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1 ALLMÄNT
1.1 INLEDNING
Vattenvårdens syfte är att trygga god status i vattnen. Vattenvården är gemensam för
hela Europa och arbetet baserar sig på ramdirektivet för vattenpolitiken (2000/60/EU). I
Finland har ramdirektivet för vattenpolitiken verkställts genom lagen om
vattenvårdsförvaltningen (2004) och tillhörande förordning om
vattenförvaltningsområden (2004), förordningen om vattenvårdsförvaltningen (2006)
och förordningen om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön (2006).
Dessutom har miljövårdslagen och vattenlagen ändrats till den del som de gäller
vattenvården. Genom dessa författningar har verksamheten enligt vattenramdirektivet
blivit en del av verksamheten som ansluter sig till vattenanvändning, vattenvård och
vattenskydd i Finland. Tillståndssystemet enligt miljöskyddslagen och vattenlagen är
fortfarande en väsentlig grund för denna verksamhet.
Till vattenvårdsarbetet hör bedömning av vattnens status, uppföljning av vattenstatus,
uppställande av mål för vattenstatus och nödvändiga åtgärder för att uppnå målen som
betonar de biologiska aspekterna. Allt detta sammanställs till en förvaltningsplan, som
utarbetas för varje s.k. vattenförvaltningsområde. Åtgärderna sammanställs i ett separat
åtgärdsprogram, vars sammandrag är en del av förvaltningsplanen. Förvaltningsplanerna
skickas till statsrådet för godkännande under år 2009. Åtgärdsprogrammen och
förvaltningsplanerna uppdateras under de följande sexårsperioderna.
Enligt EU:s ramdirektiv för vattenpolitiken strävar man till att uppnå följande mål inom
vattenvården och utarbetningen av åtgärdsprogrammen:

o Yt- och grundvattenförekomsternas status inte försämras
o Åtminstone god ekologisk och kemisk status i ytvattenförekomsterna före år 2015
o Åtminstone god ekologisk och kemisk status i grundvattenförekomsterna före år 2015
o Den ekologiska statusen i konstgjorda och kraftigt modifierade vattenförekomster är
åtminstone så god som den modifierade statusen tillåter (s.k. god ekologisk potential).
o Ökning av koncentrationer av förorenande och andra farliga ämnen i
vattenförekomsterna begränsas
o Effekterna av översvämningar och torka begränsas

Under den följande planeringsperioden kommer arbetet att kontrollera
översvämningsriskerna att allt intensivare kopplas samman med vattenvårdsarbetet.
Bakgrunden till detta är direktivet om bedömning och hantering av översvämningsrisker
(2007/60/EG). En viktig del av arbetet är planerna för hantering av
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översvämningsriskerna som görs upp och vars innehåll anpassas så att de
överensstämmer med förvaltningsplanerna.
Närpes ås avrinningsområde ligger i huvudsak på Närpes stads och Jurva kommuns
område men små delar av avrinningsområdet sträcker sig även till Malax, Laihela,
Ilmajoki, Kurikka och Östermark kommuners områden. Närpes å hör i sin helhet till
Västra Finlands miljöcentrals område och är en del av Kumo älvs-SkärgårdshavetsBottenhavets vattenförvaltningsområde (det s.k. västra vattenförvaltningsområdet).
Våren 2007 har man inom det västra vattenförvaltningsområdet fattat beslut om att göra
upp separata åtgärdsprogram för större åars, inklusive Närpes ås, vattendragsområden.
Beslutet baserar sig på att det redan fr.o.m. 1999 pågått ett eget omfattande samarbete
för att främja vattenvården i Närpes å. Dessutom utgör Närpes å en tämligen omfattande
helhet (1003 km²) där vattenstatus har uppenbara behov av att förbättras och där flera
olika faktorer påverkar statusen. Samarbetsgruppen för vattenvård på Västra Finlands
miljöcentrals område samt samarbetsorganet för Närpes å har yrkat på att det utarbetas
ett eget åtgärdsprogram för Närpes ås avrinningsområde.

1.2 UPPGÖRANDE AV ÅTGÄRDSPROGRAMMET OCH
SAMARBETE
Utarbetningen av åtgärdsprogrammet inleddes med att fastställa statusproblemen i
vattnen (bild 1). För detta arbete har det samlats information om vattnens status och de
åtgärder som påverkar den. Med hjälp av den preliminära klassificeringen av vattnen
och expertbedömningen har det ställts upp mål för vattenstatus. För att uppnå målen har
olika åtgärdsalternativ granskats på problemobjekten och i samband med detta även
framförts åtgärdsförslag. De viktigaste intressegrupperna (Styrgruppen för Närpes å,
arbetsgruppen för Närpes å samt temagrupperna) har deltagit i planeringen och
intressegrupperna har hörts i mera omfattande grad beträffande betydande frågor.
De viktigaste problemen i fråga om vattenstatus har presenterats i dokumentet om de
väsentliga frågorna som kungjordes i juni-december 2007. I området av Närpes å är
framförallt diffusbelastning, strukturella förändringar och tidvisa problem med sura
sulfatmarker väsentliga frågor. De väsentliga frågorna för varje delområde presenteras i
bild 2. Responsen som erhölls från kungörelsen av de väsentliga frågorna och
utlåtandena har beaktats när åtgärdsprogrammet har utarbetats. Även bland responsen
om arbetsprogrammet och tidtabellen fanns aspekter som har beaktats i
åtgärdsprogrammet.
Åtgärder som lämpar sig för att förbättra vattenstatusen har arbetats fram i en stegvis
avancerande process där man har granskat grundläggande åtgärder som baserar sig på
EU:s lagstiftning, kompletterande åtgärder i allmänt bruk samt mera krävande
kompletterande åtgärder. I mån av möjlighet har det skapats alternativ för de olika
planeringsobjekten och i samband med detta även granskats alternativens kostnader,
konsekvenser för vattenstatus och andra viktiga påföljder. Genom att jämföra alternativ
har man strävat till att hitta de kostnadsmässigt och effektmässigt bästa åtgärderna.
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Identifiering av vattenförekomster som skall granskas preliminärt.

Krävs det åtgärder för att uppnå statusmålet ?
Nej

Ja

Konstaterande av situation

Planering av åtgärder

Räcker åtgärder enligt nuvarande praxis?
Ja
Åtgärder enligt nuvarande praxis föreslås

Nej

Man bildar alternativ som är möjliga att verkställas. Kan man nå statusmålet år 2015 med hjälp av dem?
Ja
Man presenterar det kostnads- och
effektmässigt bästa alternativet

Nej

Är det möjligt att nå statusmålet år 2021 eller 2027?
Ja
Man föreslår att senarelägga målet

Nej
Man utreder uppställande av mindre krävande
mål

Bild 1. Schema för utarbetandet av åtgärdsprogrammet.
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Bild 2. Väsentliga frågor inom Närpes ås avrinningsområde (Västra Finlands
miljöcentral, 2007).
När alternativgranskningen inte till alla delar har producerat lämpliga åtgärder för att
uppnå god status år 2015, har man istället granskat om god status kan uppnås under
följande sexårsperiod. Om målen inte heller kan uppnås under fortsättningsperioden,
kan man granska mindre krävande mål. Den stegvis framåtavancerande processen har
resulterat i ett sammandrag över föreslagna mål och åtgärder för avrinningsområdena.
Utarbetningen av åtgärdsprogrammet har så långt som möjligt följt principen om
deltagande planering. Den egentliga förvaltningsplanen har utarbetats enligt de
förfaranden som föreskrivs i lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av planer
och program och i detta ingår en s.k. miljöbeskrivning. Vid utarbetningen av
åtgärdsprogrammet har växelverkan som lagen föreskriver verkställts genom deltagande
och samråd i olika valsituationer. Responsen och hur den har beaktats i utarbetningen av
åtgärdsprogrammet har antecknats.
I arbetet med att göra upp detta åtgärdsprogram har arbetsgruppen för Närpes å varit en
viktig aktör. Gruppen har bestått av representanter från Västra Finlands miljöcentral,
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Närpes stad, Jurva kommun och Oy Metsä-Botnia Ab. De olika faserna i utarbetningen
av programmet har också behandlats i styrgruppen för Närpes å och i temagrupperna.
Utarbetningen av åtgärdsprogrammet har letts av styrgruppen för det västra
vattenförvaltningsområdet och den regionala samarbetsgruppen för vattenvården.
Styrgruppen för det västra vattenförvaltningsområdet består av representanter för
områdets miljöcentraler och fiskerimyndigheterna. Till Samarbetsgruppen för
vattenvården på Västra Finlands miljöcentrals område hör drygt 30 representanter för
organisationer, myndigheter, kommuner och näringsgrenar. Åtgärdsprogrammets olika
faser har också presenterats vid dessa gruppmöten. Miljöcentralen godkänner
åtgärdsprogrammet efter att den har hört Samarbetsgruppen för vattenvården.
Åtgärdsprogrammet för vattenvården är ett regionalt målprogram, vars verkställande
beror på det regionala samarbetet.

1.3 VATTEN SOM GRANSKAS
År 2007 delades Närpes ås vattendragsområde in i vattenformationer så att alla
åområden som har ett avrinningsområde över 100 km2, över 5 km2 stora insjöar samt
på andra sätt regionalt betydande insjöar (bild 3) togs med i granskningen. Till Närpes å
hör 5 åformationer och en över 5 km² stor insjö (Kivi- och Levalampi konstgjorda insjö)
samt två på annat sätt regionalt betydande insjöar, Säläisjärvi och Västerfjärden. I detta
åtgärdsprogram behandlas vattenformationer gruppvis enligt följande (inom parentes de
vattenformationer som hör till gruppen):
Närpes å (Närpes ås nedre och mellersta lopp, Närpes ås övre lopp)
Sidofåror (Levajoki-Kyläjoki, Lillån samt Molnåbäcken)
Regionalt betydande insjöar (Kivi- och Levalampi konstgjorda sjö, Säläisjärvi och
Västerfjärden)
I grupperingen har man strävat efter att skapa regionalt kända vattendragshelheter för
vilka de väsentliga frågorna är tämligen likadana. Basuppgifter om områdena
presenteras i tabell 1 och 2.

474

40

Närpes å, övre lopp
Levajoki-Kyläjoki
Lillån
Molnåbäcken

172
134
101
109

35

.

15
20

Torvmark-%

Åns längd, km

Närpes å, nedre och
mellersta lopp

Namn

Åker-%

Avrinningsområde, km2

Tabell 1. Basuppgifter om rinnande vatten på Närpes ås vattendragsområde.
Vattenföring
MedelHögvattenflöde
flöde m3/s
3
m /s
8

120

Lågvattenflöde m3/s
0.3
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Bild 3. Vattenformationer inom Närpes ås avrinningsområde (HERTTA-registret,
2008).
Tabell 2: Basuppgifter om betydande insjöar i avrinningsområdet
Insjö
Kivi- och
Levalampi
Säläisjärvi
Västerfjärden

Största areal, ha

Volym milj. m3

Max djup m

Medeldjup, m

922

19

3,8

1,7

63
340

1
6

3,3
6,5

1,6
1,6

I detta åtgärdsprogram beaktas områdets grundvattenområden särskilt till de delar som
de påverkar ytvattnen. För Västra Finlands miljöcentrals grundvattenområden har man
utarbetat ett separat åtgärdsprogram som är gemensamt för hela Kumo älvSkärgårdshavets-Bottenhavets vattenförvaltningsområde. Grundvattenområdena i
Närpes ås avrinningsområde har presenterats i bild 4. Även kustvattnen har fått ett eget
åtgärdsprogram och området utanför Närpes ås mynning behandlas i åtgärdsprogrammet
för kustvatten och små vattendrag på Västra Finlands miljöcentrals område.
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Bild 4. Grundvattenområden på Närpes ås avrinningsområde (Västra Finlands
miljöcentral, 2008).

2 PROGRAM OCH PLANER FÖR VATTENVÅRDEN
2.1 NATIONELLA PROGRAM
Vattenskyddet och -vården i Finland styrs av flera internationella avtal samt av program
och planer som utarbetats på nationell och regional nivå. Man försöker nå de
internationellt överenskomna målen genom att verkställa nationella och regionala
program och planer.
De nationella målen för vattenskyddet har fastställts och det har utarbetats målprogram
ända sedan 1960-talet. Målen för skydd av vattnen fram till år 2005, som statsrådet
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godkände år 1998, fokuserar på att bekämpa eutrofieringen. Principbeslutet om
vattenskyddet innehöll allmänna och belastarspecifika mål i syfte att minska
närsaltsutsläppen som ger upphov till eutrofiering av vattnen samt mål för att
effektivera grundvattenskyddet. Målet var exempelvis att före år 2005 minska
fosforbelastningen från jord- och skogsbruket samt bebyggelsen från nivån i början av
1990-talet enligt följande:
- jordbruk
- skogsbruk
- torvproduktion
- samhällen
- glesbebyggelse

3000 t/a
340 t/a
50 t/a
270 t/a
415 t/a

→
→
→
→
→

1500 t/a (reduceringsmål 50 %)
170 t/a (reduceringsmål 50 %)
35 t/a (reduceringsmål 30 %)
170 t/a (reduceringsmål 35 %)
300 t/a (reduceringsmål 35 %)

Målprogrammet innehöll också mål för att minska den riksomfattande
kvävebelastningen:
- jordbruk
- skogsbruk
- torvproduktion
- samhällen

30000 t/a
3330 t/a
1100 t/a
14500 t/a

→
→
→
→

1500 t/a (reduceringsmål 50 %)
1670 t/a (reduceringsmål 50 %)
750 t/a (reduceringsmål 30 %)
12500 t/a (reduceringsmål 15 %)

Reduceringsmålen för närsaltsbelastningen uppnåddes endast delvis före år 2005. De
redueceringsmål som ställts upp för jordbruket och glesbebyggelsen uppnåddes
exempelvis inte.
År 2002 godkände statsrådet Finlands skyddsprogram för Östersjön. Huvudmålen i
programmet är att:
·
·
·
·
·
·

bekämpa eutrofieringen
minska riskerna av farliga ämnen
minska olägenheterna som nyttjandet av Östersjön medför
bevara och öka naturens mångfald
öka miljömedvetenheten
bedriva forskning och uppföljning

För att främja genomföringen av skyddsprogrammet för Östersjön godkände
miljöministeriet år 2005 åtgärdsprogrammet för skydd av Östersjön och insjövattnen.
Målen för skydd av vattnen fram till år 2005, skyddsprogrammet för Östersjön och
åtgärderna i åtgärdsprogrammen för dessa genomförs fortfarande till den del målen inte
har uppnåtts.
Riktlinjerna för vattenskyddet fram till år 2015 (23.11.2006) som godkändes av
statsrådet år 2006 fortsätter på den föregående vattenskyddspolitiken och tyngdpunkten
ligger således fortfarande på att minska närsaltsbelastningen i vattendragen. Riktlinjerna
för vattenskyddet definierar vattenskyddets behov och mål på riksomfattande nivå.
Riktlinjerna för vattenskyddet stöder planeringen av den regionala vattenvården. I
riktlinjerna för vattenskyddet granskas de olika åtgärdsalternativens konsekvenser i
relation till de allmänna målen i enlighet med ramdirektivet för vattenpolitiken. Enligt
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riktlinjerna för vattenskyddet är följande åtgärder viktiga för vattenskyddet och -vården
fram till år 2015:
·
·
·
·
·

Att minska den eutrofierande belastningen.
Att minska belastningen av skadliga ämnen.
Att restaurera vattendragen och minska olägenheter av byggande och reglering.
Att skydda grundvattnen.
Att skydda vattennaturen och trygga mångfalden i vattnen.

Den nationella strategin för anpassning till klimatförändringen definierar de
framtida konsekvenserna av klimatförändringen i Finland. Syftet med strategin är att
förbättra beredskapen att anpassa sig till de förändringar som klimatförändringen
medför. I strategin beskrivs klimatförändringens konsekvenser och ytterligare definieras
åtgärderna för olika branscher: jordbruks- och livsmedelsproduktion, skogsbruk,
fiskerihushållning, renskötsel, vilthushållning, vattenresurser, naturlig mångfald,
industri, energi, trafik, områdesanvändning och samhällen, byggande, hälsa, turism och
rekreation i naturen samt försäkringsverksamhet. Utöver branschvisa åtgärdsförslag
föreslås också att ett forskningsprogram inleds.
Miljöstödet för jordbruket är en del av Finlands utvecklingsprogram för landsbygden
2007-2013. Programmets del som gället Fastlandsfinland har godkänts av statsrådet år
2006 och behandlas som bäst i EU-komissionen där det ännu kan göras ändringar. En av
prioriteringarna i programmet är att bedriva jord- och skogsbruk på ett ekonomiskt och
ekologiskt hållbart samt etiskt godtagbart sätt i hela Finland. Miljöstödet är även under
den nya perioden uppdelat i basåtgärder, kompletterande åtgärder och specialstödsavtal.
Programmets vattenpåverkande mål är att minska miljöbelastningen som jordbruket
medför i marken, yt- och grundvattnen samt i luften genom att främja nyttjandet av
miljövänliga produktionsmetoder. Dessutom främjas minskningen av växthusgaser med
hjälp av förnybar bioenergi som produceras på jord- och skogsbruksmark samt
bevarandet av organisk substans i marken och effekterna av koldioxidsänkan. Av
gemenskapens finansieringsandel som används för handlingslinje 2 riktas minst 50 %
till kompensationsbidrag och minst 40 % till miljöstödet för jordbruket.
I miljöstödssystemet för jordbruket framhävs minskningen av utsläpp i yt- och
grundvattnen. Viktiga åtgärder med avsikt på vattenskyddet är bl.a.:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Växttäckt träda (basåtgärd)
Gödsling och kalkning av åkerväxter (basåtgärd)
Dikesrenar och skyddsremsor (basåtgärd)
Mindre gödsling (kompletterande åtgärd)
Preciserad kvävegödsling av åkerväxter (kompletterande åtgärd)
Gödselspridning under växtperioden (kompletterande åtgärd)
Närsaltsbalans (kompletterande åtgärd)
Anläggande och vård av skyddszoner (specialstöd)
Vård av mångfunktionella våtmarker (specialstöd)
Reglerad täckdikning, reglerad bevattning och återvinning av dräneringsvatten
(specialstöd)
Åkerodling på grundvattenområden (specialstöd)
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Jord- och skogsbruksministeriet har gjort upp en vattenresursstrategi och en
naturresursstrategi. I vattenresursstrategin dras linjer upp för principerna i anslutning
till nyttjandet av vattenresurserna, vattentjänsterna och byggande i vattendrag. En av
visionerna är att nyttjandet av vattenresurserna ska vara samhälleligt, ekonomiskt och
ekologiskt hållbart. Översvämningsskyddets betydelse poängteras bl.a. av
säkerhetsorsaker. Naturresursstrategins grundprincip är hållbart nyttjande av förnybara
naturresurser och målet är att skapa välfärd för människan och naturen. I fråga om
fiskerihushållning har det utarbetats både en riksomfattande strategi för näringsfiske och
en strategi för fritidsfiske. Målet i de båda strategierna är att fiskresurserna ska nyttjas i
enlighet med principerna om hållbar utveckling.

2.2 REGIONALA PLANER
I Västra Finlands miljöstrategi 2007-2013 dras linjer upp för Södra Österbottens
förbunds, Mellersta Österbottens förbunds, Österbottens förbunds samt Västra Finlands
miljöcentrals framtida centrala utmaningar i anslutning till värnandet av miljön. I
strategin framförs också metoder som ska svara på utmaningarna. Strategins vision fram
till 2030 är att området ska vara en föregångsregion för hållbar utveckling. I fråga om
vattenstatus betyder detta att Västra Finland är en föregångare i vattenvård enligt hållbar
utveckling och att regionens vatten har god status. Målen för värnande av vattenstatus
är:
· Vattnens ekologiska status förbättras: Satsningar på projekt som förbättrar
vattendragens ekologiska status. Närsalts-, fastsubstans- och
försurningsbelastningen minskas och forskning och utvecklingsarbete i
anslutning till bekämpningen av försurningsolägenheter effektiveras.
· Grundvattenstatus förblir god: Riskobjekt på grundvattenområden kartläggs och
nödvändiga skyddsåtgärder utförs och skyddet och användningen av
grundvattnen samordnas.
· Mångsidig användning av vattnen överensstämmer med hållbar utveckling och
miljömedvetenhet och -ansvar i anslutning till vattendragen utökas: Tillgången
till rent vatten tryggas, naturturismen främjas systematiskt, rådgivning och
information om vattenvården effektiveras och den aktiva verksamheten i å- och
älvdelegationerna fortsätter
Närpes å ligger till största delen i landskapet Österbotten men en betydande del finns
också i Södra Österbotten. Landskapens centrala planeringsdokument består av
landskapsöversikt, landskapsplan och landskapsprogram. Landskapsöversikten är en
långsiktig strategisk plan som påvisar landskapets målstatus och de strategiska
linjedragningarna som krävs för att uppnå målen. Landskapsprogrammen är
planeringsdokument som verkställer landskapsplanerna och i dem ingår landskapets
väsentliga projekt och övriga väsentliga åtgärder som har som syfte att uppnå målen.
Landskapsplanen är den högsta planformen och den styr kommunernas planläggning
och myndigheternas övriga planering av områdesanvändning.
Ett av målen i landskapsöversikten för Södra Österbotten är att genomföra Västra
Finlands miljöcentrals miljöstrategi. Av strategin har målet för landskapsplanen bildats,
enligt vilket regionen bör bli en europeisk föregångsregion för hållbart
framtidstänkande. Handlingslinjen "Utveckling av boendemiljö och välförd" som är
inskrivet i landskapsprogrammet för Södra Österbotten 2007-2010 tar ställning till
hur översvämningsriskerna ska kontrolleras och vattenstatus förbättras. Vattenstatus bör
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ytterligare förbättras med hjälp av vattendragsvisa handlingsprogram och genom att
minska de direkta utsläppen från glesbebyggelsen, jordbruket, pälsdjurfarmningen och
torvproduktionen. Kontrollen av tilltagande översvämningsrisker på grund av
klimatförändringen bör effektiveras.
I utvecklingsmålen för landskapsprogrammet för Österbotten 2007-2010 förutspås
att miljöns tillstånd och de regionala särdragen kommer att accentueras under denna
programperiod. I utvecklingen av Österbotten beaktas regionens särdrag, såsom
landhöjningen, översvämningarna samt vattendragsbelastningen som jord- och
skogsbruket medför, i synnerhet de s.k. sura sulfatmarkerna. Utveckling av bioenergi
för både produktion och användning är en av landskapets viktigaste utvecklingshelheter.
I handlingslinjen "Främjande av naturens och miljöns välfärd" behandlas förbättringen
av vattenstatus. Särskilda mål är bl.a. effektivering av kunskaperna och resurserna i
anslutning till översvämningsskydd, utarbetning av en plan för grundvattenskydd och
kartläggning av sulfatmarker. Målet är att de risker och olägenheter som sulfatmarkerna
medför ska bedömas och ett åtgärdsprogram utarbetas.
Det regionala skogsprogrammet 2006-2010 för södra och mellersta Österbotten för
tämligen synligt fram vattenramdirektivets betydelse för skogsbruket. programmet
framför följande mål för skyddet av vattennaturen:
·
·
·

För skogsbrukets del trygga god kvalitet och god ekologisk status i vattnen och
grundvattnen.
Utveckling av vattenskyddets kvalitet inom skogsbruket i form av
avrinningsområdesvis granskning.
Deltagande i beredningen och verkställandet av ramdirektivet för
vattenpolitiken.

I området av Södra och Mellersta Österbotten har man som mål att iståndsättningsdika
12 000 ha/år och nå en avverkningsvolym på 4,2, milj. m3 under programperioden.
Åtgärder inom vattenskyddet är bl.a. utarbetning av vattenskyddsplaner av hög kvalitet
för iståndsättningsdikningar, vattenskyddsutbildning och genomföring av
vattenskyddsprojekt i egenskap av projekt för vård av skogsnaturen.
I området av Kustens skogscentral är visionen för skogsbruket att skogen sköts i
enlighet med principen om hållbar utveckling med hänsyn även till
vattenskyddsaspekterna. Målet är att vattendragsbelastningen ska minska. I Österbotten
är målet för programperioden 2006-2010 att iståndsättningsdika 3 000 ha/år och att nå
en avverkningsvolym på 1,4 milj. m3.
Österbottens TE-centrals utvecklingsprogram för fritidsfiske och skötsel- och
användningsplaner för fiskeområden är program som syftar till att främja tillståndet
hos fiskbestånd som är föremål för fiske. Åtgärder som påverkar fiskbeståndet har även
en naturligt positiv inverkan på vattnens allmänna tillstånd. Fiskerienhetens vid
Österbottens TE-central verksamhet täcker de tre landskapen Österbotten, Mellersta
Österbotten och Södra Österbotten, och således också Närpes ås avrinningsområde. Det
finns två fiskeområden på Närpes ås avrinningsområde, Närpes-Kaskö fiskeområde i
nedre och mellersta loppet samt Kyrolands fiskeområde i det övre loppet.
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2.3 DEKLARATIONEN FÖR NÄRPES Å
Samarbetsorganet för Närpes å där Närpes stad, Jurva kommun, Oy Metsä Botnia Ab
samt Västra Finlands miljöcentral medverkar började sin verksamhet år 1999. Det
allmänna målet för samarbetet för Närpes å är att främja miljöskydd, näringslivs- och
miljöskyddssamarbete i vattendragsområdet samt att ställa upp lokala miljömål i syfte
att skapa en levande och mångformig ådal. Mål för den gemensamma verksamheten
presenteras i deklarationen för Närpes å:
·
·
·
·
·
·
·
·

Att öka kunskapen om ån
Att koordinera aktuell forskningsverksamhet
Att kartlägga diffusutsläpp som belastar ån
Att minska belastningen som rinner ut i ån
Att förbättra vattenkvaliteten
Att möjliggöra fiskarnas stigning i ån
Att öka åns mångsidiga rekreationsanvändning och turismverksamhet
Att öka den allmänna miljömedvetenheten

De som undertecknat deklarationen för Närpes å har främjat strävan att uppnå målen
genom att stödja ERUF-projekt som har som mål att förbättra åns status. För strandåkrar
vid Närpes å har man utarbetat en översiktplan för skyddszoner, kartlagt åns och
avrinningsområdets surhet, utarbetat en utvecklingsplan för ån (bilaga 1), tryckt
broschyrer samt utfört restaureringsarbeten.

2.4 PLANER FÖR ATT MINSKA ÖVERSVÄMNINGAR I NÄRPES
Å
Översvämningsskyddet i Närpes å baserar sig på Kivi- och Levalampi konstgjorda sjö
som anlades i början av 1960-talet och på rensningar av ån samt på beslutet om
reglering av Närpes å som fattades i mitten av 1970-talet. Regleringsplanerna omfattade
höjning av Kivi- och Levalampi konstgjorda insjö samt Säläisjärvi insjö, rensningar i
åfåran samt byggande av bottendammar och regleringsdammar. Grunden för
planeringen av översvämningsskyddet i Närpes å har varit en översvämning som
upprepas en gång på 20 år.
I framtiden fokuserar översvämningsskyddet på beredskapen mot stora översvämningar,
vilket omfattar bebyggelsens beredskap för översvämningsrisker samt säkerställande av
underhållet av och funktionen hos färdiga översvämningsskyddskonstruktioner i alla
situationer. I framtiden förbereder man sig på stora översvämningar på det sätt som
krävs i EU:s översvämningsdirektiv som godkändes i november 2007, dvs. risker som
förknippas med översvämningar kommer att bedömas och för riskområden utarbetas
kartor över flödesfarliga och flödeskänsliga områden samt planer för kontroll av
översvämningsrisker. Kontrollplanerna ska vara färdiga före slutet av år 2015.
På basis av dammsäkerhetslagen är det dammägarens uppgift att klarlägga
översvämningsfaran vid dammar som utgör en översvämningrisk och dessutom ska
räddningsmyndigheten med dammägarens hjälp utarbeta en säkerhetsplan i händelse av
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en dammolycka. I Närpes ås avrinningsområde har dylika handlingar utarbetats år 2004
i händelse av ett dammbrott vid Kivi- och Levalampi konstgjorda insjö.
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3. KLIMATFÖRÄNDRINGEN OCH ÖVRIGA
FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN
3.1 KONSEKVENSER AV KLIMATFÖRÄNDRINGEN OCH
HYDROLOGISKA EXTREMFÖRHÅLLANDEN
Prognostiseringen av klimatförändringen är förknippad med osäkerhet både i fråga om
förändringens intensitet och tidtabell. Fram till år 2015 är klimatförändringens effekter
sannolikt ännu tämligen obetydliga. Under perioden 2010-2030 avspeglas
klimatförändringen i högre temperaturer och större nederbördsmängder, men
variationen kommer att likna de nuvarande naturliga förändringarna. Under perioden
2030-2100 är förändringarna tydligare och i synnerhet vintertemperaturerna stiger och
vinterflödet ökar när nederbörden huvudsakligen faller i form av regn. Störtregn och
hydrologiska extremfenomen ökar.
Upprepade hydrologiska extremförhållanden och deras oförutsägbarhet kan försämra
den ekologiska statusen i känsliga vattennaturtyper, såsom småvatten. Snön kan smälta
flera gånger under vintern och vinterflöden förekommer allt oftare. Sämre isläge kan
försämra framgången hos och förekomsten av vissa arter. Urlakning av närsalter,
försurning och metaller samt erosion ökar. Avdunstningen ökar under sommaren, vilket
kan leda till att det används mera bevattningsvatten, som i sin tur minskar vattenflödet i
vattendragen.
Överraskande översvämningar i nya områden kan ge upphov till risksituationer.
Riskobjekt kan exempelvis vara vatten- och avloppsvattenanläggningar och
avstjälpningsplatser. Större områden utsatta för översvämningsrisk och andra tilltagande
extrema väderleksförhållanden ställer specialkrav på planering av markanvändningen,
styrning av olika verksamheters placering och framförallt riskhantering.
Klimatförändringen antas medföra problem i Närpes ås vattendragsområde i fråga om
reglerbarhet. Stor nederbörd kan orsaka problem åtminstone i Kivi- och Levalampi.
Klimatförändringens effekter för dimensioneringen av dammarna i Kyro älvs
konstgjorda insjöar i relation till översvämningarna har uppskattats med hjälp av
Finlands miljöcentrals vattendragsmodell. Med hjälp av systemet har ca 40 års dagliga
väderleks- och vattendragsobservationer anpassats för perioden 2070–2099 så att antalet
nederbördsdagar inte förändras, men nederbördsmängderna har multiplicerats med de
koefficienter som klimatmodellerna ger. Enligt uppskattning ökar den inkommande
vattenföringen till de konstgjorda insjöarna med 13-29 procent, medan ökningen av den
dimensionerade nederbörden uppskattades motsvara en för Finland genomsnittlig
förändring. (Veijalainen & Vehviläinen, 2006)

3.2 FÖRÄNDRINGAR I JORDBRUKET
Gårdarnas medelstorlek ökar ytterligare fram till år 2015. Antalet husdjursgårdar och
pälsfarmer minskar, men deras storlek ökar och produktionen koncentreras.
Livsmedelsindustrin specialiseras och koncentreras ytterligare. Den kraftiga satsningen
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på produktion av bioenergi och intresset för denna bransch ändrar åkeranvändningen i
området av Närpes å.
Som en följd av husdjursproduktionens koncentration kan det uppstå situationer när
gödselspridningsarealer måste sökas längre bort från gården. Effektivering och
återvinning av gödsel fordrar också nya lösningar.
Miljöstödet för jordbruket styr jordbruket i allt miljövänligare riktning under perioden
2007-2013. Miljöstödet påverkar bl.a. anläggandet av skyddszoner, byggande av
våtmarker, skötseln av reglerad täckdikning, den ekologiska odlingen och
effektiveringen av gödselanvändningen i stor utsträckning. Övergången till direktsådd
minskar erosionen, men leder till att användningen av växtskyddsmedel ökar.

3.3 FÖRÄNDRINGAR I SKOGSBRUKET
Inom avverkningarna övergår man från föryngringsavverkningar till beståndsvårdande
huggning, vilket minskar mängden närsalter som sköljs ut från avverkningsområdena.
Skördandet av energivirke ökar i omfattning. Avverkningsresterna skördas bort, vilket
minskar närsaltsutsköljningen från avverkningarna, men å andra sidan ökar stubbtäkten
risken för erosion som kan leda till att utsköljningen av fastsubstanser och närsalter
ökar. Skogsbrukets vattendragspåverkan kan minskas genom att genomföra
vattenskyddseffektiverande naturvårdsprojekt med finansiering i enlighet med lagen om
finansiering av hållbart skogsbruk.

3.4 FÖRÄNDRINGAR I BEBYGGELSEN
Fram till år 2015 kommer det inte att ske några betydande förändringar i fråga om
bebyggelsen på Närpes ås avrinningsområde. Regionens kommuner har uppskattat att
befolkningsmängden ökar en aning. Dessutom kommer befolkningen att delvis
koncentreras. Områdets kommunstruktur kommer att förändras på ett betydande sätt när
Jurva och Kurikka går samman till en kommun år 2009.

3.5 ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR
Det föreligger veterligen inga planer eller projekt som kommer att förändra
vattendragets morfologiska eller hydrologiska särdrag fram till år 2015. En del av
torvbrytningsområdena kommer att tas ur bruk, men de ersätts sannolikt med nya
områden.
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4 VATTENVÅRDENS NUVARANDE STATUS
4.1 BELASTANDE OCH FÖRÄNDRANDE VERKSAMHET
4.1.1 Närsalts- och fastsubstansbelastning
I Närpes å är framför allt fosfor- och kvävehalterna höga. Även fastsubstanshalterna är
tidvis mycket höga. På basis av mätningar av flöde och halter som gjorts i Närpes å
under åren 2001-2006 är medelfosforflödet cirka 25 t P/a och medelkväveflödet 750 t
N/a. Från år till år är dock variationerna stora. Fosforhalterna har hållit på att sjunka
men kvävehalterna har påvisat en svag ökning.
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Bild 5. Närsaltshaltens årsvärden samt medelflöden i Närpes å under åren 1968–2006.
Närsaltsbelastningen i Närpes å har i huvudsak sitt ursprung i åkerodlingen. Av
fosforbelastningen utgörs den andel som har sitt ursprung i åkerodlingen enligt VEPSberäkningar av 53 % och av kvävebelastningen 46 % i hela avrinningsområdet.
Närsaltsbelastningen på Närpes å presenteras i bild 6. VEPS-värdena är inte exakta men
ger en bild av belastningens storleksklass och fördelning.
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Närpiönjoen fosforikuormitus / Fosforbelastningen på Närpes å (kg/a)
(yht./tot. 22 000 kg/a)
119
221
786

Maatalous/Jordbruk

807

Metsätalous/Skogsbruk

2 083

Laskeuma/Nedfall
Luonnonhuuhtouma/Naturlig
avrinning
Haja-asutus/Glesbebyggelse
12 063

Karjatalous/Boskapsskötsel

4 887
Turkistarhaus/Pälsproduktion
Yhdysk.+kaatop/Samhällen+
Avstjälpningsplatser
91

Turvetuotanto/Torvtäkt

881

Bild 6a. Fosforbelastningen i Närpes å (kg/år) (värden enligt VEPS-modellen).
Närpiönjoen typpikuormitus/Kvävebelastningen på Närpes å (kg/a)
(yht./tot. 380 430 kg/a)
3 558

11 591
9 717
Maatalous/Jordbruk

3 938
14 204

Metsätalous/Skogsbruk
Laskeuma/Nedfall
Luonnonhuuhtouma/ Naturlig avrinning
176 564

Haja-asutus/Glesbebyggelse
Karjatalous/ Boskapsskötsel

142 092
Turkistarhaus/Pälsproduktion
Yhdysk./kaatop./
Samhällen+avstjälpningspl.
5 988

12 778

Turvetuotanto/torvtäkt

Bild 6b. Fördelningen av kvävebelastningen i Närpes å (kg/år) (värden enligt VEPSmodellen).
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4.1.1.1 Punktbelastning
Avloppsvatten från samhällen och industri
I Närpes ås avrinningsområde finns inga betydande industrianläggningar som släpper ut
sitt avloppsvatten direkt i vattendraget. De mest betydande punktbelastarna i området
utgörs av samhällenas avloppsreningsverk. Vid Jurva kommuns och Närpes stads
avloppsreningsverk i Pörtom och Finby behandlas avloppsvatten från cirka 5200
invånare. Medelanslutningsgraden i Närpes ås avrinningsområde är 43 %. Uppgifterna
om punktbelastningen baserar sig på observationsresultat som lagrats i VAHTIregistret.
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Tabell 3. Betydande punktbelastares i kraftvarande tillstånd i Närpes ås
avrinningsområde i början av år 2008 (VAHTI-registret, 2007). VFM = Västra Finlands
miljöcentral, VFVR = Västra Finlands vattendomstol.

