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VATTNENS TUR – PROGRAMMET FÖR
EFFEKTIVERAT VATTENSKYDD 2019-2023

PROGRAMMETS VIKTIGASTE MÅL ÄR ATT UPPNÅ GOD VATTENSTATUS

Vattenvården kräver kontinuerliga och långsiktiga satsningar. Vi har lyckats minska belastningen av näringsämnen och fasta partiklar
i Östersjön och i inlandsvattnen. Riktningen är den rätta, men vi har inte varit tillräckligt snabba. Det är inte möjligt att uppnå god vattenstatus om man inte genomför ännu fler åtgärder. Klimatförändringen medför ökad nederbörd och mildare vintrar, vilket också ytterligare
ökar näringsbelastningen på vattendragen. Vattenstatusen försämras också av den ökade belastningen av skadliga ämnen.

Programmet baserar sig på vattenförvaltningsplanerna, havsförvaltningsplanen
och åtgärdsprogrammen för vatten- och
havsvård.

Programmets principer är att konkret
satsa på de åtgärder som förbättrar vattenstatusen mest, stärka samarbetet mellan aktörerna och ta i bruk nya arbetssätt
och metoder.
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Programmets effekter följs upp under
hela programperioden, och resultaten av
uppföljningen utnyttjas i genomförandet
och utvärderingen av programmet.

INNOVATIVA VATTENSKYDDSMETODER INOM JORDBRUKET OCH
INTENSIFIERAT SAMARBETE I SPECIFIKA AVRINNINGSOMRÅDEN

Målet är att minska näringsbelastningen
från jordbruket genom att genomföra
omfattande gipsspridning på åkrarna i
Skärgårdshavets avrinningsområde samt
genom att utreda hur strukturkalk och
fiberslam kan användas som vattenskyddsmetoder inom jordbruket.
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Åtgärderna förbättrar markstrukturen
genom att stabilisera marksubstansen
och den fosfor som är bunden i den, vilket
minskar urlakningen av fasta partiklar och
fosfor. Ett mål är också att stärka samarbetet mellan aktörerna i avrinningsområdet.

STRUKTURKALK OCH
FIBERSLAM

SAMARBETE KRING
VATTENSKYDDET I SPECIFIKA
AVRINNINGSOMRÅDEN

GIPSSPRIDNING
Målet är att åren 2020–2023 sprida gips på
en åkerareal som motsvarar 50 000 hektar
i Skärgårdshavets avrinningsområde och att
minska den belastning på Skärgårdshavet
som härstammar från avrinningsområdet.
I Skärgårdshavets avrinningsområde finns
det vattendrag som belastas av jordbruket,
och trots de åtgärder som redan vidtagits
i området har näringsbelastningen från
jordbruket inte minskat.
Man har redan i över 10 års tid undersökt
hur gips fungerar som vattenskyddsmetod,
och det har konstaterats att gipsen minskar
fosforbelastningen från åkrarna med cirka
hälften. Gips kan användas på lerjordar i
avrinningsområden där vattnet rinner ut i
havet, antingen direkt eller via en å. Effekterna av en gipsbehandling håller i sig ungefär
fem år.
Gipsprojektet administreras av
Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Egentliga Finland (NTM-centralen).

