Hemfjärdens invallningsområde även mot översvämningar orsakade av isproppar kan man bygga en ny tvärvall mellan Österfjärden och Björkas (bilaga 1, åtgärd
10).
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Det kan komma vatten till Hemfjärdens invallningsområde via området norr om de nuvarande
vallarna, i synnerhet vid översvämningar som orsakas av isproppar. Om Strömsbrons pumpstation
då inte har tillräcklig kapacitet för att torrlägga området kan områdets vägar avskäras och de
boende förlora sin vägförbindelse. Det kan också uppstå stora ekonomiska översvämningsskador
på området. För att effektivera områdets översvämningsskydd rekommenderas att en ny tvärvall
byggs. Efter det kan flödesvattnet inte mera spridas till området från Österfjärdens håll (Figur 46). Den nya vall som behövs är cirka 50…60 m lång och vallen ska förses med avstängningstrummor. Kostnaderna för att bygga vallen blir grovt uppskattat cirka 18 000 euro (moms 0 %).

Att en vall byggs höjer inte nämnvärt högvattensnivåerna i Österfjärden och Vassor. En tvärvall
skulle skydda invallningsområdet från sällsynta vattendragsöversvämningar och isproppsöversvämningar (bilaga 2). Kännbara översvämningsskador kan uppstå på invallningsområdet också
vid sällsynta havsvattenöversvämningar, men det är svårare att skapa skydd mot havsvattenöversvämning. Det här skulle kräva bl.a. en höjning av vallarna vid Strömbrons pumpstation på hela
deras längd med minst 0,6 m (med beaktande av marginal för vågsvall och sättningar).
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Figur 4-6. Läget för en ny tvärvall mellan Österfjärden och Björkas (bilaga 1, åtgärd 10).

•

Det är mycket viktigt att underhålla vallarna för att undvika översvämningsskador (bilaga
1, åtgärd 10).

Eventuella sättningar i vallarna ska kontrolleras genom mätning. Om vallarna har den planerade
höjden kommer vattnet inte att överskrida vallarna vid sällsynta översvämningar eller översvämningar orsakade av isproppar. Som skyddsåtgärder mot översvämningar borde invallningsbolagen
hålla sina vallar i skick och reparera ställen där sättningar uppstått. På så sätt kan vattnet hindras
från att strömma över vallarna vid översvämningar. (bilaga 1, åtgärd 10). I nedanstående tabell
anges vallarnas planerade höjder i höjdsystemet N2000+.
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Tabell 4-2. De befintliga vallarnas planerade höjder i höjdsystemet N2000+.

4.2.4 Konstruktioner, kvarhållning av översvämning och hur vattnet hålls under kontroll
Enligt kartläggningen av översvämningsrisker kan det komma in vatten på Oxholmens invallningsområde vid mycket sällsynta havsvattenöversvämningar. Enligt lokala observationer kan vattnet
ta sig förbi Stenåns regleringsdamm. Det är mera sannolikt att vatten står på området på grund
av invallningen nedanför Kuni-Vallvik. Om flödvattnet stiger till Oxholmens invallningsområde nära
Stenåns regleringsdamm kan spridning av flödvattnet lätt förhindras genom tillfälliga lösningar
(t.ex. plast + sandsäckar). Stenån, Mälsor och Kilsorådrans kanaler kan inte användas som högvattenfåra t.ex. vid översvämning orsakade av isproppar, men s.k. bakvatten och att det står
vatten i kanalerna orsakar inga betydande översvämningsskador (kapitel 4.3).
Den ringa vattenmängden och igenslamningen av Lappsundsån har upplevts som ett problem. Å
andra sidan har intressentgrupperna tagit upp oron för om åns kapacitet är tillräcklig vid en översvämning. Som lösning på problemen med igenslamningen av Lappsundsån föreslås i första hand
inga traditionella rensningar. Om man vill rengöra fåran borde grävningen ske på det sätt som
anges i kapitel 4.1 (bilaga 1, åtgärd 3).
•

En lösning för att förhindra igenslamning kunde vara lågvattentrösklar och att leda extra
vatten från Kyro älv med hjälp av en ny rörledning (bilaga 1, åtgärd 12).

Lågvattentrösklar rekommenderas på området också för att förhindra sur avrinning från de sura
sulfatjordarna. Via den nuvarande rörledningen kan det vid översvämning rinna endast 3…3,5 m 3/s
vatten till Lappsundsån. Å andra sidan har dagvattnet från Kvevlax ökat vattenföringen i fåran
under högvattentider, och för att bygga en ny rörledning krävs en ökning av flödeskapaciteten i
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fåran med hjälp av s.k. översvämningshyllor, att dagvattnet i Kvevlax kan hållas under kontroll
eller stängningskonstruktioner för rörledningarna.
Vattnet från Lappsundsåns avrinningsområde kunde dessutom kvarhållas på avrinningsområdet.
•

T.ex. på Byträskets område i Västerhankmo kunde avrinningsområdets högvattenföring
kvarhållas i över 10 dygn (bilaga 1, åtgärd 11).

Det här skulle minska vattenföringen i Lappsundsån med bara några procent och vattenmängden
är liten också i förhållande till den vattenmängd som avleds via rörledningen. Kvarhållning av flödesvatten t.ex. med hjälp av en rördamm är dock en åtgärd som rekommenderas för att förbättra
vattenkvaliteten och öka livsmiljöns mångfald. Åtgärden kvarhåller i synnerhet fast substans, och
om den genomförs på ett vidsträckt område på avrinningsområdet stävjas igenslamningen.
4.2.5 Förhindrande och sönderdelning av isproppar
•

På området har isen sågats flera år (bilaga 1, åtgärd 13). Utöver sågningen har istäcket
söndrats med ett luftkuddefartyg.