*2016
2013

125

2006

75

(under
behandling)

*)Villkor fr.o.m. 2011: BOD7ATU 10 mg/l, 92 %, Fosfor 0.5 mg/l , 92 %, CODCr 90 mg oO2/l 80 %

Regionens industrianläggningar leder sitt avloppsvatten via förbehandling till
kommunala avloppsreningsverk.
Torvutvinning
I Närpes ås avrinningsområde fanns år 2008 tre större och fyra mindre verksamma
torvproduktionsområden med en total gemensam areal på 372 ha. De stora
produktionsfältens areal är 100–200 ha och storleken av de mindre varierar mellan 6
och 50 ha (Västra Finlands miljöcentral). Bild 7b visar torvproduktionsområdenas och
övriga punktbelastares placering.
Tabell 4. Torvutvinningsområden i Närpes ås avrinningsområde i början av år 2008
(VFM = Västra Finlands miljötillståndsverk, VFR = Vasa förvaltningdomstol, HFD =
Högsta förvaltningsdomstolen).
Kommun

Produktionsområde /
producent

Produktion
areal, ha

Kurikka
Närpes
Närpes

Takaneva, Vapo Oy
Rackarmossen
Östra Mossen

210
53
54

VFM:s beslut

Fortsatt
behandling

28.12.2005
28.12.2005

Besvär
Besvär

Beslut fattats

Granskning av
tillståndsvillkor
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Avstjälpningsplatser och förorenade markområden
I Närpes ås avrinningsområde finns inte längre några verksamma avstjälpningsplatser,
men där finns totalt 8 st. stängda kommunala avstjälpningsplatser. De stängda
avstjälpningsplatserna står delvis under observation där närsalter och många andra
variabler följs upp (bild 7c). För regionens avfallshantering ansvarar Oy Botnia Rosk
Ab.
I Närpes ås avrinningsområde finns 16 st. markområden som möjligtvis är förorenade.
Fortsatt utredning och eventuella restaureringsåtgärder krävs i 6 områden.

Bild 7a. Markanvändning i Närpes ås avrinningsområde (SLICES-material 2000).
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Bild 7b. Väsentliga punktbelastare i Närpes ås avrinningsområde (Vahti-registret 2008).
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Bild 7c. Förorenade markområden i Närpes ås avrinningsområde (Matti-registret,
2008).
4.1.1.2 Diffusbelastning
Uppgifter om diffusbelastning har räknats ut med hjälp av VEPS-bedömningssystemet
som utvecklats vid Finlands miljöcentral och med hjälp av vilket man kan göra grova
bedömningar (kg/km2 /a) av storleken av närsaltsbelastningar i den tredje
indelningsfasens vattendragsområden. VEPS bedömer separat belastning från jordbruk,
skogsbru, naturlig urlakning, nedfall samt belastning från glesbebyggelse. Fosfor- och
kväveurlakningar presenteras i bilderna 8a och b.
Även fastsubstansbelastning och erosion utgör väsentliga problem i Närpes ås
avrinningsområde. Vattnets förmåga att lösgöra jordpartiklar ur jordmånen är synlig
överallt där vatten kommer i kontakt med bar jord. Erosion är ett väsentligt problem på
sluttande åkrar, i torvproduktion, skogsbruk samt vid vattendragsbyggande. I
jordpartiklar som lösgjorts pga. erosion binds både näringsämnen, metaller och
organiskt ämne. Vattnets fastsubstanshalt kan anses vara ett mått på hur kraftig
erosionen är.
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Det finns inga direkta mätningsresultat av erosionmängden men under översvämningar
är fastsubstanshalten vid Närpes å till och med över 100 mg/l och årsämnesflödet av
fastsubstans varierar mellan 2 300 och 5000 ton/a. Förutom ytavrinningens styrka är
avrinningsmängden av fastsubstans beroende av toppflödenas tidpunkt. På grund av den
stora ytavrinningen är fastsubstansnedfallet betydligt större under perioder med ofrusen
mark än under perioder med tjäle.
Åkerodling
I Närpes ås avrinningsområde finns 23 000 ha åkrar. I Närpes ådal odlas i huvudsak
korn, havre och vete. Hektarskördarna av de mest odlade arterna varierar mest mellan
3 500 och 4 000 kg/ha. Användningen av konstgödsel har minskat under de senaste 10–
15 åren. Numera sprider man ut cirka 80 kg kväve och 11 kg fosfor per hektar med
konstgödslet medan mängderna i slutet av 1980-talet var över 30 kg fosfor och 140 kg
kväve per hektar. Förutom konstgödsel används organiskt gödsel. I Närpes ås
avrinningsområde har en del odlare specialiserat sig på odling av kummin och
senapsfrö.
Odling i växthus
Växthus finns i synnerhet i Närpes stad där 440 odlare har uppskattningsvis 85 hektar
odlingar under glas eller plast. De huvudsakliga produkterna är gurka, tomat och
paprika.
Husdjurshållning och pälsdjursuppfödning
I Närpes ådal utgör hönsägg boskapsskötselns specialprodukt. I övrigt baserar sig
boskapsskötseln på en långt utvecklad kött- och mjölkproduktion. Pälsdjursuppfödning
utövas på Närpes stads område där det finns totalt 70 farmer varav 40 på Närpes ås
avrinningsområde. Pälsfarmerna är koncentrerade till Närpes, eftersom det endast finns
en farm i Jurva. På Närpes stads område produceras årligen 90 000 mink- och 40 000
rävskinn, varav ca hälften på Närpes ås avrinningsområde.
Gles- och fritidsbebyggelse
Längs Närpes å bor cirka 12 000 invånare varav 7 000 bor utanför det kommunala
avloppsnätet. Det är dock meningen att man ska bygga ut avloppsnätet så att antalet
invånare som är anslutna till avloppsnätverket år 2015 skall uppgå till 7 100 personer. I
Närpes ås avrinningsområde finns uppskattningsvis 100 st. semesterbostäder.
Tabell 5. Invånarantal i kommuner i Närpes ås avrinningsområde samt invånare som
hör till avloppsnätverket år 2004 och år 2015 (planer för utveckling av kommunernas
vattenförvaltning).

4645
9632

Antalet anslutna till
avloppsnätverk år 2004
Invånare
%
1904
41
3275
34

Antalet anslutna till
avloppsnätverk år 2015
invånare
%
2230
48
4912
51

14277

5179

7142

Kommun

Invånarantal
år 2004

Jurva
Närpes
Totalt

medelt 36 %

Medelt. 50 %
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Skogsbruksåtgärder
I Närpes ås avrinningsområde finns 700 km² skog. På 2000-talet har man utfört cirka
100 kilometer iståndsättningsdikningar per år. I fortsättningen kommer
dikningsmängden att minska något. Årligen har man utfört förnyelseavverkning som
motsvarar 1–1,5 % av skogarealen. Under den senaste tiden har man inte just utfört
skogsgödsling. Förutom närsaltsbelastning orsakar skogsbruksåtgärder dessutom
fastsubstansbelastning samt surhetsproblem till följd av dikningen.

Bild 8a. Uppskattning av hur fosforbelastningen från Närpes ås avrinningsområde
fördelas områdesvis (Enligt VEPS-modellen).
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Bild 8b. Uppskattning av hur kvävebelastningen från Närpes ås avrinningsområde
fördelas områdesvis (Enligt VEPS-modellen).

4.1.2 Surhet från jordmånen
I Närpes ås avrinningsområde ligger sulfatjordarna både ovanför och nedanför 60 m
höjdkurvan. Sulfatjordar som ligger på över 60 meters höjd utgörs främst av torrlagda
sjöbottnar (Jurvanjärvi och Tainusjärvi). I bild 9 presenteras sura sulfatjordar i Närpes
ås avrinningsområde som finns både i övre delen av avrinningsområdet och vid åns
nedre lopp och som kartlagts av Ruiz & Bonde (2004). I Närpes ås avrinningsområde
finns uppskattningsvis 25 000-30 000 ha sura sulfatjordar,vilket utgör 25-30 % av
avrinningsområdet.
Sulfat hör till svavelföreningar och bildas i samband med torrläggning av alunjordar.
Sulfathalten i åvattnet kan därför användas för bedömning av surhetsbelastningen.
Under årtiondenas lopp beräknas mängden av sulfat som rinner ut långsamt minska.
Eventuell effektivering av torrläggningen samt torrläggning av nya områden ökar dock
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svavelföreningars avrinning och kan förvärra situationen. I åns övre lopp och i Kivioch Levalampi är sulfathalterna låga (5–20 mg/l) men i Pörtom nedanom de torrlagda
insjöarna och i Finby är halterna betydligt större (30–70 mg/l) och extremvärdena är
tämligen höga (130–150 mg/l).

Bild 9. Potentiella sulfatjordar i Närpes ås avrinningsområde på basen av höjdkurvorna.
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Bild 10. Sulfathalter i Närpes å under tidsperioden 1996–2006.

7
6,5
6
5,5
5
4,5
4
3,5
3
1960

1970
ph min Finby

1980

1990

pH minPörtom

2000

2010

pH min Pyörni

Bild 11. Årliga minimi-pH-värden i Närpes å under tidsperioden 1961-2006.

4.1.3 Skadliga ämnen och metaller
I Närpes ås avrinningsområde finns inga anläggningar som har tillstånd att använda
ämnen eller föreningar som nämns i Statrådets förordning om ämnen som är farliga och
skadliga för vattenmiljön (1022/2006) eller leda ut dem i vattendrag. I vattnet i Närpes å
har man dock observerat vissa skadliga ämnen och fiskarna i de konstgjorda sjöarna har
konstaterats ha höjda halter av kvicksilver. WHO:s rekommenderade maximalintag (0,1
mg/vecka för vuxen på 60 kg) överstigs ifall man äter fisk som innehåller 0,5 mg
kvicksilver / kg oftare än två gånger per vecka.
Från alunjordarna leds tung- och övriga metaller ut i ån under surhetsperioderna.
Geokemikaliska undersökningar som utförts av Åbo Akademi påvisar att stora mängder
svavel, mangan, aluminium, zink, nickel, kadmium, kobolt, kalcium och natrium rinner
ut från de sura markerna. Avrinningen kommer fortsättningsvis att vara stor under flera
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årtionden och till och med århundraden efter förändringar i torrläggning eller
bearbetning av jordmånen (bl.a. Roos & Åström 2006). I Närpes å har man årligen
utfört mätningar av metalltransporten i åns nedre lopp i Finby (Närpes). I tabell 6
presenteras transporten av vissa metaller under åren 2001–2005. Gränsvärdet för
kadmium är beroende av CaCO3-halten. Gränsvärdet för kadmium på 0,08 ug/l enligt
utkastet till EU:s prioritetsämnesdirektiv motsvarar en CaCO3-halt på 40 mg/l och den
situationen råder i allmänhet i Närpes å. Enligt kvalitetsnormsutkastet är gränsvärdet för
nickel 20 ug/l. I Närpes å överskrids tidvis gränsvärdet för såväl kadmium som nickel.
Tabell 6. Metallhalten i Närpes å (µg/l) och beräkning av metalltransporten under åren
2001–2006 (kg/år) samt kvalitetsnormen för vissa metaller enligt utkastet till EU:s
prioritetsämnesdirektiv. Tillfällen då kvalitetsnormen överskridits markeras med gult.
Medelmetallhalt (µg/l) / metallbelastning (kg/år)
2001
µg/l
Kadmium
(Cd)**
Bly (Pb)***

2002
kg/år

0,136

2003

2004

2005

µg/l

kg/år

µg/l

kg/år

µg/l

kg/år

µg/l

0,055

12

0,141

25

0,195

59

2006
kg/år

µg/l

kg/år

0,154 64

0,118

50
220

0,64

240

0,45

79

0,47

81

0,99

171

0,60

211

0,74

Krom (Cr)

2,64

989

1,99

325

2,31

360

2,02

683

2,83

1180

2,71

710

Koppar (Cu)

6,13

2360

3,49

666

5,00

854

6,06

2050

6,08

2410

5,86

2050

Nickel (Ni)****

21,8

8360

9,88

2070

20,1

3510

29,3

9140

24,6

10 400

17,9

7130

Zink (Zn)

36,7

14 000

16,2

3560

36,7

6430

50,4

16 000

42,7

18 000

39,3

13 900

** Kvalitetsnorm enligt prioritetsämnesdirektivet 0,08 µg/l (löslig halt)
*** Kvalitetsnorm enligt prioritetsämnesdirektivet 7,2 µg/l (löslig halt)
**** Kvalitetsnorm enligt prioritetsämnesdirektivet 20 µg/l (löslig halt)

Som en följd av anläggningen av konstgjorda insjöar frigörs oorganiskt kvicksilver ur
jordmånen. Framför allt i syrefattiga förhållanden övergår kvicksilver snabbt i en för
däggdjur giftig form, metylkvicksilver. I medeltal 90 % av det kvicksilver som
förekommer i fisk är metylkvicksilver. Eftersom kvicksilver i huvudsak ansamlas ur
födan har gäddan som ligger högst i näringskedjan använts som standardart vid
kvicksilverutredningar i konstgjorda insjöar. Kvicksilverhalterna är högst i nya
konstgjorda sjöar. Totala kvicksilverhalten i fisk sjunker i takt med att de konstgjorda
sjöarna blir äldre, det organiska ämnet minskar och regleringen blir mindre intensiv. I
Österbotten hade rovfisk i konstgjorda sjöar tydligt förhöjda kvicksilverhalter strax efter
att bassängerna anlagts. I de flesta konstgjorda sjöar har halterna minskat vid ingången
till 2000-talet. I Kivi- och Levalampi och Säläisjärvi är kvicksilverhalterna hos gäddor
som väger under 1.5 kg numera mindre än gränsvärdet 1 mg/kg. I de största gäddorna
förekommer fortfarande halter som överstiger gränsvärdena.
Både i Kivi- och Levalampi och Säläisjärvi överstiger kvicksilverhalterna i abborrar
gränsvärdet på 0,5 mg/kg även när det gäller förhållandevis små fiskar som väger under
100 g. I rovfisk i Västerfjärden har man inte påträffat kvicksilverhalter som överstiger
gränsvärdet men halterna i framför allt abborre är tydligt förhöjda.

4.1.4 Vattenförsörjning
I Närpes ås avrinningsområde är bebyggelsens vattenförsörjning ning i huvudsak
baserad på grundvatten. I den tidigare Jurva kommun finns 15 vattentäkter och i Närpes
21. Dessutom köper Närpes Vatten och Kaskö stad grundvatten från Kauhajoki. Oy
Metsä Botnia Ab använder Närpes å och Västerfjärden som råvattentäkt och ur råvattnet
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produceras bruksvatten som behövs i fabriksintegratet. Fabriken har på basis av tillstånd
av Vattendomstolen rätt att uppta en råvattenmängd på 1.3 m³/s men i praktiken har
vattenupptagningsmängden varit 0.3 – 0.4 m³/s dvs. betydligt mindre. Under mycket
torra år har fabrikens tillgång till vatten varit osäker och till exempel vintern 2006 fick
fabriken undantagstillstånd att vid behov understiga nedre gränsen för regleringen i
Kivi- och Levalampi för att trygga fabrikens tillgång till vatten. Behovet av vatten i
växthusen i Närpes tillfredställs delvis med vattenledningsvatten men en del av
växthusodlarna använder även vatten ur Närpes å för bevattning av sina odlingar.

4.1.5 Reglering och byggande i vatttendrag
Huvudfåran i Närpes å sluttar i medeltal 1 m/km men det torrlagda Jurvanjärvi-området
i Jurva är förhållandevis jämnt liksom åkervidderna i Pörtom och områdena nära
Västerfjärden. Områdena är således känsliga för översvämningar och man har utfört
rikligt med översvämningsskyddsarbeten i åområdet. Kivi- och Levalampi anlades
ursprungligen som en del av översvämningsskyddet, men den utvidgades senare för att
trygga vattentillgången för Oy Metsä Botnia Ab. Det har förekommit många kvarnar
och kvardammar i Närpes å men en stor del av dem är numera i dåligt skick
I ån finns även regleringsdammar och bottendammar, som åtminstone under perioder
med litet flöde utgör hinder för fiskarnas vandring. Även dammen i Västerfjärden har
varit ett hinder men den fiskled som byggts i dammen möjliggör fiskarnas vandring
under tider med öppet vatten
Tabell 7. Basuppgifter om konstgjorda och reglerade sjöar i vattendragsområdet.
Konstgjord sjö
Kivi- och
Levalampi
Västerfjärden
Säläisjärvi
Förstoring av Kivioch Levalampi

Konstgjorda
sjön färdig

Delvis anlagd
på torr mark

Regleringsgränser (N43)

Korttidsregle-ring

Vinteravsänkning, m

1965

Ja

1976
1979

Nej
Ja

0.73-0.47
88.0-90.0

Nej
Nej

0.6
2.0

1980

Ja

78,7-76

Nej

2,7

Nej

De konstgjorda sjöarna i Närpes å, Kivi- och Levalampi och Säläisjärvi (tabell 7) har
delvis anlagts på torr mark. Vinteravsänkningen i Kivi- och Levalampi är stor både i
förhållande till medeldjupet och sjöns vattenareal. Säläisjärvi kan regleras (tabell 8) men
regleringen är i praktiken väldigt lindrig.

Kivi- och
Levalampi
Västerfjärde
n
Säläisjärvi

Totalt
förhindrad
Delvis
förhindrad
Totalt
förhindrad

1.5 m

66.3 %

Konstgjord
sjö

52.9 %
0,2 m

43 %

Konstgjord
sjö

Effekter av
broar och
vallar

Andelen
modifierade
stränder

Förändring i
vattenareal

Avsänkning/me
deldjup
Medeldjup

Vinteravsänkni
ng i medeltal
(1988-2007)

Vandringshind
er

Tabell 8. Uppgifter om föränderligheten i sjöarna i Närpes ås vattendragsområde.
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I Närpes ås huvudfåra finns vandringshinder enligt följande:
§

Dammen vid Västerfjärden är ett vandringshinder då fiskleden är stängd under
vintern

§

Gamla kvarndammar och grunddammar i Närpes å (tidvis, i synnerhet vid lågt
flöde)

§

Dammarna i Peltokoski, Riihikoski och Jurvanjärvi regleringsdamm

§

Regleringsdammen vid Kivi- och Levalampi vid alla flöden

Tabell 9. Uppgifter om förändring i betydande åavsnitt i Närpes å.
Uppdämning som utgör hinder
för stigning
Utbyggd fallhöjd
Utbyggd andel
Effekter av korttidsreglering
Förändring i vårens överflöde
Andelen torra fåror

Närpes ås nedre och mellersta
lopp

Närpes ås ovre lopp

Ganska stor (2)

Ganska stor (2)

Liten (1)
Liten (1)
Nej
Ganska stor (2)
Nej

Ganska stor (2)
Mycket stor (4)
Nej
Mycket stor (4)
Nej
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Bild 12a. De viktigaste strukturella förändringarna i Närpes å: vattendragsreglering,
grunddammar, vattenfattiga fåror och översvämningsluckor (Västra Finlands
miljöcentral, 2008=.
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Bild 12b. De viktigaste strukturella förändringarna i Närpes å: konstgjorda sjöar,
reglerade sjöar och dammar (Västra Finlands miljöcentral, 2008).

4.2 SÄRSKILDA OMRÅDEN
Inom vattenvården avses med särskilda områden följande objekt:
§

område, från vilket det tas eller avsikten är att ta vatten för hushållsbruk mera
än i genomsnitt 10 kubikmeter per dygn eller för mera än femtio personers
behov
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område som hör till nätverket Natura 2000,där upprätthållandet eller
förbättring av vattnens status är viktig med avseende på livsmiljön etter
artskyddet
område som är fastställt som badvatten enligt gemenskapens lagstiftning
(Badvattendirektivet, 2006/7/EG).

4.2.1 Vattenförsörjning
Närpes å används inte längre som vattendrag för vattenanskaffning men såväl
skogsindustrin som växthusodlarna i området är beroende av Närpes å som vattentäkt.
Oy Metsä Botnia Ab tar sitt råvatten från Västerfjärden och pumpar vattnet till
råvattenreningsverket i industrianläggningen för rening. Vattenkvaliteten i Närpes å
varierar kraftigt i synnerhet beträffande pH-värdet och därav beroende metallhalter.
Tillräcklig kontinuerlig tillgång till vatten för blekning av cellulosa ställer stora krav på
reningsprocessen och medför även höga kostnader. För att trygga sin vattenförsörjning
har Oy Metsä Botnia Ab strävat efter att delta i vattenskyddet i Närpes å (Deklarationen
för Närpes å, projekt om Närpes å) och samtidigt förbättra vattenkvaliteten i ån även
med tanke på levande organismer. Kaskö stad fick så sent som på 1990-talet sitt
dricksvatten ur Närpes å via industrianläggningen men numera köper staden sitt
dricksvatten från Kauhajoki (grundvatten).
Växthusodlarna använder delvis vattnet i Närpes å för bevattning av sina odlingar. De
stora variationerna i vattenkvaliteten utgör ett problem även för växthusodlarna.
Vattenbehandlingen varierar men i allmänhet används åtminstone sandfiltrering och
reglering av pH-värde.

4.2.2 Skyddsområden
I vattenvården fäster man särskild uppmärksamhet vid sådana områden som utsetts för
skyddande av livsmiöjöer och arter och där det är viktigt att upprätthålla och förbättra
vattenstatus med tanke på skyddsarbetet. Dessa områden ingår i skyddsområdesregistret
som upprättats enligt vattenramdirektivet. I Finland har sk. naturdirektivs- och
fågeldirektivsområden tagits med i registret. För naturdirektivets del utgörs
huvudkriterierna av förekomsten av vattennaturtyper, vattenarter samt naturtyper och
arter som är direkt beroende av vatten. Dessutom har det gjorts en bedömning av
områdets betydelse för skyddande av naturtyperna och arterna i fråga. För
fågeldirektivets del utgörs huvudkriterierna av arter som är beroende av vatten och arter
för vilka vattenlivsmiljöer är viktiga mat- och rastplatser under flytt samt områdets
betydelse för skyddande av dessa arter. Även nationellt utrotningshotade fiskarter har
utgjort kriterier för valet.
I Finland har man vid valet även beaktat de nationella och internationella
skyddsprogram som ligger bakom skyddandet av Natura-områden, geografisk
omfattning, miljöbelastningar samt områdenas förbindelser till grundvattenområden.
Myrar lämnas utanför granskningen med undantag av madkärr och källmyrar.
I registret ingår inget objekt från Närpes ås vattendragsområde. Närpes skärgård som
ligger utanför och norr om Kaskö ingår i registret och kommer att behandlas i kustens
åtgärdsprogram.
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Natura-områdena samt övriga nationella och internationella skyddsprogram har beaktats
vid granskningen av problem i samband med vattendragens status, mål och
åtgärdsförslag i separat nämnda vattendrag men även i mera allmän grad i mindre
ytvattendrag.

4.2.3 Badstränder
Vid sjöarna på Närpes ås avrinningsområde och i havsområdet utanför ån finns flera
lokala badstränder. Vid ån finns ingen officiell badstrand. På Närpes ås
avrinningsområde finns en EU-badstrand vid Säläisjärvi i Kurikka (EU-kod
F1142175002).

Bild 13. EU-badstrand och Natura2000-områden på Närpes ås avrinningsområde.
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4.3 KONSTGJORDA OCH KRAFTIGT MODIFIERADE VATTEN
4.3.1 Nomineringsgrunder
Det är möjligt att utse kraftigt modifierade vattendrag på basis av lagen om
vattenvårdsförvaltningen ifall de rådande förhållandena är enligt följande:
·
·

·

Vattenförekomsten har genom byggande, reglering eller på ett annat betydande
sätt förändrats, vilket har lett till en försämring av vattenekosystemets status.
God ekologisk status kan inte uppnås utan att orsaka betydande skadliga effekter
på vattendragets viktiga användningsmål (t.ex. översvämningsskydd,
vattenkraftproduktion, rekreationsanvändning) eller på miljöns status på ett mera
omfattande sätt.
Det är inte möjligt att uppnå nyttan av vattendragsarbeten med hjälp av övriga
metoder som tekniskt eller ekonomiskt sett är möjliga att genomföra eller
metoder som är betydligt bättre med tanke på miljön.

I rapporten Suomen ympäristö 8/2006 har man behandlat utnämnandet av konstgjorda
och kraftigt modifierade vatten. I rapporten presenteras kriterier med hjälp av vilka man
kan känna igen vattendrag där de hydrologiska och morfologiska förändringarna är så
stora att vattendraget kan utses till ett kraftigt modifierat vattendrag. Arbetsgruppen
föreslog även kriterier för att känna igen konstgjorda vattendrag.
Till konstgjorda vatten kan utses
1) kanaler som är byggda på land samt
2) konstgjorda insjöar med en areal som åtminstone till hälften bildats på land.
Till kraftigt modifierade insjöar kan utses insjöar där regleringen medför
1) Vinteravsänkning av vattenytan med över 3 m
2) eller minst hälften av insjöns medeldjup eller
3) regleringen minskar vattenareal till minst hälften
Till kraftigt modifierade älv- och åförekomster kan utses älvar och åar
1) där minst hälften av åns eller älvens totala längd är modifierad (genom dammar,
rensning, invallning eller förflyttning) eller
2) där minst hälften av den naturliga forshöjden är uppdämnd.
Vid utnämnande av kraftigt modifierade vattenförekomster och vid bedömningen av
ekologisk status har man i synnerhet granskat förändringar som gjorts i ytvattnens
hydrologiska förhållanden eller konstruktioner som på ett väsentligt sätt förändrar
livsmiljöer som är nödvändiga för organismsamhällenas förökning och levnadslopp.
Principerna för utnämnandet framförs noggrannare i guiden ”Voimakkaasti muutettuja
ja keinotekoisia pintavesiä koskevat erityiskysymykset ja hydrologis-morfologisen tilan
arviointi” (sv. Specialaspekter kring kraftigt modifierade och konstgjorda ytvattendrag
samt bedömning av hydrologisk-morfologiskt status).
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4.3.2 Utnämnade granskningsområdesvis
Vid nominering av älvar och åar samt sjöar har man utnyttjat poängsättningssystemet i
bedömningsguiden för kraftigt modifierade och konstgjorda ytvatten. Älv- och åavsnitt
samt insjöar kan utses till kraftigt modifierade ifall summan av föränderlighetspoängen
är minst 10. Poängsystemet som ligger som grund för bedömningen presenteras i bild
14 a.

Muuttuneisuus pisteet / poängvärde för förändringen

14

ylivirtaamaan tai alivirtaaman muutos
/ förändring i flödet vid hög- eller låg
vattenföring

12

lyhytaikaissäännöstely /
korttidsreglering

10

8

rakennettu osuus / utbyggd andel
6

rakennettu putouskorkeus / utbyggd
fallhöjd

4

2

nousuesteet / vandringshinder
0
Närpiönjoen alaosa / Närpes ås nedre
lopp

Närpiönjoen yläosa / Närpes ås övre
lopp

Bild 14a. Poängvärden för hydrologisk-morfologiska förändringar i Närpes åavsnitt.
Om poängvärdet överstiger 10 poäng är åavsnittet sannolikt kraftigt modifierat.
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Bild 14b. Kraftigt modifierade och konstgjorda vattenformationer på Närpes ås
avrinningsområde.
Närpes ås huvudfåra
I nedre loppet av Närpes å finns sammanlagt åtta gamla kvarndammar och
bottendammar som utgör vandringshinder i synnerhet vid lågt vattenflöde. En ganska
stor andel dvs. cirka 20 % av forshöjden i nedre loppet av Närpes å är uppdämnd. Den
anlagda forsen är inte i bruk. I nedre loppet av ån har en sträcka på cirka 10 kilometer
rensats och vallats in som översvämningsskydd. Vattendragsregleringarna har i enlighet
med målen delvis inverkat på vårens överflöden. Nedre loppet av Närpes å anses dock
inte vara ett kraftigt modifierat vattendrag.
I övre loppet av Närpes å finns totalt fyra dammar varav de mest betydande är
regleringsdammen vid Kivi- och Levalampi samt dammen vid Peltokoski. Av
forshöjden är 15 % byggd och det har utförts omfattande rensningar och invallningar i
ån (81 %). I övre loppet av Närpes å har vattendragsregleringarna i enlighet med målen
inverkat kraftigt på vårens överflöden. Övre loppet av Närpes å har utsetts till ett
kraftigt modifierat vattendrag.
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Sjöar
Den konstgjorda sjön Kivi- och Levalampi, i Närpes ås avrinningsområde har delvis
anlagts på torr mark. Den konstgjorda sjön kan räknas till ett konstgjort vattendrag.
Säläisjärvi är delvis anlagd på torr mark men i övrigt är effekten av regleringen samt
övrig föränderlighet förhållandevis liten (tabell 8 och bild 15b). Säläisjärvi anses vara
ett konstgjort vattendrag.
Västerfjärden anses vara ett kraftigt modifierat vattendrag. Områdets naturliga
förbindelse med havet har brutits och såväl vattenkvaliteten som organismerna är
typiska för sött vatten.
Sammanfattning
Konstgjorda vattendragsdelar i området för Närpes å är (de viktigaste grunderna för
nomineringen inom parentes):
· Kivi- och Levalampi konstgjorda insjö (till största delen anlagd på torr mark)
· Säläisjärvi (till största delen anlagd på torr mark)
Kraftigt modifierade vattendragsdelar i området är (de viktigaste grunderna för
nomineringen inom parentes):
· Västerfjärdens indämmade havsvik (förbindelse med havet bruten, vatten och
organismer typiska för insjöar)
· Övre loppet av Närpes å, dvs. från Pörtom till Kivi- och Levalampi (omfattande
rensningar och invallningar, byggande av dammar samt förändringar i överflöde
på våren)
Som naturliga vattendragsdelar i området för Närpes å behandlas följande objekt:
· Nedre loppet av Närpes å, dvs. delta - Pörtom
· Sidobäckar och källflöden i Närpes å: Kyläjoki, Lillån och Molnåbäcken

4.4 VATTNENS STATUS
4.4.1 Rinnande vatten
Vattenkvaliteten och vattendragens status varierar en del i olika delar av
avrinningsområdet beroende på de faktorer som har störst effekt på vattendragets status.
I huvudfåran har diffusbelastning, vandringshinder och översvämningsskyddsåtgärder
(reglering, dammar och dammbassänger) stor effekt på åns status. I vissa hydrologiska
situationer försvagas dessutom hela vattendragets status mycket kraftigt av jordmånens
surhet på grund av torrläggningsåtgärder. Av åns sidofåror skiljer sig Lillån
hydrologiskt på grund av grundvattenutbrott och mindre surhetsbelastning.
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Tabell 11. Uppgifter om vattenkvalitet för rinnande vatten i Närpes ås
avrinningsområde från åren 2000–2006 (n= mängden observationer).
Plats

Ty
p

pH

total-P µg/l

min

max

n

mv (n)

Närpes å, Finby

Kt

4,4

7,0

111

Närpes å,
Pörtom

Kt

4,4

7,1

25

Närpes å,
Pyörni
Lillån

Kt

5,3

6,4

22

Pt

5,5

7,8

4

Molnåbäcken

Pt

4,3

5,3

2

total- N
µg/l
mv (n)

NH4-N
µg/l
mv (n)

färg
mg Pt/l
mv (n)

CODMn
mg/l
mv (n)

Klo-a
ug/l
mv (n)

85,5
(109)
123
(23)

2153 (109)

168 (108)

192 (110)

27 (109)

16.4
(12)

1726 (23)

163 (3)

195 (24)

26 (20

50,5
(23)
163
(3)

1243 (22)

23 (3)

229 (22)

29 (20)

300 (3)

19 (1)

1450 (3)

På basis av den preliminära typindelningen hör Närpes å till medelstora åar och älvar i
torvmarker (avrinningsområde på 100-1000 km²) (Kt) och sidofårorna till små åar och
älvar i torvmarker (Pt).
Vid den ekologiska klassificeringen av vattenstatus används en skala med fem klasser
(dålig, otillfredsställande, måttlig, god, hög). I klassificeringen beaktas separat
vattendragets fiskbestånd och bottendjur samt kiselalger i fråga om rinnande vatten samt
klorofyllhalt i insjöar. Vid den nu genomförda preliminära totalbedömningen har man
dessutom beaktat förändringar i vattenkvaliteten som orsakas av människan, de
strukturella ändringarna som gjorts i vattendraget samt förekomsten av surhetsskador.
Det är omöjligt att göra en klassificiering av Närpes å enligt biologiska parametrar på
grund av bristfälliga uppgifter, och därför har man använt sig av uppgifter om
vattenkvalitet och expertbedömningar i följande tabell. En klassificering som baserar sig
på bottendjur kan visa sig vara svår även i fortsättningen eftersom det inte förekommer
så många forsar i vissa områden.
Den kemiska klassificeringen är baserad på halten av sk. prioriterade ämnen (t.ex. vissa
metaller) i vattnet som på basen av dessa klassificeras som bra eller sämre än bra. I
Närpes å överskrider halten av kadmium ovch tidvis även nickelhalten de miljömål som
uppställts i det kommande EU- direktivet rörande prioriterade ämnen (jfr tabell 6, kap.
4.1.3). Närpes å har därför vid den kemiska klassificeringen ansetts höra till klassen
sämre än god (bild 15, tabellerna 12 och 14).
Det kan konstateras att människan har haft en betydande inverkan på vattnets status i
både Närpes nedre och övre lopp. Effekterna syns i närsalts- och klorofyllhalten samt i
pH-värdena. Diffusbelastningen och delvis även punktbelastningen (avloppsvatten från
bebyggelsen) har eutrofierat ån. Det finns flera vandringshinder i Närpes å nedanom
Kivi- och Levalampi (i synnerhet reglerings- och bottendammar och åns naturliga status
har även delvis ändrats med vallar och muddring. Som följd av vattendragsarbetet har
överflödet på våren ändrats förhållandevis mycket. Det förekommer årligen
surhetsskador i området och med 5-10 års mellanrum har det förekommit omfattande
fiskdöd. Även kvalitetsnormerna för kadmium och nickel som föreslagits i utkastet till
prioritetsdirektivet överskrids.
Uppskattning av ekologisk status: Dålig
Uppskattning av kemisk status: Sämre än god
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Bild 15. Den ekologiska och kemiska klassificeringen av vattenformationerna på
Närpes ås avrinningsområde (Västra Finlands miljöcentral, 2009).

