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1. Inledning
Natura 2000-området Vassorfjärden omfattar Kyro älvs mynning, Vassorfjärden, Österfjärden och Söderfjärden. Naturaområdet är 1536 hektar stort. Ungefär två tredjedelar av området hör till Korsholms kommun och en tredjedel till Vörå. Största delen, cirka 77 %, är vattenområden. Ungefär tre procent består av
blandskog och den återstående delen är strand- och myrväxtlighet.
Natura-området omges av bebyggelse och odlingsmarker. Området är översvämningskänsligt särskilt
på våren när det kan bildas isproppar i mynningsområdet. Som det älvmynningsområde det är påverkas
området inte bara av det som händer inom Natura-området utan också av åtgärder i hela det 4920 km2
stora huvudavrinningsområdet som är jordbruksdominerat och fattigt på sjöar. Därför är surhet och höga
halter av näringsämnen de faktorer som starkast påverkar vattenkvaliteten.
Området är utsatt för ett stort användningstryck från olika håll samtidigt som dess skyddsstatus förutsätter att naturvärdena inte får försämras. Avsikten med skötsel- och användningsplanen är att dra upp linjerna
för skötseln- och användningen så att naturvärdena samtidigt kan tryggas. Utmaningar bjuder det faktum att
Vassorfjärdens uppgift som deltaområde är att ta emot sediment och näringsämnen som älven för med sig
samtidigt som uppgrundningen och den rikliga växtligheten försämrar förutsättningarna för bland annat rekreationsanvändning av området och också i viss mån naturvärdena.
Planen har uppgjorts i form av en deltagande planeringsprocess (styrgruppen presenteras i kapitel 9).
Närings-, trafik- och miljöcentralen har haft det huvudsakliga planeringsansvaret. Jämsides med skötseloch användningsplaneringen har översiktsplaneringen av översvämningsskyddet i Kyro älvs delta pågått.
Arbetsgruppen för Kyro älvs delta och Vassorfjärden har fungerat som styrgrupp för båda planeringsprocesserna. Jakt och fiske, skötsel och rekreation har diskuterats på separata temamöten.
Fonden för Kyro älv har bidragit till genomförandet av naturkarteringar i projektet.
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2. Beskrivning av nuläget
2.1 Beskrivning av planeringsområdet
2.1.1 Allmän beskrivning
Kyro älv mynnar ut i en över tio kilometer lång havsvik som är genomgående grund eftersom älven för
med sig material som avlagras i mynningsområdet. Viken kännetecknas av vidsträckta bestånd av säv och
vass. Växtligheten förändras ständigt som följd av sedimenttillförseln och landhöjningen. Deltaområdet har
genomgått stora strukturella förändringar i mitten av 1900-talet när vikens innersta del torrlades till åkermark och riksväg 8 rätades ut, och sammanlagt cirka fyra kilometer av stranden har vallats in för torrläggning av åkermark längs Kyro älvs mynning och i Österfjärden. Invallningarna har medfört utsläpp av surt
vatten i fjärden, och problemen med vattenkvaliteten har gjort att dess stora betydelse som produktionsområde för fisk har minskat.
Området har införlivats i Natura 2000-nätverket med stöd av både fågeldirektivet och habitatdirektivet.
De viktigaste naturvärdena är fågelfaunan, som är mångsidig och riklig såväl under häckningstiden som under fåglarnas vår- och höstflyttning, samt det vidsträckta deltats naturtyper som livsmiljö för fågelfaunan och
yngelproduktionsområde för fisk.
Planeringsområdet omfattar Natura 2000-området Vassorfjärden (FI0800056). Området gränsar i söder
till riksväg 8, ”Riksåttan”, och sträcker sig norrut till Kockholmsstenen utanför Maxmo. Förutom vatten- och
våtmarksområden omfattar Naturaområdet några mindre holmar och smala strandskogar. De större holmarna Björnholmen, Sandören och Gubbholmen är i huvudsak utanför Natura 2000. Området omges mest
av skog och åker. Det finns ställvis tätt med sommarstugor längs stränderna och också fast bosättning. Bebyggelsen finns framförallt längs områdets östra strand, i Vassor och Maxmo byar. Området är ett viktigt
rekreationsområde för närområdets invånare.
Största delen av planeringsområdet, cirka 1422 hektar, hör till Programmet för skydd av fågelrika insjöar och havsvikar (Vassorfjärden-Österfjärden-Söderfjärden LVO100221). Området har internationell status som våtmarksområde genom att det sedan 2004 hör till Ramsar-konventionens (Konvention om våtmarker av internationell betydelse) förteckning över värdefulla våtmarker med samma avgränsning som Naturaområdet. Nästan hela området, 97,6 %, är skyddat (i juni 2018). Av det är 1435,54 hektar privat skyddsområde och 63,05 hektar statlig mark.
Vassorfjärden är också ett FINIBA-område. FINIBA är ett projekt för kartläggning av Finlands viktiga
fågelområden. Avgränsningen är den samma som Natura 2000-områdets, men sträcker sig lite längre in i
älvmynningen till och med Mälsorviken. FINIBA-projektets mål är att de viktiga fågelområdena ska bevaras
som lämpliga livsmiljöer för fåglarna bland annat genom att de beaktas vid planering av markanvändningen.
Någon egentlig skyddsstatus ger projektet inte.
De närmast belägna andra naturskyddsområdena är skogs- och myrområden. Närmaste skyddade
estuarieområde är Södra Stadsfjärden i Vasa/Korsholm som ligger 20 km söderut. Norrut är det över 40 km
till närmaste skyddade älvmynningsområde.
I fortsättningen används namnet Vassorfjärden som ett samlande namn för Kyro älvs mynningsområde,
som består av Vassorfjärden, Österfjärden och Söderfjärden.
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Karta 1. Kartan visar avgränsningen för Natura 2000 och fågelskyddsprogrammet. De tre största öarna är utanför både Naturanätverket och fågelskyddsprogrammet.
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2.1.2 Planeringssituationen
Följande fastställda planer styr markanvändningen i området:


Österbottens landskapsplan 2030 (21.12.2010)



Österbottens landskapsplan etapp 2: förnybara energiformer (14.12.2015)



Maxmos generalplan för havsstränder och bosättningsområden: Fastlandet-Bodö (14.6.2005)



Korsholms stranddelgeneralplan för fastlandsstränderna (12.4.2012)



Strategisk generalplan för Korsholm (10.6.2013)

I Österbottens landskapsplan 2030 finns följande reserveringar:
SL3: Naturskyddsområde som tillhör eller föreslagits höra till skyddsprogrammet för fågelvatten.
Skyddsbestämmelsen lyder: ”Speciell uppmärksamhet skall fästas vid att bevara och trygga områdets naturvärden samt att undvika sådana åtgärder som äventyrar de värden för vilka området har bildats eller är
avsett att bildas till ett naturskyddsområde.”
Område som tillhör eller föreslagits höra till nätverket Natura 2000. Planeringsbestämmelsen lyder: ”När
områdesanvändningen planeras skall det tillses att sådana naturvärden inte i betydande grad försämras för
vilkas skydd området har införlivats i nätverket Natura 2000.”
Mynningen av Kyro älv är del av ett större område med kmk-beteckning: interaktionsområde för stad
och landsbygd. Planeringsbestämmelserna handlar om hur bebyggelse, service, arbetsplatser ska placeras
med tanke på samhällsstrukturen och främjande av växelverkan mellan stad och landsbygd. ”Genom områdesanvändningen bör funktionerna i å- och älvdalarnas avrinningsområden styras så att den främjar förbättring av vattendragens tillstånd. Översvämningskänsliga områden bör inte anvisas för byggande.”

Södra halvan av området och en remsa i nordöstra delen av området är delar av större områden med
mv-beteckning (mv-4: Kyro älvdal och mv-6: Vörå ådal-Österö): Område med turistattraktioner/utvecklingsområde för turism och rekreation. Planeringsbestämmelsen lyder: ”Vid planering och utveckling av turismrelaterade funktioner bör man fästa uppmärksamhet vid områdets särdrag och dra nytta av deras attraktionskraft. Rekreationsområden och -leder bör bilda samverkande nätverk. Byggande för turism och rekreation
bör anpassas till miljön.”

Maxmo by och Tottesund är utmärkt som ett område som är nationellt värdefullt med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården. Det berör planeringsområdet på en liten remsa i nordöstra delen. Planeringsbestämmelsen betonar hänsyn till kultur- och naturarvet vid planering och användning samt byggande i områdena. Kyro älvdals nationellt värdefulla landskapsområde är det närmast belägna landskapsområdet.