Då behovet för issågning bedöms, används mätningar av istjockleken. I Kyro älv inleds mätningen
av istjockleken vanligtvis i februari. Den issågningsmaskin som används på området kräver minst
0,5 m kärnis. T.ex. i Nordamerika används djupgrävskopor (trenchers) också för att kapa isen.
Sågningen sker i allmänhet ungefär en månad innan den väntade islossningen.
Vid kända isproppsplatser skulle det vara bra att kartlägga fasta rutter för sågnings- och grävmaskinerna. T.ex. området vid Bodstranden kan nås från Vassorhållet via Bodstrandvägen, men det
är svårare att nå området vid Lakagrynnan och Mittigrund. Man har också försökt söndra isproppar
från ett luftkuddefartyg. Om inget annat hjälper kan man bli tvungen att bryta ispropparna också
genom sprängning. I bilaga 4 presenteras den typiska rutten för issågning i Kyro älvs mynningsområde.
I planen för att hålla översvämningsriskerna under kontroll har man tagit upp behovet av att utveckla en lätt issåg som kan användas för sågning på flera ställen och till och med för att söndra
strandisen. Med lättare maskiner kunde sågningarna ske något senare, vilket kunde hindra isen
från att sätta sig i rörelse alltför tidigt. Det här skulle hindra riskerna för att issågningar speciellt i
det övre loppet av älven ska sätta isen i rörelse. Spridning av sand för att försvaga isen kan inte
rekommenderas på området.

4.2.6 Tillfälliga konstruktioner för översvämningsskydd
•

Tillfälliga höjningar av vägar och tillfällig stängning av trummor t.ex. vid Skånkholmen har
behandlats i kapitel 4.1 och 4.2. (bilaga 1, åtgärd 11)

Bilaga 1, åtgärder för översvämningsskydd 7–13
Matilotsundets högvattenfåra, röjningar och slåtter, underhåll och höjning av vallar, extravatten till Lappsundsån, issågning

4.3

Åtgärder för översvämningsskydd som inte i första hand rekommenderas på projektområdet
I intressentgrupperna togs det upp att flödesvatten kunde ledas från Österfjärden via Bodön till
Lekmo sund. Den här högvattenfåran är inte tekniskt och ekonomiskt genomförbar. Åtgärden skulle
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kräva massiva muddringar och rensningar vid Långhagaträsket. Dessutom skulle flödesrutten avskära Stråkavägen och lämna Hällskatan utan vägförbindelse (några fast bebodda byggnader).
Projektområdets intressentgrupper har varit oroade för konsekvenserna av att riksväg 8 höjdes
med tanke på områdets översvämningsnivåer, om man har förlorat översvämningsutrymme på
Vassorfjärdens invallningsområde. Om det blir en ispropp t.ex. vid Bodstranden och vattnet stiger
som vid översvämningen på grund av isproppar 2013, skulle det förlorade översvämningsutrymmet
vara cirka ~2,5 milj. m3. Riksväg 8 har sådana konstruktioner att vatten infiltreras genom konstruktionerna till invallningsområdet. På så sätt tar sig vattnet under kontrollerade former till invallningsområdet också efter att vägen höjts (bilaga 1, åtgärd 1 (och 11)). Områdets lagringsvolym
är dock inte så stor att det skulle minska områdets översvämningsnivå betydligt. Vattnet från det
egna avrinningsområdet (Mullosbäcken) kan vid en översvämning inte rinna mot Vassorfjärden,
vilket kan öka känslan av översvämning på området. Vallarna vid Vassorfjärdens invallningsområde
kan överskridas också vid t.ex. en sällsynt situation med isproppar.
Vattnet kan inte heller under kontrollerade former styras till Hemfjärdens invallningsområde mot
Österhankmo (skulle vara den enda alternativa riktningen för flödvattnet, om det blir en ispropp
vid Bodstranden). På invallningsområdets mest låglänta ställen skulle det vara svårt att åstadkomma kontrollerbara avtappningskonstruktioner med tillräcklig kapacitet. Det kunde gå att släppa
en begränsad mängd vatten till området för att Strömsbro pumpstations kapacitet ska räcka till
och områdets vägar inte avskäras så att de boende förlorar sin vägförbindelse. Områdets lagringsvolym och åtgärdens nytta med tanke på översvämningen skulle alltså bli liten.
Enligt intressentgruppernas åsikt borde bakvattnet som vid översvämning förekommer mellan
Stenåns regleringsdamm och Kunisundet förhindras (Mälsorkanalens vatten rinner inte mot
Stenåns damm). Då Stenåns regleringsdamm är stängd blir vatten stående utanför den vid översvämning, fastän den vattenmängd som kommer via rörledningarna är liten. Genom regleringsdammen kan inga större mängder vatten heller rinna ut i kanalen, även om regleringsdammens
lucka skulle vara öppen. Stående vatten eller en s.k. bakvattensituation uppkommer i varje fall på
området enbart av det egna avrinningsområdets vatten, eftersom Kunisundet dämmer upp vid
översvämning. Det rekommenderas inte heller att man ska hindra vattnet från att spridas från
Kunisundets sida. I förhållande till områdets invånartäthet är antalet riskobjekt beträffande översvämning på kanalernas område relativt litet. Kanalernas område kan inte användas som egentlig
högvattenfåra, men på området finns relativt mycket lagringsutrymme för flödvatten.
4.3.1 Förhindrande av isproppar samt muddringar
De största översvämningsriskerna på projektområdet uppkommer när det bildas isproppar. Kyro
älv strömmar på ett långt avsnitt mellan vallar. Is som har satt sig i rörelse stöter emot ett fast
istäcke i Vassorfjärden. Det går inte att kvarhålla eller försvaga isen tillräckligt på avsnittet som
har formen av en ränna. Därför är det utmanande att kunna förhindra situationer med isproppar.
•

Genom modellering utreddes det om en muddring sydväst om Lakagrynnan kunde hindra
uppkomsten av isproppar. (bilaga 1, åtgärd 8)

På det område som nu är grundare planerades smala och djupa muddringsfåror på ställen som i
modelleringen konstaterades vara kritiska för uppkomsten av isproppar (bilaga 2). Genom modellering undersöktes om vatten kan infiltreras under isproppen vid en sådan fåra. Konsekvenserna
undersöktes vid två olika muddringsalternativ:
- en fåra med 30 m bred botten och slänter med lutningen 1:3 och bottennivån
N2000 -3,0 m.
- alternativt en 20 m bred fåra vars bottennivå är N2000 -3,5 m.
I båda alternativen utgör muddermassorna cirka 20 000…30 000 fast-m3. Därför kräver muddringarna ett tillståndsförfarande enligt vattenlagen. Muddring av större mängder massa skulle sannolikt
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inte kunna genomföras på området på grund av de skadliga konsekvenserna av muddring. Muddermassorna skulle sannolikt potentiellt bestå av sura sulfatjordar. Transport, behandling och uppläggning av massorna som sura jordar medför extra kostnader och ställer krav på arbetstekniken
(om jorden ska kalkas, ska det ske omedelbart innan massornas syraproduktion tar fart). Muddringsfårorna kan sannolikt inte förstoras betydligt, eftersom strömningsområdets dimensioner är
av planerad bredd och djup i fårornas omgivning. Avvikande lokala djupa ställen kunde i sig öka
risken för uppkomst av isproppar.
•

Konsekvenserna av motsvarande muddringsfåror undersöktes väster om Mittigrund (bilaga
1, åtgärd 8).