4.4.2 Insjöar och konstgjorda insjöar
De konstgjorda sjöarna i Närpes ås avrinningsområde dvs. Kivi- och Levalampi samt
Säläisjärvi hör till sjötyp 9 dvs. grunda humusrika sjöar. Hög humushalt, lågt pH-värde,
hög närsaltshalt samt syrebrist på vintern är typiska drag för vattenkvaliteten i de
konstgjorda insjöarna. Diffusbelastning framkommer tydligt i de konstgjorda insjöarnas
vattenstatus. Kvicksilverhalterna i de konstgjorda insjöarnas fiskbestånd är förhöjda och
fisken är delvis belagd med användningsbegränsning. I Kivi- och Levalampi är
vattenytans vinteravsänkning och ändringar i vattenarealen stora. Det finns endast
begränsat med biologiska uppgifter om insjöarna och de har inte heller klassificerats på
basis av biologiska faktorer. Insjöarna har inte klassificerats pga. bristande biologiskt
material.
Västerfjärden är en indämd havsvik, men den finländska typindelningen innefattar ingen
sådan typ. I typindelningen behandlas indämda havsvikar enligt motsvarande insjötyper
och Västerfjärden hör därmed till grunda humusrika insjöar. På grund av bristande
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biologiskt material har Västerfjärden inte klassificerats ekologiskt. Den kemiska
statusen är sämre än god pga. höga halter av kadmium.
På basis av expertbedömning och tillgängligt material om vattenkvalitet har det gjorts
en riskbedömning av Kivi- och Levalampis, Säläisjärvis och Västerfjärdens möjligheter
att nå de uppställda miljömålen. Enligt en preliminär bedömning kommer målen inte att
uppnås (Tabeller 13 och 14).
Tabell 12. Klassificering av ekologisk status i rinnande vatten i Närpes å (- = kunde inte
bedömas).
Preliminär biologisk klassificering
Fiskar
Botten
KiselTotalb
djur
alger
edömn
ing
Nedre loppet
av Närpes å
(hav-Pörtom)
Övre loppet
av Närpes å
(Pörtom-Kivioch
Levalampi)
Molnåbäcken
Lillån
LevajokiKyläjoki
dålig
otillfredsställande
måttlig
god
hög

Fyskemisk
bedöm
ning

Strukturella
förändringar

Kemisk
status

Belastning

Uppskattning
av ekologisk
status

Sämre
än god

Ganska
stor

Dålig

Sämre
än god

Ganska
stor

-

-

-

-

Dålig

-

-

-

.

Dålig

-

-

-

-

Dålig

Sämre
än god

Ganska
stor

Dålig

Otillfre
dsställ
ande/
måttlig

God

Ganska
stor

Måttlig

-

-

-

-

-

-

-

-







Stor

Dålig

(X

Anmärkningar

(Cd)

Kraftigt
modifierat
vattendrag

Sämre
än god

- = otillräckliga uppgifter
X = i förhållande till bästa potentiella status

Tabell 13. Uppgifter om vattenkvalitet i insjöarna i Närpes ås avrinningsområde från
åren 2000-2006.
Plats

Kivi- och
Levalampi
Säläisjärvi
Västerfjärden

min

max

n

Total-P
µg/l
mv. (n)

5,2

6,2

19

28 (10)

807 (10)

218 ( 10)

69,2 (11)

0

5,6

6,7

14

25 (7)

651 (7)

204 (7)

73,1 (8)

41

4,5

6,6

8

90,4 (7)

2660 (7)

183 (6)

72 (8)

48

pH

total-N
µg/l
mv. (n)

färg
mg Pt/l
mv. (n)

a-klo
µg/l
mv. (n)

syrets
mättnadsgrad %
mv. (n)
min
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Tabell 14. Klassificering av ekologisk status i insjöarna i Närpes ås avrinningsområde
(- = ingen bedömning har gjorts).
Preliminär klassificering

Fys-kem
bedömning

Kemisk
status

Uppskattn.
av ekologisk
status

Anmärkningar

Fiskar

Bottendjur

Klorofyll

Kivi- och
Levalampi

-

-

-

-

God

Otillfredsställande

Fiskarnas
kvicksilverhalter

Säläisjärvi

-

-

-

-

God

Måttlig

Fiskarnas
kvicksilverhalter

Västerfjärden

-

-

-

-

Sämre än
god

Dålig (X

Kraftigt modifierad
havsvik

dålig

otillfredsställande

måttlig

god

hög

- = otillräckliga uppgifter
X = i förhållande till bästa potentiala status

4.4.3. Sido- och källbäckar
Längs huvudfåran finns sidoflöden som är viktiga med tanke på vattennaturen i Närpes
å. Bäckarnas status är varierande och beskriver främst jordmånen och
markanvändningen i avrinningsområdet.
Molnåbäcken utsätts för kraftig diffusbelastning och surhetsskador förekommer årligen.
Ån har inget eget fiskbestånd. Bedömning av ekologisk klass: dålig. Bedömning av
kemisk status: Sämre än god
Lillån utsätts för diffusbelastning men pga. inverkan av grundvatten har surhetsskadorna
inte lika stor effekt. Ån har ett eget fiskbestånd. Bedömning av ekologisk klass: måttlig.
Bedömning av kemisk status: God
Levajoki-Kyläjoki utsätts för kraftig diffusbelastning och surhetsskador förekommer
årligen. Ån har inget eget fiskbestånd. Bedömning av ekologisk klass: dålig.
Bedömning av kemisk status: Sämre än god
Statusen i övriga källbäckar i Närpes å varierar och det har utförts rikligt med
rensningar och vattendragsarbeten. I alla källbäckars avrinningsområden har man utfört
skogsdikning och i många områden finns jordbruk, torvproduktion och vattentäkter.
Effekterna av åtgärderna på källbäckarnas status är beroende av deras omfattning och
effektivitet. Grundvattentäkterna vid källbäckarnas källor eller i närheten av dem
försvagar bäckarnas ekologiska status. Preliminärt har man bedömt att källbäckarnas
status inte är god.
Standarden på det material som använts för utvärdering av den ekologiska statusen i
Närpes ås varttendragsområde beskrivs i bilaga 4.
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5 BEHOV AV FÖRBÄTTRING AV VATTENSTATUS
5.1 OBJEKT DÄR VATTENSTATUS SKA FÖRBÄTTRAS
På basis av statusbedömningen uppnår de granskade åområdena eller insjöarna i Närpes
ås avrinningsområde inte en god ekologisk status. Även den kemiska statusen är i
allmänhet sämre än god. Riskobjekt för vattenvården utgörs därför av följande mål:
·
·
·

Närpes ås huvudfåra och sidofåror
Västerfjärden
Kivi- och Levalampi samt Säläisjärvi

Eutrofieringen och fastsubstansutsläpp försvagar vattnets status i alla granskade
vattendrag. I synnerhet huvudfårans och Västerfjärdens status försämras av markens
surhet och förhöjda metallhalter. Dessutom inverkar vandringshinder och många andra
strukturella faktorer på statusen i flera granskade vattenformationer. De förhöjda
kvicksilverhalterna i fisk försämrar även statusen i konstgjorda insjöar.

5.2 ALLMÄNNA STATUSMÅL OCH BELASTNINGSMINSKNING
Den försämrade ekologiska statusen i Närpes å framträder i form av förändringar som
skett i fiskbeståndet, eutrofieringen samt den tidvis mycket låga pH-halten och de
förhöjda metallhalterna och fiskdöd som en följd av dem. Eutrofieringen framträder som
höga närsaltshalter. Även fastsubstanshalten är tidvis skadligt hög i huvudfåran.
För att god ekologisk status ska uppnås förutsätts följande mål i Närpes ås
avrinningsområde:
- Surhetstopparna i vattendraget bör lindras och samtidigt bör man minska de skadligt
höga metallhalterna i vattendraget så att omfattande fiskdöd inte längre förekommer och
för att åvattnet fortfarande ska kunna användas som råvatten av industrin och för
bevattning.
- Närsalts- och fastsubstanshalterna bör minskas avsevärt.
- Det bör vara möjligt för vandringsfisk (sik, havsöring och nejonöga) att röra sig
åtminstone i Närpes ås huvudfåra. Fiskarna bör även ha tillgång till tillräckligt med
förökningsområden. Man bör även trygga bäckforellstammarnas och kräftstammens
levnadsmöjligheter.
- Kvicksilverhalten i naturfisk i Kivi- och Levalampi bör sänkas till en sådan nivå att
användningen av dem som livsmedel inte behöver begränsas.
På dessa grunder har de preliminära statusmålen fram till år 2015 samlats i tabellerna 15
a och 15 b. När det gäller målen för eutrofieringen i åavsnitten har man observerat
gränsvärdet mellan god och måttlig klass för åtypen i fråga och älvarnas drag av sjöar
(motsvarande gränsvärden för sjöar). Statusmålen är för eutrofieringens del
årsmedianvärden och för surhetends del pH- minimivärdena under en längre period.
På basis av nuvarande kunskaper har man bedömt att man med tanke på eutrofiering
kunde uppnå god status i Närpes å genom att minska totalbelastningen med 35-45 %
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dvs. 40-50% av den fosforbelastning som orsakas av människan. Reduceringsmålet för
närsaltsbelastningen från jordbruk är en tredjedel dvs. 33 % i riktlinjerna för
vattenskyddet fram till år 2015. Genom att minska närsaltsbelastningen torde man även
kunna uppnå målet för fastsubstansbelastningen eftersom största delen av den
närsaltsbelastning som rinner ut i Närpes å är bunden till fastsubstans.
Reduceringsmålet för kväve är 40-50 %.
Tabell 15a. Statusmål för vattenvården i rinnande vatten på Närpes ås
avrinningsområde ( - = inget behov för uppställande av mål).

Mål

Nuvarande
status
-> statusmål

Specifika mål för att uppnå statusmål
Vattenbyggande

Vattennivå och
flöde

Eutrofiering
(årsmedelvärde)

Surhet
(En längre tids
minimivärde)

Övrigt

Storlek
Vattendragsområde
MINSKNING AV
NÄRSALTSBELASTNI
NG 30-50 % AV
MÄNSKLIG
VERKSAMHET

Området vid Närpes
ås huvudfåra

Nedre och mellersta
loppet av Närpes å

Dålig
→God

Fri rörlighet för
vattenorganismer

Uppnåendet av god
status främjas av
regleringspraxis

Medelfosforhalt på
nivån 40 ug/l (nu 80ug/l)

Ingen fiskdöd, pHminimi över 5,0
gärna över 5,5 (nu
4,4)

Kadmiumhalt under
0,08 µg/l och behov
av
vattenanskaffning
beaktas

Övre loppet av Närpes
å

Dålig*
→God*

Fri rörlighet för
vattenorganismer

Uppnåendet av god
status främjas av
regleringspraxis

Medelfosforhalt på
nivån 40 ug/l (nu 80ug/l)

Ingen fiskdöd,
pH-minimi över
5,5

Kadmiumhalt under
0,08 µg/l
Tillräckligt med
förökningsområden
för fisk

Sidoåar och källflöden

Molnåbäcken

Dålig
→God

Lillån

Ingen klass
→God

Kyläjoki

Dålig
→God

En så mångsidig
fåra som möjligt

Flödena möjliggör
förekomst av
organismer som
lever i rinnande
vatten
Flödena möjliggör
förekomst av
organismer som
lever i rinnande
vatten

Medelfosforhalt på
nivån 40 ug/l

Ingen fiskdöd, pHminimi över 5,0
gärna över 5,5 (nu
4,4)

Medelfosforhalt 35 ug/l
(nu 100 ug/l)

pH-minimi over
5,5

Medelfosforhalt på
nivån 40-60 ug/l (nu 80
ug/l)

pH-minimi över
5,5

Kadmiumhalt under
0,08 µg/l

Kadmiumhalt under
0,08 µg/l

* Mål i relation till bästa möjliga ekologiska potential

God status i insjöarna i Närpes ås avrinningsområde förutsätter en klorofyllhalt på under
25 ug/l och en fosforhalt på under 55 ug/l. Det finns inga uppgifter på nuvarande status
och därför krävs effektivare uppföljning i området.
Tabell 15b. Statusmål för vattenvården i insjöarna på Närpes ås avrinniongsområde.
Mål

Kivi- och Levalampi

Nuvarande
status ->
statusmål
Ingen klass.
-> God

Specifika mål för att uppnå statusmål
Vattenbygga
nde

Vattennivå och flöde

Eutrofiering

Uppnåendet av god status
främjas av regleringspraxis

Klorofyll under 25 ug/l
Fosfor under 55 ug/l

Säläisjärvi

Ingen klass.
-> God

Uppnåendet av god status
främjas av regleringspraxis

Klorofyll under 25 ug/l
Fosfor under 55 ug/l

Västerfjärden

Ingen klass.
-> God

Uppnåendet av god status
främjas av regleringspraxis

Klorofyll under 25 ug/l
Fosfor under 55 ug/l

Surhet

Övrigt
Inga begränsning
för ätande av fisk
(Hg)
Inga begränsning
för ätande av fisk
(Hg)

pH-minimi över
5.0
gärna över 5.5
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Målen för minskning av närsaltsbelastning orsakad av människan har på basis av
expertbedömning indelats branschspecifikt enligt tabell 16.
Tabell 16. Bedömning av reduceringsmål för närsaltsbelastning branschvis fram till år
2015.
Nuvarande
fosforbelastning

Reduceringsmål

t /a

%

t/a

Åkerodling

12,063

30

3,61

Boskapsskötsel

0,786

80

0,63

Skogsbruk

0,881

30

0,26

Pälsproduktion

0,807

80

0,65

Glesbebyggelse

2.083

65

1,35

Samhällen

0,221

20

0,04

Torvproduktion

0,119

50

0,06

Totalt

16,960
Nuvarande
kvävebelastning

39

6,7

t/a

%

t /a

Åkerodling

176,564

30

52,8

Boskapsskötsel

3,937

80

3,1

Pälsproduktion

9,717

80

7,8

Skogsbruk

12,778

30

3,9

Glesbebyggelse

14,204

35

5,0

Samhällen

11,591

20

2,4

Torvproduktion

3,200

25

0,8

Totalt

231,992

33

76

Reduceringsmål

Surhetsskadorna framkommer i form av surhetstoppar, höga metallhalter och tidvis
fiskdöd både i de torrlagda insjöområdena (Jurvanjärvi och Tainusjärvi) och nedre
loppet av Närpes å och i åns delta. Surhetsskadorna orsakar betydande skador i
synnerhet för fiskeriekonomin och vattenanskaffningen. Förutom i huvudfåran
framkommer kraftiga surhetsskador även i Västerfjärden. Experter har kommit fram till
ett mål som motsvarar god status dvs. att pH så ofta som möjligt är ovanför 5,5 och
även under surhetstopparna i mån av möjlighet över 5,0.
Det svaga tillståndet vad gäller fiskarnas vandring och bristen på förökningsområden för
fisk utgör för sin del ett hinder för god status i nedre loppet av Närpes å. I åns huvudfåra
fanns år 2006 åtta delvisa eller fullständiga vandringshinder före byggandet av
regleringsdammen i Kivi- och Levalampi som utgör ett fullständigt vandringshinder.
God status i Närpes ås huvudfåra förutsätter att vandringsfisk och nejonöga kan röra sig
fritt. I Närpes ås sidofåra Lillån har man planterat bäcköring och nejonöga. För de
kraftigt modifierade och konstgjorda vattendragens del behandlas de morfologiska och
hydrologiska målen i följande kapitel.
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5.3 STATUSMÅL FÖR KRAFTIGT MODIFIERADE OCH
KONSTGJORDA VATTENDRAG
5.3.1 Principer
I kraftigt modifierade och konstgjorda vattendrag har statusmålen definierats från fall
till fall genom beaktande av vattendragets nuvarande status och möjligheterna till
förbättring. Bedömningen baserar sig på vattendragets strukturella och hydrologiska
förändringar eftersom det under denna planeringsomgång inte finns tillräckligt med
tillgängliga biologiska uppgifter för bedömning av ekologisk status. Bedömningen av
åtgärdernas effekter har utförts som expertbedömning på storleksklassnivå.
Först har man definierat ”bästa ekologiska potential” där man tänker sig att man
genomfört alla teknisk-ekonomiska åtgärder som förbättrar den hydrologiska och
strukturella statusen som innefattar att faunans vandring och förökningsområden
tryggas. När det gäller ”bästa ekologiska potential” tillåts ”smärre avvikelser” i
förhållande till bästa ekologiska potential (bild 16). En liten avvikelse innebär i detta
sammanhang 20- 40 % förändringar i de ekologiska kvalitetsfaktorvärdena.
I samband med att statusmålen ställts upp har man först granskat alla hydrologiska och
strukturella åtgärder som förbättrar vattendragets ekologiska status. Till näst har man
avlägsnat sådana åtgärder ur granskningen som orsakar avsevärd skada för
vattenanvändningen, t.ex. för översvämningsskyddet. Steg för steg har vattendraget
indelats i någon av grupperna i bild 16:
o Vattendraget har ”bästa ekologiska potential” (grupp 1)
o Vattendraget har kanske inte ”bästa ekologiska potential” och vidare
utredningar krävs (grupp 2)
o Vattendraget har inte ”bästa ekologiska potential” och åtgärder krävs för att
förbättra statusen (grupp 3)
I ett vattendrag krävs åtgärder för förbättrande av status ifall granskningen påvisar att
hydrologiska och strukturella åtgärder som förbättrar statusen har betydande och
omfattande positiva effekter på vattendragets ekologiska status.
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Bild 16. Samband mellan förbättringsåtgärdernas ekologiska effekt och statusen i
kraftigt modifierade vattendrag.
I guiden ”Voimakkaasti muutettuja ja keinotekoisia pintavesiä koskevat
erilliskysymykset ja hydrologis-morfologisen tilan arviointi” (endast på finska) beskrivs
mera noggrant hur de strukturella statusmålen för kraftigt modifierade och konstgjorda
vattendrag ställts upp.

5.3.2 Statusmål granskningsområdesvis
Övre loppet av Närpes å
Övre loppet av Närpes å är ett kraftigt modifierat vattendrag i synnerhet på grund av
rensningar och invallningar samt vandringshinder och förändringen i överflödet på
våren. Den ekologiska statusen i Närpes å kunde eventuellt förbättras med följande
åtgärder:
- Tryggande av fiskens vandring vid dammen vid Peltokoski som utgör ett
vandringhinder vid alla flöden samt vid Riihikoskis och Gammelstuforsens
kvarndammar som utgör vandringshinder under perioder med lågt vattenflöde. Åtgärden
ökar fiskarnas föröknings- och levnadsområden och möjliggör vandring från havet efter
att fiskarnas vandringsleder i det nedre loppet restaurerats.
- Restaurering av gamla fåror samt fåror med lågt vattenflöde där man återskapar
yngelproduktionsområden i forsar, formar åfåran och ökar flödena.
På basis av expertbedömning har övre loppet av Närpes å möjligtvis inte ännu bästa
ekologiska potential med tanke på strukturella mål (grupp 2 i bild 16). Strukturella
åtgärder krävs bl.a. i fråga om vandringshinder och för att trygga lekområden och
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vandringsmöjligheter. Förutom strukturella mål berörs området av de allmänna målen i
Närpes å som anknyter till surhet, eutrofiering och fastsubstansbelastning.
Västerfjärden
Västerfjärden är Närpes ås mynningsområde där invallning påbörjades redan år 1971 då
en vägbank byggdes över Närpes ådelta. Bassängen är tvådelad och bildas av den större
Västerfjärden och den mindre Bofjärden som har en förbindelse till den egentliga
Västerfjärden genom en kanal. Bofjärden har fungerat som råvattentäkt åt Oy Metsä
Botnia Ab:s fabrik i Kaskö sedan år 1975. Västerfjärdenbassängen är ett kraftigt
modifierat vattendrag i ådeltat på grund av vandringshinder, indämning och övriga
strukturella faktorer.
I samband med fördämningen förändrades vattenkvaliteten och organismerna snabbt
och kraftigt i Västerfjärdenbassängen. Salthalten sjönk liksom pH-värdet medan
grumlighet, färg, närsaltshalter och metallhalter ökade. Organismer som är typiska för
bräckt vatten försvann och ersattes av djur och växter som klarar av eutrofiering och
surhet i sötvattnen. Fiskbeståndet förstördes pga. surhet under bassängens första tid men
fiskar kunde stiga till bassängen på nytt genom dammluckorna. År 1997 byggdes en
fiskled mellan havet och Västerfjärden, vilket gör det möjligt för fiskar som leker på
våren att stiga till bassängen för att leka. Tack vare fiskleden har även fiskyngel
möjlighet att söka sig till havet på sensommaren.
Den ekologiska statusen i Västerfjärden kunde i synnerhet förbättras genom att trygga
fiskarnas vandring under alla förhållanden. Dessutom kunde man överväga att utreda
förutsättningarna för en ekologisk restaurering och planera restaureringen av bassängen.
Den fiskeriekonomiska statusen i Västerfjärden kunde i princip förbättras genom att
även göra det möjligt för fiskar som leker på hösten att vandra genom dammen.
Effektiviteten av åtgärden är dock delvis oklar pga. vattenkvaliteten trots att
kostnaderna inte är särskilt höga. För tillfället finns inga övriga planerade strukturella
åtgärder med hjälp av vilka den ekologiska statusen kunde förbättras avsevärt utan att
det skulle orsaka betydande skador för övriga användningsformer. På basis av
expertbedömning är effekten av strukturella förbättringsåtgärder liten och med tanke på
strukturella faktorer har Västerfjärden bästa ekologiska potential (grupp 1 i bild 16). I
området gäller förutom strukturella mål även allmänna mål för Närpes å beträffande
surhet, eutrofiering och fastsubstansbelastning.
Kivi- och Levalampi
Kivi- och Levalampi konstgjorda bassäng anlades ursprungligen som
översvämningsskydd för de torrlagda sjöarna Jurvanjärvi och Tainusjärvi. Bassängen
har senare utvidgats och höjts. Regleringsintervallen (76.0-78.7 m) används för att
trygga översvämningsskyddet och tillgången till vatten för Oy Metsä-Botnia Ab:s fabrik
i Kaskö. Kivi- och Levalampi är ett vattendrag som karaktäriseras av mörkt vatten,
lindrig eutrofiering och tidvis förekommande surhet. På insjöns stränder finns
småbåtshamnar, simstrand och i norra ändan ett fågeltorn samt vandringsleder.
Fiskbeståndet i insjön är knappt och i rovfisk förekommer höga halter av kvicksilver.
Den dåliga syresituationen, låga pH-halten, uppdämning på humusrik torr mark och den
kraftiga växlingen i vattennivån är förhållanden som främjar kvicksilvrets ansamling i
fiskarna. Den ekologiska statusen i Kivi- och Levalampi och användbarheten av vattnet
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kunde förbättras åtminstone med hjälp av ekologiska restaureringar samt genom att
avlägsna torvflak och stubbar.
Effekten av de strukturella förbättringsåtgärder som föreslagits är osäker och Kivi- och
Levalampi har möjligtvis inte bästa ekologiska potential (Grupp 2 i bild 16). Förutom
strukturella mål berörs området av allmänna mål för Närpes å om surhet,
syreförbrukande belastning och fastsubstansbelastning.
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6 VATTENVÅRDSÅTGÄRDER
6.1 Grunderna för planeringen av åtgärder
I vattenvården indelas åtgärder för förbättrande av vattenstatusen på ett sätt som baserar
sig på vattenramdirektivet och lagen om vattenvårdsförvaltningen. För de författningar
och lagstadgade åtgärder som baserar sig på EU-direktiv används benämningen
grundläggande åtgärd och övriga är kompletterande åtgärder. Även en del av de
kompletterande åtgärderna baserar sig på författningar och en del är dessutom
obligatoriska.
Med tanke på planeringen har åtgärderna i denna plan indelats i åtgärder enligt
nuvarande praxis samt s.k. tilläggsåtgärder oberoende av deras benämning i
vattenramdirektivet och vattenförvaltningslagstiftningen. En del av åtgärder som utförs
enligt nuvarande praxis är obligatoriska medan andra är frivilliga. De obligatoriska
åtgärderna beräknas utföras under årsperioden 2007 – 2015 enligt den tidtabell som
deras lagstiftning förutsätter. Genomförandet av de frivilliga åtgärderna så som
restaurering av vattendrag och åtgärder som ingår i miljöstödet för jordbruket har
bedömts på basis av utvecklingen av åtgärderna och deras finansiering hittills, befintliga
program och planer samt lokala behov och förhållanden.
Tilläggsåtgärder krävs då de åtgärder som används enligt nuvarande praxis inte ser ut att
räcka till för att uppnå statusmålen i vattendragsdelen fram till år 2015. I denna plan har
de tilläggsåtgärderna i huvudsak bildats genom att effektiver och utvidga användningen
av de åtgärder som tillämpas i dagsläget och utifrån dem bilda kostnadseffektiva
åtgärdskombinationer som bedömts vara möjliga att genomföra. Som hjälp har använts
befintliga uppgifter om åtgärdernas kostnader, effektivitet och lämplighet för olika
förhållanden. Vid jämförandet av kombinationer har åtgärdernas kompatibilitet, olika
effekter och andra faktorer som inverkar på genomförbarheten granskats. I
bedömningen har man utnyttjat statsrådets principbeslut om riktlinjer för vattenskydd
fram till år 2015 samt innehållet i dess bakgrundsutredning.

6.2 ÅTGÄRDER ENLIGT NUVARANDE PRAXIS
Med åtgärder enligt nuvarande praxis avses att man i vattenvården följer gällande
lagstiftning och praxis som konstaterats vara goda i dagsläget. Till exempel med tanke
på punktbelastning innebär detta att miljötillstånd följs och att reningverk fungerar på
ett så effektivt sätt som möjligt.

6.2.1 Bebyggelse
Gles- och fritidsbebyggelse
Vid behandling av avloppsvatten från glesbebyggelse utgörs den viktigaste lagstadgade
metoden av förordningen om behandling av avloppsvatten i områden utanför
vattentjänstverkens avloppsnät (542/2003) som trädde i kraft år 2004. Förordningen
gäller såväl fast bebyggelse som fritidsbebyggelse. Enligt förordningen bör 85 % av
fosforn, 40 % av kvävet och 90 % av det organiska materialet avlägsnas ur
avloppsvatten från glesbebyggelse före år 2014. Övergångsperioden på 10 år (2004 –
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2014) gäller fastigheter som byggts före år 2004. För nya fastigheters del gäller
förordningens reningseffekt genast. Då de åtgärder som förordningen förutsätter följs
hindras inte att god ekologisk status uppnås i Närpes å. Åtgärder enligt nuvarande
praxis och tilläggsåtgärder behandlas under en punkt 6.3.2 eftersom det är mycket svårt
att följa förordningen i full skala utan tilläggsåtgärder.
Samhällenas avloppsreningsverk
Samhällenas avloppsreningsverk utgör de största punktbelastarna i Närpes å. Deras
utsläppstillstånd är i kraft tills vidare i enlighet med miljöskyddslagen (2000/86) eller
den tidigare miljölagstiftningen. Efter beviljande granskas tillståndvillkoren med minst
10 års mellanrum skilt för varje avloppsreningsverk. I tillstånden ingår villkor för
fosfor, COD, BOD och fastsubstans.

6.2.2 Industri och företagsverksamhet
Industrin
Industrianläggningarna i området är anslutna till avloppsnätverket. Behandlingen av
avloppsvatten från industri som är ansluten till avloppsnätverk regleras av
anslutningsavtal och statsrådets förordningar 888/2006 och 889/2006. Författningar om
skadliga ämnen har dessutom utfärdats genom flera andra beslut av statsrådet, t.ex.
förordningen om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön (1022/2006) som
utfärdades år 2006. Förordningen innehåller en lista över 15 farliga ämnen som inte får
släppas ut i ytvattnen eller vattentjänstverkets avlopp.
Torvproduktion
Enligt miljöskyddslagen (2000) bör alla torvproduktionsområden som är större än 10
hektar ha ett miljötillstånd, vilket även gäller gamla torvproduktionsområden.
Torvproduktionsområden som är under 10 hektar stora bör ansöka om miljötillstånd
ifall verksamheten orsakar särskild fara. I området för Närpes å finns några gamla
torvproduktionsområden. De har lämnat in tillståndsansökningar vars behandlingar
pågår som bäst. Tillstånden torde vinna laga kraft under de närmaste åren. I tillstånden
ingår bl.a. bestämmelser om torvproduktionsområdenas vattenskydd. Tillstånden
begränsar även den areal som används inom produktionen. Tillstånden gäller tills vidare
men villkoren granskas med cirka 10 års intervaller.

6.2.3 Jordbruk
Åkerodling
Lagstadgade åtgärder inom åkerodling grundar sig i huvudsak på nitratdirektivet och
EU:s förordning om god odlingspraxis. Nitratdirektivet har verkställts med statsrådets
förordning från år 2000 och en förordning om god odlingspraxis är under arbete. I
förordningen om jordbrukets miljöutsläpp anges bl.a. maximimängder för användning
av boskapsgödsel och kvävegödsling samt förbud mot gödsling under tiden 15.10 15.4. De åtgärder som baserar sig på miljöstödet för jordbruket minskar närsalts- och
fastsubstansbelastningen men inverkar inte på surheten som rinner ut från åkrarna. Så
gott som alla odlare i området för Närpes å omfattas av grundstödet inom jordbruksets
miljöstödssystem och i området har dessutom genomförts åtgärder som hör till
specialstödssystemet till exempel i form av anläggande av skyddszoner och
regleringstäckdikning.
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Husdjurshållning och pälsdjursuppfödning
Enligt miljöskyddslagen bör djurstall eller pälsfarm ha miljötillstånd om anläggningen
är avsedd för minst 30 mjölkkor, 60 kvigor, 250 avelsminkhonor, 50 rävhonor eller
motsvarande djurmängd. Bestämmelsen som grundar sig på miljöskyddslagen gäller
fr.o.m. år 2000 även i förekommande fall gamla djurstallar och pälsfarmer. För dessas
del har miljöcentralen övervägt när miljötillstånd krävs. Av de djurstallar och
pälsfarmer som är verksamma i området för Närpes å är de flesta så små att de inte är
förpliktigade att ansöka om miljötillstånd från miljöcentralen. En del har uppmanats att
ansöka om miljötillstånd och behadlingen av dessa ansökningar är under arbete.
Tillståndsvillkoren granskas med cirka 10 års mellanrum. I området finns rikligt med
miljötillstånd som beviljats av kommunerna.

6.2.4 Skogsbruk
Skogslagen (1997) förutsätter hållbar skogsskötsel och beaktande av miljöärenden i
skogsbruket. Vattenskyddet inom skogsbruk berörs endast i liten mån av
miljöskyddslagen och vattenlagen. Åtgärder inom skogsbruket förutsätter vanligtvis inte
några miljötillstånd. För att få statligt stöd för skogsdikning krävs ofta en anmälning till
miljöcentralen. Årligen görs 1 – 5 st. sådana anmälningar i området för Närpes å.
Inom skogsbruket tillämpas bästa tillgängliga vattenskyddsteknik där man t.ex. vid
iståndsättningsdikning gör sedimenteringsbassänger, grävavbrott och översilningsområden och vid hyggen lämnar skyddszoner mot vatten i enlighet med
certifieringsvillkoren. I Närpes å planeras en del vattensskyddsprojekt som genomförs
med hjälp av KEMERA-finansiering.

6.2.5 Vattentäkt
Enligt vattenlagen (1961) bör man alltid ansöka om tillstånd för vattenuttag ifall man
leder vatten från ett vattendrag (VL 9:2) eller tar upp minst 250 kubikmeter grundvatten
i dygnet (VL 9:7). I tillstånden ingår bestämmelser om bl.a. högsta tillåtna
upptagningsmängd samt om observation. Tillstånden gäller i regel tills vidare men i
samband med nya tillståndsansökningar kan villkoren tas till ny behandling. Nya
omfattande vattenupptagningsprojekt kan delvis förutsätta åtgärder som är effektivare
än de som utförs enligt nuvarande praxis.

6.2.6 Vattendragsreglering, dammar och vallar
Enligt vattenlagen (1961) förutsätter byggnadsprojekt som inverkar på vattnens status
tillstånd från miljötillståndsverket. För Närpes ås avrinningsområde har man beviljat ett
tiotal tillstånd för vattenreglering samt vattenståndsreglering samt för byggande av
dammar, kraftverk och konstgjorda insjöar. Vid Närpes å har man i enlighet med
vattenlagstiftningen utfört byggnadsarbeten i Kivi- och Levalampi konstgjorda insjö och
i Västerfjärdenbassängen samt höjt vattennivån i Säläisjärvi.
Trots att de tillstånd som gäller vattenregleringen är permanenta kan man vid behov
ändra tillstånden på basis ändringen i vattenlagen (1994). Regleringen kan göras
lindrigare ifall den orsakar oskälig olägenhet.
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6.2.7 Markbunden försurning samt kvicksilver i de konstgjorda insjöarna
På grund av jordmånen i avrinningsområdet för Närpes å förekommer tidvis skadligt
höga metallhalter i åvattnet. Skadliga ämnen förekommer i de konstgjorda insjöarnas
fiskbestånd (kvicksilver) och i vattnet i åns nedre lopp under surhetstopparna
(aluminium och tungmetaller, bl.a. kadmium). Åtgärder enligt nuvarande praxis har
ingen effekt på dessa problem.

6.2.8 Bedömning av tillräckligheten av åtgärder enligt nuvarande praxis
Med åtgärder enligt nuvarande praxis kan man påverka närsalts- och
fastsubstansbelastningen som rinner ut i vattnen. De åtgärder som används inom
punktbelastning, boskapsskötsel, pälsnäring och sannolikt även glesbebyggelse är i viss
grad tillräckliga men tilläggsåtgärder krävs. I synnerhet med tanke på åkerodling och
skogsbruk krävs mångsidiga tilläggsåtgärder för att minska närsalter och fastsubstans.
En alltför stor närsalts- och fastsubstansbelastning utgör hinder för god ekologisk status
i hela Närpes å och i en del av områdets sjöar.
Även olägenheter som orsakas av sura sulfatmarker samt strukturella förändringar som
orsakas av vattendragsarbeten utgör betydande hinder för god ekologisk status i Närpes
å. De åtgärder som används idag har endast liten effekt på dessa problem och
tilläggsåtgärder är därför nödvändiga.
Tabell 17. Bedömning av tillräckligheten av de åtgärder som baserar sig på nuvarande
praxis belastarvis.
Belastare
Glesbebyggelse
Avloppsreningsverk
Industri
Torvproduktion
Åkerodling
Växthusodling
Husdjurshållning
Pälsproduktion
Skogsbruk
Vattenupptagning
Strukturella förändringar
Markbunden försurning
och kvicksilver i de
konstgjorda sjöarna

Åtgärder enligt nuvarande praxis är
sannolikt tillräckliga
X
X

Kräver tydligt tilläggsåtgärder

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tilläggsåtgärder behövs i omfattande grad med tanke på åkerodling, skogsbruk och
strukturella förändringar. Dessutom finns ett mycket stort behov av tilläggsåtgärder i
bekämpandet av skador som orsakas av sura sulfatjordar (speciellt skadliga ämnen). Till
fortsatt granskning har även tagits åtgärder för glesbebyggelse pälsproduktion och
avloppsreningsverk. Åtgärder inom husdjurshållning togs inte med i den fortsatta
granskningen eftersom åtgärder inom åkerodling även till denna del täcker de viktigaste
behoven för tilläggsåtgärder. Växthusodling behandlas i samband med åkerodling.
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6.3 TILLÄGGSÅTGÄRDER OCH GRANSKNING AV ALTERNATIV
6.3.1 Allmänt
Tilläggsåtgärder och deras effekter granskades för hela Närpes ås avrinningsområde
eftersom de största hindren för god ekologisk status utgörs av surhet från jordmånen
samt eutrofiering och fastsubstansbelastning i såväl åns huvudfåra som dess övre och
nedre lopp. Eftersom de centrala problemen för statusen i Närpes å är tämligen likadana
för granskningsområdena ansågs en granskning av åtgärdernas behov genom
noggrannare indelning av områden inte vara nödvändig.
Vid identifieringen och bedömningen av tilläggsåtgärder utnyttjades material som
samlats inom Bernet Catch-projektet. I det preliminära skötselprogrammet för Kyro älv
(Rautio m.fl.) rapporteras om projektet i stora drag. De identifierade åtgärderna riktas
till bekämpning av surhet, åkerodling, skogsbruk och belastning från glesbebyggelse,
vattendragskonstruktioner samt samhällens avloppsreningsverk. Åtgärderna indelas
även i grupper som baserar sig på denna indelning.
Många av de granskade tilläggsåtgärderna hör till sådana åtgärder som i viss mån redan
verkställs i Närpes ås vattendrag och dess avrinningsområde. Dessa åtgärder behandlas i
denna granskning som sådana åtgärder som kräver tydlig effektivering jämfört med
nuvarande praxis. I bedömningen antas att alla åtgärder verkställs med beaktande av de
karaktäristiska dragen för Närpes å samt möjligheterna att genomföra åtgärden.