Två småbåtsleder finns utmärkta i området, en längs älven till mynningen och en från havet till Maxmo.
Områdets norra halva från älvmynningen norrut är utmärkt i landskapsplanen 2030 som ett område som
lämpar sig för paddling.
En datakommunikationsförbindelse är utmärkt genomkorsande södra delen av området.

I Österbottens landskapsplan etapp 2, förnybara energiformer, finns inritat två områden för vindkraft
på ungefär fem kilometers avstånd från planeringsområdet: Bobacken i Korsholm och Söderskogen i Vörå.
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Österbottens landskapsplan 2040 är en helhetsplan som när den träder i kraft ersätter landskapsplanen 2030 och de därtill hörande etapplandskapsplanerna. Planeutkastet var framlagt 5.2.2018–9.3.2018.
Målet är att planen godkänns av landskapsfullmäktige år 2019.
I Vassorfjärden finns beteckningarna SL3 och nat, dvs. område som enligt skyddsprogrammet för fågelvatten är skyddat eller kommer att skyddas och område som ingår i nätverket Natura 2000. Ett område som
i övrigt har samma avgränsning som Naturaområde men sträcker sig lite längre in längs älven har dessutom luo-beteckning, som innebär områden som är särskilt viktiga med tanke på naturens mångfald: Finlands viktiga fågelområden (FINIBA). Beteckningen begränsar inte områdets användning, men markanvändning och åtgärder bör genomföras så att bevarandet av områdets biologiska mångfald/naturvärden
främjas.
Ungefär i höjd med kommungränsen genomkorsas Vassorfjärden av en beteckning som innebär behov
av ekologisk förbindelse. Den visar på behovet av förbindelser mellan skyddsområden och andra värdefulla
naturområden för att flora och fauna ska kunna nå sina utbredningsområden genom områden som är
ogynnsamma för dem. Vattendrag och åkerholmar är exempel på miljöer som underlättar spridning och
tryggar den biologiska mångfalden. Beteckningen kan också innebära behov av konstgjorda förbindelser i
form av t.ex. viltunderfarter under vägar.
En paddlingsled är inritad längs Kyro älv och dess mynningsområde. Noggrannare planering och utmärkning av leden samt sjösättnings- och rastplatser bör ske i samarbete med markägare och myndigheter.
Kulturmiljö-, landskaps- och naturvärden ska beaktas vid planering och åtgärder.
Riktgivande cykelleder är inritade i närheten av Naturaområdet på Vassorsidan och Kvevlaxsidan.

Vörå kommuns generalplan för havsstränder och bosättningsområden: Fastlandet-Bodö täcker
en fjärdedel av Natura-området. Området är utmärkt som naturskyddsområde och Natura-område. Reserveringar för fritidsbostäder är utmärkta som RA- och RA-1-områden (området har miljövärden, 1 på Metangrund).

På största delen av Korsholms kommuns område, förutom den del av Natura-området som går upp i
älven, gäller Korsholms stranddelgeneralplan från 2012. Området är utmärkt i planen som naturskyddsområde och Natura-område. Området söder om Björnholmen samt Bonässkatan och en del av mynningen
vid Kunisundet i fjärdens södra del har avgränsats som luo-områden som är särskilt viktiga för naturens
mångfald, och som platser där förekomster av svampen trollhand (Hypocreopsis lichenoides) ska bevaras.
På båda sidorna om Likören finns ett smalt område med beteckningen W/s, dvs. vattenområde, där miljön bevaras, fladornas och glosjöarnas naturtillstånd skall bevaras.
Beteckningar för småhus (AO) och fritidsbostäder (RA) finns rikligt längs stranden av Mälsorlandet och
längs stranden av Ön och Lillön på Vassorsidan.

Den strategiska generalplanen för Korsholm har ett långsiktigt perspektiv och saknar rättsverkan.
Största delen av Naturaområdet är utmärkt som SL-område, det vill säga naturskyddsområde. I beskrivningen står att en del områden kommer att tillkomma och även några att försvinna inom planens långa tidsram. Strategiskt eftersträvas vare sig någon större utökning eller minskning av naturskyddsområden. I mynningen av Kyro älv har märkts ut en paddlingsled och längs mynningens norra strand till Tiondholmen (till
största delen utanför Naturaområdets gräns) en riktgivande friluftsled av regional betydelse. Björnholmsleden har samma beteckning. Om denna beteckning sägs att noggrannare planering av friluftsleder bör ske i
samarbete med markägare och myndigheter och att miljövärdena bör beaktas.
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En delgeneralplan för Märkenkall vindkraftspark är under arbete. Planen gäller byggande av 15 vindkraftverk i Märkenkallområdet, som ligger tre kilometer från Vassorfjärdens Naturaområde. I planbeskrivningen konstateras att projektet kan medföra små konsekvenser för flyttfåglar ifall deras flygrutter går via
projektområdet.