En muddring av någondera platsen skulle enligt modelleringen inte påtagligt sänka översvämningsnivåerna i Vassor i en situation med isproppar (bilaga 2). Muddringar skulle leda till att vattenföringarna i området effektivare än tidigare skulle koncentreras till området där det finns en smal
kanal, och igenväxningen av stränderna med vass skulle då försnabbas. Massiva muddringar skulle
orsaka grumling och försämring av vattenkvaliteten samt eventuellt skadliga konsekvenser för fiskarna. Grumlingen av vattnet till följd av muddringen kan få fiskarna att söka sig bort, och den
fasta substansen som kommer i rörelse kan också lägga sig över lekområdena. Den fasta substansen försämrar rommens syreupptagningsförmåga och fiskynglens syreupptagning via gälarna. Om
sedimentet ger ifrån sig skadliga ämnen kan dessa anrikas i näringskedjan. Spridning av grumlingen borde förhindras med hjälp av siltgardiner, vilket i sin tur ökar kostnaderna.
•

Genom modelleringar utreddes dessutom konsekvenserna av en muddring av Rubens kanal. (bilaga 1, åtgärd 8)

Området sydost om Björnholmen fungerar även nu som högvattenfåra. Under perioder med normalt vattenstånd kan dock inget vatten rinna bort från området, och vattenomsättningen och förhållandena för fiskarna i den lilla viken öster om ön har försämrats. Konsekvenserna av en muddring av den s.k. Rubens kanal utreddes genom modelleringar (bilaga 2). Planeringen av muddringsfåran begränsades av massamängden, som ändå kunde motiveras tekniskt, ekonomiskt och i
fråga om miljökonsekvenser.
På området planerades en fåra med en bottenbredd på minst 10 m och slänter 1:3. Fårans botten
bör ligga på en nivå av minst N2000 -1,5 m för att den ska hållas öppen också under perioden då
den kan användas för rekreation. Då kunde småbåtar färdas där. Muddring av en smal båtfarled
skulle ge upphov till uppskattningsvis 30 000…40 000 fast-m3 jordmassor. Båda ändarna av farleden borde dessutom breddas och öppnas genom slåtter för att öka vattenomsättningen. Genom
slåtter borde man därtill skapa mera vidsträckta (grunda) områden med öppet vatten i anslutning
till farleden. En muddring av farleden skulle kosta minst 500 000 €.
I en situation med isproppar skulle en större flödvattenmängd än nu inte nödvändigtvis styras via
farleden, eftersom flödvattnet redan nu kan söka sig den vägen. Bredden vid farledens yta borde
sannolikt vara fem gånger så stor eller den borde vara betydligt djupare för att dess kapacitet ska
vara tillräcklig i förhållande till högvattenföringarna i samband med isproppar. En grund båtfarled
kan få ett tjockt istäcke på vintern, varvid kanalens strömningsyta vid högvatten inte påtagligt
skulle avvika från den högvattenfåra som fås genom röjning och slåtter enligt det som beskrivs i
kapitel 4.2.2. Det finns ingen heltäckande information om isproppar i Österfjärden och platsen är
sannolikt inte områdets mest typiska isproppsområde. Bedömningen av vad som är tillräcklig bredd
för farleden innehåller också osäkerhet, eftersom isproppar har modellerats i 1D, så modellen beaktar inte den vattenmängd som tar sig via Rubens kanal redan nu. Tillräckliga konsekvenser i
fråga om nytta vid översvämning nås sannolikt genom röjning och slåtter, som har rekommenderats för området i kapitel 4.2.2.
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Muddringsalternativet skulle kräva tillstånd enligt vattenlagen, varvid åtgärderna i fladan också
beaktas. Enligt 2 kapitlet 11 § i vattenlagen är det förbjudet att äventyra naturtillståndet i en flada
som är högst tio hektar. Tillståndsmyndigheten (regionförvaltningsverket) kan i enskilda fall bevilja
undantag från det här förbudet, om skyddsmålen för de nämnda vattennaturtyperna inte påtagligt
äventyras.
Muddringsfårornas läge framgår av följande figur (Figur 4-7). Muddringarna skulle kosta uppskattningsvis cirka 2,5 milj. euro (moms 0 %).

Figur 4-7. Muddringsfarledernas läge (bilaga 1, åtgärd 8).
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Andra iståndsättningsåtgärder som lämpar sig för projektområdet
På området har det planerats många olika åtgärder också i skötsel- och användningsplanen (bilaga
7). I översiktsplanen har det inte gjorts någon närmare presentation av skötsel- och användningsplanens åtgärder som inte påverkar översvämningarna. Både översiktsplanens och skötsel- och
användningsplanens åtgärder finns sammanställda i bilaga 6.
Skötsel- och användningsplanens åtgärder är sådana åtgärder som upprätthåller och tryggar områdets skyddsvärden. Även åtgärderna för översvämningsskydd kan stöda skyddsvärdena. T.ex.
områdets växtlighetszoner har inte förändrats mycket, men områdets växtlighet har blivit tätare.
Ett område med öppet vatten skulle vara viktigt för t.ex. fåglarna. T.ex. för ryggradslösa djur är
starr- och fräkenväxter viktiga, så områdena med öppet vatten som anläggs ska vara fläckvisa och
mosaikartade. Vassruggar har minst betydelse i fråga om näring.