6.3.2 Bebyggelse
6.3.2.1 Gles- och fritidsbebyggelse
Åtgärdsalternativ
Enligt riktlinjerna för vattenskydd (Miljöministeriet, 2007 och Nyroos m.fl., 2007) bör
glesbebyggelse anslutas till centrala avloppssystem i större utsträckning än tidigare.
På basis av granskningen av åtgärdsalternativ utgörs den i första hand rekommenderade
åtgärden av understödande av torrtoaletter och anslutning till avloppsnätet. Andra
rekommenderade åtgärder är gemensamma reningsverk för byar, jordmånsbehandling
och byggande av små reningsverk.
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Tabell 18. Granskning av alternativ för gles- och fritidsbebyggelse.
Åtgärd

Effektivitet

Proportionella
kostnader

Rekommenderas

Torrtoaletter och
infiltrering av
gråvatten *
Anslutning till
avloppsnätet *
Gemensamma
reningsverk i byar
*
Fastighetsvis
markbehandling
*
Små reningsverk
*

Ganska
effektiv

Förmånlig

Rekommenderas
primärt

Effektiv

Ganska dyr

Ganska
effektiv

Ganska dyr

Rekommenderas
primärt
Rekommenderas
sekundärt

Ganska
effektiv

Ganska förmånlig

Rekommenderas
sekundärt

Ganska
effektiv

Dyr

Rekommenderas
sekundärt

Övriga
möjligheter till
genomförande

Tillstånds- eller
anmälningsförfaran
de
Tillstånds- eller
anmälningsförfaran
de
Tillstånds- eller
anmälningsförfaran
de

*åtgärd enligt nuvarande praxis
**delvis åtgärd enligt nuvarande praxis
***tilläggsåtgärd
Rekommenderade åtgärder
Eftersom glesbebyggelsen sträcker sig över stora områden i Närpes ås
avrinningsområde behövs såväl åtgärder som rekommenderas primärt som sekundärt.
Dessutom finns ett tydligt behov av rådgivning som riktar sig till hushåll. Åtgärder som
rekommenderas:
-Komposttoaletter och filter för gråvatten: I Närpes ås avrinningsområde finns ca 100
semesterbostäder varav högst en femtedel har ett behandlingssystem för avloppsvatten
som uppfyller nuvarande bestämmelser. Som behandlingssystem för avloppsvatten från
fritidsbostäder rekommenderas komposttoaletter och lämplig behandling av grått
avloppsvatten (vatten från bastu och kök) till exempel i markbädd. Detta förutsätter att
cirka 80 torrtoaletter restaureras och att behandlingssystem för grått vatten byggs.
Förutom inom fritidsbebyggelsen borde användningen av komposttoaletter ökas
betydligt även i annan glesbebyggelse.
- Anslutning till avloppsnätet: Enligt Närpes stads utvecklingsplaner för vatten och
avlopp är det meningen att preliminärt utvidga avloppsnätverket till Övermark- och
Yttermarkområdet. Fram till år 2015 ansluts enligt utvecklingsplanerna för vatten och
avlopp även hela bosättningen längs Närpes å inklusive Pörtom till avloppsnätverket. I
avrinningsområdet finns uppskattningsvis 1700 invånare dvs. minst 600 hushåll som
kan anslutas till avloppet. Det är meningen att man ska utvidga Jurva kommuns
avloppsnät utanför det nuvarande nätet så att det omfattar ytterligare 325 invånare. På
basis av dessa tal är utvecklingsplanerna mycket ambitiösa. I bild 17 presenteras
områdena för kommunernas nuvarande avloppsnät samt de centrala
utvidgningsområdena som ingår i planerna.
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Bild 17. Områden med avlopp och central glesbebyggelse i Närpes ås
avrinningsområde.
- Lösningar fastighetsvis (åtgärd enligt nuvarande praxis) och gemensamma reningsverk
för byar: Efter utvidgande av avloppsnätet förblir cirka 1600 hushåll i glesbebyggelsen
utanför avloppsnätet. Av dessa har högst en fjärdedel ett behandlingssystem för
avloppsvatten som uppfyller nuvarande bestämmelser. Således krävs nya lösningar
fastighetsvis i uppskattningsvis 1 100 hushåll där mängden av avloppsvatten kunde
minskas betydligt med hjälp av torrtoaletter. Med hjälp av system fastighetsvis strävar
man efter att skapa gemensamma lösningar för flera hushåll och byar så långt det är
möjligt. I synnerhet för planering och byggande av ett gemensamt reningsverk behövs
ekonomiskt stöd genom statens vattentjänstunderstöd.
- Rådgivning: De hushåll som förblir utanför avloppsnätverket är i behov av rådgivning
när det gäller val av avloppsvattenssystem och avtal som gäller gemensamma
reningsverk samt vid frågor som berör användningen och underhållet av reningsverk. I
rådgivningen fäster man särskild uppmärksamhet vid understödande av torrtoaletter och
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även på andra sätt vid minskandet av mängden avloppsvatten. Årligen behövs
rådgivning i uppskattningsvis 300 hushåll.
- Forskning och utveckling: För behandlingen av glesbebyggelsens avloppsvatten
behövs forsknings- och utvecklingsåtgärder då effektiviteten hos de
behandlingsmetoder som finns på marknaden varierar. Invånarna i glesbygdsområdena
behöver tillförlitliga uppgifter om systemens effektivitet och lämplighet.
- Ekonomiskt stöd: Tillräckligt ekonomiskt stöd för utvidgningen av avloppsnäten borde
finnas tillgängligt. Detta skulle försnabba utvidgningen av avloppsnäten på tätt
bebyggda glesbygdsområden, vilket är det tydligt mest effektiva och ekonomiska sättet
att behandla avloppsvatten på områden av denna typ. För de områden som förblir
utanför avloppsnäten borde det finnas statlig finansiering så att avloppsvattenmängderna
kunde minskas och byggandet av gemensamma avloppsbehandlingssystem för flera
fastigheter kunde främjas. Den statliga finansieringens storlek beror på statsbudgeten.
Användningen av torrklosetter och andra vattenfria lösningar borde främjas t.ex. genom
sänkt fastighetsskatt. Användningen av hushållsavdraget och den statliga
bostadsfondens ( ARA:s) stöd för planering och byggande av glesbygdens
avloppsvattenbehandlingssystem borde utökas. För finansiering av rådgivning om
glesbygdens avloppsvattenbehandling borde man systematiskt använda regionala
utvecklingspengar och vid behov ordna även annan finansiering.
- En sammanställning av centrala finansieringssystem och styrmedel för vattenvården
vid glesbebyggels finns i bilaga 5, punkt 1.
6.3.2.2 Samhällen
Åtgärdsalternativ
Enligt riktlinjerna för vattenskyddet (Miljöministeriet, 2007 och Nyroos m.fl. 2007)
borde ny teknik tas i bruk inom rening av avloppsvatten, minska mängden sporadiska
utsläpp och centralisera behandlingen till större enheter.
I granskningen av alternativ har sanering av avloppsnätet, effektivering av
avloppsreningsverk (avlägsnande av kväve) och efterbehandling av renat avloppsvatten
granskats som tilläggsåtgärder inom renande av avloppsvatten.
På basis av granskningen av alternativ (tabell 19) utgörs åtgärders som rekommenderas
primärt av byggande av överföringsavlopp, sanering av avloppsnätverk och
efterbehandling av avloppsvatten ifall det finns områden som är lämpliga för behandling
i närheten av reningsverken. Frågan om behovet av betydande effektivering av
kvävereningen avgörs från fall till fall i samband med tillståndsbehandlingen.
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Tabell 19. Jämförelse av alternativa tilläggsåtgärder inom samhällenas behandling av
avloppsvatten.
Åtgärd

Effektivitet

Relativa kostnader

Sanering av
avloppsnätverk*
Effektivering av
avlägsnande av
kväve*
Efterbehandling
av renat
avloppsvatten*
Överföringsavlopp**

Ganska effektiv

Ganska dyt

Ganska
ineffektiv

Mycket dyr

Ganska
ineffektiv

Ganska dyr

Ganska effektiv

Ganska dyr

Rekommend
eras
Rekommende
ras primärt
Bedömning
från fall till
fall
Rekommende
ras sekundärt

Övriga
möjligheter
till
genomförande

Brist på
lämpliga
områden

Rekommende
ras primärt

*åtgärd enligt nuvarande praxis
**delvis åtgärd enligt nuvarande praxis
***tilläggsåtgärd
Rekommenderade åtgärder
På basis av granskningen av alternativ rekommenderas i synnerhet överföringsavlopp
och sanering av avloppsnäten på Närpes ås avrinningsområde. Dessutom kan
effektivering av behandling av avloppsvatten samt avlägsnande av kväve bli nödvändigt
fram till år 2015. Åtgärder som rekommenderas:
- Sanering av avloppsnätet: Avloppsnätet i de kommuner som ligger i Närpes ås
avrinningsområde är i behov av sanering. Målet är att sanera avloppsledningar som
motsvarar en längd på totalt 20 km fram till år 2015. Behov av sanering finns i
synnerhet i Jurva och Pörtom.
- Effektivering av behandling av avloppsvatten samt överföringsavlopp: När det gäller
Pörtom reningsverk blir det inom de närmaste åren aktuellt att fatta beslut om sanering
av reningsverket eller byggande av överföringsavlopp i riktning mot Närpes centrum
(Pörtom – Övermark ca 19 km). Byggande av överföringsavlopp bör utredas även i
några andra områden. Till exempel möjligheterna att leda avloppsvatten från Jurva
kommun till Östermark eller Kurikka bör utredas. Effektivering av behandlingen av
avloppsvatten är aktuell vid alla reningsverk i området.
- Effektivering av nyttoanvändning av slam från avloppsvatten: För tillfället pågår inget
omfattande utnyttjande av värdefulla näringsämnen (speciellt fosfor) som ingår i slam
från avloppsvatten. På lång sikt är det nödvändigt att öka forskningen om ämnet och
utveckla nya metoder för utnyttjande av slammet.
- Rådgivning: Effektiverad behandling av dagvatten förutsätter rådgivning och skolning.
- Forskning och utveckling: Forskning och utvecklingsåtgärder behövs både för
behandling av dagvatten och för behandling och slutförvaring av avloppsslam. Också på
avhjälpandet av störningar borde man satsa mera än tidigare.
-Ekonomiskt stöd: Genom offentlig finansiering kan man främja hållbara vatten- och
avloppslösningar inom samhällenas avloppsvattenbehandling. Ansvaret för den
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allmänna utvecklingen av vattenförsörjningen ligger hos kommunerna.
Vattentjänstverken och fastigheterna svarar för byggandet av vatten och avloppsnäten.
Kostnaderna för byggandet av avloppsnäten och reningen av avloppsvattnet täcks på
vattentjänstverkens verksamhetsområde med de vattenförsörjningsavgifter som
debiteras vattentjänstverkens kunder. De statliga stödformerna är vattentjänstunderstöd
och statens vattenförsörjningsarbeten. Statligt stöd behövs mera än i dagsläget i
synnerhet för byggandet av överföringsledningar för avloppsvatten. Den statliga
finansieringen fastställs i statsbudgeten
- Styrning av markanvändningen: Byggandet av bostadsområden borde styras via
markanvändningsplanering, så att nybyggnadsverksamheten sker inom
vattentjänstverkens verksamhetsområden för avlopp. Vid planering av bostadsområden
på grundvattenområden skall skyddet av grundvattnet beaktas.
- En sammanställning av centrala finansieringssystem och styrmedel för vattenvården
vid bebyggelse finns i bilaga 5, punkt 1.

6.3.3 Industri och företagsverksamhet
6.3.3.1 Industrin
Avloppsvatten från industrin har inte granskats separat eftersom industrin i området är
ansluten till de kommunala avloppsreningsverken. Styrning av etableringar med hjälp
av planering är en central styrningsmetod för industriell verksamhet. I planeringen
borde man i synnerhet ta hänsyn till känsliga vattendrag och grundvattenområden.
6.3.3.2 Torvutvinning
Åtgärdsalternativ
Enligt riktlinjerna för vattenskyddet (Miljöministeriet, 2007 och Nyroos m.fl. 2007)
borde närsaltsbelastningen från torvutvinningen minskas genom användning av bästa
möjliga teknik (BAT och BEP) och lokaliseringsstyrning. De vattenskyddsåtgärder som
är i bruk borde utvecklas och ny produktionsteknik och nya vattenskyddsmetoder tas i
bruk. (Miljöministeriet 2007)
På basis av granskningen av alternativ (tabell 20) utgörs den primärt rekommenderade
åtgärden av oversilningsområden och vegetationsfält och sekundärt rekommenderade av
kemisk behandling av avloppsvatten och flödesreglering.
Tabell 20. Jämförelse av alternativa åtgärder inom torvutvinningen.
Åtgärd
Översilning och
vegetationsfält*
Kemisk
behandling*
Flödesreglering*

Total
effektivitet
Mycket effektiv
Mycket effektiv
Ganska
ineffektiv

Relativa
kostnader
Ganska
förmånlig
Dyr
Förmånlig

*åtgärd enligt nuvarande praxis
**delvis åtgärd enligt nuvarande praxis
***tilläggsåtgärd

Rekommenderas
Rekommenderas i
första hand
Rekommenderas i andra
hand
Rekommenderas i andra
hand

Annan
genomförbarhet
Brist på lämpliga
områden
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Rekommenderade åtgärder
Vid Närpes å finns torvutvinningsområden (320 ha) och det finns ett behov av att
utveckla deras vattenskydd på många punkter. I området för Närpes å finns främst ett
behov av följande åtgärder:
- Översilning, vegetationsfält och kemisk behandling: Fram till år 2015 har man byggt
översilningsområden,vegetationsfält , kemisk behandling av torrläggningsvatten eller
annan lämplig metod för behandling av torrläggningsvatten vid alla verksamma
torvutvinningsområden. Den nuvarande torvproduktionsarealen är 320 ha varav en del
tas ur bruk fram till år 2015 och nya produktionsområden tas i bruk på motsvarande vis.
I dagsläget används inga översilningsområden men fram till år 2015 täcker
översilningen uppskattningsvis hela produktionsarealen eller 320 ha hektar.
- Flödesreglering: Flödesreglering rekommenderas i synnerhet för att jämna ut flödet för
alla torvutvinningsområden där det är möjlig att genomföras. Flödesreglering
kompletterar andra vattenskyddsåtgärder.
- Lokaliseringsstyrning av nya torvutvinningsområden: Fram till år 2015 tas i viss mån
områden med torvproduktion ur bruk. På motsvarande vis torde nya
torvproduktionsområden tas i bruk. I tillståndsbehandlingen för nya
torvproduktionsområden fästs alltmer större uppmärksamhet vid produktionsområdenas
gemensamma konsekvenser.
- Forskning och utveckling: Man borde satsa på utveckling av produktionsmetoder och
vattenskydd vid torvbrytningen, i synnerhet som torvbrytningens betydelse i
fortsättningen ökar. För de torvbrytningsområden som tas ur bruk borde regionala
användningsrekommendationer uppgöras.
- Styrning av markanvändningen: Torvbrytning borde styras till områden som redan
blivit utdikade eller till områden i anslutning till befintliga torvtäkter. I
landskapsplanerna borde reserveringar av områden för torvbrytning baseras på
tillräckligt noggranna miljö- och vattendragsutredningar. För vattendragsområden där
det finns rikligt med torvbrytning borde man utreda vattendragens belastningstolerans.
- En sammanställning av centrala finansieringssystem och styrmedel för vattenvården
vid torvbrytning finns i bilaga 5, punkt 4.
6.3.3.3 Pälsproduktion
Alternativa åtgärder
Enligt riktlinjerna för vattenskyddet skall näringsämnesbelastningen från pälsproduktion
minskas genom att bästa tillgängliga teknik och styrning av placeringen. Vattentäta
gödselunderlag och hallar är de vattenskyddslösningar som rekommenderas
(Miljöministeriet, 2007).
Som åtgärder för att effektivera vattenskyddet inom pälsproduktion har man i detta
program som alternativ granskat vattentäta gödselunderlag. hallösningar, effektivering
av avloppsvattenbehandlingen och effektivare utnyttjande av gödseln (tabell 21). Täta
gödselunderlag och hallösningar är ur vattenskyddssynpunkt mycket effektiva, med
byggkostnaderna är höga. Byggandet av hallar är i allmänhet något dyrare än täta
gödselunderlag. Effektivare behandling av avloppsvatten och gödsel är billigare, men
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också i fråga om sina effekter betydligt sämre. Täta gödselunderlag är den primärt
rekommenderade vattenskyddsåtgärden.
Tabell 21. Jämförelse av alternativa åtgärder inom pälsproduktionen.
Åtgärd
Täta underlag och
hallar*
Effektiveradbehandling av avloppsvatten
och gödsel*

Total
effektivitet

Proportionel
la kostnader

Mycket effektiv

Ganska dyr

Rekommenderas i
första hand

Ganska effektiv

Ganska dyr

Rekommenderas i
första hand

Rekommendation

Annan
genomförbarhet

*åtgärd enligt nuvarande praxis
**delvis åtgärd enligt nuvarande praxis
***tilläggsåtgärd
Rekommenderade åtgärder
På Närpes ås vattendragsområde finns ett behov att effektivera vattenskyddet vid
pälsfarmningen. Man strävar till att öka mängden täta underlag och hallar. Åtgärder som
rekommenderas:
- Täta underlag och hallar: Målet är att minst 60 % av skugghusen förnyas och har täta
gödselunderlag fram till år 2015. För tillfället har högst 10 % av produktionsarealen täta
underlag. Tilläggsåtgärder behövs således för 50 % av skugghusen eller 8 km.
- Effektivering av avloppsvattenbehandlingen. Målet är att bygga en effektiverad
avloppsvattenbehandling ( t.ex. kemisk behandling) på de pälsproduktionsområden där
man inte fram till år 2015 bygger täta underlag. Det finns cirka 32 pälsgårdar, som
behöver investera i effektivering av avloppsvattenbehandlingen. Enligt uoppskattning
har 10 pälsgårdar redan effektiverad avloppsvattenbehandling.
- Rådgivning: För att främja de åtgärder som behövs satsar man på gårdsvis rådgivning.
Målet är att alla de 42 pälsgårdarna på området får rådgivning före år 2015.
- Forskning och utveckling: De foder och de utfodringsmetoder som används på
pälsfarmerna utvecklas med hänsyn till behovet av vattenskydd. Möjligheterna till
produktifiering av gödseln från pälsgårdarna utreds.
- Ekonomiskt stöd: De risker för grundvattnet som vållas av pälsproduktionen avlägsnas
genom att stöda pälsgårdarnas flyttning bort från grundvattenområdena samt genom att
stöda rengöringen av förorenad mark. Flyttningsstödet riktas i första hand till gårdar,
som har konstaterats vålla stora risker för grundvattnet, och som inte har tillstånd att
fortsätt verksamheten på området ifråga. Bidraget till restaurering av förorenad mark på
grundvattenområden riktas i första hand till rening av sådana pälsfarmers markområden
som har konstaterats utgöra en stor risk för grundvattnet, och som inte har tillstånd att
fortsätta verksamheten på området ifråga. Bidragets storlek beror på statsbudgeten.
- Styrning av markanvändningen: Etableringen av nya pälsfarmer bör styras så, att
verksamheten inte vållar risk för förorening av vattendrag och grundvatten.
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- En sammanställning av centrala finansieringssystem och styrmedel för vattenvården
vid pälsproduktion finns i bilaga 5, punkt 5.

6.3.4 Jordbruk och odling i växthus
Åtgärdsalternativ
Enligt riktlinjerna för vattenskyddet (Miljöministeriet, 2007 och Nyroos m.fl., 2007)
utgörs centrala åtgärder inom jordbrukets vattenskydd av minskande av gödslingsnivån
i problemområden, ökande av omfattningen av växttäckta områden och bekämpning av
erosion, effektiverande av nyttobruk av boskapsgödsel, användning av åkrar för
omfattande produktion av energiväxter i stället för annan odling, ökad
våtmarksanvändning samt kemikalisering av torrläggningsvatten. I områden med hög
koncentration av boskapsskötsel kan gödselproblemet lösas genom att utveckla
gödselbränning och/eller biogasproduktion. (Miljöministeriet, 2007)
På basis av alternativgranskningen (tabell 22) utgörs de primärt rekommenderade
åtgärderna av optimal gödsling, växttäcke vintertid samt minskning av
gödselanvändningen. I andra hand rekommenderas skyddszoner,
sedimenteringsbassänger och våtmarker. Ändring av åkrarnas ändamål rekommenderas
med vissa förbehåll när det gäller precisa mål eftersom ändring är frivillig.
Tabell 22. Jämförelse av alternativa åtgärder inom jordbruk.
Åtgärd

Effektivitet

Styrning av
näringsutsläpp**
Växttäcke under
vintern**
Effektiverad
styrning av
näringsutsläpp**
Skyddszoner**

Mycket
effektiv
Effektiv

Sedimenteringsbass
änger**
Våtmarker**
Ändring av
åkrarnas
ändamål***

Relativa
kostnader
Förmånlig
Förmånlig

Rekommenderas
Rekommenderas i
första hand
Rekommenderas i
första hand
Rekommenderas i
första hand

Effektiv

Förmånlig

Mycket
effektiv

Ganska dyr

Rekommenderas i
andra hand

Ganska
effektiv
Mycket
effektiv
Mycket
effektiv

Ganska dyr

Rekommenderas i
andra hand
Rekommenderas i
andra hand
Rekommenderas
med vissa
förbehåll för
speciella mål

Ganska dyr
Mycket dyr

Övriga möjligheter till
genomförande
Särskilt effektiv för
sluttande åkrar
Kan väl kombineras med
Non Food-odling
Effektiv för sluttande åkrar
och
översvämningsområden
Kortvarig effect
Begränsat med lämpliga
plaster
Samhällelig olägenhet vid
omfattande användning

*åtgärd enligt nuvarande praxis
**delvis åtgärd enligt nuvarande praxis
***tilläggsåtgärd
Rekommenderade åtgärder
För vattenskyddet inom jordbruk vid Närpes å krävs mycket mångsidiga åtgärder. I
avrinningsområdet krävs således såväl åtgärder som bedömts som primära som
sekundära åtgärder. Rådgivning gårdsvis förutsätter en klar tilläggssatsning. Även
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teknologin för behandling av boskapsgödsel bör utvecklas. Åtgärder som
rekommenderas:
- Reglering av näringssutsläppen (optimal gödsling): Målet är att alla åkrar (23 000 ha) i
Närpes ås avrinningsområde ska omfattas av optimal gödsling fram till år 2015. Optimal
gödsling innebär att man i gödslingen beaktar växtarterna och näringsämnessituationen
på åkrarna (bördighetsanalys med tre års mellanrum). Åtgärden riktar sig till hela
Närpes ås avrinningsområde. För tillfället strävar huvuddelen av odlarna i området till
optimal gödsling (98 % av de gårdar som omfattas av miljöstödet för jordbruket)
- Växttäcke vintertid: Målet är att minst hälften av åkrarna i området (11 500 ha) har ett
växttäcke vintertid. Åtgärden riktar sig till hela avrinningsområdet och rekommenderas i
synnerhet på åkrar som har en sluttning rakt mot bäckar, åar eller insjöar i området. För
tillfället har uppskattningsvis 30 % av åkrarna växttäcke på vintern. Växttäcke vintertid
för näringsrika precisa mål borde omfattas av jordbrukets specialstöd.
- Skyddszoner: Målet är att byggandet av de skyddszoner som rekommenderas i den
allmänna planen för skyddszoner verkställs fram till år 2015. Omfattningen av de mål
där åtgärden rekommenderas omfattar totalt 82 km dvs. cirka 113 ha (bild 18). Målen
koncentreras till området längs Närpes ås huvudfåra nedanom Pörtom. Av de planerade
skyddszonerna har hittills endast en liten del verkställts. År 2006 omfattades 7 ha
skyddszoner i kommunerna vid Närpes å av miljöstödet, varav huvuddelen låg på
grundvattenområden. Man strävar efter att utarbeta allmänna planer för skyddszoner i de
avrinningsområden som ligger utanför den tidigare allmänna planen och som har en
relativt stor mängd åkrar. Skyddszonsstödet (jordbrukets specialmiljöstöd) borde vara
lika stort i Närpes ås avrinningsområde som i Södra Finland (A/B-områden). Närpes ås
avrinningsområde föreslås bli ett mål där skyddszoner omfattas av jordbrukets
specialstöd (Fasta Finlands miljöprogram) eftersom åkerodlingen är intensiv och
området delvis är känsligt för översvämningar.
- Våtmarker: De 11 våtmarksobjekt som preliminärt kartlagts i samband med
utvecklingsplanen för Närpes å (2006) strävas efter att tas till fortsatt planering och
verkställas före år 2015. År 2006 omfattades inget våtmarksobjekt i området av
miljöstödet. De rekommenderade våtmarkerna ligger längs både Närpes ås huvudfåra
som längs sidofårorna Lillån, Kyläjoki och Molnåbäcken. De mål som på basis av en
preliminär kartläggning av våtmarker tagits till fortsatt behandling syns i bild 18. Den
del av jordbrukets specialmiljöstöd som omfattar våtmarker borde gälla hela Närpes ås
avrinningsområde.
- Effektiverad styrning av näringsutsläppen (minskning av gödselanvändning): På
sådana åkrar vars torrläggningstillstånd eller näringsnivå är svag kan man odla växtarter
som till exempel rörflen som kräver mindre gödsling och mindre torrläggningsdjup. I
dagsläget pågår i praktiken ingen odling av nonfood-sorter på åkrarna vid Närpes å.
Målet är att 5 – 10 % av åkerarealen skulle användas för odling av sorter som kräver
mindre gödsel.Åtgärden riktas till hela Närpes ås avrinningsområde men den
rekommenderas i synnerhet på sura sulfatmarker. Odling av energiväxter och de stöd
som kan beviljas för odlingen står i kraftigt samband med energipolitiken.
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Bild 18. Rekommenderade skyddszons- och våtmarksmål och primärt behov av allmän
planering av skyddszoner och våtmatrker i Närpes ås avrinningsområde.

- Effektiverad rådgivning: För att främja åtgärder som behövs inom jordbruk satsar man
på rådgivning gårdsvis. Antalet gårdar är cirka 600. När det gäller boskapsgårdar (100)
satsar man i synnerhet på optimalt utnyttjande av gödsel. I den årliga rådgivningen
gårdsvis strävar man efter att utreda vilka urlakningar som kan minskas till exempel
genom skiftesbyte eller näringsbalansuträkningar. Målet är årligen att alla
boskapsgårdar och 100 andra gårdar dvs. 200 gårdar/år ska omfattas av effektiverad
rådgivning.
- Forskning och utveckling: Ställvis på området uppstår mera gödsel från husdjur och
pälsdjur än man behöver för gödsling av närområdets åkrar. Den regionala
gödselbalansen bör beaktas vid utnyttjandet och förädlingen av gödsel, där det behövs
nya innovativa lösningar. Ökad satsning på utveckling av gödselhantering,
produktifiering, biogasproduktion och förbränning av gödsel krävs. De näringsämnen
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som gödseln innehåller bör utnyttjas vid växtproduktion ännu effektivare än hittills och
gödseln bör förädlas där den uppstår. Utöver utvecklingsarbete behövs också ändringar i
lagstiftningen och beskattningen. Möjligheterna till och effekterna av minskad
gödselspridning på hösten bör utredas. Också nyttoanvändningen av avloppsstam bör
utvecklas. Möjligheterna att fälla ut de näringsämnen som sköljs ut från åkrar borde
utvecklas vidare. Till exempel användningen av gips som fosforbindande ämne i
åkermark och fraktionering av gödsel bör utredas. Nya kemiska metoder borde tas i
bruk på försöksfält i olika delar av Finland så att man får tillräckligt forskningsresultat
och erfarenheter av användningen. Också förändring av åkerns användningssätt borde
utredas och även genomföras i praktiken på lämpliga områden.
- Ekonomiskt stöd: Det nuvarande stödsystemet för jordbruket bör utvecklas så, att
stödsystemet bättre än tidigare främjar förbättringen av vattnens tillstånd. Stödsystemet
borde i synnerhet främja vinterväxttäcke på åkrarna och minskning av gödslingen. För
att komplettera stödsystemet behövs tilläggsfinansiering och nya åtgärder, med vilka
stödet effektivare än tidigare kunde styras till speciella problemområden, som starkt
sluttande åkrar, åkrar med högt fosfortal och åkrar på översvämningsområden.
Stödsystemet borde också skilt ta hänsyn till sura sulfatjordar, där reglerad täckdikning
och system som minskar torrläggningsdjupet borde ingå i investeringsstödet för icke
produktiva investeringar. Stödsystemet borde såvitt möjligt utvecklas i en mera
miljöeffektiv riktning borde redan under den pågående perioden fram till år 2013.
Samtidigt borde förnyandet av miljöstödssystemet och nya åtgärder och tillräcklig
finansiering för vattenvårdens tyngdpunktsområden under den följande stödperioden
beredas. Stödsystemet borde också konstrueras så att det gör produktionsuppbyggnaden
och odlingen mera mångsidig samt effektiverar gödselanvändningen. Också handel med
naturvärden inom jordbruket borde utredas. Vid förnyandet av jordbrukets stödsystem
borde också smidighet och långtidsverkan beaktas. Ett mindre byråkratiskt stödsystem
främjar användningen av stöden och sålunda även vattenskyddet. Också finansieringen
av vattenskyddet på de gårdar som står utanför det nuvarande stödsystemet borde
utredas
- Det gödselvatten som används i växthusodling borde endera renas eller återanvändas i
växthus eller användas för bevattning av andra odlingsväxter. Även växthusodlingens
vatteskyddsmetoder borde utvecklas.
- En sammanställning av centrala finansieringssystem och styrmedel för vattenvården
inom jordbruket finns i bilaga 5, punkt 6.

6.3.5 Skogsbruk
Åtgärdsalternativ
Enligt riktlinjerna för vattenskyddet (Miljöministeriet, 2007 och Nyroos m.fl., 2007)
utgörs centrala vattenskyddsåtgärder inom skogsbruk av skyddszoner, områden för
lakvatten och översilningsområden samt noggrann användning av gödsel.
Enligt granskningen av alternativ (tabell 23) utgörs de primära rekommenderade
åtgärderna i Närpes ås huvudfåra av lindriga markbearbetningsmetoder, skyddszoner
och våtmarker. För Lillåns avrinningsområde rekommenderas primärt även översilning
och sedimenteringsbassänger.
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Tabell 23. Granskning av alternativ för tilläggsåtgärder inom skogsbruk.
Total
effektivitet
Ganska
effektiv

Relativa
kostnader
Förmånlig

Effektiv

Ganska dyr

Översilning**

Effektiv

Ganska förmånlig

Sedimenteringsba
ssänger**
Bottendammar**

Ganska
effektiv
Effektiv

Ganska förmånlig

Våtmarker**

Effektiv

Ganska dyr

Åtgärd
Lindriga
markbearbetning
smetoder**
Skyddszoner**

Ganska förmånlig

Rekommenderas

Övriga möjligheter
till genomförande

Rekommenderas
primärt
Rekommenderas
primärt
Rekommenderas
med vissa
förbehåll
Rekommenderas
sekundärt
Rekommenderas
primärt
Rekommenderas
primärt

Brist på lämpliga
områden
Kortvariga
Kan kräva tillstånd
Kan kräva tillstånd

*åtgärd enligt nuvarande praxis
**delvis åtgärd enligt nuvarande praxis
***tilläggsåtgärd
Rekommenderade åtgärder
På grund av det omfattande skogsbruket i Närpes ås avrinningsområde rekommenderas
alla åtgärder som bedömts som primära och sekundära. Nedan presenteras
rekommendationerna separat för naturvårdsprojektens, skogssikningars,
skogsavverkningens och gödslingens del.
- Planering och rådgivning som gäller vattenskyddsåtgärder: Syftet är att vattenskydd
beaktas i planeringen av alla skogsbruksåtgärder och att ägare av skogsområden ges
rådgivning om ärendet. Rådgivning gårdsvis förutsätts i synnerhet i fråga om
markbearbetning och vattenskyddsåtgärder i anknytning till den. Medeltalet av områden
där man utför iståndsättningsdikning är årligen 600 ha, förnyelseavverkningsområden
500 ha och beståndsvårdande gallring 1000 ha. Åtgärderna riktas till åns hela
avrinningsområde. Antalet skogsägare som årligen ges rådgivning är cirka 300 st.
- Effektiverad vattenskyddsplanering (naturvårdsprojekt): Med hjälp av
naturvårdsprojekt minskar man fram till år 2015 skador som orsakats av gamla
skogsbruksåtgärder i ett område som omfattar minst 2 000 hektar. I synnerhet minskar
man skador som orsakats av dikning i erosionskänsliga områden genom att bygga
bottendammar, stora sedimenteringsbassänger och våtmarker. Åtgärderna koncentreras
till hela avrinningsområdet. Hittills har man planerat men inte ännu verkställt
naturvårdsprojekt i Närpes ås avrinningsområde.
- Åtgärder som bör beaktas i samband med skogsdikning: I samband med
iståndsättningsdikning i området för Närpes å (600 ha) krävs årligen i medeltal följande
vattenskyddsåtgärder; slamgropar i diken 100 st., sedimenteringsbassänger som håller
kvar fastsubstans 2–5 st. samt grävningsavbrott 100 st. samt
översilningsområden/våtmarker som håller kvar fastsubstans och närsalter 5-10 st. och
bottendammar 2–5 st. Uppskattningsvis en tredjedel av dessa räknas till tilläggsåtgärder
dvs. totalt 15 översilningsområden/våtmarker och 30 sedimenteringsbassänger.
- Åtgärder som bör beaktas i samband med avverkning och markbearbetning: Vid
avverkning och markbearbetning anläggs årligen skyddszoner längs vattendrag och
småvattendrag på en sträcka som motsvarar 2,5 km och i samband med
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markbearbetning görs vid högläggning med fåror 100 st. gropar och 5 st. bassänger.
Uppskattningsvis en tredjedel av dessa är tilläggsåtgärder. Tilläggsåtgärdernas totala
mängd är 7 ha.
- Åtgärder som bör beaktas i samband med gödsling: Hälso- och tillväxtgödsling av
skog utförs årligen i medeltal på ett område som motsvarar 10 ha. Vid gödslingen
anlägger man i medeltal 2 km skyddsremsor per år längs diken vid vattendrag och
torvmarker. Skyddsremsorna är i medeltal 35 m breda, vilket innebär att 7 ha/år anläggs.
Hälften av det här kan räknas som tilläggsåtgärd.
- Övriga åtgärder: Dessutom finns det ett behov av att utveckla och ta i bruk åtgärder
med hjälp av vilka man i samband med dikningsprojekt kan minska vattendragens
flödesväxlingar och i synnerhet minska förekomsten av situationer med låg vattenföring
som vållar skada på fiskbeståndet.
- Rådgivning: Skogsbrukets vattenskydd kan fortsättningsvis effektiveras genom att
utöka informationen och skolningen av skogsägare. På Närpes ås avrinningsområde
behöver 100 skogsägare per år ytterligare skolning.
-Forskning och utveckling: Inom skogsbruket finns det behov av att utveckla och ta i
bruk metoder, där man vid dikningsprojekt kan minska flödesvariationerna och minska
förekomsten av de för vattenorganismerna skadliga lågflödesperioderna. Den forskning
som gäller skogsbrukets vatten-dragsbelastning är rätt gammal och där har man inte
tagit hänsyn till de nya metoder som utvecklats inom skogsbrukets vattenskydd som
t.ex. användning av våtmarkernas inom vattenskyddet. För att ständigt förbättra
åtgärderna ar det viktigt att utveckla ett uppföljningsnät för skogsbrukets
vattendragseffekter där man kontinuerligt följer utvecklingen av skogsbruksåtgärdernas
belastning och vattenskyddsanläggningarnas funktion.
- Ekonomiskt stöd: Användningen av statlig finansiering i stor skala för att planera och
genomföra vattenskyddsprojekt inom skogsbruket bör garanteras. Stadgandena i lagen
om hållbart skogsbruk kommer att i början av år 2009 ändras så, att genomförandet av
vattenskyddsanläggningar vid iståndsättningsdikning får mera statligt stöd. Detta
möjliggör byggande av mera vidsträckta vattenskyddskonstruktioner av högre kvalitet i
de iståndsättningsprojekt som får statsstöd. Inom skogsbruksdominerade områden borde
restaurering av småvattendrag utökas. Möjligheterna att inom samma område utnyttja
olika stödsystem borde utvecklas så att t.ex. restaurering av en bäck som rinner växelvis
i skogs- och åkerdominerade områden och genom våtmark smidigt kan tas in i
stödsystemen. Tillräcklig finansiering för genomförande av naturvårdsprojekt borde
finnas reserverad. Den finansiering som finns för naturvårdsprojekt borde riktas också
till skogsbruksåtgärder som görs på sura sulfatjordar och också till ersättningar för de
skogsbruksåtgärder som lämnas outförda på dessa områden.
- En sammanställning av centrala finansieringssystem och styrmedel för vattenvården
inom skogsbruket finns i bilaga 5, punkt 7.