2.2 Kyro älv och vattenkvaliteten
Människor har i alla tider gärna slagit ner bopålarna nära älvmynningar. Älvarna har varit de viktigaste
färdlederna innan man började bygga vägar och bebyggelsen har därför koncentrerats till älvdalarna. Också
i Kyro älvs tillrinningsområde är bosättningen och odlingsmarken koncentrerad till älvdalarna och vattendraget används bland annat för rekreation och fiske. Älvens vatten tas till bevattning och råvatten. Vasa stad är
den största användaren av råvatten.
En älvmynning eller ett estuarium är den plats där älven möter havet. I estuariet blandas sött vatten
med salt, eller hos oss bräckt vatten, och bildar en speciell livsmiljö som varken är hav eller älv. Mynningsområden erbjuder olika tjänster som människan utnyttjar, till exempel fisk och fågel som föda samt foder åt
husdjur. Ett estuarium i naturtillstånd har en reglerande effekt, både på föroreningar med mera som härrör
från mänsklig aktivitet och på naturliga katastrofer. En riklig vegetation med sina smådjur och bakterier hjälper till att ta upp och filtrera överlopps näring och renar vattnet innan det rinner vidare ut i havet. Strändernas rikliga växtlighet skyddar dem från erosion. Ett fungerande estuarium dämpar kraften i till exempel översvämningar och stormar från havet och skyddar på det sättet bostäder och annan infrastruktur. Utbyggnad
av vattendragen försvagar älvmynningens funktioner, och markanvändningen i tillrinningsområdet, såsom
utdikning av myrar och skog, ökar risken för att mynningen inte kan ta emot den mängd vatten som kommer
vid snösmältning och störtregn.
Kyro älvs mynning och deltaområde hör till Kumo älvs-Skärgårdshavets-Bottenhavets vattenförvaltningsområde ("det västra vattenförvaltningsområdet”). Kyro älv har det näst största avrinningsområdet inom vattenförvaltningsområdet efter Kumo älv. Kyro älvs avrinningsområde är 4 923 km2. Inom avrinningsområdet bor
cirka 100 000 människor. Avrinningsområdet är flackt till sin topografi. Lite över hälften (61 %) av avrinningsområdet är skog, en fjärdedel (26 %) åker och 6 % bebyggda områden. Endast 1,4 % är vattendrag.
Åkrarna och bebyggelsen koncentrerar sig till älvdalarna. Markanvändningen är effektiv inom avrinningsområdet: åkrarna är intensivt odlade och de flesta myrarna är dikade. Därför är Kyro älv kraftigt belastad av
diffusa utsläpp. Vattnets kvalitet kännetecknas av höga halter av näringsämnen, mörk färg och tidvis hög
surhet, grumlighet och hög partikelhalt. Hygiennivån kan också vara svag i synnerhet under tider när det
finns lite vatten i älven (Koivunen & Tolonen 2013). Punktbelastningen av i synnerhet fosfor har minskat i
och med byggandet av avloppsreningsverk, av vilka det finns åtta i Kyro älvs avrinningsområde. Nedskräpningen har också minskat och nuförtiden ser man sällan växthus och döda grisar komma flytande i älven.
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Karta 2. Kyro älvs avrinningsområde. Vassorfjärden är utlopp för hela Kyro älv och dess sidofåror som samlar avrinningsvatten från ett nästan 5 000 km2 stort område. Kartan är från Åtgärdsprogrammet förvattenvården i Kyro älv 2016-2021 (Koivisto
2016).
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Vattnets kemiska status är sämre än god i hela Kyro älvs nedre lopp, älvmynningsområdet och den inre
skärgården. Det som sänker statusen är återkommande surhetschocker samt höga halter av aluminium och
kadmium. I älvmynningen innehåller även sedimentet höga halter av kadmium och nickel. Den främsta orsaken till metallbelastning och försurning är de sura sulfatjordarna och torrläggningen av dem som gör att
försurande ämnen frigörs. När marken torkas ut oxideras reducerade svavelföreningar och löser också ut
metaller från marken. De transporteras vidare till vattendragen via dräneringssystemen. Urlakningen är
märkbart större från täckdikade områden jämfört med öppna diken. Urlakningen fortsätter att vara stor flera
årtionden och till och med århundraden efter att dräneringsnivån har förändrats eller marken bearbetats.
Surhets- och metallbelastning orsakas av jordbruk men också av skogsbruk, byggande och andra jordbearbetningsåtgärder som ökar dräneringsdjupet. Kyro älvs avrinningsområde är ett av de områden i västra
Finland som har de största koncentrationerna av sura sulfatjordar (Westberg 2015). Översvämningsskyddsåtgärder har ytterligare främjat urlakningen av försurande ämnen till vattendragen. Dikning av åkrar, skog
och myrar samt vattendragsarbeten ökar vattenströmningen och gör tillrinningsområdet känsligare för erosion (Veneranta 2017).