4.4.1 Förbättring av möjligheterna till rekreation och öppning av landskapet
Området vid Vassorfjärden är ett av de få intill riksväg 8 där havet syns. Därför anses det viktigt
att öppna vattenlandskapet och hålla det i skick. Trädbeståndet är dock viktigt bl.a. för att hindra
trafikbuller. Förbuskning kan hejdas och landskapet kan göras öppnare bl.a. genom att använda
områden som betesmark. I södra delen av Vassor vid Kilen har det blivit en del betesmarker sommaren 2018. Genom bete kunde också högvattenfåror hållas öppna. För att ordna bete krävs dock
bl.a. goda trafikförbindelser, vilket innebär att potentiella betesområden och högvattenfåror inte
finns på samma områden.
Vid Björnholmen finns en cirka sex kilometer lång friluftsled. Ett fågeltorn föreslås ska byggas på
området vid riksåttan.
4.4.2 Iståndsättningar för fiskbeståndet (vårdande fiske)
Genom vårdande fiske och slåtter kan vattendragets värden för rekreationen och dess vattenkvalitet förbättras. Vid planering av åtgärder är det skäl att beakta att för att förändringen ska bli
bestående måste den externa belastning som Kyro älv för med sig till Vassorfjärden och dess
närområden minskas. Om den externa belastningen är för stor blir den förändring som sker genom
vårdande fiske och slåtter sannolikt inte bestående. Fiskbeståndet återhämtar sig snabbt utan kontinuerligt effektivt fiske och ett starkt bestånd av rovfiskar (Sammalkorpi & Horppila 2005, Somppi
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1995). Om den externa belastningen inte kan påverkas, borde vårdande fiske och slåtter fortsätta
under olika år för att åstadkomma en långvarig påverkan. När det gäller reduktionsfiske bör
begränsningarna i lagen om fiske (379/2015) och andra fiskebegränsningar i området beaktas.
Vårdande fiske har behandlats i skötsel- och användningsplanen, kapitel 6.1.3. Mynningsområdet
är av naturen frodigt med god produktion av fiskyngel. En ändring av fiskbeståndets struktur hejdar
inte nödvändigtvis igenväxningen av mynningsområdet.
Fiskbeståndet i Kyro älvs mynningsområde är mörtdominerat och vattendraget lider av eutrofiering, som ökar av den stora mängden mörtfiskar genom ökad intern belastning. Den stora mängden
mörtfiskar kunde minskas genom reduktionsfiske, vilket har positiv inverkan på både vattenkvaliteten och fiskbeståndets struktur och förbättrar områdets fiskeriekonomiska värde. Till exempel
abborrens tillväxt kan försnabbas, om konkurrensen med mört om näringen minskar (Sammalkorpi
& Horppila 2005).
Eftersom mynningsområdets fiskbestånd enligt kontrollresultaten innehåller rikligt med små mörtindivider borde fisket också inriktas på dem. Genom att fiska med not eller ryssja kan fisket inriktas
på fiskar av alla storlekar och exempelvis gösar i fångsten kan släppas tillbaka ut i vattnet. På
grund av att mynningsområdet är grunt och har små variationer i djup och på grund av växtligheten
är det lättare att fiska med ryssja än med not.
Efter den första intensiva fiskeperioden uppkommer ofta en andra våg av unga årsklasser som
borde avlägsnas under projektets andra eller tredje år. I annat fall fylls sjön snabbt med mörtfiskar
av nya årsklasser. Man känner till fall där fångsten av fiskar som lever på djurplankton har ökat
efter ett kortvarigt selektivt fiske (Sammalkorpi & Horppila 2005).
Enligt Somppi (1995) kan målet för vårdande fiske i avsikt att ändra fiskbeståndets struktur anses
vara 20–50 kg/ha/år. Det går att justera fångstens mål till exempel efter det första året, då fångstmängderna och uppgifterna om beståndets täthet är kända. I eutrofierade vattendrag kan fiskens
biomassa vara över 500 kg/ha och av dem går det att fiska bort upp till över 100 kg/ha/år utan
synliga konsekvenser (Sammalkorpi & Horppila 2005).
Antalet fiskeredskap som behövs beror på arealen av området där man ska fiska och antalet lämpliga fångstplatser. Enligt Somppi (1995) kan antalet storryssjor som används i sjöar följa förhållandet 1 ryssja/10–20 ha. T.ex. Vassorfjärdens öppna areal som är helt fri från växtlighet är för
närvarande under 130 ha. Enligt anvisningarna skulle det betyda cirka 10 ryssjor. En storryssja
kan användas på våren för lekfiske och under säsongen med öppet vatten fångas fiskar som är på
vandring för att hitta föda. Vid placeringen av fiskeredskap borde man utnyttja information om
fiskarnas rörelser och lokalkännedom. Typiskt goda platser för ryssjor är lekvikarnas och åarnas
mynningar samt sund.
Det är viktigt att bokföra fiskeinsatsen och fångstmängderna bland annat för att utreda hur fiskbestånden utvecklas. De fiskeriekonomiska kontroller som ska göras utanför Kyro älv (yngelfiske
med not och nätprovfiske) ger ytterligare information om det vårdande fiskets inverkan på fiskbeståndets struktur.
4.4.3 Iståndsättningar med tanke på fågelbeståndet (slåtter)
I skötsel- och användningsplanens kapitel 6.1.4 behandlades att underhållet av diken borde upphöra. Å andra sidan borde fårorna hållas öppna, om de leder till strandängar som är viktiga för
fåglarna. Fåror som det inte är nödvändigt att underhålla på grund av markanvändningen eller
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fåglarna borde lämnas utan åtgärder, eftersom diken som rinner direkt till mynningsområdet sköljer strandängarna och strandmarkerna.
En av de mest använda metoderna för att iståndsätta vattendrag är att minska vattenväxterna,
bland annat på grund av att det är lätt och förmånligt. Rekreations- och landskapsvärdena kan
förbättras och igenväxning förhindras genom slåtter. Genom att minska på växtligheten kan vattnets strömning eventuellt ökas, vilket förbättrar vattenkvaliteten lokalt. Uppgrundningen av vattendrag kan dessutom bromsas upp, då mängden död växtmassa som sjunker till bottnen minskar
(Kääriäinen & Rajala 2005).
Det rekommenderas inte att alltför mycket växtlighet avlägsnas, eftersom växter kvarhåller näringsämnen, utan slåtterställena ska väljas noggrant. Vattenväxterna har också en viktig roll för
fiskarna, t.ex. genom att de erbjuder skyddade platser (Kääriäinen & Rajala 2005, Somppi 1995).
I Kyro älvs mynningsområde finns det dock mycket rikligt med växtlighet. Därför anses en ställvis
reducering av växtligheten inte orsaka nyssnämnda olägenheter, utan inverkan bedöms bli positiv,
i första hand genom förbättrade möjligheter till båtliv och fiske.
Mängden av rikligt förekommande övervattensväxter och flytbladsväxter kan minskas genom slåtter. Övervattensväxter kan utrotas genom att slåttern sker vid roten. Det går också att avlägsna
flytbladsväxter, men de växer oftast upp igen tack vare sina näringsrika rötter (Finlands miljöcentral 2013). Om slåttern fortsätter efter detta, får man oftast också flytbladsväxterna att minska
(Nybom 1988).
Den kapade växtmassan ska samlas bort från vattnet. Då växtavfallet bryts ned förbrukar det syre
och det frigörs näringsämnen i vattnet, vilket kan öka algmängden och bilda slam vid stränderna.
Växtmassa som driver omkring i vattendraget utgör också en estetisk olägenhet och försvårar
användningen av vattendraget för rekreation. För de kapade växtresterna ska det reserveras en
uppläggningsplats där de inte kan hamna tillbaka i vattendraget exempelvis vid rikliga regn
(Kääriäinen & Rajala 2005).
Den slåtter som anges i skötsel- och användningsplanen avviker från röjningar och slåtter som
görs för att skydda mot översvämningar (bilaga 1, åtgärd 9). För området har det planerats slåtter
fläckvis på smala och mosaikartade områden för att förbättra fåglarnas och fiskarnas livsmiljöer.
Slåtter och röjningar som skydd mot översvämningar sker delvis på samma områden, men de görs
på annat sätt och påverkan avviker från de nämnda slåtterlinjerna.
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Figur 4-8. Med grönt anges slåtterområden i form av fåror enligt skötsel- och användningsplanen (grönt
streck) jämfört med läget för slåtter och röjningar för att skydda mot översvämning (orange, bilaga 1,
åtgärd 9).