6.3.6 Vattenbyggande och reglering
Åtgärdsalternativ
Enligt riktlinjerna för vattenskyddet (Miljöministeriet, 2007 och Nyroos m.fl., 2007) bör
iståndsättningsåtgärder för vattendrag riktas till sådana delar av vattendrag som är kända
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och prioriteras i det regionala vattenvårdsarbetet samt förstärka forsknings- och
utvecklingsverksamhet, uppföljning av effekter samt tillämpande av principen om att
”nedsmutsaren betalar”.
På basis av granskningen av alternativ (tabell 24) är alla iståndsättningsåtgärder sådana
som rekommenderas primärt.
Tabell 24. Åtgärdsalternativ för byggande i vattendrag och reglering.
Åtgärd
Förbättrande av
fiskars
vandringsmöjlighet
er**
Restaurering av
habitat**
Övrig ekologisk
restaurering och
rekonstruering**

Total
effektivitet
Effektiv

Relativa
kostnader
Ganska
förmånlig

Effektiv

Ganska
förmånlig
Ganska dyr

Effektiv

Rekommenderas
Rekommenderas
primärt
Rekommenderas
primärt
Rekommenderas
primärt

Övriga möjligheter till
genomförande
Eventuella samhälleliga
olägenheter, kan kräva
tillstånd
Kan kräva tillstånd
Kan kräva tillstånd

*åtgärd enligt nuvarande praxis
** delvis åtgärd enligt nuvarande praxis
***tilläggsåtgärd
Rekommenderade åtgärder
- Ekologisk iståndsättning av vattendrag: Målet är att fram till år 2015 planera och
delvis genomföra iståndsättning av Närpes ås sidofåror. Den totala längden av de fåror
som iståndsätts är uppskattningsvis 10 km. Dessutom är målet att öka mångfalden i
rinnande vatten i rensade åavsnitt i synnerhet i nedre loppet av Närpes å. Man strävar
även efter att planera och genomföra iståndsättning av konstgjorda sjöar (i synnerhet
Kivi- och Levalampi). Behovet och möjligheterna att restaurera midre fåror bör utredas.
Genomförande av åtgärderna förutsätter statlig finansiering.
- Tryggande av fiskarnas vandringsmöjligheter: Målet är att fram till år 2015 planera
avlägsnandet av ochmöjligen avlägsna tre mindre vandringshinder i Närpes å nedanom
Jurvanjärvi-insjön. Målet är även att trygga fiskarnas vandring vid Västerfjärdens
regleringsdamm som utgör ett vandringshinder vintertid.
- Forskning och utveckling: Möjligheterna att förbättra den ekologiska statusen i starkt
utbyggda åar och älvar såsom t.ex. rensade fåror och sk. torra fåror skall utredas och
fungerande restaureringsmetoder skall utvecklas. Uppföljningen av fiskeriekonomiska
restaureringar av rinnande vatten skall effektiveras. Ytterligare kunskap behövs om de
optimala egenskaperna och måtten i de lekområden och yngelhabitat,
bäckrestaureringsmetoder, restaurering av övervintringsområden och fungerande
fiskvägar. En nationell strategi om behovet av att bygga fiskvägar och
fiskeriekonomiska restaureringar samt därtill hörande regionala verksamhetsplaner bör
uppgöras. Uppföljningen, forskningen och metodutvecklingen gällande restaureringar
och byggandet av fiskvägar skall effektiveras i samarbete mellan fiskeri- och
miljöförvaltningen i enlighet med de riktlinjer som utvecklingsgruppen för
fiskeriekonomiska restaureringar framlade i sin rapport år 2004.
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Bild 19. Objekt i Närpes å där utvecklingsprojekt gällande byggande i vattendrag och
reglering rekommenderas.
- Utveckling av lagstiftningen: Vid förnyandet av vattenlagen bör lagens stadganden om
vattenståndshöjning ändras så, att höjandet av vattenståndet kan genomföras enklare än
för närvarande. Ändringen av tillståndsbesluten för gammal vattendragsbyggnation bör
göras enklare
- En sammanställning av centrala finansieringssystem och styrmedel för vattenvården
vid vattenbyggande och reglering finns i bilaga 5, punkt 9.

6.3.7 Iståndsättning av vattendrag
I området för Närpes å finns inga planerade iståndsättningar av åar eller insjöar som
sannolikt kommer att genomföras fram till år 2015 med undantag av den pågående
iståndsättningen av Lillån. Fram till år 2015 kan dock nya småskaliga
iståndsättningsobjekt planeras och genomföras. Som exempel kan nämnas intensiv
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fångst av fisk ( abborre) i Säläisjärvi flr att minska kvicksilverproblemet. Vid
ingångsfåran till Säläisjärvi kunde eventuellt anläggas våtmark för att förbättra och
stabilisera vattenkvaliteten.
Eftersom restaureringsarbetena förutsätter noggrann planering från fall till fall och
granskning av alternativ, presenteras ingen granskning av alternativ, rekommendationer
eller kostnader i detta program.
- Rådgivning: Vid restaurering av vattendrag behövs rikligt med styrning och
rådgivning samt lokalt samarbete. För rådgivning om vattendragsrestaurering till
medborgare och organisationer borde tillräckliga resurser reserveras. För
strandmuddringar i liten skala borde det finnas enhetliga verksamhetsprinciper.
- Utveckling och forskning: Behovet av sjörestaureringar kommer att växa märkbart i
framtiden. Restaureringsmetoder för sjöar bör undersökas och utvecklas som en helhet.
Till exempel har man som en metod vid sjörestaurering använt effektivt avlägsnande av
fisk och resultaten har varit varierande. Mera uppgifter behövs om bl.a. fiskemetoderna,
fiskets inriktning och optimeringen av insatsen samt långtidseffekterna av riktat
intensivfiske i ekosystemet. I framtiden finns det också behov att satsa på forskning och
utveckling av den interna belastningens processer och reduceringsmöjligheter, då intern
belastning utgör ett märkbart hot mot uppnåendet av god status i vattendragen.
- Ekonomiskt stöd: Vid restaurering av vattendrag behövs finansiering från alla
deltagande parter. De statliga anslagen för restaurering bör ökas. Statens satsning beror
på budgeten.
- En sammanställning av centrala finansieringssystem och styrmedel för vattenvården
vid vattendragsrestaurering finns i bilaga 5, punkt 9.

6.3.8 Markbunden försurning
Åtgärdsalternativ
Enligt bakgrundsutredningar till riktlinjerna för vattenskyddet (Nyroos m.fl., 2007)
borde man utarbeta planer för surhetsbekämpning och rikta iståndsättningsåtgärder till
de mest värdefulla åavsnitten för att få kontroll över de problem som orsakas av sura
sulfatjordar. I riktlinjerna för vattenskyddet (Miljöministeriet, 2007) presenteras inga
åtgärder för bekämpning av markbunden försurning.
På basis av granskningen av alternativ (tabell 25) utgörs de primära rekommenderade
åtgärderna av reglerbar täckdikning och reglering av dräneringsförhållanden. Övriga
rekommenderade åtgärder är kalkfilterdikning och att lägga torrlagd upplandning under
vatten. Kalkning av vattendrag rekommenderas inte som allmän åtgärd eftersom
metoden för med sig kalkutfällningar och stora kostnader. I specialfall kan metoden tas i
bruk.
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Tabell 25. Åtgärdsalternativ för bekämpning av markbunden försurning
Relativa
kostnader
Ganska dyr

Åtgärd

Effektivitet

Kalkning av
vattendrag**
Kalkfilterdikning
**

Ganska
effektiv
Ganska
effektiv

Reglerbar
täckdikning**
Reglering av
torrläggningsförhållanden**
Att lägga
dränerad
tillandning under
vatten***

Mycket
effektiv
Effektiv

Dyr

Effektiv

Ganska dyr

Dyr

Ganska
förmånlig

Rekommenderas
Rekommenderas
ej
Rekommenderas
med vissa
förbehåll
Rekommenderas
primärt
Rekommenderas
primärt

Övriga möjligheter till
genomförande
Sidoeffekter, kortvarig
effect
Kortvarig, effekterna
oklara

Rekommenderas
sekundärt

*åtgärd enligt nuvarande praxis
**delvis åtgärd enligt nuvarande praxis
***tilläggsåtgärd
Rekommenderade åtgärder
Markbunden försurning är ett så omfattande problem i Närpes ås avrinningsområde att
det finns behov av både primära och sekundära åtgärder. Dessutom krävs snabbt en
noggrannare kartläggning av sulfatmarksområden, forskning och utvecklingsverksamhet
samt rådgivning. Åtgärder som rekommenderas:
- Kartläggning: Grundförutsättningen för bekämpning av surhetsskador är att kartlägga
sura områden. Man strävar efter att bedöma sulfatmarkernas noggrannare läge och
urlakningsrisker i alla områden där dylika kartläggningar inte utförts tidigare. Förutom
åkrar kartläggs även skogsområden som tidigare i huvudsak lämnats utanför
kartläggningen. Kartläggningen riktar sig i första hand till alla områden som ligger
under 60 m över havet och även till problemområden som överstiger höjdkurvan i fråga
(Jurvanjärvis och Tainusjärvis torrlagda sjöområden och områden i närheten av dem).
Enligt de uppgifter man har i dagsläget finns det 20 000 ha åkrar och 5 000 - 10 000
hektar skog på sura sulfatmarker vid Närpes å. En preliminär kartläggning av
sulfatjordarna har gjorts för Närpes ås avrinningsområde (Ruiz & Bonde 2004).
Resultaten från surhetskartläggningen utnyttjas då man fattar beslut om vart åtgärderna
ska riktas. Man strävar efter att koncentrera åtgärderna till riskområden.
- Reglering av torrläggningsförhållanden: Man strävar efter att åtminstone 8 500 ha av
sulfatmarkernas åkrar och skog ska omfattas av regleringen av
torrläggningsförhållandena. Åtgärden koncentreras till huvudfåran av Närpes å, till
torrlagda sjöområden och till sådana sidofåror som ökar surhetsbelastningen i väsentlig
grad så som Molnåbäcken och Lillån. Resultaten från surhetskartläggningen utnyttjas då
man fattar beslut om vart åtgärderna ska riktas. Reglering av torrläggningsförhållanden
används i dagsläget ännu i mycket liten skala. För att öka regleringen av
torrläggningsförhållanden förutsätts rikligt med rådgivning gårdsvis samt utveckling av
stödsystem. Sura sulfatmarker och reglering av torrläggningsförhållanden borde beaktas
separat i miljöstödet för jordbruket, i finansieringsstödet för hållbart skogsbruk samt
förordningar som gäller torrläggning.
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- Reglerbar täckdikning: De åkrar vid Närpes å som ligger på sura sulfatmarker är
dränerade så gott som helt. Målet är att 8 000-10 000 ha ska omfattas av reglerbar
täckdikning, varav 7 000 ha är tillåggsåtgärder. Resultaten från surhetskartläggningen
utnyttjas i riktandet av åtgärder. Åtgärden riktar sig till åkrar som ligger i
sulfatmarksområden. I slutet av år 2006 omfattades cirka 1 700 ha av reglerbar
täckdikning. Av områdena låg uppskattningsvis ¾ på sura sulfatmarker. Reglerbar
täckdikning på sur mark borde permanent ingå i stödsystemet för jorbruket. Särskild
uppmärksamhet bör fästas vid användningen och skötseln av reglerbar täckdikning.
- Kalkfilterdikning: Forskningsresultat som gäller kalkfilterdikning är motstridiga.
Därför rekommenderas kalkfilterdikning för att komplettera övriga åtgärder i
riskområden. När det gäller kalkfilterdikning finns det ett behov av mera forskning och
utvecklingsarbete. Resultat för surhetskartläggningen utnyttjas vid riktandet av åtgärder.
- Forskning och utveckling: Kontroll av problem som orsakas av sura sulfatjordar
förutsätter betydande insatser i forsknings- och utvecklingsarbete samt utarbetningen av
en riksomfattande strategi kring ärendet. De metoder som används för närvarande bör
utvecklas och effekterna av dem utredas. Dessutom borde man även hitta nya metoder
för kontroll av surhet i jordmånen. Att lägga dränerad tillandning under vatten utgöra en
sådan metod. Metoderna borde testas i praktiken inom jord- och skogsbruket.
- Rådgivning: Målet är att vartannat år erbjuda specialrådgivning för alla odlare och
skogsägare i sura sulfatmarksområden. I samband med rådgivningen beaktas även
förändringar i åkrarnas användningsändamål och eventuellt att lägga dränerad
tillandning under vatten samt användningen och skötseln av reglerbar täckdikning.
Årliges ges rådgivning till sammanlagt cirka 500 gårdsägare.
- Ekonomiskt stöd: De vattenskyddsåtgärder som företas på sura sulfatjordar borde helt
och hållet inom ramarna för jord- och skogsbrukets stödsystem. Karteringen av sura
sulfatjordar borde genomföras i form av ett vittomfattande regionalt samarbete som
borde åtnjuta tillräckligt statligt stöd. För kontrollen av de problem som vållas av sura
sulfatjordar borde man utarbeta en riksomfattande strategi, där man också behandlar
åtgärder som gäller finansieringen.
- En sammanställning av centrala finansieringssystem och styrmedel finns i bilaga 5
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6.4 KOSTNADER, FINANSIERINGSSYSTEM OCH
ANSVAR FÖR GENOMFÖRANDE
6.4.1 Glesbebyggelse
Behandlingskostnaderna av avloppsvatten från gles- och fritidsbebyggelse betalas av
fastighetsägarna. Det mest kostnadseffektiva alternativet är komposttoalett och
infiltrering av grått vatten. Övriga alternativ är betydligt dyrare (5 000 – 8 000
€/hushåll). Statens vattentjänstunderhåll kan i vissa fall beviljas för effektivering av
behandlingen av avloppsvatten i glesbebyggelse. Tillräckliga medel för effektiverad
behandling av avloppsvatten från glesbebyggelse, i synnerhet för främjande av
gemensamma anläggningar och utvidgande av avloppsnätverk borde reserveras i
statsbudgeten.
Tabell 26. Bedömning av de totala kostnaderna av nödvändiga åtgärder inom
vattenvård för gles- och fritidsbebyggelse fram till år 2015 (enhetskostnaderna baserar
sig på riksomfattande anvisningar och när det gäller årskostnader har man använt en
ränta på 5 %).
Åtgärd
Restaurering av
komposttoaletter*
Infiltrering av grått
vatten *
Upprätthållande av
fritidsbosättningens
avloppssystem*
Investeringar i
fritidsbosättningens
avloppsvattensystem*
Anslutande till
avloppsnät *
Avloppslösningar
fastighetsvis*
Upprätthållande av
fastighetsvisa
lösningar*
Rådgivning***
Totalt

Investeringskostnad
2010-2015
10 000 €
(500 €/hushåll)
30 0000€
(1000 €/hushåll)

Årlig
brukskostnad
1 000 €
(50 €/hushåll)
1 000 €
(50 €/hushåll)

80 hushåll

-

8 000 €
100 €/hushåll

8 000 €

20 hushåll

40 000€
2 000 €/hushåll

2 000 €

5 000 €

Åtgärdsmängd
20 hushåll
20 hushåll

750 hushåll
800 hushåll

4 500 000 €
(6000€ /hushåll)
3 200 000 €
(4 000 €/hushåll)

250 hushåll
130 hushåll/år

7 740 000 €

* Åtgärd enligt nuvarande praxis
** Delvis åtgärd enligt nuvarande praxis
***tilläggsåtgärd

Årlig
totalkostnad
1 000 €
4 000 €i

293 000 €
160 000 €
(200 €/hushåll)

417 000 €

50 000 €
200 €/hushåll

50 000 €

39 000 €
(300 €/hushåll)
259 000 €

39 000 €
812 000 €
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6.4.2 Samhällen
Avloppsvattenverkens årliga kostnader för drift och upprätthållande har uppskattats på
basen av antalet anslutna invånare, avloppsvattenavgiften i medeltal (1,79 €/m3) och
medelförbrukningen. Kostnaden för överföringsavlopp har beräknats till 140 000 €/km
om inte en noggrannare kostnadsberäkning föreligger.
Dessutom orsakar sanering av avloppsreningsverken betydande kostnader för vissa
kommuner, men i denna plan har man antagit att dessa åtgärder betalas via
avloppsvattenavgifterna. Statens stöd för vattentjänster kan i vissa fall användas för
byggande av överföringsavlopp och sanering av reningsverk.
Tabell 27. Bedömning av de totala kostnaderna av nödvändiga åtgärder inom
vattenvård för samhällen fram till år 2015. Enhetskostnaderna baserar sig på riksomfattande anvisningar och när det gäller årskostnader har man använt en ränta på 5 %.
Åtgärd

Åtgärdsmängd

Investering
skostnad

Brukskostnad

Årlig totalkostnad

780 000 €
15 €7invånare

780 000 €

Upprätthållande och
drift av reningsverk*
Betydande effektivering
av avlägsnande av kväve*

Bedömning från fall till
fall

-

-

-

Överföringsavlopp**

19 km

2 660 000 €
(140 000
€/km)

-

173 000 €

2 660 000 €

780 000 €

953 000 €

5 200 invånare

Totalt

* Åtgärd enligt nuvarande praxis
** Delvis åtgärd enligt nuvarande praxis
***tilläggsåtgärd

-
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6.4.3 Torvutvinning
Vid effektivering av vattenskyddsåtgärder inom torvutvinningen orsakas kostnader
framför allt av översilnings- och vegetationsfält samt kemikalisering. Kostnaderna
riktas till torvproducenterna. För efteranvändning av torvutvinningsområden såsom
beskogning kan statsstöd erhållas. Återställandet av ett täktområde till myr sker i
huvudsak på markägarens bekostnad.
Tabell 28. Bedömning av de totala kostnaderna för nödvändiga åtgärder inom
torvutvinningens vattenvård fram till år 2015 (enhetskostnaderna baserar sig på riksomfattande anvisningar och när det gäller årskostnader har man använt en ränta på 5 %).
Åtgärd
Basåtgärder för vattenskyddet,investeringar*
Basåtgärder för vattenskyddet,upprätthållande*
Översilningsområden och
vegetationsfält med
pumpning, investeringar*
Flödesreglering, investering *
Eftervård
Totalt

Åtgärdsmängd

Investeringskostnad
2010-2015

Brukskostnad

100 ha

30 000€
(300€/ha)

317 ha

-

317 ha

349 000 €
(1 100 €/ha)

10 000 €
(30€/ha)

317 ha

38 0000 €
(120 €/ha)

2 000 €
(6 €/ha)
6 000 €
43 000 €

100 ha

* Åtgärd enligt nuvarande praxis
** Delvis åtgärd enligt nuvarande praxis
***tilläggsåtgärd

417 000 €

6 000 €
(60 €/ha)
19 000 €
(30 €/ha)

Årlig
totalkostnad
8 000 €
19 000 €
37 000 €
5 000€
6 000 €
75 000 €
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6.4.4 Pälsproduktion
De föreslagna åtgärderna inom pälsproduktionens vattenskydd orsakar kostnader för
farmarna, men för en del av åtgärderna kan samhällsstöd erhållas. De största
kostnaderna vållas av att gamla skugghus ersätts med hallar eller nya skugghus med täta
gödselunderlag.
Tabell 29. Bedömning av de totala kostnaderna av nödvändiga åtgärder inom skinnproduktionens vattenvård fram till år 2015 (enhetskostnaderna baserar sig på riksomfattande anvisningar och när det gäller årskostnader har man använt en ränta på 5 %).
Åtgärd
Basåtgärder inom vattenskyddet.upprätthållande*
Investeringar för hantering av avrinning
( små och medelstora
gårdar)*
Investeringar för
hantering av avrinning
(stora gårdar)*
Upprätthållande av
behandlingssystem ( små
och medelstora gårdar) *
Upprätthållande av
behandlingssystem,
(stora gårdar)'
Täta underlag och hallar
investeringar*
Täta underlag och hallar
upprätthållande*
Rådgivning

Åtgärdsmängd

Investeringskostnad 20102015

17 km

Brukskostnad

Årlig
totalkostnad

68 000 €
(4 000 €/km)

68 000 €

31 gårdar

93 000€
3 000 €/gård

6 000 €
(200 €/ gård)

14 000 €

1 gård

14 000 €
(14 000 € /gård)

3 000 €
(3 000 €/gård)

4 000€

2 000 €
(250 €/tila)

2 000 €

3 000 €
(3 000 €/gård)

3 000 €

8 gårdar
1 gård
9 km

504 000 €
(56 000 € / km)

2 km
7 gårdar/år

Totalt

* Åtgärd enligt nuvarande praxis
** Delvis åtgärd enligt nuvarande praxis
***tilläggsåtgärd

611 000 €

36 000 €
4 000€/km
8 000 €
(4 000 €/km)

76 000 €
8 000 €

4 000 €
(600 €/ gård)

4000 €

130 000 €

1749000 €
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6.4.5 Jordbruk
De föreslagna åtgärderna orsakar kostnader för odlarna men en betydande mängd av
åtgärderna omfattas av jordbrukets miljöstöd och en väsentlig del av kostnaderna kan
därför täckas med samhälleliga medel. Stödsystemet borde utvecklas så att byggande
av våtmarker och anläggande av växttäcken vid näringsrika exakta mål i Närpes ås
avrinningsområde skulle omsättas av jordbrukets specialstöd. Närpes ås
avrinningsområde borde definieras som ett primärt område för jordbrukets
specialmiljöstöd då skyddszonsstöd beviljas.
Tabell 30. Uppskattning av de totala kostnaderna för nödvändiga åtgärder inom
jordbrukets vattenvård fram till år 2015 (enhetskostnaderna baserar sig på riksomfattande anvisningar och när det gäller årskostnader har man använt en ränta på 5 %).
Åtgärd
Det nuvarande miljöstödet för jordbruket *
Kontroll av näringsämnesutsläppen**
Växttäcke vintertid**
Skyddszoner**
Våtmarker /
Sedimenteringsbassänger
Reglerad täckdikning
Effektiverad kontroll av
näringsutsläppen**
Effektiverad
rådgivning ***
Totalt

Åtgärdsmängd

Investeringskostnad

1

-

20 700 ha

-

4 600 ha

-

113 ha

-

11 ha
7 000 ha

154 000 €
(14 000 €/ha)
7 000 000€
(1 000 €/ha)

2 300 ha

-

200 gårdar/år

7 154 000 €

* Åtgärd enligt nuvarande praxis
** Delvis åtgärd enligt nuvarande praxis
***tilläggsåtgärd

Brukskostnad

Årlig
totalkostnad

2 051 000 €

2 051 000 €

1 035 000 €
(50 €/ha)
230 000 €
(50 €/ha)
51 000 €
(450 €/ha )
5 000 €
(450 €/ha)
1 050 000 €
( 150 €/ha)
1 035 000 €
(450 €/ha)
60 000 €
(300 €/gård)
5 517 000 €

1 035 000 €
230 000 €
51 000 €
20 000 €
1 973 000 €
1 035 000 €
60 000 €
6 439 000 €
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6.4.6 Skogsbruk
De föreslagna åtgärderna medför förluster för skogsägare främst när det gäller
skyddszoner i form av uteblivna försäljningsintäkter, anläggande och skötsel av
sedimenteringsbassänger, översilningsområden, våtmarker och övriga
vattenskyddsanläggningar. Finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera-stöd) kan delvis
utnyttjas vid genomförandet av åtgärder. Årligen borde tillräckligt med Kemera-medel
reserveras i budgeten.
Tabell 31. Bedömning av de totala kostnaderna av nödvändiga åtgärder för vattenvård
inom skogsbruk fram till år 2015 (enhetskostnaderna baserar sig på riksomfattande
anvisningar och när det gäller årskostnader har man använt en ränta på 5 %).
Åtgärd
Basåtgärder inom vattenskyddet vid iståndsättningsdikning *
Effektiverad vattenskyddsplanering **
Skyddszoner vid
avverkning**
Skyddszoner vid
gödsling**
Erosionsbekämpning
inom skogsbruket och
effektiverat vattenskydd vid iståndsättningsdikning
Effektiverad
rådgivning*

Åtgärdsmängd

Investeringskostnad
2010-2015

Brukskostnad

Årlig totalkostnad

3 600 ha

72 000 €
(20 €/ha)

7 000 €
(2 €/ha)

14 000 €

330 ha
(1980 ha under
perioden/)
20 ha ( 3 ha /år
bredd 20 m)
15 ha ( 3 ha/år,
bredd 35 m)
75 st.
(13 vattenskyddsanläggningar/år

25000 €
(6 €/ ha)
70 000 €
(3 500 €/ha)

188 000 €
(2 500 €/anläggning.)

100 gårdar/år

TOTALT

* Åtgärd enligt nuvarande praxis
** Delvis åtgärd enligt nuvarande praxis
***tilläggsåtgärd

330 000 €

1 000 €
(50 €/ha)
2 000 €
(130 € /ha)

2 000 €
8 000 €
2 000 €

8 000 €
(100 €/anläggning.)

25 000 €

15000 €
(150 €/gård)

15 000 €

35 000€

66 000 €
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6.4.7 Vattenkonstruktioner och reglering samt iståndsättningar
Kostnaderna för vattendragsrestaureringar och motsvarande åtgärder är svåra att
uppskatta utan noggrannare planer. Staten ansvarar för huvuddelen av
vattenbyggnationen och regleringen i Närpes å-området Således riktas kostnaderna föri
iståndsättning och ändring avregleringen i första hand till staten. Kostnaderna för
avlägsnande av vandringshinder och tryggandet av fiskarnas vandring riktas i första
hand till staten när det gäller gamla dammar. En del dammar är dock fortfarande i privat
ägo.
Tabell 32. Uppskattning av totala kostnader av vattendragsbyggande, regleringsåtgärder
och iståndsättningar (enhetskostnaderna baserar sig på riks-omfattande anvisningar och
i fråga om årskostnader har man använt en ränta på 5 %)
Åtgärd
Förbättrande av
fiskarnas vandringsmöjligheter**
Utveckling av
regleringen **
Iståndsättning av
habitat rinnande
vatten **
Sjörestaurering**
Totalt

Åtgärdsmängd
3planeringsprojekt
1 genomförande
1 planeringsprojekt
1 genomförandeprojekt
1 planeringsprojekt

Investeringskostnad
2010 -2015
500 000 €
250 000 €
10 000 €

Brukskostnad
-

Årlig
totalkostnad
33 000 €
49 000€
2 000 €

30 000 €

2 000 €

790 000 €

86 000 €

* Åtgärd enligt nuvarande praxis
** Delvis åtgärd enligt nuvarande praxis
***tilläggsåtgärd
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6.4.8 Markbunden försurning
Åtgärderna medför kostnader för såväl samhället som enskilda odlare.
Surhetskartläggningar och utvecklandet av nya bekämpningsmetoder bör verkställas
som storskaligt samarbete och genom att utnyttja olika finansieringskällor (staten, EU,
fonder, verksamhetsutövare). Reglerbar täckdikning kan åtminstone delvis finansieras
med hjälp av jordbrukets investeringsstöd och möjligtvis specialstödssystemet.
Finansieringssystemen borde tydligt utvecklas så att de tar markbunden försurning i
beaktande.
Tabell 33. Bedömning av totala kostnader av åtgärder för vattenvård på sura
sulfatmarker fram till år 2015 (enhetskostnaderna baserar sig på riksomfattande
anvisningar och i fråga om årskostnader har man använt en ränta på 5 %)
Åtgärd
Detaljerad
kartläggning**
Reglering av
torrläggningsförhållanden**
Rådgivning

Åtgärdsmängd

Investeringskostnad
2010-2015

Brukskostnad

Årlig
totalkostnad

4 200 ha

-

126 000€
(30 €/ha)

126 000 €

8 500 ha

-

1 275 000 €
(150 €/ha)

500 gårdar/år

-

Totalt

150 000 €
(300 €/gård)
1 551 000 €

1 275 000 €
150 000 €
1 551 000 €

* Åtgärd enligt nuvarande praxis
** Delvis åtgärd enligt nuvarande praxis
***tilläggsåtgärd

6.4.9 Sammanfattning av kostnaderna
Åtgärdernas kostnader har bedömts med hjälp av uppgifter om åtgärdernas investeringsoch underhållskostnader som sammanställts av Finlands miljöcentral (Keto m.fl. 2008).
Som kostnader för jordbruket enligt nuvarande praxis har man använt uppgifter om
miljöstödet för jordbruket. De uppgifter som använts är riktgivande och det är meningen
att uppgifterna ska preciseras vartefter planeringen framskrider. Den kapitaliserade
årskostnaden för de åtgärder som rekommenderas i Närpes ås avrinningsområde samt
indelningen i åtgärder enligt nuvarande praxis och tilläggsåtgärder samt basåtgärder
och kompletterande åtgärder presenteras i tabellerna 34a, 34b och 34c. Kostnaderna
för åtgärder enligt nuvarande praxis för samhällena har uppskattats på basen av
avloppsvattenavgifterna.
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Tabell 34a. Grov uppskattning av storleksordningen för åtgärdernas kostnader (som
ränta har använts 5 %).
Årliga totalkostnader

Investeringskostnader
Sektor

Gles- och
fritidsbosättning
Samhällenas
avloppsvatten
Torvutvinning
Pälsproduktion
Jordbruk
Skogsbruk
Vattenbyggnation,
reglering och
restaurering
Markbunden
försurning
Totalt

2010-2015

Årliga driftskostnader

(Nuvarande
praxis+tilläggsåtgärder)

(Nuvarande
praxis+tilläggsåtgärder)

(Kalkylerade)

7 740 000 €

259 000 €

812 000 €

2 660 000 €

780 000 €

953 000 €

416 740 €
539 000 €
7 154 000 €
329 500 €

43 000 €
130 000 €
5 517 000 €
35 000 €

75 000€
179 000 €
6 439 000 €
66 000 €

790 000 €

-

86 000€

1 551 000 €
8 315 000 €

1 551 000 €
10 161 000 €

- €
19 702 000 €

Tabell 34b. Grov uppskattning av storleksordningen på årskostnaderna fördelade på
nuvarande praxis och tilläggsåtgärder( som ränta har använts 5 %).
Kalkylerade årskostnader
Sektor

för åtgärder enligt

(kalkylerade)

för tilläggsåtgärder

nuvarande praxis
Gles- och
fritidsbosättning
Samhällenas
avloppsvatten
Torvutvinning
Pälsproduktion
Jordbruk
Skogsbruk
Vattenbyggnation,
reglering och
restaurering
Markbunden
försurning
Totalt

Årliga totalkostnader

Kalkylerade årskostnade

773 000 €

39 000 €

953 000 €

-

75 000 €
175 000 €
2 051 000 €
34 000 €

4 000 €
4 388 00 €
32 000 €

953 000 €
75 000 €
179 000€
6 439 000€
66 000 €

-

86 000 €

86 000 €

1 551 000 €
6 100 000 €

1 551 000 €
10 161 000 €

4 061 000 €

812 000€
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Tabell 34c. Grov uppskattning av storleksordningen på årskostnaderna fördelade på
basåtgärder och kompletterande åtgärder( som ränta har använts 5 %).

Sektor

Kalkylerade årskostnader

Kalkylerade årskostnade

för basåtgärderåtgärder

för kompletterande åtgärder

Gles- och
fritidsbosättning
Samhällenas
avloppsvatten
Torvutvinning
Pälsproduktion
Jordbruk
Skogsbruk
Vattenbyggande
reglering och
resrtaurering
Markbunden
försurnimng
Totalt

Årliga totalkostnader
(kalkylerade)

773 000 €

39 000 €

953 000 €

-

75 000 €
175 000 €

4 000 €
6 439 000 €
66 000 €

953 000 €
75 000 €
179 000€
6 439 000€
66 000 €

86 000 €

86 000 €

1 551 000 €
8 185 000 €

1 551 000 €
10 161 000 €

1 976 000 €

En betydande del av kostnaderna för åtgärder enligt nuvarande praxis består av åtgärder
för glesbebyggelse och jordbruk. Kostnaderna för tilläggsåtgärderna orsakas i synnerhet
av bekämpning av surhet i jordmånen och minskande av jordbrukets närsaltsbelastning.
Kostnaderna riktas till såväl enskilda verksamhetsutövare som offentlig förvaltning.
Offentliga kostnader utgörs delvis av bl.a. iståndsättning av vattendrag, miljöstödet för
jordbruket, naturvårdsprojekt inom skogsbruket samt statens undestöd för behandling av
avloppsvatten. I området för Närpes å betalas även kostnader för åtgärder som riktas till
reglering och vattenkonstruktioner delvis med offentliga medel eftersom staten i
huvudsak är tillståndsinnehavare för områdets vattenkonstruktioner.
Noggrannare uppgifter om centrala finansieringssystem och styrmedel finns i bilaga 5.