Målet med projekten är att utreda hur
användningen av strukturkalk och fiberslam
på åkrarna inverkar på vattendragen och
marken inom ett avrinningsområde samt
att utarbeta anvisningar om användningen
av dem.
Strukturkalk är kalk med jordförbättrande effekt där det har tillsatts bränd och/
eller släckt kalk. Den förbättrar markens
struktur genom att binda lerpartiklar, vilket
också gör att fosforn hålls kvar på åkern.
Fiberslam, till exempel restmaterial från
cellulosaindustrin (alltså så kallade nollfibrer), och blandslam som behandlats på olika sätt är biprodukter från skogsindustrin.
Fibrerna innehåller kol som långsamt bryts
ned i marken och som aktiverar mikroorganismerna och därmed förbättrar markens struktur. Detta minskar urlakningen av
näringsämnen.
Miljöministeriet har inlett
forsknings- och utvecklingsprojekt för
2019–2021 om hur strukturkalk och
fiberslam kan användas som vattenskyddsmetoder i jordbruket.
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Anpassningen till klimatförändringen
förutsätter att man betraktar hela avrinningsområdet och tar fram metoder som
effektiverar vattenskyddet. Man har goda
erfarenheter av samarbete kring specifika
vattendrag och avrinningsområden, och
detta samarbete baserar sig på förtroende
och lokalkännedom. Målet är att stärka vattenskyddet på lång sikt och öka insatsernas
effekt.
Miljöministeriet inleder ett forskningsoch utvecklingsprojekt om en verksamhetsmodell för samarbetet kring vattenskyddet
i specifika avrinningsområden. Projektet
genomförs 2020–2022.

VATTENHANTERINGEN INOM JORD- OCH SKOGSBRUKET
Klimatförändringen medför ökad nederbörd och mildare vintrar, vilket också ökar
näringsbelastningen på vattendragen.
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Målet är att med hjälp av bättre vattenhantering inom jord- och skogsbruket effektivera
vattenskyddet och stödja anpassningen till klimatförändringen. Åtgärderna för naturenlig
vattenbyggnad främjar också den biologiska mångfalden.

RESTAURERING AV VATTENDRAG OCH STARKARE EXPERTNÄTVERK

Målet med restaurering av vattendrag är
att förbättra vattenstatusen och vattenmiljön samt att öka den biologiska mångfalden. Syftet är också att stärka samarbetet
mellan aktörerna i branschen och engagera
nya aktörer i vattenvården. Målet är också
att utveckla området för vattendragsrestaurering genom att sprida aktuell information om restaureringsmetoder till dem som
utför restaureringar och ge dem möjlighet
att pröva nya metoder.
Problemen i sjöarna beror främst på att
sjöarna övergöds, blir grundare och växer
igen. Effektiva restaureringsåtgärder ger
bestående och allt bättre effekter, om
belastningen av näringsämnen och fasta
partiklar också kan minskas. Restaureringsåtgärderna gäller alltså oftast hela
avrinningsområdet. I strömmande vatten

föranleds restaureringsbehovet förutom
av belastningen av näringsämnen och fasta
partiklar också av de olägenheter som
dämning och röjning medför. Om man ser
till småvatten har också hydrologin, vattenkvaliteten och livsmiljöerna försämrats på
grund av torrläggning av jord- och skogsbruksområden samt vattenbyggnad.
NTM-centralerna beviljar årligen
statsunderstöd för projekt för restaurering av vattendrag. Med hjälp av
programmet kan antalet projekt för restaurering av vattendrag ökas avsevärt, och
NTM-centralerna får bättre möjligheter att
stödja regionala expert- och genomförandenätverk.
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Finlands miljöcentral (SYKE)
stöder NTM-centralernas arbete genom
att sammanställa och analysera uppföljningsinformation och uppdatera informationssystemen. Det riksomfattande
nätverket för restaurering av vattendrag,
som samordnas av Finlands miljöcentral,
ser till att det sprids aktuell information om
vattendragsrestaurering, att man utbyter
erfarenheter och att det ordnas regionala
och riksomfattande evenemang.
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HANTERING AV VATTNET I
STÄDERNA OCH ÅTGÄRDER
FÖR ATT MINSKA MÄNGDEN
SKADLIGA ÄMNEN
Målet är att främja uppnåendet av god
vattenstatus genom att minska utsläppen
av skadliga ämnen i yt- och grundvattnen.
Man kan förbättra hanteringen av vattnet
i städerna genom att samla in, behandla
och leda ut spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten i miljön eller se till att det tas
till vara på ändamålsenligt sätt. Utsläppen
kan begränsas eller förhindras antingen
genom kostnadseffektiv behandling eller
med förebyggande insatser.
Det behövs också mer information om
förekomsten av andra skadliga ämnen i vattenmiljön och i grundvattnet, till exempel
substanser och läkemedel som påverkar
den hormonella verksamheten. Ett annat
mål är att minska mängden plast som hamnar i vattnet och sammanställa information
om ämnenas miljöpåverkan.
Den årliga utlysningen av statsunderstöd som beviljas för genomförande
av riksomfattande projekt administreras
av NTM-centralen i Södra Savolax. Temahelhetens insatsområden är skadliga
ämnen i det kommunala avloppsvattnet,
skadliga ämnen i dagvatten och kombinerade avlopp.