5.

SAMMANDRAG AV ÅTGÄRDERNAS KONSEKVENSER

5.1

Genomförbarhet och nytta i fråga om översvämningsskydd
Många av åtgärderna i översiktsplanen minskar översvämningsrisken och underlättar agerandet
vid översvämning. Områdets översvämningsskador minskar i någon mån, och framför allt ökar
åtgärderna de boendes trygghetskänsla.
Särskilt rekommenderade genomförbara åtgärder med tanke på kostnaderna och nyttan för översvämningsskyddet är bl.a. att underhålla vallarna. Översvämningar till följd av isproppar kan sannolikt påverkas mest med hjälp av högvattenfåror och kraftig slåtter och röjning. Dessutom borde
man fortsätta med issågningar och sönderbrytning av isproppar. Utgående från översvämningsobservationerna våren 2018 fungerar issågning i kombination med söndring av isen med hjälp av ett
luftkuddefartyg bra för att förhindra isproppar.
På planeringsområdet genomförs dessutom de åtgärder som anges i Naturaområdets skötsel- och
användningsplan.
Åtgärderna anges i bilaga 6. Kostnadseffektiviteten för de kortsiktiga åtgärderna och de åtgärder
som rekommenderas för noggrannare fortsatt planering i förhållande till nyttan har bedömts. På
området rekommenderas i första hand inga muddringar vars kostnader överstiger de sammanlagda
kostnaderna för andra åtgärder.
De åtgärder som rekommenderas i översiktsplanen är huvudsakligen genomförbara utan särskilda
tillstånd såsom tillstånd enligt vattenlagen eller undantagslov från fredningsbestämmelser. Slåttern
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måste dock anmälas minst 30 dygn på förhand till NTM-centralen och vattenområdets ägare. I
samband med byggnadsplaneringen ska man beakta bl.a. Natura-naturtypernas (bl.a. flada/lagun,
primärskogar, lundar och lövsumpskogar, öppna svagt välvda mossar, fattigkärr, intermediära kärr
och gungflyn) mest representativa objekt och var de finns. Vid röjning av växtlighet och buskage
kring Rubens kanal (flada) ska undantagslov enligt 2:10 § i vattenlagen vid behov ansökas. Andra
åtgärder kan preliminärt bedömt utföras utan tillstånd enligt vattenlagen.
5.2

Konsekvensbedömning
Av de åtgärder som föreslås i översiktsplanen uppstår sociala och ekonomiska konsekvenser speciellt genom höjning av vägarna och i form av ökad vetskap om översvämningsläget för de boende.
T.ex. iståndsättningen av vallarna hindrar översvämningsskador och ökar de boendes känsla av
säkerhet.
I planen rekommenderas i första hand inga sådana åtgärder som har ansetts medföra kännbara
negativa konsekvenser för exempelvis naturvärdena eller åtgärder med små tekniska och ekonomiska möjligheter att kunna genomföras i förhållande till nyttan för översvämningsskyddet. Massiva muddringar, som skulle ha liten inverkan på översvämningarnas nivå, skulle orsaka betydande
grumling och försämring av vattenkvaliteten. Muddermassorna kan också innehålla sura sulfatjordar. Det skulle vara tekniskt ganska utmanande att genomföra muddringarna, eftersom också de
minsta farlederna skulle medföra minst över 20 000 fast-m3 muddermassor. Muddringarna kan
koncentrera strömmarna till ett smalt område och förvärra igenväxningen av strandzonen med
vass. Muddringarna kunde äventyra den skyddade naturtypen flada. Å andra sidan skulle muddringar främja områdets värde för rekreation.
Flera av de föreslagna åtgärderna kan ha positiva konsekvenser för vattenkvaliteten. T.ex. slåtter
avlägsnar näringsämnen från vattnet tillsammans med växtligheten. Slåtter i högvattenfårorna kan
också medföra positiva konsekvenser för naturtillståndet och flödesrytmen. Åtgärden kan i liten
omfattning förhindra igenväxning av området, eftersom den naturliga flödesrytmen och de mångformiga strömningslederna hindrar vassruggar från att bildas. Röjningarna och slåttern har positiva
och betydande konsekvenser för landskapet.
De nämnda åtgärderna anses medföra neutrala och delvis positiva konsekvenser för fåglarna och
fiskarna. Slåtter på slutna ställen (både slåtter för att skydda mot översvämning och den typ av
slåtter som nämns i skötsel- och användningsplanen) förbättrar levnadsförhållandena för sjöfåglarna. Röjningen av strandbuskage till viss del ökar också de födo- och rastområden som lämpar
sig för vadare.
Lappsundsån är i fråga om kemiskt och ekologiskt tillstånd i dåligt skick t.ex. till följd av sur avrinning och tidigare rensningar. Lappsundsån har senast rensats i slutet av 1980-talet. I den här
planen rekommenderas i första hand inga åtgärder som kunde orsaka sur avrinning. Lågvattentrösklar och åtgärder som ska vidtas ovanför medelvattenstånd (städande grävningar, röjningar)
orsakar ingen sur avrinning.