6.4.10 Inriktning av åtgärder
Åtgärder inom vattenvården har i detta program bedömts som omfattande helheter och
åtgärderna har i samband med planeringen i regel inte riktats direkt till
vattenformationerna. Åtgärder inom jordbruk, skogsbruk och glesbebyggelse riktas i
huvudsak till alla vattenformationer i området för Närpes å. Mera noggranna uppgifter
om riktandet av åtgärder har förekommit främst när det gäller riktande av skyddszoner
inom åkerodling och anslutande av glesbebyggelse till avloppsnätverk.
Åtgärder som gäller kommunala avloppsreningsverk och torvproduktion har riktats till
de formationer dit avloppsvattnet rinner ut. Åtgärder som gäller hydrologi och
morfologi har riktats till de formationer där åtgärderna utförs. Åtgärder som gäller sur
jordmån har riktats till vattenformationer som ligger under 60 metershöjdkurvan eller

812 000€

Åtgärdsprogram för Närpes ås vattendragsområde /29.11.2009

85

övriga kända områden med surhetsproblem (Jurvanjärvi, Tainusjärvi). Bedömningar av
tilläggsåtgärder vattenformationsvis har sammanställts i bilaga 6.

6.5 BEDÖMNING AV ÅTGÄRDERNAS TILLRÄCKLIGHET OCH
BEHOVET AV TILLÄGGSTID
I Närpes ås avrinningsområde har effekterna av de mest kostnadseffektiva åtgärderna
uppskattats enligt följande:
Belastningen av avloppsvatten från glesbebyggelse kan minskas ifall användningen av
torrtoaletter ökas väsentligt och alla hushåll som har möjlighet till det ansluts till de
planerade utvidgningarna av avloppsnätverket. Minskningen av belastningen enligt
målet (75– 80 %) förutsätter dessutom att byareningsverk byggs i tätt bebyggda
områden som ligger långt från avloppsnätet samt att små reningsverk eller
markfiltreringsanläggningar byggs för andra enskilda objekt. Verkställandet av alla
dessa åtgärder torde lyckas redan fram till år 2015 ifall man samtidigt erbjuder rikligt
med rådgivning och delvis även finansiellt stöd.
- Genom att effektivera behandlingen av avloppsvatten från samhällen med hjälp av
sanering av avloppsnätet och byggande av överföringsavlopp kan närsaltsbelastningen
minskas avsevärt (10 – 15 %). Då bra vård och underhåll av reningsverk som ingår i de
grundläggande åtgärderna kombineras med dessa åtgärder torde det mål av minskning
av närsalter som förutsätts med tanke på den ekologiska statusen kunna nås fram till år
2015.
- Inom torvutvinningen kan man med hjälp av översilning och vegetationsfält i princip
minska belastningen av näringsämnen och suspenderat ämne enligt målen (50 %) om
även de grundläggande åtgärderna (tegdikeskonstruktioner, sedimenteringsbassänger) är
i ordning på alla torvbrytningsområden. I alla områden finns dock inte den nödvändiga
lutningen i terrängen och det utrymme som förutsätts vid översilning och vegetationsfält och därför kan det ställvis finnas ett behov av kemisk behandling. Med hjälp av
dessa tilläggsåtgärder torde minskningen av belastningen från torvutvinningen kunna
nås fram till år 2015 om även alla grundläggande åtgärder verkställs.
- Inom pälsproduktionen kan man genom byggandet av täta gödselunderlag och hallar
minska näringsämnesbelastningen märkbart. Dessa åtgärder i kombination med god
skötsel av farmerna kan leda till att det belastningsreduceringsmål på 50-80 % för
näringsämnen som uppställts också uppnås. Uppnåendet av målet förutsätter rådgivning.
- Inom jordbruket når man en tydlig minskning av närsaltsbelastningen (10 – 20 %)
med primära åtgärder dvs. optimal gödsling, växttäcke vintertid och minskande av
användningen av gödsel ifall åtgärderna används i mycket omfattande grad. Dessa
åtgärder räcker dock inte heller till för att närsaltsbelastningen från åkerodling ska
minska med minst 25 % fram till år 2015. Om även åtgärder som bedömts som
sekundära (skyddszoner, våtmarker och sedimenteringsbassänger) tas i bruk i
omfattande grad är sannolikheten för att man ska uppnå målet lite större. Längs Närpes
ås huvudfåra finns dock ett begränsat antal lämpliga områden för anläggande av
våtmarker och sedimenteringsbassänger. Dessutom ligger en väsentlig del av
huvudfåran (Jurvanjärvi-området) bakom vallar och tilläggsnyttan av enskilda
skyddszoner är liten i detta område. En minskning av närsaltsbelastningen enligt målen
kan även förutsätta ändring av åkrarnas användningsändamål, vilket inte utgör en
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realistisk åtgärd eftersom den skulle medföra betydlig olägenhet för jordbruket och
binäringarna i regionen. Eftersom effekterna av vattenskyddsåtgärder inom åkerodling
syns i vattendraget först efter en tid är det ekonomiskt sett befogat att ta ut
fortsättningsperiod åtminstone fram till år 2021. Förutom praktiska åtgärder förutsätter
uppnåendet av målen rådgivning och ekonomiskt stöd.
Inom skogsbruket minskar lättare bearbetningsmetoder, skyddszoner och våtmarker
(primära åtgärder) tydligt närsalts- och fastsubstansbelastningen från skogsbruket då de
används i full skala. I erosionskänsliga områden är dessa åtgärder dock inte tillräckliga
utan kräver t.ex. bottendammlösningar och oversilningsområden.. Ifall alla primära och
sekundära åtgärder tas i bruk torde skogsbrukets delmål (minskande av belastningen
med 25 %) kunna nås fram till år 2015. För att uppnå målet krävs rådgivning och
ekonomiskt stöd.
Förbättrande av fiskars vandringsmöjligheter och habitatrestaurering samt övriga
restaureringar har en positiv effekt på områdets fiskeriekonomiska tillstånd förutsatt att
åtgärderna är tillräckligt omfattande. I Närpes ås huvudfåra möjliggörs fiskars vandring
och restaureringsåtgärder genomförs både i huvudfåran och framför allt i sidofårorna.
Det skulle även vara lönsamt att utreda möjligheterna att utveckla regleringen i Kivioch Levalampi eftersom regleringar inverkar på flödena i Närpes ås huvudfåra samt på
surhetsbelastningen. Tryggande av fiskars vandringsmöjligheter, utveckling av
habitatrestaureringar och eventuella utveckling av reglering kräver mycket tid pga.
förhandlingar och tillståndsbehandlingar och en fortsättningsperiod fram till 2021
behövs på ekonomiska grunder.
- I bekämpningen av åtgärder som orsakas av surhet i jordmånen når man med hjälp
av reglering av torrläggningsförhållanden och odling av växter som kräver mindre
torrläggning en viss förbättring av surhetssituationen i Närpes å, men åtgärderna är inte
ens om de genomförs i omfattande skala tillräckliga för att man ska nå god status och
för att vattnets pH inte ska sjunka under 5,0 (gärna 5,5). Trots att man dessutom skulle
ta alla sekundärt rekommenderade åtgärder i omfattande bruk (reglerbar täckdikning,
kalkfilterdikning och att lägga dränerad tillandning under vatten skulle det fortfarande
vara oklart om målet kunde nås. Uppnåendet av målet skulle förutsätta att
användningsändamålet för åkrar i sura områden ändras så att torrläggningssituationen i
områdena skulle ändras väsentligt. En ändring av åkrarnas användningsändamål kan
medföra betydande skador för jordbruket och dess binäringar. Med tanke på surhet i
jordmånen är det oundvikligt att ta ut en fortsättningsperiod fram till år 2027 på både
ekonomiska som tekniska grunder. Fortsättningsperioden möjliggör även att resultat
från forsknings- och utvecklingsverksamhet kan utnyttjas vid lösning av surhetsproblemet. För att uppnå målen förutsätts även rådgivning och ekonomiskt stöd samt
ändringar i lagstiftningen.
Åtgärdernas tillräcklighet har sammanställts i tabell 35. De primära åtgärderna räcker
inte till för att nå god ekologisk och kemisk status i området för Närpes å. Uppnåendet
av målen blir avsevärt lättare om sekundära åtgärder tas i bruk, men med tanke på
skador som orsakas av dräneringen av sura sulfatjordar räcker inte heller det till för att
nå god ekologisk status före år 2015. Utredande av möjligheterna att göra skador som
orsakas av vattenbyggande lindrigare förutsätter även en fortsättningsperiod. Således är
det befogat att ta ut en fortsättningsperiod åtminstone fram till år 2021 på Närpes ås
avrinningsområde. Det är dessutom befogat att ta ut en tilläggstid fram till år 2027 för
de områden som är utsatta för markbunden försurning.
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Tabell 35. Tillräckligheten av de tilläggsåtgärderna i Närpes ås avrinningsområde (- =
inget behov av bedömning).
Funktion

Tillräckligheten
av primära
praktiska
åtgärder

Tillräckligheten
av primära och
sekundära
åtgärder

Tillräckligheten
av alla
praktiska
åtgärder

Behov av
övriga
tilläggsåtgärder

Behov av
fortsättningsperiod
(motivering)

Glesbebyggelse

Kanske

Ja

-

Rådgivning och
ekonomiskt stöd

Behövs delvis ej

Gemensamma
reningsverk för
samhällen

Kanske

Ja

-

-

Behövs ej

Torvproduktion

Ja

Ja

-

Pälsproduktion

Ja

Åkerodling

Nej

Kanske

Skogsbruk

Nej

Ja

Vattenbyggande
och reglering

Nej

Kanske

Ja

Torrläggning av
sura
sulfatjordar

Nej

Nej

Kanske

Rådgivning

Behövs ej

Rådgivning
Ja
-

Rådgivning och
ekonomiskt stöd
Rådgivning och
ekonomiskt stöd
Planering och
avtal
Forskning,
rådgivning,
ekonomiskt stöd
och lagstiftning

Fram till 2021
(ekonomiska skäl)
Behövs ej
Fram till 2021
(ekonomiska skäl)
Fram till 2027
(tekniska och
ekonomiska skäl)

6.6. AVVIKANDE MÅL
En sammanfattning av behov av en fortsättningsperiod fram till år 2021 och 2027 har
sammanställts vattenformationsvis i bild 20. Tilläggstid till år 2021 behövs för Kivioch Levalampis, Levajoki-Kyläjokis och Molnåbäckens del. En längre tilläggstid till år
2027 behövs för Närpes ås övre lopp, Närpes ås nedersta och mellersta lopp och
Västerfjärden. Största orsaken till detta är den markbundna försurningen som också kan
utgöra skäl till att göra målen lindrigare i fortsättningen. Genom forsknings- och
utvecklingsverksamhet kan man dock möjligtvis hitta åtgärder för bekämpning av
surhetsskador som är mera effektiva än de nuvarande och av den orsaken lämnas den
noggrannare behandlingen av lindrigare mål till följande planeringsomgång.
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Bild 20. Uppskattning av statusen i de olika vattenformationerna på Närpes ås
avrinningsområde år 2015 om alla de föreslagna åtgärderna genomförs.

6.7 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDERNA
Verkställandet av åtgärdsprogrammet för Närpes å uppföljs både med hjälp av
monitoring av vattenstatusen och åtgärderna. I Närpes ås avrinningsområde uppföljs
vattenstatusen som en del av den riksomfattande uppföljningen enligt
vattenramdirektivet vid följande stationer (uppföljningsprogram 2007):
·

Närpes å, järnvägsbron (VP 9200): vattenkvalitet, bottendjur, kiselalger och
skadliga ämnen

·

Kivi- och Levalampi konstgjorda insjö: vattenkvalitet och bottendjur
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Vattenkvaliteten uppföljs årligen, och biologin och skadliga ämnen åtminstone en gång
per sex år.

Bild 21. Uppföljningsstationer enligt vattenramdirektivet i området för Närpes å
(HERTTA- registret, 2008).
I området för Närpes å utförs obligatorisk kontroll av samhällenas avloppsreningsverk,
torvutvinningen och vattenbyggandet. Kontrollen kan utnyttjas även i uppföljningen av
verkställandet av åtgärdsprogrammet. Av de stationer som ingår i uppföljningen enligt
vattenramdirektivet är Närpes järnvägsbro med i den obligatoriska kontrollen och därför
även en del av den operativa uppföljningen.
Även de åtgärder som utförs i området för att förbättra vattenstatusen uppföljs. Ansvaret
för uppföljningen av åtgärder i samband med bebyggelse ligger hos kommunerna, i
uppföljningen av åtgärder inom jordbruk utnyttjas uppgifter som sammanställs vid TEcentralen, i uppföljningen av skogsbruket utnyttjas uppgifter som sammanställs av
skogscentralen och i uppföljningen av torvproduktion uppgifter som tovproducenterna
tillhandahållit miljöcentralen. Senast år 2012 görs en täckande sammanfattning av
verkställda åtgärder och effekten av dem.
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7. SAMMANFATTNING AV NÖDVÄNDIGA ÅTGÄRDER
SAMT MILJÖKONSEKVENSER
7.1 ALLMÄNT
Man har fattat beslut om att utarbeta ett eget åtgärdsprogram för vattenvården i Närpes å
eftersom området utgör en betydande helhet vars vattendrag inte har god ekologisk och
kemisk status. Åtgärdsprogrammet har utarbetats i regionalt samarbete där
miljöcentralen sammanställt förslagen som sedan behandlats i samarbetsorganen för
Närpes å (styrgruppen, arbetsgruppen, temagrupperna) och i samarbetsgruppen för
vattenvården.
I området för Närpes å finns fem åformationer (avrinningsområde över 100 km2) och tre
sjöformationer (areal över 1 km2). I utarbetningen av åtgärdsprogrammet har
formationerna indelats i grupper enligt följande: området vid Närpes ås huvudfåra,
området vid sidofårorna, de konstgjorda sjöarna och Västerfjärden.
Kivi- och Levalampi samt Säläisjärvi är konstgjorda vattendrag. Övre loppet av Närpes
å har utsetts till ett kraftigt modifierat vattendrag och Västerfjärden har utsetts till en
kraftigt modifierad havsvik.
Strömvattenformationerna i Närpes ås avrinningsområde har delvis bedömts ha dålig
ekologisk status och kemisk status sämre än god. Sjöarna i avrinningsområdet har på
grund av bristfälliga uppgifter inte klassificerats officiellt. Man har dock bedömt att de
är utsatta för risken att inte nå god ekologisk status. Den dåliga ekologiska statusen i
Närpes å har sin grund i surhetsproblem och den dåliga kemiska statusen i de höga
kadmiumhalterna.

7.2 MÅL
Målet för vattenvården är att nå god ekologisk status i vattendragen och upprätthålla
den. Statusen i Närpes ås vattenförekomster försvagas i synnerhet av närsalter från
diffusbelastning, surhets- och metallbelastningen från torrläggningen av sura
sulfatjordar samt de hydromorfologiska förändringarna som gjorts i vattendraget.
Närpes å är ett vattendrag som används för vattenanskaffning av industrin och detta
ökar behovet av att förbättra vattnets kemiska status. Skyddsområdena eller EUbadstranden vid Säläisjärvi medför inga särskilda mål för vattenvården.
För att nå god status i Närpes å förutsätts att fosforbelastning som orsakas av människan
minskas med 30 – 50 %, kvävebelastningen med 40 – 50 % samt att
fastsubstansbelastningen minskas avsevärt. Dessa statusmål riktar sig till hela Närpes ås
avrinningsområde och förutsätter åtgärder inom såväl jordbruk, skogsbruk,
glesbebyggelse, avloppsreningsverk i tätorter som inom torvproduktion.
Med tanke på vattnets surhet är målet att pH-värdet så ofta som möjligt är högre än 5,5
och även under surhetstopparna över 5,0. Dessa statusmål gäller sura
sulfatjordsområden och i synnerhet Närpes ås nedre lopp. För att målet ska nås
förutsätts åtgärder inom all verksamhet på sulfatjordar, men i synnerhet inom jord- och
skogsbruket.
I området för Närpes å finns några kraftigt modifierade och konstgjorda
vattenformationer och statusmålen för deras vattenkonstruktioner och hydrologi har
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definierats skilt för sig. På basis av detta finns det ett behov av strukturella
iståndsättningsåtgärder i synnerhet i Närpes ås övre lopp och regleringsåtgärder behövs
möjligtvis i Kivi- och Levalampi konstgjorda insjö. Dessutom förutsätter uppnåendet av
god status i Närpes å att fiskarnas vandring tryggas i huvudfåran och att
förökningsområdena iståndsätts såväl i huvudfåran som i sidofårorna, i synnerhet i
Lillån.

7.3 NÖDVÄNDIGA ÅTGÄRDER
Förutsättningarna för att nå statusmålet i Närpes å är att mångsidiga åtgärder tas i bruk
inom alla sektorer. I tabell 36 presenteras de centrala minimiåtgärderna för jordbruk,
skogsbruk, torrläggning av sura sulfatmarker, torvutvinning,pälsproduktion, kommunal
behandling av avloppsvatten, glesbebyggelse samt förbättrande av de hydrologiska och
morfologiska förhållandena i vattendragen.
För att uppnå statusmålet i Närpes å krävs även utnyttjande av styrmekanismer,
forskning och utvecklingsarbete, samarbete samt följande åtgärder:
- bredbasig rådgivning inom jordbruk, skogsbruk och glesbebyggelseområden
- utarbetning av en riksomfattande strategi för kontroll av surhetsskador från
markbunden försurning och mångsidig forsknings- och utvecklingsverksamhet i
samband med den
- ändringar i miljöstödssystemet för jordbruket så att skyddszoner, våtmarker, åtgärder
för kontroll av surhet i jordmånen, minskande av gödslingsnivån i precisa mål samt
växttäcke vintertid omfattas av specialstödet
- beaktande av markbunden försurning i planering och finansiering av skogsbruk.
- reserverande av tillräckligt med statlig finansiering för att understöda behandlingen av
avloppsvatten i glesbygden och för vattendragsrestaurering
- lokaliseringsstyrning av nya belastande verksamhetsformer och utarbetande av en
utredning om hur mycket belastning källvattendragen i övre delen av avrinningsområdet
tål
- utredande av möjligheterna att utveckla reglering i de konstgjorda insjöarna och
uppföljning av fiskarnas kvicksilverhalt samt vid behov utredning av möjligheter att
minska kvicksilverhalten
- beaktande av småvattendrag på ett mångsidigt sätt i planering av markanvändning
samt fiskeriekonomisk iståndsättning i små vattendrag
- anskaffande av mera information om den ekologiska statusen i områdets småsjöar och
mindre åar och bäckar
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Tabell 36. Åtgärder som rekommenderas för området vid Närpes å samt åtgärdernas
nuvarande nivå och målnivå år 2015 (- = inga uppgifter eller uppskattningar).
Sektor
Gles- och fritidsbebyggelse

Avloppsvatten från
samhällen
Torvutvinning

Pälsproduktion

Jordbruk

Skogsbruk

Vattendragskonstruktioner
och reglering

Iståndsättning av sjöar

Surhet i jordmånen

Åtgärder
Torrtoaletter och infiltrering av grått
vatten
Anslutande till avlopp
Fastighets- och byspecifika
reningsverk
Rådgivning

Nuvarande nivå

Mål fram till
2015

Planerade
åtgärder (2015)

20 st.

100 st.

80 st.

2250 hushåll

3000 hushåll

750 hushåll

-

1000 hushåll

1000 hushåll

-

300 hushåll/år

300 hushåll/år

Sanering av avloppsnätverk

-

20 km

Överföringsavlopp

-

19 km

Översilning/ vegetatiosfält

-

320 ha

320 ha

Reglering av flödet

-

320 ha

320 ha

Eftervård på torvproduktionsområden

-

100 ha

100 ha

Täta gödselunderlag och hallar
Effektiverad behandling av
avloppsvatten

5 km

10 km

5 km

-

16 farmer

16 farmer

Rådgivning

-

42 farmer

7 farmer/år

Optimal gödsling

11500 ha

23 000 ha

11 500 ha

Växttäcke över vintern

6900 ha

11500 ha

4 600 ha

Skyddszoner

7 ha

120 ha

113 ha

Våtmarker

-

11 st.

11 st.

Minskande av gödselanvändning

-

2300 ha

2 300 ha

Ändrande av åkrars bruksändamål

-

Precisa mål

Precisa mål

Effektiverad rådgivning

-

200 gårdar/år

200 gårdar/år

Naturvårdsprojekt

-

2 000 ha

2 000 ha

Skyddszoner i avverkningsområden

3 ha

10 ha

7 ha

Skyddszoner i gödslingsområden

21 ha

42 ha

21 ha

Ytavrinning / Våtmarker

5 st./år

45 st

15 st.

Sedimenteringsbassänger

3 st./år

42 st.

30 st.

Bottendammar

-

30 st.

30 st.

Effektiverad rådgivning
Förbättrande av fiskars
vandringsmöjligheter
Utveckling av reglering

-

600 gårdar

100 gårdar/år

1 st.

5 st.

4 st.

-

Utredning utförd

Utredning

Habitatrestaurering
Övriga ekologiska iståndsättningar
och restaureringar
Riktat fiske

-

10 km

10 km

-

Precisa mål

Precisa mål

-

Precisa mål

Precisa mål

Höjning av vattennivån

-

Precisa mål

Precisa mål

Avlägsnande av vattenvegetation

-

Precisa mål

Precisa mål

Övrig iståndsättning

-

Precisa mål

Precisa mål

Detaljerad kartläggning

5 000 ha

30 000 ha

25 000 ha

Kalkfilterdikning

-

Precisa mål

Precisa mål

Reglerbar täckdikning
Reglering av
torrläggningsförhållanden
Rådgivning

1 500 ha

8 500 ha

7 000 ha

-

8 500 ha

8 500 ha

-

500 gårdar/år

500 gårdar/år

Åtgärdsprogram för Närpes ås vattendragsområde /29.11.2009

94

7.4 EFFEKTEN AV ÅTGÄRDERNA PÅ VATTNENS STATUS
Effekterna av de åtgärder som genomförs i området för Närpes å fram till år 2015 (tabell
36) har bedömts av experter. Den totala fosforbelastningen som rinner ut i vattendragen
har bedömts i stora drag på basis av riksomfattande typiska belastningskoefficienter
som utretts av Finlands miljöcentral. En sammanfattning av uträkningarna presenteras i
bild 22.
Med hjälp av de åtgärder som planerats fram till år 2015 kan närsaltsbelastningen i
Närpes å minskas med 20 – 40 %. Detta torde dock inte räcka till för att uppnå god
status år 2015. I fortsättningen krävs mera satsningar åtminstone när det gäller åtgärder
inom jordbruket.
Effekten på surheten i området för Närpes å av de åtgärder som rekommenderas fram
till år 2015 är svår att bedöma. För att en bedömning av effekterna ska kunna göras
under följande planeringsomgång krävs mera forskning om effekterna av åtgärder som
genomförs på sura sulfatjordar. I området vid Närpes ås huvudfåra är dock problem som
orsakats av sura sulfatjordar så stora att rekommenderade åtgärder för denna del inte har
någon betydande effekt på statusen i Närpes å. Även de höga halterna av kadmium och
nickel i Närpes ås nedre lopp är en följd av torrläggning av sura sulfatjordar. De
åtgärder som föreslagits räcker troligtvis inte heller för denna del till för att nå god
statusutan tilläggstid krävs fram till år 2027.
Den strukturella statusen i Närpes å kan förbättras med de åtgärder som nu föreslagits.
Effekterna av åtgärderna kan dock i sin helhet inte bedömas eftersom åtgärderna i
huvudsak förutsätter noggrannare planering. Med de åtgärder som föreslagits
möjliggörs dock fiskarnas vandring i Närpes ås huvudfåra från havet till dammen vid
Kivi- och Levalampi, vilket tydligt förbättrar statusen i Närpes ås huvudfåra samt
möjliggör fiskeriekonomisk utveckling. På grund av de morfologiska förändringarna
kräver åtminstone åtgärderna i Näråes ås övre lopp tilläggstid.

25
Torvtäkt

P (t/a)

20

Samhällen och industri
Glesbebyggelse

15

Skogsbruk
Husdjursproduktion

10

Jordbruk
Nedfall

5

Naturlig urlakning

0
Nuvarande tillstånd

Mål

Bild 22. Bedömning av de tilläggsåtgärdernas effekter på fosforbelastningen i Närpes å
samt det mål som bedömts motsvara god status.
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7.5 ÅTGÄRDERNAS MILJÖKONSEKVENSER
Med hjälp av de vattenvårdsåtgärder som planeras i Närpes ås avrinningsområde strävar
man efter att förbättra den ekologiska statusen i områdets vattenförekomster och i
havsområdet utanför Närpes ås mynning. Åtgärdernas konsekvenser för vattendragens
användningsändamål har bedömts enligt följande:
- Vattenanskaffning: Närpes å är en betydande vattenanskaffningsresurs för industrin
och vattenvårdsåtgärderna förbättrar åvattnets duglighet som råvatten. Effekterna åt
positivt håll.
- Översvämningsskydd: Konsekvenserna av de vattenvårdsåtgärder som föreslagits är
små. Anläggande av våtmarker och ökande av andra motsvarande åtgärder kan i någon
mån minska behovet av översvämningsskydd. Å andra sidan kan utvecklandet av
regleringen delvis minska behovet av översvämningsskydd. Förändringar i regleringen
kan också underlätta anpassningen till klimatförändringen. Lindrig positiv effekt.
- Rekreationsanvändning: Vattenvårdsåtgärder förbättrar möjligheterna att använda
områdets vattendrag för rekreation. Till exempel möjligheterna att bada förbättras i och
med att vattendragens status förbättras. Tydlig effekt åt positivt håll.
- Naturens mångfald: Våtmarker, skyddszoner, iståndsättning av levnadsmiljöer samt
några andra åtgärder inom vattenvården ökar naturens mångfald. Måttlig effekt åt
positivt håll.
- Utrotningshotade arter: Vattenvårdsåtgärder förbättrar levnadsförhållandena för
utrotningshotade och hänsynskrävande. Med hjälp av vattenvård strävar man efter att
förbättra levnadsförhållandena för bl.a. bäcköring, nejonöga och kräfta. Måttlig effekt åt
positivt håll.
- Fiske: Havsområdet utanför Närpes ås mynning utgör ett regionalt sett betydande
fiskeområde. Åtgärder inom vattenvården förbättrar levnadsförhållandena för
fiskbeståndet i området och skapar en grund för fiskeriekonomisk utveckling i området.
Tydlig effekt åt positivt håll.
Tabell 37. Miljökonsekvenser av de åtgärder som föreslås i åtgärdsprogrammet för
Närpes å.
Åtgärd
Vattenuttag
Översvämningsskydd
Rekreation
Naturens mångfald
Hotade arter
Vattenkraft
Fiskbestånd

Relativ inverkan
+
+
++
+
+
0
++

Utöver för vattenanvändningsformerna har vattenvårdsåtgärderna även mera omfattande
konsekvenser. De samhälleliga konsekvenserna av åtgärdsprogrammet för Närpes ås
tillrinningsområde har uppskattats enligt följande:

Åtgärdsprogram för Närpes ås vattendragsområde /29.11.2009

96

- Trivsel: Åtgärder inom vattenvården har en positiv effekt på invånarnas trivsel i och
med att möjligheterna till rekreationsanvändning och fiske förbättras. Effekt åt positivt
håll.
- Hälsa: Åtgärder inom vattenvården har en positiv effekt på invånarnas hälsa eftersom
kvaliteten av bl.a. råvatten och badvatten förbättras. Effekt åt positivt håll.
- Utkomst: Kostnaderna av åtgärderna inom vattenvården riktas i synnerhet till
fastighetsägarna och näringslivet i området. Att sätta glesbygdens avloppsvattenbehandlingssystem i det skick avloppsvattenförordningen förutsätter vållar stora
kostnader både totalt sett och i förhållande tillbelastningsminskningen. Åtgärderna kan
delvis försvaga invånarnas utkomst men med hjälp av olika understödssystem kan man
förhindra att orimliga kostnader riktas till invånare i fråga. Ett vattendrag med god
status skapar även utkomstmöjligheter bl.a. genom turism och rekreationsfiske. Effekt åt
både negativt och positivt håll.
- Sysselsättning: Åtgärderna inom vattenvården ökar sysselsättningen i området. I
synnerhet åtgärderna inom glesbygdens avloppsbehandling, jordbruk, skogsbruk och
torvproduktionen sysselsätter verksamhetsutövarna. Positiv effekt.
- Samhällsstruktur: Åtgärder inom vattenvården väntas inte ha betydande effekter på
samhällsstrukturen.
- Landskap: Av åtgärder inom vattenvården inverkar åtminstone skyddszoner och
våtmarker på landskapet i området. Effekterna är ganska små.

Tabell 38. Sociala konsekvenser av de åtgärder som föreslås i åtgärdsprogrammet för
Närpes å.
Åtgärd
Trivsel
Hälsa
Utkomst
Sysselsättning
Samhällsstruktur
Landskap

Relativ inverkan
+
+
+/+
+/+
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8. REDOGÖRELSE FÖR VÄXELVERKAN
Uppnåendet av god status i vattendragen förutsätter samarbete på alla
förvaltningsnivåer, med intressentgrupper och enskilda medborgare. Medlemsstaterna
uppmanas att uppmuntra alla parter att delta i verkställandet av ramdirektivet för
vattenpolitiken, i synnerhet i utarbetningen av vårdplaner. I utarbetningen av
förvaltningsplaner ingår tre hörandeomgångar: 1) Tidtabell för utarbetningen av
vårdplan och arbetsprogram för detta, 2) översikt över centrala frågor som berör
vattenvård och 3) förslag till vårdplan. Om förberedandet av, deltagandet i och
delgivande av information om vattenvårdplanerna stadgas på nationell nivå i lagen om
vattenvårdsförvaltning (1299/2004). Den regionala miljöcentralen bör under
förberedandet av vattenförvaltningsplanen ordna tillräckligt med samarbete och
växelverkan med olika myndigheter och övriga aktörer inom sitt verksamhetsområde
och för detta krävs åtminstone en samarbetsgrupp.

8.1 REMISSOMGÅNGAR
8.1.1 Hörande om arbetsprogrammet och tidtabellen för utarbetandet av
förvaltningsplanen
År 2006 ordnades samråd om arbetsprogrammet och tidtabellen för planering av
vattenvård. Samrådet ordnades 22.6 – 22.12.2006. Begäran om utlåtande skickades till
98 myndigheter, kommuner och organisationer. Dessutom skickades begäran om
utlåtande separat till kännedom för alla medlemmar och suppleanter i
samarbetsgruppen. Om kungörelsen och möjligheterna att ge respons annonserades i de
lokala tidningarna: Ilkka, Pohjalainen, Keskipohjanmaa, Jakobstads Tidning, SydÖsterbottens tidning, Vasabladet och Österbotten. Dessutom gav man ut ett
pressmeddelande om ärendet. Arbetsprogrammet och tidtabellen fanns även för
påseende på miljöförvaltningens webbsidor.
Västra Finlands miljöcentral fick totalt 46 stycken utlåtanden och åsikter varav 25
skickats från kommuner och 4 från medborgare. I allmänhet uttrycktes en önskan om
mera information och utdelning av flera dokument samt att alla vattendrag skall tas i
beaktande. Den tid som reserverats för utlåtanden ansågs av en del vara för kort medan
andra ansåg att den var för lång. Utifrån responsen utarbetades ett sammandrag samt ett
svar av miljöcentralen som publicerades på webbsidorna (www.miljo.fi > Västra
Finland > Miljövård > Vattenvård > Vattenförvaltningsplanering och samarbete >
Hörande om vattenvårdsförvaltningen > Arbetsprogram och tidtabell).
Man strävade efter att beakta responsen från kungörelseprocessen i kungörandet av
centrala frågor och förberedandet av åtgärdsprogrammet. Alla vattendrag kan inte
behandlas som separata delar men små vattendrag beaktas genom den vårdsverksamhet
som riktas till avrinningsområdena. Det fanns inga ställningstaganden som speciellt
gällde Närpes å.

8.1.2 Centrala frågor inom vattenvården
År 2007 kungjordes om vattenvårdens centrala frågor. Hörandeperioden hölls 21.6 –
21.12.2007. Begäran om utlåtande skickades till 115 myndigheter, kommuner och
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organisationer. Dessutom skickades ett informationsbrev till 219 ägare av
vattenområden. I tidningarna meddelades om igångsättandet av ärendet och
möjligheterna att utrycka sin åsikt. Som en följd av responsen från den tidigare
kungörelsen publicerades annonsen även i Suupohjan Sanomat. Man gav ut tre
pressmeddelanden. Dokumentet med väsentliga frågor samt hörandebrev finns till
påseende på miljöförvaltningens webbsidor (www.miljo.fi > Västra Finland > Miljövård
> Vattenvård > Vattenförvaltningsplanering och samarbete > Hörande om
vattenvårdsförvaltningen > Väsentliga frågor).
Västra Finlands miljöcentral fick totalt 90 st. utlåtanden och åsikter varav 27 st. skickats
av medborgare.
Separata ställningstaganden om Närpes å och beaktandet av dem var enligt följande:
- Ställningstagande: Det finns ett mycket stort behov att fortsätta Närpes å-projektet.
Ø Beaktande: Projekten utgör en viktig konkret del av vattenvården där
åtgärdsprogrammen och vattenvvårdsplanen bildar en teoretisk grund.
- Ställningstagande: Närpes å är en av de mest sura vattendragen i Finland. För att
minska problemen krävs olika åtgärder så som reglerbar täckdikning, kalkning av
jordbruksjord samt skyddszoner. Understöden för dessa åtgärder borde höjas i avsevärd
grad. Dessutom borde villkoren för skyddszoner ändras.
Ø Beaktande: De föreslagna åtgärderna är väsentliga för att målen för
vattenvården ska kunna nås i Närpes å och de har beaktats i detta
åtgärdsprogram.
- Ställningstagande: Mål som lockar till att förbättra vattenkvaliteten i Närpes å:
småvattnen i Lillån, öring samt den betydande fiskeplatsen i Kivi- och Levalampi.
Ø Beaktande: De vattendrag som nämnts samt iståndsättningen av dem har
beaktats i åtgärdsprogrammet.
8.1.3 Hörande om förslaget till vattenförvaltningsplan
År 2008 kungjordes förslaget till vattenförvaltningsplan och förslagen till
åtgärdsprogram Totalt 200 begäran om utlåtande sändes och saken kungjordes i
tidningarna på samma sätt som vid det föregående samrådet. Handlingarna fanns till
påseende på miljöförvaltnibngens webbplats samt i kommunernas ämbetsverk och i de
största biblioteken. Tiden för avgivande av utlåtanden slutade 30.4.2009. Totalt inkom
76 utlåtanden och 26 medborgaråsikter. Ett sammandrag av det insända materialet
uppgjordes och publicerades på miljöförvaltningens webbplats.