SANERING AV VRAK

UTREDNINGAR OCH FORSKNING OM ÖSTERSJÖNS OCH
INLANDSVATTNENS TILLSTÅND

Målet är att tömma ett eller två vrak
på olja och på så sätt minska risken för
förorening av havsmiljön. Det säkerställs
dessutom att de ansvariga myndigheterna
och andra aktörer har tillräckliga kunskaper
om tömning av vrak.

Målet är att ta fram forskningsinformation
som hjälper till att rikta åtgärderna för
bättre vattenstatus på ett kostnadseffektivt
sätt. Forskningsinformationen stöder dessutom revidering-en av åtgärdsprogrammen
för vatten- och havsvård.

I finskt territorialvatten och i Finlands ekonomiska zon finns det mer än tusen gamla
vrak, och en del av dem har haft olja som
bränsle eller som last. Ett tjugotal av dessa
bedöms utgöra en stor fara för havsmiljön. Vraken utgör ett miljöhot på grund av
den olja och de skadliga ämnen som finns
ombord.

Finlands miljöcentral ansvarar för
forskningsprojektet och genomför det
i samarbete med andra forskningsorganisationer under 2020–2021.

Finlands miljöcentral ansvarar för
genomförandet av projektet. Under
2019 letar man efter lämpliga vrak och
utarbetar en handlingsplan för hur vraken
ska tömmas på olja. Tömningen genomförs
2020–2021.
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KOMMUNIKATION OCH INFORMATION

Miljöministeriet ansvarar för informationen
om programmet i samarbete med de aktörer
som deltar i programmet. Samarbetet sker
inom ramen för ett informationsnätverk.
De aktörer som ansvarar för programmets
teman bereder och genomför sin information
i samarbete med miljöministeriet. NTM-centralerna samarbetar kring informationen med
de projekt de finansierar.

Programchef
Tarja Haaranen
tfn. 0295 250 282
tarja.haaranen@ym.fi
Specialsakkunnig
Jenni Jäänheimo
tfn. 0295 250 349
jenni.jaanheimo@ym.fi
Jenni Jäänheimo

Mälet är att informera om programmets
aktörer och om de åtgärder som ska vidtas
med tanke på inlandsvattnen och Östersjön. Samtidigt förmedlas information om
vattenstatusen och dess betydelse samt
information om konkreta vattenskyddsmetoder. Syftet med informationen är dels
att uppmuntra aktörer att delta i programmets projekt och försök, dels att sprida
information om de finansieringsmöjligheter
som programmet erbjuder.

ym.fi/vattnenstur

TEMAN OCH FINANSIERING

Innovativa metoder inom
jordbruket (25 miljoner euro).

Restaurering av vattendrag och
starkare expertnätverk
(20 miljoner euro).

Vattenhanteringen inom
jord- och skogsbruket
(9 miljoner euro).

Hantering av vattnet i städerna
och åtgärder för att minska
mängden skadliga ämnen
(9 miljoner euro).

Sanering av vrak
(4 miljoner euro).