5.3

Förenlighet med Naturaområdets skötsel- och användningsplan, planen för kontroll av
översvämningsrisker samt vattenvårdsplanen
De planerade åtgärderna beaktar målen i planen för kontroll av översvämningsriskerna. Vid planeringen av åtgärder har man också beaktat Naturområdets skötsel- och användningsplanens åtgärder och hur åtgärderna kan samordnas. Den slutliga samordningen av åtgärderna ska säkerställas
i samband med byggnadsplaneringen. De planerade åtgärderna står inte i strid med vattenvårdsplanen.
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Sammandrag av konsekvenserna av åtgärderna i översiktsplanen
Konsekvenserna av de åtgärder som föreslås i översiktsplanen har bedömts i följande tabell. I
tabellen behandlas inte sådana åtgärder som har ansetts medföra kännbara negativa konsekvenser
för exempelvis naturvärdena eller åtgärder med små tekniska och ekonomiska möjligheter att
kunna genomföras i förhållande till nyttan för översvämningsskyddet.
Tabell 5-1. Sammandrag av konsekvenserna av de åtgärder som anges i översiktsplanen.

Åtgärd

Minskning av olägenheterna av
översvämningar
samt nytta för översvämningsskyddet

Bedömning av sociala, ekonomiska
och vattendragskonsekvenser

Konsekvenser för
skyddsvärden och
Natura

Förenlighet
med målen i vattenvårdsplanen

t.ex. vägar som
byggts på översvämningsslätter
har påverkat
strandzonens naturtillstånd och flödesrytm

positiv/neutral

Åtgärder och beredskap som minskar översvämningsrisken
Planering av områdets markanvändning
1) översvämningens naturliga spridning hindras inte
2) de lägsta bygghöjderna
3) I planeringen av
dräneringen beaktas översvämningar
4) dagvattnet
under kontroll

minskar översvämningsrisken betydligt

positiv inverkan på
vattnets tillstånd, då
riskfaktorerna minskar

minskar översvämningsrisken betydligt, underlättar agerandet vid översvämning

positiva ekonomiska och sociala
konsekvenser om
skador kan förhindras. Beredskapen
för översvämningar
förbättras och medvetenheten om
översvämningar
ökar

underlättar agerandet vid översvämning

positiva ekonomiska och sociala
konsekvenser om
skador kan förhindras

Minskning av sårbarheten för översvämningar
5) höjning av vägar,
alternativa rutter till
bebyggelse som
förlorar sin vägförbindelse, informering av de boende

neutral

neutral

Beredskapsåtgärder
6) handlings- och
beredskapsplaner;
anvisningar för användning av konstruktionerna

neutral

neutral

Att iståndsätta och
återställa högvattenfårorna bidrar till
att bevara mynningsområdets naturliga strömmar
och flödesrytm.
Hindrar igenväxning
och uppkomst av
vassruggar. En del
av slåttern och röjningarna kan försämra Natura-naturtypernas naturtillstånd. Muddringar
skulle orsaka negativa konsekvenser.

neutral/liten inverkan lokalt. Röjningar på översvämningsslätterna
ska ske ovanför
medelvattenståndet, varvid påverkan på vattenkvaliteten blir mycket liten. Då utsätts vattendraget inte för
olägenheterna av
sura sulfatjordar.
Muddringar skulle
orsaka negativa
konsekvenser.

neutral

neutral/kvarhållning
av flödvatten har
små positiva konsekvenser

Åtgärder för översvämningsskydd och agerande vid översvämning

7) högvattenfåror
för situationer med
isproppar
8) eventuella muddringar
9) slåtter och röjningar för översvämningsskydd

10) vallar, underhåll
av vallar

Minskar översvämningsrisken

minskar översvämningsskadorna

Iståndsättningen av
högvattenfåror har
neutral inverkan på
vattnets tillstånd,
om de görs omsorgsfullt (massiv
grävning medför
negativa konsekvenser). Muddringar skulle orsaka
negativa konsekvenser. Slåtter och
röjningar påverkar
vattendraget endast
kortvarigt. Slåtter
ökar också möjligheterna att använda
området för rekreation.
neutrala konsekvenser, ökar de
boendes trygghetskänsla
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11) flödvattnet under kontroll, kvarhållning av flödet
och tillfälliga konstruktioner
12) igenslammade
kanaler, extravatten

13) Issågningar,
splittring av isproppar

6.

minskar översvämningsskadorna

Ökar de boendes
trygghetskänsla och
minskar eventuell
uppkomst av egendomsskador.
Inga kännbara ekologiska konsekvenser vid arbete med
grävmaskin.

Inga betydande
konsekvenser.
T.ex. sågningar försämrar inte levnadsförhållandena
för vandringsfiskar.
Isproppar är en del
av fårans strukturella naturtillstånd,
då isen omformar
bl.a. strandbrinkarna. Det här ändras inte av att ispropparna splittras.