8.2 SAMARBETSGRUPPEN
En central faktor i vattenvårdssamarbetet är den bredbasiga samarbetsgruppen. Det
första sammanträdet som hölls av samarbetsgruppen i Västra Finlands miljöcentrals
område hölls 16.6.2005. Samarbetsgruppen består av totalt 64 medlemmar och
suppleanter som representerar 32 aktörer (bilaga 7). Under åren 2005 – 2007 har det
ordnats sju sammanträden enligt tabell 39.
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Tabell 39. Samarbetsgruppens sammanträden och medlemsantal
Sammanträdesdatum

Plats

Deltagarmängd

I

16.6.2005

Ylihärmä

32

II

4.5.2006

Vasa

26

III

1.12.2006

Vasa

27

IV

15.2.2007

Karleby

23

V

11.5.2007

Seinäjoki

25

VI

29.10.2007

Vasa

21

VII

10.12.2007

Karleby

15

VIII

7.2.2008

Seinäjoki

29

1X

23.4.2008

Vasa

19

X

13.6.2008

Karleby

12

Xl

11.8.2008

Seinäjoki

17

XII

17.3.2009

Vasa

22

XIII

1.6.2009

Karleby

12

XIV

4.11.2009

Karleby

26

Ärenden som behandlats under sammanträdet
-Samarbetsgruppens verksamhetsperiod
-Samarbetsgruppens uppgifter
-Förberedandet av förvaltningsplanen och dess faser
-Kungörelse för år 2006
-Register över skyddsobjekt och tidtabell för
arbetsprogrammet
-Typindelning av ytvatten
-Typindelning av grundvatten
-Utkast till uppföljningsprogram
-Tidtabell för förberedande av väsentliga frågor
-Gruppindelning av grundvatten och uppföljningsprogram
-Uppföljningsprogram för ytvatten
-Utlåtanden om arbetsprogrammet och tidtabellen
-Tidtabell för beredande av väsentliga frågor och
åtgärdsprogram
-Internetenkät om väsentliga frågor till samarbetsgruppen
-Uppföljningsprogram för vattenvårdsområdet och
rapportering till EU
- Svar på respons om arbetsprogrammet och tidtabellen
- Kommunikationsplan för vattenvården 2007-2009
-Modell för dokument som kungörs år 2007
-Beredande av åtgärdsprogram och dess
underarbetsgrupper
-Tidtabell för kungörelse år 2007
-Dokument om väsentliga frågor
-Arbetsprogram för utarbetningen av åtgärdsprogram
-Verksamhet i underarbetsgrupper
-Typindelning av ytvatten och val av vattenförekomster
-Ytvattenförekomster riskbedömning av dem
-Grunder för val av konstgjorda och kraftigt modifierade
vattendrag
-Grunder för riskbedömning av grundvatten
-Situation för utarbetningent av åtgärdsprogram
-Utvidgande av samarbetsgruppen
-Tidtabell för utarbetningen av förvaltningsplan
-Principer för klassificering av ytvattenförekomster
- Utkast till val av kraftigt modifierade vattendrag
-Utkast till åtgärdsprogrammet för Kyro älv
Svaren på utlåtanderundan om centrala problem
Klassificering av grundvattenområdena
Konstgjorda och kraftigt modifierade vattenformationer
Grundvattenklassificering och uppgörande av
åtgärdsprogram
Konstgjorda och starkt modifierade vattemformationer
Kvalitetsmål för ytvatten
Sammanfattningar av utkasten till åtgärdsprogram
Situationen för vattenförvaltningsplaneringen
Utkastet till förvaltningsplan
Grunder för avvikande mål.
Kontrollprogrammet för vattenvården
Utlåtanden om förvaltningsplanen och slutförabdet av
dokumentet
Ställningstaganden till vattenförvaltningsplanen
Planerade förändringar i förvaltningsplanen och arbetets
tidtabell
Presentation av.den färdiga förvatningsplanen och
åtgärdsprogranmmen
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8.3 Samarbete kring Närpes å
8.3.1 Ledningsgruppen för Närpes å
I ledningsgruppen för Närpes å finns representanter från sammanlagt fyra aktörer (Jurva
kommun, Närpes stad, Oy Metsä Botnia Ab och Västra Finlands miljöcentral). Från
våren 2009 har Oy Metsä Botnia Ab:s representant avgått och ersatts av en representant
för M-real. Jurva kommun här numera en del av Kurikka stad. Vid ledningsgruppens
sammanträden har planeringen av vattenvården behandlats enligt tabell 41.
Tabell 40. Behandling av vattenvård i ledningsgruppen för Närpes å.
Datum
27.10.2005

Antal deltagare
7

29.3.2006

8

1.11.2006
21.3.2007

5
5

31.10.2007

5

3.4.2008

5

6.11.2008

5

14.5.2009

5

8.10.2009

5

Behandlade ärenden
Närpes å och vattenramdirektivet
Representationen för Närpes å i
samarbetsgruppen
Samarbetsgruppen, kungörelse av
arbetsprogrammet
Anordnande av allmänt sammanträde
Representation för Närpes å i
samarbetsgruppen
Resultat av det allmänna sammanträdet
Väsentliga frågor inom vattenvården,
Information om åtgärdsprogrammet
Kraftigt modifierade förekomster, ekologisk
klassificering, utkast till åtgärdsprogram
Åtgärdsprogrammet och
vattenförvaltningsplanen
Vattenförvatningsplanens uppdatering
Ställningstaganden till
vattenförvaltningsplanen
Vattenförvaltningsplaneringens nuläge

8.3.2 Arbetsgruppen för Närpes å
Arbetsgruppen för Närpes å verkställer åtgärdsprogrammet som ledningsgruppen
godkänt och bereder sammanträden för vattendragsområdets temagrupper.
Arbetsgruppen består av representanter från Närpes stad, Jurva kommun, miljöcentralen
och Oy Metsä-Botnia Ab. I tabell 42 framgår behandlingen av ärenden som berör
vattenförvaltningsplaneringen i arbetsgruppen för Närpes å.
Tabell 41. Behandling av ärenden som berör vattenvård i arbetsgruppen för Närpes å.
Datum

Antal deltagare

Ärenden som behandlats

16.2.2005
21.3.2005
4.10.2005
7.3.2006
11.10.2006
5.3.2007
2.10.2007
11.3.2008

4
5
5
4
4
4
4
4

Vattenramdirektivet och älvdelegationerna
Representation av Närpes å I samarbetsgruppen

20.10.2008
12.3.2009

4
4

24.9.2009

4

Kungörelse av arbetsprogrammet
Temagruppernas sammanträden
Väsentliga frågor
Väsentliga frågor, preliminärt åtgärdsprogram
Åtgärdsprogram, klassificering, kraftigt modifierade
vattenförekomster
Utkast till tgärdsprogram ovh förvaltningsplan
Ställningstaganden och utlåtanden om åtgärdsprogrammet
och förvaltningsplanen,
Planerade förändringar i förvaltnimngsplanen
Vattenförvaltningsplaneringens nuläge
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Kommentarer gjorda av arbetsgruppen för Närpes å har beaktats i beredandet av
åtgärdsprogrammet. Arbetsgruppen har i väsentlig grad påverkat definieringen av
väsentliga frågor samt innehållet i kartan som berör ärendet. Arbetsgruppens
medlemmar har utfört bedömningar om åtgärder inom vattenvården. I programmet har
man även beaktat arbetsgruppens ställningstaganden om åtgärder inom vattenvården
och konsekvenserna av dem.
8.3.3 Temagrupperna för Närpes å
I Närpes å-seminariet 19.9.2000 fattades beslut om att grunda tre temagrupper för
Närpes å för att få igång utveckling och skapa idéer, en för rekreationsanväning, en för
jordbruk och en för fiske och vatten. Temagrupperna presenterade åtgärdsförslag och
mål för Närpes å år 2002. I seminariet 14.4.2005 gavs temagrupperna i uppgift att
fungera som bakgrundsgrupp för utarbetningen av en plan för vattenvården samt av
åtgärdsprogrammet. I temagrupperna ingår representanter från Västra Finlands
miljöcentral, Österbottens vattenskyddsförening r.f., Oy Metsä Botnia Ab, MTK EteläPohjanmaa och Österbottens svenska producentförbund, fiskerienheten vid Österbottens
TE-central, Sydösterbottens TE-central, områdets skogscentraler och fiskeriområden,
naturskyddsorganisationer, kommuner, skifteslag, torrläggningsbolag och
jaktföreningar. Temagrupperna sammanträder i medeltal en gång per år.
Tabell 42. Behandling av vattenvårdsfrågor i temagrupperna för Närpes å.
Datum
22.11.2006

Antal deltagare
18

12.12.2007

10

28.4.2008

10

20.11.2008

13

8.10.2009

17

Behandlade delområden
Planering av vattenvården,
arbetsprogrammet
Väsentliga frågor
Väsentliga frågor, vattenförekomster,
innehåll och mål för åtgärdsprogrammet
Åtgärdsprogrammet, klassificering, kraftigt
modifierade vattenförekomster
Utkast till förvaltningsplan och
åtgärdsprogram
Vattenförvaltningsplanens nuläge

8.4 OFFENTLIGA TILLSTÄLLNINGAR OCH ÖVRIG DELGIVNING
AV INFORMATION
I det publika seminariet för Närpes å i Jurva 14.4.2005 behandlades vattenvården
preliminärt liksom även vid det publika sammanträdet i Kaskö 22.11.2006 och
12.12.2007.
Förutom de meddelanden som getts i samband med kungörelser har Västra Finlands
miljöcentral gett sex övriga meddelanden om vattenvård. Vattenförvaltningsområdet
Kumo älv – Skärgårdshavet – Bottenhavet har dessutom gett ett pressmeddelande.
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9. SAMMANFATTNING
Närpes å - vatten från Kurikka till Kaskö
Närpes å strömmar från Kivi- och Levalampi konstgjorda sjö till Västerfjärdens
sötvattenbassäng som fungerar som råvattenkälla för skogsindustrin i Kaskö. Närpes å
är en del av Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavets vattenförvaltningsområde (västra
vattenförvaltningsområdet) och ett förslag till åtgärdsprogram för vattenvården i Närpes
å har färdigställts år 2008.
Närpes ås vattendragsområde har indelats i vattenformationer genom att ta till
behandling alla åar med ett avrinningsområde över 100 km2 och regionalt betydande
sjöar. Detta innebär att det finns fem älvformationer och tre betydande sjöformationer:
Kivi- och Levalampis konstgjorda sjö, Säläisjärvi och Västerfjärden.
Vattenformationerna har behandlats i grupper enligt följande (inom parentes de
vattenformationer som hör till gruppen):
Närpes å (Närpes ås nedre och mellersta lopp, Närpes ås övre lopp)
Biflöden (Levajoki-Kyläjoki, Lillån och Molnåbäcken)
Regionalt betydande sjöar (Kivi- och Levalampis konstgjorda sjö, Säläisjärvi och
Västerfjärden)
Kivi- och Levalampis konstgjorda sjö och Säläisjärvi benämns som konstgjorda
vattendrag. Närpes ås övre lopp och Västerfjärden benämns som kraftigt modifierade
vattendrag. Väsentliga frågor inom vattenvården på Närpes ås område är diffus
belastning, morfologiska förändringar och tidvisa problem orsakade av markbunden
försurning.

Närpes å i ett nötskal
-

Avrinningsområde: 995 km2
Invånare: 12 000
Vattendrag:4 km2 (0,4 %)
Åker: 230 km2 (23 %)
Konstgjorda sjöar: 2
Sötvattenbassäng: Västerfjärden

Hur mår Närpes å?
På Närpes ås område är vattnens ekologiska status dålig förutom i Lillån som bedöms
ha måttlig ekologisk status. Med undantag för Lillån är Närpes ås strömmande vattens
kemiska status sämre än god. Även den kemiska statusen i Västerfjärdens
sötvattenbassäng är sämre än god. Detta beror på metaller (i synnerhet kadmium) som
urlakas ur den sura jordmånen. Vattnens status på Närpes ås område är sämre än i
Finland i medeltal.
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Närpes ås ekologiska status försvagas i synnerhet av surhets- och metallbelastning och
dessutom av diffus belastning och de morfologiska förändringarna som gjorts (t.ex.
vandringshinder). Fosforbelastningen orsakad av människan är i medeltal 22 ton per år
och kvävebelastningen är i medeltal 388 ton per år. Den beräknade näringsbelastningen
härstammar främst från jordbruket.
Hur kan god status uppnås?
Målet med vattenvården på Närpes ås område är att vattnen ska uppnå god status, vilket
förutsätter bl.a. en minskning av belastningen av näring och fast substans, kontroll över
försurningen som kommer från jordmånen, förbättring fiskarnas vandringsmöjligheter
samt iståndsättning av vattendrag. För att vattnen ska uppnå god status krävs också
kunskapsmässiga, ekonomiska och administrativa styrmedel. Rådgivning och skolning
behövs inom glesbebyggelsens, jordbrukets och skogsbrukets och pälsdjursnäringens
vattenskydd samt för åtgärder gällande jordmånens surhet.
Målsättningar i ett nötskal:
- Minskning av fosforbelastningen orsakad av människan med 45 %
- Minskning av kvävebelastningen orsakad av människan med 50 %
- Höja pH-minimum för en längre tidsperiod över nivån 5,0-5,5
- Sänka halterna av skadliga metaller (kadmium, kvicksilver)
- Möjliggöra fiskens vandring i huvudfåran
För att uppnå god status i Närpes å krävs både åtgärder enligt nuvarande praxis och
mångsidiga tilläggsåtgärder. Med åtgärder enligt nuvarande praxis menas verksamhet
som baserar sig på nuvarande lagstiftning eller varaktiga avtals- och
finansieringssystem.
Vad är effekten av åtgärderna?
De föreslagna åtgärderna förbättrar klart Närpes ås status och god status kan uppnås i
Lillån före år 2015 med hjälp av åtgärderna. På grund av omfattande
försurningsproblem behövs tilläggstid till 2021 för de övriga biflödena. För huvudfårans
och Västerfjärdens del behövs tilläggstid till 2027 på grund av kontroll över
försurningsskadorna och morfologiska förändringar.
På Närpes ås område används nu 0,8 milj. euro per år till behandling av samhällenas
avloppsvatten och 2 milj. euro till jordbrukets miljöstöd. Åtgärderna enligt nuvarande
praxis kostar tillsammans ungefär 4,0 milj. Euro per år. Åtgärderna som föreslagits i
åtgärdsprogrammet kostar enligt en grov uppskattning 6,1 milj. euro per år.
Genomförande av de föreslagna åtgärderna förbättrar trivseln för områdets invånare och
ökar vattendragens rekreations- och fiskemöjligheter. Åtgärderna förbättrar kvaliteten
på Kaskös skogsindustris råvatten.
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BILAGOR
Utvecklingsplan för Närpes å, sammanfattning

Anna Bonde & Mika Sivil 2006

Bilaga 1
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Samarbetet kring Närpes å startade officiellt år 1999 och sedan dess har mycket
ny kunskap om ån erhållits. Bybor och andra berörda är överens om hur
landskapsbilden och rekreationen kring ån kunde utvecklas. En vacker å som
rinner genom byn är något mycket unikt, och något man borde satsa mera på.
Långsiktiga mål är en förbättring av vattenkvaliteten och fiskbeståndet. Detta
kräver ökad miljömedvetenhet och gemensamma insatser från myndigheter och
lokala aktörer.
I deklarationen för Närpes å (1999) kom Närpes, Jurva, Oy Metsä-Botnia Ab och
Västra Finlands miljöcentral överens om att stöda rimliga åtgärder som vidtas för
att:
q
q
q
q
q
q
q
q
q

tillföra ny kunskap om ån
koordinera aktuell forskningsverksamhet
kartlägga diffusa utsläpp vid ån
i mån av möjlighet minska belastningen i ån
i mån av möjlighet förbättra vattenkvaliteten i ån
möjliggöra fiskens uppstigning i ån
hålla åkermarkerna invid ån torra
öka rekreationsvärdet och stimulera turismaktiviteter
öka den allmänna miljömedvetenheten

I "Utvecklingsplanen för Närpes å" kombineras tidigare undersökningar som
rapporter från ålagda kontroller, översiktsplanen för skyddszoner och
försurningskarteringen med nya undersökningar av vegetationen, åns fysiska
tillstånd och fisk- och kräftbeståndet. Dessa uppgifter tillsammans med en del
andra bakgrundsuppgifter ger en bild av situationen i Närpes å just nu och hur
ån kunde utvecklas. Syftet med föreliggande plan är att ge allmänheten och
beslutsfattare en sammanfattande redogörelse för hur Närpes å och dess
landskap kunde utvecklas till en rikare miljö.

Fakta om Närpes å
Sjön Kivi- och Levalampis utloppsfåra förenas med Kyläjoki väster om Jurva centrum
och bildar Närpes ås huvudfåra. Kyläjoki, Lillån (i Övermark) och Molnåbäcken är de
största biflödena som ansluter sig till åns huvudfåra innan den mynnar ut i
Västerfjärden. Närpes å befinner sig till största delen på Jurva kommuns och Närpes
stads område.
Åns avrinningsområde är 992 km2 stort. Med Västerfjärden och området kring
Västerfjärden inräknade är avrinningsområdets storlek 1003 km2. Åns totala längd är
ca 75 km. De största sjöarna är Kivi- och Levalampi och Säläisjärvi. I mynningen finns
Västerfjärdens sötvattenbassäng som var en havsvik innan den avdämdes. Under
perioden 1990-2002 var medelflödet 8 m3/s och vårflödet omkring 35 m3/s. Omfattande
torrläggning av sjöar och mark på Närpes ås avrinningsområde har gjort att
vattenlagringskapaciteten har minskat, vilket innebär att förmågan att jämna ut
vattenflödesvariationer gått förlorad. Detta har avhjälpts genom regleringen av Närpes
å med bassänger och dammar.
Jordmånen är sorterad och består till stor del av mager humusrik lera, som mot
kusten blir bördigare. Morän dominerar med inslag av grus och sand. Höjdskillnaden är
80 meter längs ån och den största fallhöjden finns i Pörtom. De jämna och bördiga
lerområdena som tidigare varit havsbotten är koncentrerade till älvdalen. Här finns nu
230 km2 åkermark. På avrinningsområdet finns det drygt 700 km2 skogsmark, varav en
femtedel växer på torvmark.. De största grundvattenområdena finns kring Lillån i
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Övermark (Horonpää, Horonkylä) och runt Jurva (Haapalankangas). Metsä-Botnia och
en del odlingar använder åvattnet som råvatten.

Vattenskyddsplan
Åtgärdsförslag
Behovet av vattenskyddsåtgärder är stort längs Närpes å, inte bara ur ekologisk
synvinkel utan också med tanke på befolkning och råvattenanvändning. De största
problemen är försurning, syreförbrukning och övergödning, vilka är följden av
verksamhet på avrinningsområdet. Både stora och små belastningskällor är av
betydelse, eftersom en utsläppskälla kan försämra vattenkvaliteten lokalt, även om den
utgör en liten del av belastningen på hela ån.
Ett gott samarbete mellan sakkunniga och den lokala befolkningen är viktigt inom
vattenskyddet. Ett bra exempel är Jalasjärvi där kommunen tillsammans med
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näringsidkare och andra intressenter har utarbetat en jordbruksagenda, den första
miljöagendan för jordbruk i hela Europa. Tack vare den vet alla vilka målen är och vilka
åtgärder som krävs för att uppfylla dem.
Nedan presenteras tänkbara åtgärder för att förbättra tillståndet i Närpes å.
Åtgärderna beskrivs närmare i kapitel 4.1.2-4.1.9 i planen. För att uppnå resultat bör en
kombination av åtgärder tillämpas. Det är också effektivare att genomföra åtgärderna
på ett stort område med flera markägare tillsammans. Åtgärderna har olika stor effekt
och en del är mer realistiska än andra. Ofta dröjer det länge innan resultat syns i form
av förbättrad vattenkvalitet, därför är det av största vikt att vattenskyddsåtgärder vidtas
så snart som möjligt.

Sammanfattning av vattenskyddsåtgärder för att förbättra tillståndet i
Närpes å
Mål
Minskad
belastning av sur
substans från sur
sulfatjord

Minskad
belastning av
näringsämnen
och fast
substans

Åtgärder
·

Aktuella områden

torrlagd åkermark,
Förhindra oxidation av sur sulfatjord genom att
torvmark och
t.ex. omändra torrlagda områden till våtmarker,
skogsmark
ändra dikningsmetoder, använda dammar och
tillämpa reglerad dränering.

·

Fånga upp sura substanser som redan urlakats
ur sur sulfatjord med skyddszoner,
sedimenteringsbassänger och våtmarker.

·

Neutralisera sura substanser med kalk på
avrinningsområdet eller i vattendraget.

·

Minska urlakning av ämnen genom en mängd
olika åtgärder inom jordbruk och skogsbruk.

·

Fånga upp ämnen genom olika åtgärder inom
jordbruk, skogsbruk och torvtäkt.

·

Minska utsläppen från kreatursskötsel,
pälsfarmer, glesbebyggelse, reningsverk och
växthus.

åkermark,
skogsmark,
kreatursskötsel,
pälsfarmer,
glesbebyggelse,
torvtäkter,
reningsverk och
växthus på
avrinningsområdet

Försurningsbekämpning på avrinningsområdet
Försurningsbelastningen är som störst från områden där grundvattennivån har sänkts,
exempelvis från dikade områden eller där diken rensats. Därför att det viktigt att
undvika ytterligare sänkning av grundvattennivån. Effekterna av rensningar och
torrläggningar är som störst 2-5 år efter ingreppen. Då har de kemiska reaktionerna i
rensningsmassorna och de torrlagda markerna i området kommit så långt att sura
substanser och giftiga metaller frigörs och sköljs ut i vattendrag vid regn.
Med hjälp av resultaten från markförsurningsprojektet kan försurningsproblemen
minskas genom riktade åtgärder i de svårast drabbade områdena. Dessa är:
- Böle
- Näveråsen
- Öster Yttermark; väster om Pottarna
- Övermark; Svedjebäcken-Stenforsen-Groop
- Jurvanjärvi
- Tainusjärvi
- Pyörni
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I rinnande vattendrag sker försurningsbekämpningen i första hand på land i
avrinningsområdet, med t. ex. reglerad täckdikning. I undantagsfall kan kalk spridas
direkt i vattendraget. Principen är att undvika en sänkning av grundvattennivån, samt
att minska erosionen och urlakningen av ämnen från markerna längs ån.
Undersökningar av olika åtgärders effekt på försurningen har visat bl. a. att
försurningsreaktionerna sker snabbare i marker med täckdiken än i marker med öppna
diken. Reglerad vattennivå i täckdikena är därför att rekommendera. Grundvattennivån
i täckdikena borde dessutom bevakas noggrannare än hittills och mera vatten pumpas
in i systemet under sommartorka.
Den finska industrins utsläpp av aluminium, nickel, mangan, kobolt och kadmium har
sedan 1990-talet varit endast en bråkdel av den mängd som sköljs ut från sura
sulfatjordar i Österbotten. Trots att man i Finland varit medveten om problemen med de
sura sulfatjordarna sedan 1970-talet har inga effektiva metoder eller åtgärder vidtagits.
Det är av vikt att ytterligare utveckla nya metoder och testa befintliga metoders effekt
på belastningen från sura sulfatjordar.

Genomförande
De lagstadgade vattenskyddsåtgärderna bidrar till att minska en stor del av
näringsbelastningen på Närpes å. Åtgärderna torde vara tillräckliga inom kommunala
avloppsreningsverk, torvtäkt, boskapsskötsel, pälsfarmning och glesbebyggelse,
förutsatt att kraven följs. Bedömningen gäller möjligheterna att uppnå ett gott ekologiskt
tillstånd i Kyro älv, som har en likartad belastningsstruktur som Närpes å.
Kompletterande åtgärder bör vidtas främst inom jordbruk och skogsbruk.
Kompletterande åtgärder som befrämjas genom ekonomiskt stöd är bl.a. jordbrukets
miljöstöd och åtgärder inom lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1996/1094).
Också via TE-centralens investeringsstöd befrämjas vattenvården. Dessutom finns
statliga stöd för effektiverande av avloppsrening i glesbygden.
Utbildning och rådgivning är viktigt för att öka vattenskyddet längs Närpes å. Det
finns en hel del information att tillgå om de olika vattenskyddsåtgärderna från
miljöcentralen, TE-centralen och de olika näringarnas organisationer. Kommunernas
miljö-, hälso-, eller byggnadsavdelningar ger också råd och information, likaså
vattenskyddsföreningen. Med hjälp av modellområden och pilotprojekt är det lättare att
få igång vattenskyddsåtgärderna. Dessa ger en konkret bild av vad olika åtgärder
innebär. Vid anläggande och skötsel av exempelvis skyddszoner eller våtmarker kan
markägaren samarbeta med andra markägare, föreningar eller andra organisationer.
Översiktsplaner för de enskilda problemområdena rekommenderas eftersom
planerna bidrar till att föra vattenskyddsverksamheten framåt. En helhetsplan för
jordbruket, med målsättningar och metoder preciserade, rekommenderas. En skild
vattenskyddsplan kunde uppgöras för sura sulfatjordar.
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Åtgärder för att minska försurningen i Närpes å
Förslag

Beskrivning

Allmän åtgärd på
sura marker

Effekter av torrläggningar är långvariga och tidigare torrlagda
områden kan ändras om till våtmarker och därigenom minska
försurningen.

Åtgärder på åkern

Urlakningen av sura ämnen kan minskas med hjälp av
skyddszoner, reglerad täckdikning eller våtmarker. Det är möjligt
att få jordbrukets miljöspecialstöd för dessa åtgärder (se vidare
kap. 4.1.3 i planen).

Åtgärder i skogsoch torvmark

q
q
q

Åtgärder vid dikning

q
q

q
q

Ytterligare åtgärder
vid dikning

q
q

ändrade markbearbetningsmetoder
dammar
restaurering av rensade bäckar
genom att undvika djupplöjning och ökning av
dräneringsdjupet minskar utlakningen av ämnen
genom att terrassera dikena med små dammar eller
anordningar som reglerar utflödet, kan man reglera
dikenas vattennivåer och därmed minska dräneringsdjupet
under torrare perioder
åtminstone tillfälliga dammar borde installeras i samband
med dikesrensningar
samla upp urlakade ämnen i slamgropar
genom att dela upp dikningsarbetena i flera skeden kan
försurningsbelastningen minskas
rensningsmassorna kan neutraliseras med den kalkmängd
som motsvarar neutraliseringsbehovet

Kalkfilterdiken

Kalkfilterdiken är en lämplig åtgärd där jordarten det medger. På
Närpes ås avrinningsområdet beviljas ännu inte miljöspecialstöd
för denna åtgärd, men påtryckningar har gjorts för att få med
Närpes å i stödperioden som börjar år 2007.

Kalkning

Kalkning av odlingsmarker kan i någon mån höja ytavrinningens
pH-värde, men den kan inte effektivt motverka markbunden
försurning eftersom urlakningen sker i djupare markskikt. Sura
muddermassor kan också kalkas.

Vattendragskalkning Vid vattendragskalkning bör kalkstensmjöl användas eftersom
bränd kalk eller släckt kalk svåra att hantera och därmed
olämpliga. Kalkprodukter som innehåller mycket fosfor ska inte
heller användas, eftersom det i sig belastar vattendraget.
Nya metoder

Ny effektiva metoder bör utvecklas. Även odling av energigrödor,
som t.ex. rörflen som trivs i fuktigare marker, kunde utredas.

Plan för utveckling av fisk- och kräftbeståndet
Åtgärdsförslag
Livskraftiga fisk- och kräftbestånd har förutom en ekologisk betydelse också positiv
inverkan på rekreationsmöjligheter och turism. För att få livskraftiga fisk- och
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kräftbestånd i Närpes å, krävs i första hand bättre vattenkvalitet. Trots att miljöer
lämpliga för laxfiskar och kräftor förekommer i delar av ån, är det försurningen som
huvudsakligen begränsar fiskens och kräftornas överlevnad. Vattenkvaliteten är tidvis
bättre i huvudfårans övre lopp och i Lillån som mynnar ut i huvudfåran i Övermark. I
dessa områden är möjligheterna att få livskraftiga fisk- och kräftbestånd störst.
Bortskaffande av vandringshinder och restaurering av rensade forsar bör genomföras i
Närpes ås huvudfåra och Lillån (bilaga 2 i planen).

Sammanfattning av fiskens krav på sin livsmiljö och åtgärder för att
förbättra fiskens levnadsförhållanden i Närpes å
Fiskens livsmiljö
Vatten och bottensediment fritt
från gifter och föroreningar

Tillräcklig halt av syre i vattnet
Intakta lek- och uppväxtområden
på grunda bottnar, i vattendragen
och i havet
Intakta vandringsleder för att
kunna flytta sig fritt mellan
födosöksområden,
övervintringsplatser och
lekområden

Åtgärder i Närpes å och dess
avrinningsområde
· minska belastning från sura
sulfatjordar
· minska belastning av
näringsämnen och fast
substans
· minska belastning av
näringsämnen och fast
substans
· restaurera forsar och lek- och
uppväxtområden
·
·

avlägsna vandringshinder
följa upp fiskvägens funktion

Aktuella områden
hela
avrinningsområdet

hela
avrinningsområdet
främst Lillån, men
även huvudfåran
· Peltokoski damm
· fiskvägen i
Västerfjärden
· övriga
vandringshinder i
huvudfåran

Genomförande
De föreslagna åtgärderna är relativt små och har få negativa effekter om de utförs på
rätt sätt och vid rätt tidpunkt. I allmänhet startas dylika projekt av vattenmyndighet, eller
av fiskeområdet, lokala invånare eller föreningar. Det är bra att i ett tidigt skede göra
upp en projektplan och förhandla om ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter
och lokala intressegrupper. Vid samtliga åtgärder bör en arbetsbeskrivning/plan göras
och området dokumenteras före och efter åtgärden. Åtgärdens resultat bör följas upp
under en tillräckligt lång tid.
Åtgärder kräver alltid markägarens tillstånd och tillstånd från miljömyndighet.
Åtgärder som förändrar vattennivån i fåran kräver tillstånd av miljötillståndsverket.
Dessutom det kan vara bra att informera om åtgärden på orten. Råvattenanvändningen
i växthus kan exempelvis störas i samband med åtgärden.
En helhetsplan för utvecklingen av fisk- och kräftbeståndet i Närpes å
rekommenderas. I helhetsplanen kunde åtgärderna och ansvarsfördelningen ytterligare
preciseras. Många av arbetena kan göras som talkoarbete. Finansiering kan sökas via
miljöcentralen och TE-centralen.

Åtgärdsprogram för Närpes ås vattendragsområde /29.11.2009

114

Rekreationsplan
Åtgärdsförslag
Det finns många vackra miljöer längs Närpes å, som kunde utnyttjas för rekreation i
betydligt högre grad än hittills. Natursköna områden finns bl.a. vid forsarna, där en ridå
av träd ramar in ån. Andra vackra platser är de mindre fårorna med trädgrenar som
bildar lummiga valv, t.ex. Stenån, Silkesån och Djupån i Böle. Kulturhistoriskt värdefulla
områden kan kombineras med ålandskapet i byacentra. Ålandskapet förändras under
årets lopp; på våren är vattenståndet högt men på sommaren kan vattenytan befinna
sig djupt ner i åfåran. Det ökade fiskbeståndet i Närpes å skapar behov av fiske- och
rastplatser längs ån.
Många områden är redan nu lämpliga för rekreation medan andra kräver en del
åtgärder. De föreslagna rekreationsmöjligheterna och åtgärderna som presenteras
nedan gäller både samfälld och privat mark, och markägarens tillstånd krävs alltid vid
ingrepp och åtgärder. Det är oftast skifteslagen som ansvarar för den samfällda
marken. Mindre åavsnitt, som t. ex. forsar, kan vara privatägda. Ägoförhållandena
gäller ner till medelvattenståndet i ån.
Trots dålig vattenkvalitet och svagt fiskbestånd, finns det faktorer som höjer åns
rekreationsvärde. Det öppna odlingslandskapet som finns längs ån är mycket värdefullt
och värt att bevara. I närheten av ån finns kulturhistoriskt värdefulla objekt som
kyrkorna i Närpes, Övermark och Pörtom, Backfors kvarn, Österåkersfors kvarn osv.
Adolf Fredriks postväg och Österlandsvägen löper längs ån och gör, tillsammans med
broarna, ån mera tillgänglig. Miljön kring ån ger fina naturupplevelser och forsarna
skapar mångformiga miljöer med större artrikedom. Närpes å har redan nu ett
rekreationsvärde som med små medel kunde utnyttjas bättre. I detta kapitel
presenteras åtgärdsförslag. Åtgärderna presenteras noggrannare i planen.
Förverkligandet av åtgärderna kunde ske i samarbete mellan markägarna och olika
föreningar.

'
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Sammanfattning av åtgärdsförslagen för att öka rekreationsmöjligheterna
längs Närpes å
Mål

Åtgärder

Aktuella områden

Ökad tillgänglighet till ån

promenadstigar
spångar och gångbroar
röjning
skyddszoner

byacentrum längs ån
Lillån

Ökad rekreationsanvändning

rastplatser
fiskeplatser
simplatser

byacentrum längs ån

Landskapsskötsel

röjning
skyddszoner
våtmarker
bete och slåtter
plantering av träd och
buskar
restaurering av
kulturhistoriska byggnader

byacentrum längs ån
jordbruksområden längs ån

Ökad användning av kanotoch båtleder

marknadsföring
rastplatser
uthyrning
båtbryggor
platser att sänka ner båten

hela ån
det nedre loppet och kortare
sträckor i huvudfåran
biflöden i Jurvaområdet

Att röra sig längs ån
Det är ofta i byarnas centrumområde som det finns en önskan om att öka
tillgängligheten till ån. Fler enhetliga sträckor med skyddszoner längs ån skulle göra ån
mer tillgänglig och stränderna enklare att hålla öppna, eftersom ån kantas till största
delen av åkermark. Ofta räcker det med att en stig trampas upp längs ån, men i vissa
fall kanske man vill göra en mer hållbar promenadrutt. Små spångar över diken och
små gångbroar över ån förbättrar rekreationsmöjligheterna.
Enligt allemansrätten får man i allmänhet röra sig fritt till fots, med cykel, skidor eller häst så länge
områdena inte tar skada. Sommartid måste man gå runt åkrarna längs vägar eller dikesrenar, men
på vintern kan man åka skidor tvärs över åkrar och fält. Det är förbjudet att använda andras
gårdsplaner som färdväg. På privata vägar är det tillåtet att röra sig till fots, på cykel eller till häst.
Man får också använda motorfordon på privata vägar, om det inte finns något trafikmärke som
förbjuder detta. För att få köra snöskoter i terräng skall man ha markägarens tillstånd.
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Vacker natur och behov av ökad tillgänglighet finns bl.a. i följande områden:
Finby-Fjärden
Allmänningsfors-Gammelbron
Garveriet - Häggnäsbron
Yttermark centrum
Övermark centrum
Lillån i Övermark
Räfsbäckforsen-Källmossforsen
Pörtom centrum

Landskapsskötsel
För att förbättra landskapsbilden kan en del av vegetationen längs ån avlägsnas. Detta
bör dock ske på några få utvalda områden företrädesvis i bebyggda områden.
Strandvegetationen har betydelse för åkerlandskapet men ger även skugga och skydd
åt fiskar och andra djur i anknytning till ån, bl. a. utter. Vegetationen förhindrar erosion
av stränderna och minskar belastningen från land. Lummiga träd och buskar med rikt
fågelliv ger dessutom stämning och trivsel längs ån.
Ett alternativ är att lämna en tunn ridå av gråal längs ån i bebyggda områden, medan
en liten utkiksplats är mera lämplig i obebyggda, åkerdominerade områden.