Utredningar och forskning om
Östersjöns och inlandsvattnens
tillstånd (2 miljoner euro).
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BEDÖMNING AV PROGRAMMETS EFFEKTER

Programmets viktigaste mål är
att uppnå god vattenstatus. Inom
vattenvården utvecklas och tas det i bruk
kostnadseffektiva lösningar som underlättar anpassningen till klimatförändringen
och hejdar förlusten av biologisk mångfald.
Med hjälp av starkare vattenskyddsnätverk och aktörer som är engagerade i
vattenskyddsarbetet kan hela samhällets
engagemang i miljövården öka. Programmets effekter består i miljöeffekter, sociala
effekter och ekonomiska effekter.
Med hjälp av gipsbehandling är
det möjligt att minska belastningen av
oorganiskt fosfor från sediment med upp
till 50 procent och belastningen av löst
oorganiskt fosfor och organiskt fosfor
med 25 procent. Gipsbehandling förväntas
i betydande grad minska urlakningen av
fasta partiklar och även minska urlakningen
av kol. Gips kan också förbättra markens
struktur.
Fiberslam minskar urlakningen av fosfor
i partikelform liksom även urlakningen av
fasta partik-lar. Slammet minskar också urlakningen av kolpartiklar och ökar kolhalten
i marken. Organiskt material ökar mikroorganismernas aktivitet i marken och förbättrar markens förmåga att uppta vatten.

Samarbetet kring vattenskyddet i
specifika avrinningsområden gör att
vattenskyddsmetoderna inom jord- och
skogsbruket kan samordnas och storskaligt
tas i bruk på ett effektivt sätt, och samarbetet leder dessutom till ökat engagemang
i vattenskyddet. Intensivare samarbete och
gemensam planering leder till kostnadsbesparingar och till att vattenskyddsåtgärderna får bättre effekt.
God vattenhantering inom jord- och
skogsbruket ger bättre förutsättningar
för naturenlig vattenbyggnad. Den minskar
näringsbelastningen på vattendragen
och bidrar till att det finns flera jord- och
skogsbruksmetoder som kan tillämpas i
anpassningen till klimatförändringen. Åtgärderna kan också bidra till ökad mångfald
såväl bland naturtyperna under vatten som
bland naturtyperna på stränder.
Åtgärderna inom projekten för
restaurering av vattendrag minskar
näringsbelastningen på vattendragen,
ökar deras rekreationsvärde och hejdar
förlusten av biologisk mångfald. Nätverk av
aktörer, aktivering av lokala och regionala
genomförare samt utveckling av vattenvårdsmetoderna tryggar en högklassig och
långsiktig vattenvård.

Strukturkalk minskar urlakningen av
fosfor, i synnerhet fosfor i partikelform.
Den förbättrar också markens struktur
och förmåga att släppa igenom vatten. När
markens pH höjs och marken får en bättre
aggregatstruktur förbättras rottillväxten
och växternas förmåga att binda kol.
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Åtgärderna för att minska mängden
skadliga ämnen i vattnet i städerna
förbättrar yt- och grundvattnens kemiska
status. Genom att utveckla metoderna för
begränsning eller förebyggande av utsläpp
kan man också skapa kostnadsfördelar för
de vattenverk, kommuner och städer som
ansvarar för behandlingen av dagvatten
och avloppsvatten.
Saneringen av vrak i Östersjön
förebygger miljöskador i framtiden. Det är
betydligt svårare och dyrare att bekämpa
skador om vraken läcker ut olja. Starkare
myndighetssamarbete och ökad kompetens säkerställer att saneringarna lyckas.
Forskningsinformation om vattenstatusen gör det möjligt att planera
kostnadseffektiva åtgärder för hur man kan
minska belastningen på kustvattnen och
förbättra vattenstatusen. Detta förbättrar
vattenstatusen på lång sikt. Aktörerna kan
då också spara resurser och använda dem
till åtgärder som har god effekt.