neutral

CENTRAL RESPONS VIA SAMRÅDET OCH EFFEKTERNA AV
DEN
Översiktsplanen för alternativa översvämningsskyddsåtgärder i Kyro älvs deltaområde var framlagd till påseende 2.11-10.12.2018 på anslagstavlorna i Korsholms kommun, Vörå kommun och
NTM-centralen i Södra Österbotten. Planen och kungörelsehandlingarna finns på webbsidorna
(www.miljo.fi/kyroalv). Planen presenterades vid ett evenemang för allmänheten som hölls
8.11.2018 på Korsholms kommunämbetsverk. Begäran om utlåtande skickades till arbetsgruppens
bakgrundsorganisationer och till Österbottens räddningsverk. Sammanlagt 14 utlåtanden lämnades
in och de finns samlade i bilaga 5 till planen. Nedan framförs ett sammandrag om viktiga teman
som lyftes fram i utlåtandena och under dem NTM-centralen i Södra Österbottens centrala ställningstagande i ärendet.
Allmänt:
I utlåtandena ansågs det vara en bra sak att det har gjorts en skild plan om översvämningsskyddsåtgärderna och att den har beretts i brett samarbete och samtidigt som skötsel- och användningsplanen för Naturaområdet.
I utlåtandena ansågs i första hand att förutsättningarna för den nuvarande bebyggelsen, jordbruket och vägnätet i området bör tryggas i området. Det ansågs även vara viktigt att bevara och
främja rekreationsanvändning, fiske och jakt i området.
I utlåtandena framträdde även invånarnas iakttagelser av hur området har förändrats under årens
lopp. Vattenkvaliteten har försämrats och fiskbestånden har minskat. Igenväxning och igenslamning av vattenområdet upplevs vara ett viktigt problem. Landhöjningen förutspås ytterligare försämra situationen. Översvämningar och perioder med högvattenföring förekommer utöver vid vårflöden och isproppar numera även på sommaren och hösten.
Utöver ovan framförda kommentarer gavs några små korrigeringsförslag till planens text.
Planering av avrinningsområdet och markanvändning:
I utlåtandena framfördes att avrinningsområdet i Kyro älvs deltaområde uppströms är stort och att
det därifrån rinner ut rikligt med näringsämnen och partiklar samt surt vatten i deltaområdet som
ligger nedströms. Lösningar och åtgärder i anslutning till att hålla kvar vattnet bör planeras, utredas och genomföras i hela avrinningsområdet.
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Den kommunala markanvändningsplaneringens centrala roll i fråga om att hantera översvämningsrisker lyftes fram. God markanvändningsplanering och beaktande av de lägsta bygghöjderna redan
i byggskedet kan förebygga uppkomsten av översvämningsrisker. När markanvändningen planeras
i det övre loppet av Kyro älvs avrinningsområde är det viktigt att ta hänsyn till effekterna som
åtgärder där har i det nedre loppet av Kyro älv och i deltaområdet.
Utveckling av och tillväxt i Kvevlaxområdet lyftes också fram. Mera bebyggelse och byggande ökar
mängden dagvatten som kommer från området. Därför ansågs det viktigt att göra upp dagvattenplaner för området. På grund av att dagvattenmängderna ökar ansågs det vara viktigt att Finnbäcken och Lappsunds å rensas för att fårorna ska kunna ta emot större vattenmängder.
Centralt ställningstagande:
I planen för hantering av översvämningsrisker i Kyro älvs avrinningsområde för åren 2016-2021
har bl.a. kvarhållande av vatten i avrinningsområdet med hjälp av små åtgärder och markanvändningsplanering införts som åtgärder i syfte att minska översvämningsrisken och för att ytterligare
utveckla åtgärderna. Utnyttjande av torvproduktionsområden som tagits ur bruk för lagring av
flödesvatten i Kyro älvs avrinningsområde har utretts och vissa potentiella objekt har hittats. Genom att planera markanvändningen kan man styra verksamheter utanför översvämningsområdena
och på detta sätt minska skadorna som översvämningar orsakar. I förvaltningsplanen framförs
t.ex. att översvämningskänsliga områden bör framföras i alla planer. I kommunernas byggnadsordningar och andra motsvarande utredningar bör en hänvisning till lägsta bygghöjder införas.
Som hjälp i planeringen av markanvändningen kan man använda bl.a. översvämningskartor och
rekommendationer om lägsta bygghöjder. För Kyro älvs nedre lopp på avsnittet Skatila-Vassorfjärden görs karteringar av översvämningskänsliga områden och översvämningsrisker under år 2019.
I planeringen av markanvändningen i Kvevlaxområdet är det viktigt att beakta översvämningarna
och ökningen av dagvattenmängderna i tillräcklig utsträckning. I Kyro älvs nedre lopp har det
verkställts otaliga vattendragsarrangemang under årens lopp och i samband med dessa har älvens
nedre lopp vallats in. Vallarna har byggts för att skydda jordbruksområden från översvämningar,
vilket bör beaktas när markanvändningen planeras. I området har också verkställts flera dikningsförrättningar, i vars planer fårorna har dimensionerats för en översvämning som återkommer en
gång på 20 år. När det byggs i området begärs en rekommendation om lägsta bygghöjd av NTMcentralen i Södra Österbotten. Byggnadsdelar som är känsliga för vatten bör placeras ovanför högvattenståndet (HW1/100) som återkommer en gång på etthundra år. Allteftersom dagvattenmängderna ökar bör möjligheterna för Lappsunds å att ta emot vattnet utredas noggrannare.
Muddringar:
I flera utlåtanden understöddes muddringar i Kyro älvs deltaområde. I utlåtandena framfördes
även muddring av området på den södra sidan av Björnholmen. Muddringar ansågs vara en långsiktig lösning och den enda åtgärden som verkligen kan påverka översvämningsproblemen i området. Framförallt med beaktande av det kontinuerliga förändringstillståndet i området och bl.a.
partiklarna som älven för med sig och landhöjningen. I detta sammanhang togs även ställning till
att verkställa och finansiera åtgärderna och ansågs att det i första hand är staten och delvis också
kommunen som finansierar dylika omfattande och samhällsnyttiga åtgärder.
Muddringar motarbetades också delvis och det framfördes att de ska tas bort ur planen. I dessa
utlåtanden ansågs att översvämningar i första hand bör förebyggas på annat sätt än med muddringar. Motiveringen var bl.a. konsekvenserna för naturtillståndet i Natura-naturtyperna, fiskbeståndet, fiskeriet och fladan som ligger i området. Det ansågs också att muddring kan främja
vassväxt och igenväxning i strandområdena, som beror på att vattenföringen koncentreras till en
smal led i området.
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Centralt ställningstagande:
Muddringsåtgärder fordrar omsorgsfull planering på grund av deras konsekvenser för miljön och
naturen. Även den minsta muddringen ska anmälas till NTM-centralen innan åtgärden inleds. Muddringar på mer än 500 m3 fordrar alltid tillstånd enligt vattenlagen av regionförvaltningsverket.
Regionförvaltningsverket bedömer förutsättningarna för beviljande av tillstånd. Utöver tillstånd