Kanot- och båtleder
Hela huvudfåran är farbar med kanot men bästa avsnittet finns mellan Närvijoki och
Övermark. Här är ån rik på forsar och vacker natur. Forsarna är små och kanotfärden
förlöper riskfritt om sunt förnuft tillämpas. Också i påfyllnadskanalerna i Jurvaområdet
kan man färdas med kanot. Kanotuthyrning finns redan nu vid Allmänningsfors, men
fler uthyrningsställen kunde finnas.
Man kan även färdas med båt på flera avsnitt längs ån. Forsar och dammar
begränsar dock båtfärden. Sträckan Västerfjärden-Nybro lämpar sig väl för en båtled.
Från havet kan man passera slussen och fortsätta färden upp till Nybro.
Lämpliga båtleder är följande:
Mynningen - Nybron
Urmålsforsen - Åbron
Byforsen - Stenforsen
Pörtom centrum - söderut
kanalen i Jurvanjärviområdet

Namnskyltar på broarna som man passerar
under båtfärden eller kanotturen vore
trevligt och gör det lättare att orientera sig.

Det finns behov av båtbryggor eller platser där man kan sänka ner en båt åtminstone
i:
Näsby centrum (t. ex. Vassbro eller nedanför Nybro)
Yttermark centrum (t. ex. vid Åbron)
Övermark centrum (t. ex. vid Byforsen)
Jurvanjärviområdet
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Fiske- och rastplatser
I Närpes å kan man meta och pilka eftersom de är avgiftsfria allmänna fiskerätter för
vilka det i regel inte behövs tillstånd. Övrigt fiske enligt texten i rutan.
Vattenområdesägarna är Närpes-Kaskö fiskeområde, och skifteslagen. I närheten av
fiskeplatserna kunde man även ordna med plats för lägereld och bänkar.
Lämpliga fiskeplatser finns t.ex. vid:
Närpes järnvägsbro (S = samfällt)
Gammelbron (S)
Byforsen (S, P = privat)
Gangurforsen (S, P)
Jänkynkoski (K = kommunens)
Akvedukten (P)
Riihikoski (K)
Platser som kunde utvecklas till rastplatser
eller sevärdheter:
ovan nämnda platser
Böle båtplats (S)
Nybron (P)
Backfors (P)
Allmänningsfors (P, camping finns)
Åbron (P)
Räfsbäckforsen (P)
Erklasforsen (S)
Peltokoski (P)
Dammluckorna nedanför Jurvanjärvi (P)
En del av dessa platser är svåra att nå via land och fungerar bättre som rastplatser
under båt- eller kanotfärden, t ex. Gammelstuforsen, kvarnplats i Pörtom, Pörtforsen
och Bruksforsen.
Välfungerande och hållbara rastplatser kan se ut på olika sätt. Det är bra att placera
rastplatser med grilltak på platser dit man lätt kommer med ved. Tillgång till ved har
visat sig minska risken för skadegörelse på bänkar och bord. Tillämpa principen att det
man orkar bära med sig dit orkar man också bära bort därifrån. Infotavlor med klar och
rolig text klarar sig bättre från skadegörelse.
Enligt allemansrätten får man slå sig ner och vila ett slag, ta sig en simtur, solbada en stund
och tillfälligt slå läger över ett veckoslut eller liknande där som man också annars får röra sig
fritt. Men det är förbjudet att skada naturen eller störa dem som äger eller innehar marken.
Nedskräpning är förbjudet enligt avfallslagen. Som skräp betecknas alla slags föremål som
man lämnar efter sig i naturen. I nedskräpning inräknas också utsläpp eller tömning av vätska
i mark eller vatten. Förbudet mot nedskräpning gäller alla områden, vare sig de är allmänna
eller privatägda. Den som skräpar ner är också skyldig att snygga upp efter sig.
Utan tvingande skäl har man inte rätt att göra upp eld på mark som tillhör någon annan. För
friluftskök, värmare eller lampor eller andra markisolerade apparater krävs inget tillstånd,
eftersom elden då inte anses som öppen eld. Om det föreligger uppenbar risk för skogsbrand,
får man inte göra upp eld i skogen eller nära skog, även om man har markägarens tillstånd.
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Restaurering av kulturhistoriska byggnader
Många av de gamla kvarnarna och sågarna som finns längs ån är i dåligt skick. De
förfallna byggnaderna utgör en fara och kan även skada vattenmiljön. Samtidigt är de
värdefulla inte bara kulturhistoriskt sett, utan även med tanke på näringshistoria,
landskapet, turismen och rekreationsanvändningen. Detta innebär att det inte bara är
ägaren som har nytta av att byggnaderna blir restaurerade. Den regionala
miljöcentralen ger understöd för vård av byggnadsarvet. Anslaget för vård av
byggnadsarvet i stadsbudgeten används till betalning av understöd för vård och
iståndsättning av byggd miljö som ingår i viktiga landskapsområden.

Planering och genomförande
Den biologiska mångfalden, biodiversiteten, är grunden för allt liv. Därför är det viktigt
att bedöma varje åtgärds inverkan på miljön och de arter som ingår däri. Åtgärderna
ska genomföras med så liten påverkan på miljön som möjligt. Åtgärder med betydande
negativa effekter på miljön bör ej genomföras. Det är viktigt att bibehålla områdets
struktur och speciellt beakta ekologiskt viktiga arter.
En skötsel- och användningsplan är ett behändigt verktyg vid grundandet av
promenadrutter, rastplatser mm. Den ger en bra överblick över projektet och kan
användas både vid eventuella bidrags- och tillståndsansökningar. I planen kan man ta
upp syftet med projektet, vilka värdefulla miljöer som ingår, speciella mål, hur området
ska skötas och hur ofta, vem som ansvarar för vad, tillsammans med andra behövliga
uppgifter. Muséer, sevärdheter och övernattningsställen kan inkluderas i planen och
man får på detta sätt en större helhet.
I många fall krävs tillstånd av markägaren innan åtgärder inleds och det har visat sig
att projekten har större chans att lyckas ju tidigare alla berörda tas med i planeringen.
På internet har Suomen latu (www.suomenlatu.fi/poluistareiteiksi/) färdiga mallar för
användningsrättsavtal med markägaren. Utöver tillstånd från markägaren kan vissa
åtgärder kräva tillstånd av myndigheter. Kommunens byggnadsavdelning, miljö- och
hälsoavdelning och brandskyddsmyndigheterna är lämpliga att kontakta i diverse
ärenden.
Finansiering kan sökas till exempel via Österbottens TE-central, Västra Finlands
miljöcentral och kommunen. TE-centralen och miljöcentralen beviljar bidrag från EU.

Sammanfattning
Närpes å är en stor, naturligt humusrik å som rinner genom Jurva och Närpes. I det
övre loppet finns två sjöar och i mynningsområdet finns en invallad havsvik. På
avrinningsområdet, som domineras av åkrar och skog, finns flera värdefulla
myrskyddsområden, lundskyddsområden och kulturhistoriska platser. Tidigare idkades
yrkesfiske i ån och den torrlagda sjön Jurvanjärvi var en av de fiskrikaste i regionen.
Kräftfiske förekom både i huvudfåran och i biflödet Lillån. Tillståndet i ån har försämrats
av omfattande torrläggningar, markbunden försurning, diffus belastning, avloppsvatten,
nedfall, vattenståndsreglering och vattenbyggande. Avloppsvatten och torrläggningar
var troligtvis tidigare de största belastningskällorna, men nu beräknas åkerbruket
utgöra den största belastningskällan. Också vattenbyggandet har påverkat åns tillstånd
betydligt.
Det ekologiska tillståndet i Närpes å är kraftigt försämrat. Fiskbeståndet är relativt
litet och artfattigt. Vattenvegetationen består av tre dominerande arter, men ett knappt
tjugotal arter förekommer. Också vattnets kemiska kvalitet är försämrad med höga
halter av näringsämnen och syreförbrukande ämnen. Tidvis är vattnet mycket surt och
innehåller höga metallhalter.
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En försämring av det ekologiska tillståndet i Närpes å bör förebyggas och ett gott
tillstånd bör uppnås. För att uppnå gott ekologiskt tillstånd i ån krävs i första hand
förbättrad kemisk vattenkvalitet, men även förbättrade hydromorfologiska egenskaper.
Genom olika vattenskyddsåtgärder kan urlakningen av näringsämnen och försurande
ämnen från åkermark och andra utsläppskällor minskas, och därigenom förbättras
vattnets kemiska tillstånd. Avlägsnande av vandringshinder och restaurering av
rensade åsträckor förbättrar det fysiska tillståndet i ån. Det är också viktigt med fortsatt
övervakning av förändringar i åns tillstånd.
Att helt undanröja människans påverkan på ån innebär bl.a. återställande av torrlagd
mark, avlägsnande av vattenkonstruktioner, restaurering av rensade sträckor och
avlägsnande av alla former av utsläpp. Vissa åtgärder är dock mer realistiska än andra,
eftersom både ekologiska och socioekonomiska följder bör beaktas. Genom gott
samarbete mellan myndigheter, näringsidkare och lokalbefolkning uppnås målet om
gott ekologiskt tillstånd i Närpes å. Den allmänna miljömedvetenheten och intresset för
Närpes å bör också befrämjas.
Samarbete är viktigt också med tanke på utvecklingen av rekreationsmöjligheterna
längs ån. Redan nu är Närpes å en värdefull naturresurs som både turister och
lokalbefolkningen kan njuta av. I ån finns utmärkta båt- och kanotleder som kantas av
vacker natur. De befintliga broarna ger en bra vy över ån och informationstavlor
berättar om åns unika historia. Rastplatser, röjning av vegetation, spångar, broar och
ökad företagsamhet kring ån kunde ytterligare öka rekreationsmöjligheterna. En vacker
och livskraftig å kombinerat med närbelägna, värdefulla områden skapar en
betydelsefull helhet.
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Sammanfattning av utvecklingsåtgärderna som föreslås för Närpes å
Mål

Åtgärder

Ansvar/samarbete

Förbättra vattenkvaliteten
i Närpes å; minska
närsaltsbelastningen och
försurningen

Effektiverat vattenskydd inom
bl.a. lantbruk, skogsbruk och
glesbebyggelse; information
och planeringshjälp

Kommunen och befolkningen
- markägare och odlare
- Västra Finlands miljöcentral
- TE-centralen
- producentförbund
- Närpes Vatten Ab
- Österbottens vattenskyddsförening
- projekt

Förbättra det fysiska
tillståndet i Närpes å

Restaureringar och
bortskaffande av
vandringshinder;
planeringshjälp

- Närpes-Kaskö fiskeområde
- markägare och skifteslag
- kommunen
- Västra Finlands miljöcentral
- TE-centralen
- projekt

Utveckla ålandskapet

- grundande av skyddszoner,
vårdbiotoper och våtmarker
- skötsel av strandområdena
- bibehålla det öppna
landskapet
- planeringshjälp och
information

- markägare och skifteslag
- föreningar
- kommunen
- Västra Finlands miljöcentral
- TE-centralen
- projekt

Öka rekreationen i
anknytning till ån

- förverkliga promenadrutter
- skapa rastplatser
- marknadsföring av kanotoch båtleder
- öka företagsamheten

- föreningar och skifteslag
- kommunen
- TE-centralen

Höja åns värde och
miljömedvetenheten
bland befolkningen

- information och skolning
- evenemang och guidade
turer längs ån
- ta med ån i skolors och
daghems miljöfostran

- kommunen
- föreningar
- skolor och daghem
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Utvecklingsplanen är en del av projektet "Rekreations- och
utvecklingsplan för Närpes å", som har finansierats av EU:s
regionala utvecklingsfond, Oy Metsä-Botnia Ab och Västra Finlands
miljöcentral. Projektet täcker officiellt endast avrinningsområdet som
finns inom Närpes stads gränser, men även området i Jurva har
beaktats.
Följande personer har ingått i styrgruppen för projektet
"Rekreations- och utvecklingsplan för Närpes å": Gustav Lawast (MB), ordförande, Johan Silvfersten/Bo-Erik Liljedal (Närpes stad), Yrjö
Marttila (Jurva kommun), Jakob Kjellman/Charlotte Haldin/Ville
Salonen (TE-centralen), Jörgen Hellman/Johan Silvfersten (NärpesKaskö fiskeområde), Karl-Henrik Langels (Kustens skogscentral),
Eeva-Kaarina Aaltonen (Österbottens vattenskyddsförening r.f.),
Martin
Westerberg/Bengt
Eklund
(Österbottens
svenska
producentförbund r.f.)., Karl-Erik Storberg (Västra Finlands
miljöcentral), Stefan Nyman (Västra Finlands miljöcentral), EvaStina Skinnars/Lasse Känsälä (Västra Finlands miljöcentral), Anna
Bonde (Västra Finlands miljöcentral).

Projektets Internetsidor
www.narpesriver.fi
www.miljo.fi/lsu/projektetnarpesa

Projektkoordinator
Anna Bonde
e-post: anna.bonde@ymparisto.fi
tfn. 040-7226476 eller 020-4905473
Västra Finlands miljöcentral
Skolhusgatan 19
PB 262, 65101 Vasa
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Beskrivning av tilläggsåtgärderna

Gles- och fritidsbebyggelse

Sektor

Åtgärd
Torrtoaletter och filtrering av
gråvattnet
Anslutning till
avloppsnätverket

Fastighetsvisa eller byavisa
reningsverk

Samhällenas
avloppsvatten

Sanering av
avloppsnätverket

Överföringsledningar
Betydande effektivering av
kvävereduktionen
Tegdikesstrukturer

Torvtäkt

Sedimenteringsbassänger

Översilningsområden

Kemisk behandling

Flödesreglering
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Bilaga 2
Förklaring och definition av åtgärden
Med åtgärden avses komposterande- eller torrtoaletter i
kombination med behandling av gråvattnet (bastu- och
köksvattnet) på lämpligt sätt, t.ex. genom markfiltrering.
Åtgärden berör främst fritidsbebyggelse.
Med åtgärden avses både anslutande av fastigheter i
närheten av befintligt avloppsnätverk och utvidgande
av nätverket till nya områden som sedan ansluts.
Åtgärdsrekommendationerna är baserade på
kommunernas utvecklingsplaner för vattentjänsterna.
Avloppsvattenfrågan kan för fast bosättning utanför
avloppsnätverksområdet lösas med t.ex slutna tankar,
små reningsverk fastighetsvist eller gemensamt för
några fastigheter. Lösningarna bör uppfylla den
kravnivå som fastsällts i förordningen om behandlingen
av hushållsavloppsvatten (542/2003).
Med åtgärden avses reparation av gamla läckande och
underdimensionerade avloppsnätverk. Genom
saneringen strävar man till att minska på krissituationer
förorsakade överflöden och dagvatten.
Genom byggande av överföringsledningar kan
bosättningskoncentrationer som nu ligger utanför
avloppsnätverket anslutas till nätverket och
behandlingen av avloppsvattnet kan koncentreras till
större effektivare avloppsreningsverk.
Åtgärden fastslås i miljötillståndvillkoren.
Med tegdikesstrukturer inom torvtäkten avses
tegdikenas slamfördjupningar (slamfickor) och
slamspärrar (vändtegsrör försedda med
flödesreglerande silar).
Med sedimenteringsbassänger inom torvtäkten avses
en bassäng som grävts i närheten av torvtäktsområdet
och till vilken dräneringsvattnet leds. Vattnet rinner till
bassängen med hjälp av tyngdkraften och
tömningsstrukturerna är byggda så att flödet från
störtregn och snösmältning kan hållas kvar i
dikessystemet.
Översilningsområden inom torvtäkten betyder att
dräneringsvattnet från torvtäktsområdet leds till ett
myrområde i naturligt tillstånd. Vattnet flödar sedan
genom översilningsområdet och renas genom
fysikaliska, kemiska och biologiska processer.
Kemisk behandling inom torvtäkt betyder att
dräneringsvattnet renas med hjälp av kemikalier som
tillsätts i vattnet. Som utfällningskemikalie används ferrieller ferrokloridsulfat. För att få till stånd optimalt pH för
utfällningen används kalk eller lut.
Med flödesreglering inom torvtäkt avses begränsandet
av stora flödestoppar med hjälp av rördammar i t.ex.
tegdiken eller samlingsdiken.

Pälsproduktion

Åtgärdsprogram för Närpes ås vattendragsområde /29.11.2009

Täta underlag och hallar

Effektiverad behandling av
avloppsvattnet
Optimerad gödsling

Växttäcke vintertid och
reducerad bearbetning av
stubben

Jordbruk

Skyddszoner vid åkrarna

Våtmarker vid åkrar
Sedimenteringsbassänger
vid åkrar
Minskad gödselanvändning
och nonfood-odling
Ändring av åkrarnas
användningssätt
Planering av skyddszoner
och annat
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Med åtgärden avses byggande av skugghus med täta
underlag eller hallar, både i samband med nya
pälsfarmer och vid sanering av gamla. Täta underlag
och hallar främjar kontrollen av avloppsvattnet och
förhindrar bl.a. att grundvattnet förorenas.
Med åtgärden avses att behandlingen av avloppsvatten
och spillning från skugghusfälten effektiveras, t.ex. med
kemisk behandling.
Med optimerad gödsling avses att gödslingen anpassas
till odlingsväxtens växtbehov. Vid optimerad gödsling
bör det göras en näringsämnesanalys av jordmånen på
åkrarna minst vart tredje år.
Med växttäcke vintertid avses bl.a. vallodling, odling av
höstsäd, reducerad bearbetning av stubben, dvs.
bearbetning som utförs med enkel körning med
kultivator, tallriksharv, fjäderspinnharv, spadrullharv eller
miniplog.
Med skyddszon avses, ett i genomsnitt minst 15 m brett
skött område som anläggs på en åker längs ett
utfallsdike eller vattendrag täckt med flerårig växtlighet
och som inte gödslas eller behandlas med
växtskyddsmedel.
Med våtmarker avses befintlig våtmark eller våtmark
som byggs enligt en särskild plan. Våtmark vid åker kan
anläggas på områden där åkrar utgör över 20 % av ett
vattendrags eller utfallsdikes avrinningsområde.
Med sedimenteringsbassänger avses befintlig bassäng
eller bassäng som anläggs i enlighet med skild plan och
med vilken man kan ta tillvara fast partiklar.
Med nonfood-produktion avses odling av rörflen eller
andra energi- och fibergrödor.
Med ändring av åkrarnas användningssätt avses att
åkrar tas ur odling och används för t.ex. skogsbruk i
stället.
Med åtgärden avses omfattande planering av
vattenskyddsåtgärder inom jordbruket. Planeringen är
till karaktären översiktsplanering.
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Lättare
markbearbetningsmetoder
Skyddszoner

Skogsbruk

Översilning

Sedimenteringsbassänger

Bottendammar

Våtmarker

Strukturer i och reglering av
vattendragen

Förbättring av fiskarnas
rörelsefrihet eller eliminering
av vandringshinder
Utvecklandet av
regleringspraxis

Habitatrestaureringar
Andra ekologiska
restaureringar och
återställningar av vattendrag
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Med lättare bearbetningsmetoder avses t.ex.
fläckupptagning och harvning av skogsmarken.
Med skyddszoner avses att strandskogen längs
vattendrag och bäckar lämnas i naturtillstånd.
Minimirekommendation för bredden på zonen är höjden
på zonens trädbestånd. Zonens trädbestånd besparas
från åtgärder.
Med översilning avses att dräneringsvattnet kontrollerat
leds till ett svagt lutande område täckt med växtlighet.
Översilningsområdet bör till ytan vara 1-2 % av
avrinningsområdets yta och lutningen under 1 %.
Med sedimenteringsbassäng avses en bassäng som
grävts för att fasta partiklar skall sedimenteras och där
vattnets strömningshastighet är högst 1-2 cm i
sekunden och där genomströmningstiden är minst en
timme.
Med bottendammar avses dammar som inom
skogsbruket byggs i stamdiken eller bäckar för att
minska strömningshastigheten och erosionen. Med
åtgärden förbättras också skogarnas förmåga att
uppehålla vatten, utjämna flödesvariationer och
tillfällena med skadligt låg vattenföring blir färre.
Behovet av bottendammar är speciellt stort på
erosionskänsliga områden.
Med våtmarker avses områden som åtminstone vid
riklig vattenföring ligger under vatten och som även vid
torra perioder hålls våta eller fuktiga.
Med åtgärden avses objektanpassade åtgärder som
förbättrar rörelsefriheten för fisk. Det kan t.ex. vara fråga
om fiskvägar, förbigångsfåror eller konstgjorda forsar.
Med åtgärden avses utvecklande av regleringspraxis,
så att behoven för olika användningsformer samordnas
och minsta möjliga skada på vattendragets ekologiska
status förorsakas. Samtidigt anpassas regleringspraxis
till de förändringar som förorsakas av
klimatförändringen.
Med åtgärden avses att mångformigheten i rinnande
vattendrag utökas, t.ex. genom återställandet av
rensade åar.
Med åtgärden avses ökande av mångformigheten i
vattendrag vilka, som en följd av mänsklig verksamhet
är enformiga. Som exempel kan nämnas restaurering av
strandzonerna i konstgjorda sjöar.
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Resturering av sjöar

Syresättning av djuphöljor
Effektivt fiske av mindre värd
fisk
Höjning av vattenståndet
Muddring av vattendraget
Rensning av
vattenvegetationen
Kalkning av vattendrag
Kalkfilterdiken

Jordmånens surhet

Reglerad täckdikning

Justering av dräneringen

Höjning av vattenståndet på
torrlagd mark
Ändring av åkrarnas
användningssätt
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Med åtgärden avses höjandet av syrehalten i
underskiktet med en metod som är lämplig för sjön i
fråga. Åtgärden minskar risken för fiskdöd vintertid.
Med åtgärden avses att mindre värd fisk effektivt
avlägsnas med målsättningen att minska mängden
näringsämnen.
Med åtgärden avses en ökning av vattendjupet i
vattendrag. Åtgärden kan vara motiverad i sjöar, vilkas
vattenstånd tidigare har sänkts.
Med åtgärden avses att man avlägsnar bottensediment
eller annat jordmaterial som ansamlats på vattendragets
botten.
Med åtgärden avses, att man avlägsnar
vattenvegetation som kraftigt ökat på grund av
eutrofiering. Målsättningen med åtgärden är ofta
förbättrandet av rekreationsanvändningen.
Med kalkning av vattendrag avses tillsättande av
neutraliserande ämnen i vattnet då vattnets pH-värde
sjunker skadligt lågt.
Med kalkfilterdikning avses täckdikning där det läggs
kalk i täckdiket för att höja dräneringsvattnets pH-värde.
Med reglerad täckdikning avses täckdikning där
dräneringseffektiviteten kan regleras. Som
regleringsmekansim fungerar oftast en regleringsbrunn
som anläggs i stamdiket. Till reglerad täckdikning
räknas också reglerad bevattning och återvinning av
dräneringsvattnet.
Med justering av dräneringen avses att hålla
grundvattennivån så hög som möjligt på områden
dominerade av sulfatjordar. Åtgärden kan förverkligas
t.ex. med bottendammar eller reglerad täckdikning. På
åkrar kan man även få till stånd motsvarande effekt
genom att odla grödor som kräver grundare
dräneringsdjup.
Med höjning av vattenståndet på torrlagd mark avses
återbördandet av översvämningsområden, uttorkade
sjöar och andra svårodlade objekt till våtmark.
Med ändring av åkrarnas användnings sätt avses att
åkrar tas ur odling och används för t.ex. skogsbruk i
stället.
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Bilaga 3

Samarbetsgruppen för vattenvårdsförvaltningen på Västra Finlands miljöcentrals område
EDUSTAJA /
MEDLEM
Aaltonen, EevaKaarina
Alkkiomäki, Jari

VARAEDUSTAJA /
ERSÄTTARE

TAHO / ORGANISATION

Hagström, Michael

Pohjanmaan vesiensuojeluyhdistys ry.

Silpola, Jaakko

Turvetuottajien yhdistys

Pohjanmaan vesiensuojeluyhdistys
ry
Turveteollisuusliitto

Bertula, Ralf

Bergman, Tor

Hakala, Eero

Järviharju, Matti

Energiateollisuus r.y.
vesialueen omistajat / sisämaan
kalastusalueet

Oy Herrfors Ab
Keski-Pohjanmaan
kalatalouskeskus

Ähtävänjoen neuvottelukunta

Lappajärven kunta

Natur och Miljö r.f.

Natur och miljö

EDUSTAA / REPRESENTERAR

Heinonen, Vesa

Sundqvist-Pellinen,
Sonja
Paulin, Leif

Hällis, Kristian

Witting, Torbjörn

Suomen Satamaliitto

Pietarsaaren satamalaitos

Jokela, Veikko

Nevanperä, Jorma
Tunkkari, JukkaPekka

Etelä-Pohjanmaan T&E-keskus
Suomen Vapaa-ajankalastajien
keskusjärjestö ry

Kotola Jukka

Backman, Mathias

Lapuanjoen neuvottelukunta

Etelä-Pohjanmaan T&E-keskus
Suomen Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestö
Alavuden kaupunki/Kuortaneen
kunta

Laukkonen, Jari

Purola, Manu

MTK:n Länsi-Suomen ympäristö- ja
maapoliittinen valiokunta

MTK Etelä-Pohjanmaa

Paavola, Vesa

Perhonjoen neuvottelukunta

Vetelin kunta

Selander, Annikka
Syri, Heikki /
Tervola, Keijo
Mikkonen-Karikko,
Marja-Leena

Kustens skogscentral

Kustens skogscentral
Kannuksen kaupunki, Himangan ja
Lohtajan kunnat

Harju, Jaakko

Ojaharju, Juha

Mansikka-aho,
Anne-Maarit
Mattbäck, Peter
Miettinen, Hannu
Rämet, Jussi
Niemi, Pirjo

Lestijoen neuvottelukunta
Keski-Pohjanmaan liitto

Keski-Pohjanmaan liitto

Pohjanmaan liitto

Pohjanmaan liitto

Norrén, Frank

Smeds, Leif

Pohjanmaan T&E-keskus

Lillberg, Jutta

Andersson, Harry

Kyrönjoen neuvottelukunta

Rönn, Carina

Kaarto, Leif

Rannikon kalastusalueet

Pohjanmaan T&E keskus
Jalasjärven kunta/Kurikan
kaupunki
Österbottens Fiskarförbund rf

Saari, Kari
Rinta-Hoiska,
Seppo

Nykänen, Kai

Elinkeinoelämän keskusliitto

UPM-Kymmene Oyj

Lakso, Timo

Etelä-Pohjanmaan liitto

Etelä-Pohjanmaan liitto

Salmenoja, Jarkko

Kaksonen, Markku

Vesi- ja viemärilaitosyhdistys

Seppälä, Matti
Sevola, Pertti, pj /
ordf
Lindqvist, Hans-Erik

Kuusela, Markku

Juntunen, Jarmo

Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus
Länsi-Suomen ympäristökeskus /
Västra Finlands miljöcentral
Närpiönjoen yhteistyöelin

Starck, Lasse

Leskinen, Kari

Länsi-Suomen lääninhallitus

Länsi-Suomen lääninhallitus

Söderlund, Sven

Hapuanoja, Kaija

Tuovinen, Teemu

Lehtiö, Hannu

Uola, Jouko

Wikman, Ulrika

Isojoen ja Teuvanjoen neuvottelukunta
Suomen luonnonsuojeluliitto,
Pohjanmaan piiri
Pro Agria

Kristiinankaupunki
Suomen luonnonsuojeluliitto,
Pohjanmaan piiri
ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Uusimäki, Minna
Vasikkaniemi,
Pekka

Nyman, Stefan

Kalatalousviranomainen

Pohjanmaan T&E keskus

Lahikainen, Taina

Ähtärin reitin vesistöyhteistyö

Ähtärin kaupunki

Kärjä, Hannu

Finne, Leif

Suomen turkiseläinten kasvattajain liitto
ry.

Suomen Turkiseläinten
Kasvattattajain Liitto ry

Rautio, Liisa Maria

Seinäjoen kaupungin vesi- ja
viemärilaitos
Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus
LSU
Närpes stad
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ORDLISTA
Akvifer
Med akvifer avses en tillräckligt porös och genomsläpplig mark- eller
berggrundsbildning eller lager som tillåter antingen en betydande ström av
grundvatten eller uttag av betydande mängder grundvatten.
Ekologisk status
Med ekologisk status avses en beskrivning av läget i ytvatten genom dess
vattenorganismer. När statusen bedöms beaktas också vattnets kvalitet samt
dess hydrologiska och morfologiska egenskaper. Den ekologiska statusen
uttrycks genom en klassificering av vattnen i fem klasser.
Hydrologi
Vetenskapen om vattnets förekomst, egenskaper och kretslopp på jorden.
Kemisk status
Klassificering enligt de normer som uppgjorts för prioritetsämnen som grundar
sig på EU-lagstiftning. Kemisk status är god om ämnenas miljökvalitetsnormer
inte överskrids. Miljökvalitetsnormerna anges i huvudsak för koncentrationer av
ämnen uppmätt i vatten.
Hörande – samrådsförfarande
Med samråd avses en formbunden procedur där allmänheten och olika aktörer
kan yttra sig i ett ärende.
Tilläggsåtgärd
Åtgärd utöver nuvarande praxis som föreslås för att nå miljömålen. Åtgärden
kan vara ny till sin natur eller ett kvantitativt tillägg till åtgärder enligt nuvarande
praxis.
Klassificering
Vattnens status klassificeras på basis av de förändringar som mänskliga
aktiviteter har orsakat. Vattnen jämförs med motsvarande vatten i orört naturligt
tillstånd. Ytvattnen indelas utifrån den biologiska och kemiska statusen i fem
klasser: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig. Grundvattnen indelas
utifrån den kemiska och kvantitativa statusen i två klasser; god eller dålig.
Morfologi
I vattenvården menas med morfologi bottnens struktur och kvalitet i en sjö, älv
eller kustvattenformation, strandzonens kvalitet samt en sjös eller
kustvattenformations form eller en älvs djup.
Åtgärder enligt nuvarande praxis
Åtgärd som förbättrar vattnens status och som i någon vattenformation eller på
dess tillrinningsområde tillämpas eller fortgår årligen som obligatorisk.
Tillämpningen kan vara stödd av förordning eller av existerande avtal eller
finansieringssystem av permanent natur.
Kontrollerande övervakning
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Övervakning av vatten enligt beskrivning i vattenramdirektivet. Målet med
övervakningen är att ge en representativ bild om vattnens status. Med
kontrollerande övervakning insamlas information speciellt om vatten i
naturtillstånd eller vatten av särskild betydelse. Dessutom insamlas information
om långsiktiga effekter av mänsklig verksamhet, såsom klimatförändringen.
Grundläggande åtgärd
Grundläggande åtgärder är åtgärder eller styrmedel, som hör till vattenvården
och som baserar sig på bestämmelserna i vattenvårdsförordningens bilaga 6 a.
Också själva bestämmelserna kan anses vara grundläggande åtgärder.
Indelningen i grundläggande och kompletterande åtgärder används främst då
man rapporterar till EU.
Ytvatten
Med ytvatten avses vatten ovan jord såsom hav, sjöar, åar, älvar och bäckar.
Ytvattenförekomst
Med ytvattenförekomst avses en avgränsad och betydande del av ytvattnen,
såsom en sjö, en konstgjord vattenbassäng, en bäck, å, älv eller kanal, en del
av en bäck, å, älv eller kanal, ett vatten i övergångszon eller en
kustvattensträcka.
Grundvatten
Med grundvatten avses allt vatten som befinner sig i den vattenmättade zonen i
jorden och som står i direkt kontakt med berggrund eller jordmån.
Grundvattenförekomst
Med grundvattenförekomst avses en avgränsad volym grundvatten i en akvifer
eller flera akviferer.
Prioriterade ämnen
Ämnen som finns listade i vattenramdirektivets bilaga och som bedöms vara
särskilt skadliga för vattenmiljön.
Åtgärdsprogram
Förteckning över åtgärder som behövs för att målen för vattenvården skall
uppnås. Förteckningen bifogas förvaltningsplanen.
Operativ övervakning
Övervakning av vatten enligt beskrivning i vattenramdirektivet. Den operativa
övervakningens syfte är att övervaka förändringar i vattnen till följd av mänsklig
verksamhet samt åtgärdernas inverkan på vattnens status.
Typindelning
Indelning av älvar, insjöar eller kustvatten i olika typer enligt naturliga
egenskaper, såsom geografiska egenskaper, storlek, djup, tillrinningsområde
eller jordmånens beskaffenhet.
Kompletterande åtgärd
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Kompletterande åtgärder är de åtgärder som föreslås, utöver de grundläggande
åtgärderna, för att uppnå miljömålen. De kompletterande åtgärderna finns
listade i vattenvårdsförordningens bilaga 6 b.
Vattenvård
Med vattenvård menas planlagd verksamhet vars syfte är att upprätthålla eller
förbättra det kvalitativa och kvantitativa tillståndet i yt- och grundvatten och som
grundar sig på ramdirektivet för vattenpolitiken samt lagen om vattenvård.
Vattenförvaltningsområde
Med vattenförvaltningsområde menas ett område som omfattar ett eller flere
vattendragsområden samt tillhörande grund- och kustvatten.
Vattenförvaltningsområdet är definierat i statsrådets förordning (1303/2004)
som ett enhetligt verksamhetsområde för vattenvård.
Lagen om vattenvårdsförvaltningen
Vattenförvaltningslagen eller lagen om vattenvårdsförvaltningen (1299/2004) är
den viktigaste författningen enligt vilken vattenvården förverkligas i Finland.
Lagen stadgar om samarbetet mellan myndigheter, granskningen av faktorer
som påverkar vattnen, övervakningen, klassificeringen, vattenvårdsplaneringen
samt samrådet mellan olika organisationer och befolkningen på
vattenförvaltningsområdet.
Förvaltningsplan
En heltäckande översikt över vattnens status, vattenproblem och planerade
vårdåtgärder
Ramdirektivet för vattenpolitiken
Europaparlamentets och rådets direktiv (2000/60/EG) om upprättandet av en
ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område och som trädde i
kraft 22.12.2000. Direktivets målsättning är att skydda, förbättra och restaurera
vatten så, att deras status inte försämras och att statusen är åtminstone god i
hela EU år 2015. I Finland har direktivet verkställts i nationell lagstiftning varav
de viktigaste är lagen om vattenvårdsförvaltningen samt de förordningar som
grundar sig på lagen.
Vattendragsområde
Ett områden där nederbörden rinner till havet längs med en specifik älv eller ett
mynningsområde.
Ämnen som är skadliga för vattenmiljön
Ämnen som har utvalts nationellt enligt ramdirektivet för vatten, samt enligt
samma direktiv fastställda andra ämnen än farliga ämnen som kan orsaka
förorening av ytvattnet (se punkten Ämnen som är farliga för vattenmiljön).
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Ämnen som är farliga för vattenmiljön
Ämnen som är farliga för vattenmiljön är prioriterade farliga ämnen fastställda
enligt ramdirektivet för vatten samt sådana giftiga, långsamt nedbrytbara och
bioackumulerbara ämnen som avses i direktivet om förorening genom utsläpp
av vissa farliga ämnen i vattenmiljön.
Samarbetsgrupp
Samarbetsgruppen är en lagstadgad grupp (lagen om vattenvårdsförvaltningen
1299/2004) med företrädare för olika intressegrupper som är sammankallad av
den regionala miljöcentralen. Gruppen deltar i förberedandet av ärenden som
rör vattenvården i samråd med den regionala miljöcentralen.

Bilaga 5 Finansieringssystem och ansvar för genomförande av åtgärderna