fordrar ett muddringsprojekt många olika utredningar, i vilka delvis kan utnyttjas de utredningar
som har gjorts i samband med denna översiktsplanering. Om man vill föra muddringsprojekten
vidare, bör projekten först få en sökande. Nuförtiden ansvarar huvudsakligen kommunerna eller
diknings-/regleringsbolagen för genomföringen av översvämningsskyddsprojekten. I diknings- och
regleringsbolagen sitter områdets markägare. Inom ramen för anslagen kan staten bevilja understöd för översvämningsskyddsprojekt.
Slåtter:
I flera utlåtanden understöddes slåtter i översvämningsskyddssyfte, men ansågs främst vara en
kortsiktig lösning. Utmaningen med slåtter ansågs vara att den måste utföras flera år i följd, vilket
betyder att det är osäkert att hitta finansiering och arbetare för varje år. Fördelen med slåtter
ansågs bl.a. vara att den har positiv inverkan på vilt och fåglar samt ökar vattenområdet i igenväxta
vikar. I utlåtandena lyftes även fram att det är viktigt att planera slåttern och genomföra den med
omsorg. Grävning bör undvikas i samband med slåtter. I några utlåtanden framfördes också slåtterns eventuella skadliga inverkan på naturtillståndet i Natura-naturtyperna.
Centralt ställningstagande:
De strömmande vattenlederna kan vidgas för att öka flödeskapaciteten och det kan göras genom
att röja översvämningsterrasserna ovanför medelvattenståndet och slå de öppna vattenområdena.
Öppna vattenområden kan skapas effektivt med slåtter. Slåtter går snabbt och det är tämligen
förmånligt. För att garantera bästa slutresultat lönar det sig att upprepa slåttern under tre efterföljande somrar. Slåtter fordrar en noggrannare plan. Småskalig slåtter fordrar inget tillstånd eller
anmälan till NTM-centralen. Obetydlig slåtter betyder t.ex. uppsnyggning av omgivningen runt en
brygga och området som ska slås är mindre än 0,1 ha. Mera omfattande slåtter än så ska anmälas
till NTM-centralen minst 60 dygn innan åtgärderna inleds. Utöver slåtteranmälan och eventuellt
slåttertillstånd behövs dessutom markägarens medgivande. För att röja växtlighet och buskage i
omgivningen av Björnholmens farled (fladan) bör undantagslov enligt 2:10 § i vattenlagen ansökas
vid behov.
Underhåll och erosion:
Underhållsrensning av områdets diken och bäckar samlade åsikter både för och emot. I en del av
utlåtandena understöddes rensningar ur översvämningsskyddssynvinkel och det ansågs att alla
nyttotagare bör delta i kostnaderna för rensningen, inte bara markägarna. De tilltagande mängderna dagvatten från Kvevlax tätort och Stormossen ansågs öka översvämningsrisken i områdena
nedströms. I end el av utlåtandena ansågs att det är nödvändigt att rensa Lappsunds å. En del av
utlåtandena var emot rensning, medan åtgärder som förbättrar vattenkvaliteten i Lappsunds å och
ökar mångfalden i livsmiljöerna och förbättrar älvens fiskeriekonomiska fick understöd.
I utlåtandena föreslogs att erosionsproblemet längs stränderna i fortsättningen granskas i mera
omfattande utsträckning och att det görs upp ett åtgärdsprogram för erosionskänsliga områden.
Centralt ställningstagande:
Underhåll av diken och vallar i åkerområdena ligger på de i området aktiva torrläggningsbolagens
och invallningsföretagens ansvar. Dessa aktörer har en underhållsförpliktelse att hålla konstruktionerna som byggts i torrläggnings- och regleringsprojekten i tillståndsenligt skick.
Under åren 2017-2018 har NTM-centralen i Södra Österbotten gjort en erosionskartering i Kyro
älvs nedre lopp tillsammans med kommunerna som ligger längs Kyro älv. I erosionskarteringen
gjordes iakttagelser av strandras och erosion och älvbankens erosionspotential uppskattades. Som
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fortsatta åtgärder i projektet rekommenderades att information om erosion och möjligheterna att
skydda sig mot den utökas. Informationen kan utökas t.ex. genom att publicera information om
potentiella erosionskänsliga områden längs Kyro älv och genom att göra upp en guide om hur
erosionsstränder identifieras och om skyddsmöjligheter samt genom att dela information om växtlighet som binder jorden och skyddande sten längs stränderna. En rapport har gjorts upp om erosionskarteringen och resultaten av den (Vieraslaji- ja eroosiokartoitus Kyrönjoki, 3.7.-23.8.2018,
Vaula Lukkarinen ja Marko Takala). NTM-centralen i Södra Österbotten gör upp en guide för bekämpning av erosion, vilken riktar sig till strandägarna.
Höjning av riksväg 8 och röjning av slybestånd:
Höjningen av riksväg 8 vid Vassorfjärden som gjordes år 2017 och översvämningsproblemen i
åkerområdet bredvid som en följd av det lyftes fram i utlåtandena. En lösning krävs på problemet.
I utlåtandena framfördes också behovet av att höja Larvvägen.
Röjning av slybeståndet i vägkanterna längs riksväg 8 ansågs vara en nödvändig åtgärd. Genom
att röja växtligheten ökar vägsäkerheten i området och utsikten från vägen till vattenlandskapet i
Vassorfjärden förbättras. Befintliga björkar borde dock lämnas i fred på grund av trafiksäkerheten.
Höga träd tvingar fåglarna att flyga högre ovanför riksvägen.
Centralt ställningstagande:
Våren 2019 har de lokala markägarna och NTM-centralens ansvarsområde för trafik och infrastruktur kommit överens om att vägvallen på Vassorfjärdens sida görs tätare i syfte att lösa översvämningsproblemen i åkerområdet. Arbetet uppskattas bli färdigt under år 2019.
Röjning av riksvägens kanter har behandlats i skötsel- och användningsplanen för Naturaområdet.
Issågningar
I evenemangen för allmänheten som hölls i samband med samrådet lyftes issågningarna i Kyro
älvs nedre lopp och i deltaområdet fram i diskussionerna. Sågningarna ansågs vara mycket nödvändiga och det framfördes önskemål om att sågningslinjen kompletteras och märks ut i terrängen.
Centralt ställningstagande:
Texten i översiktsplanen har kompletterats med avsikt på issågningarna. Dessutom har en karta
över issågningsområdena som NTM-centralen har fastställt införts i bilaga 4 till planen. Issågningarna anses vara en viktig åtgärd i beredskapen mot översvämningar. Behovet av issågningar bedöms varje vår på basis av isförhållandena.

7.

ARBETSGRUPPENS FÖRSLAG TILL FORTSATTA ÅTGÄRDER
Enligt arbetsgruppens åsikt granskas och främjas i första hand följande åtgärder.
1) Nuvarande åtgärder, som fortsätter:

−
−

Issågning och upplösning av isproppar

−

Vallar, underhåll av vallar: mätning av vallar, reparation av sättningar, underhåll

Lägsta bygghöjder tar hänsyn till översvämningar på grund av havsvatten-, vattendragsoch dagvattenflöden samt isproppar.

2) Brådskande åtgärder som främjas:

−
−
−

Slåtter och röjning i översvämningsskyddssyfte: Björnholmen
Eventuella muddringar (Mittigrund, Björnholmen)
Översvämningsfåror i isproppssituationer: Matilotsundet
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