Karta 3. Sannolikheten för förekomst av sura sulfatjordar enligt översiktskarteringen som Geologiska forskningscentralen och Åbo
Akademi utför (se kapitel 2.9.3).

Vattnets ekologiska status är otillfredsställande (i Larvbäcken dålig) beroende på höga halter av närsalter, förekomst av fiskdöd på grund av försurning och nedslamning på grund av tillförsel av fasta substanser.
Fiskdöd har förekommit med flera års mellanrum, de senaste konstaterade fallen var 1996 och 2006 (Sutela
m.fl. 2012). Det är de värsta surchockerna som resulterar i fiskdöd, men också mindre kraftiga pH-sänkningar har effekter på yngel och rom som inte är lika tydliga. Åkerbruket inom avrinningsområdet är den
största enskilda källan till närsaltsbelastningen. Övriga betydande källor är belastning från bebyggelse och
urlakning ur skogsmark (Westberg 2015). I bedömningen av den ekologiska statusen år 2013 har läget förbättrats i stora delar av Kyro älv jämfört med bedömningen år 2009, vilket åskådliggörs i karta 4.
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Karta 4. Förändringar i vattnets ekologiska status i vattendragen i Kyro älvs avrinningsområde Kartorna är från åtgärdsprogrammet
förvattenvården i Kyro älv 2016-–2021 (Koivisto 2016).
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I Åtgärdsprogrammet för vattenvården i Kyro älv 2016–2021 konstateras att Vassorfjärdens skyddsvärden är beroende av vattenkvaliteten i Kyro älv och tillståndet i älvdeltat. Vidare konstateras att naturtyperna
och arterna i Vassorfjärden inte förutsätter några specialåtgärder för att tillståndet i Kyro älv ska förbättras,
eftersom Vassorfjärdens skyddsvärden baserar sig på Kyro älvs näringsrikhet (Koivisto 2016).
I området finns inga grundvattenförekomster som är av betydelse för vattenförsörjningen.

2.3 Geologi
2.3.1 Landhöjning
Landskapet i Österbotten är starkt präglat av landhöjningen. De högre belägna delarna av landskapet
som ligger 20-90 meter över havsnivån steg upp ur havet för cirka 7000-3000 år sedan. Kustzonen som ligger lägre än så samt skärgården hör till de delar av landskapet som senast har höjt sig ur havet. Här är
landskapet i ständig förvandling och landhöjningens påverkan kan märkas tydligt under en människas livstid
(Österbottens förbund 2018).
Landhöjningen är en reaktion på den senaste istidens tjocka istäcke som tyngde ner jordskorpan så
djupt att processen med att återgå till den ursprungliga formen fortfarande pågår. Just här i Kvarken och
Bottenviken är landhöjningen snabb, cirka 8 mm per år. Landhöjningen har påverkat hur bebyggelsen har
placerat sig i landskapet, ända från tillfälliga fiskares övernattningsskydd till dagens infrastruktur.
Ett område som Vassorfjärden, en grund och lång vik och älvmynning, påverkas starkt av landhöjningen, och uppgrundningen försnabbas ytterligare av sedimenttillförsel från älven. I nästan hela Naturaområdet är vattendjupet mindre än tre meter, endast väster om Björnholmen finns en ränna som är djupare
och också i områdets norra del kommer djupare områden emot. I ett långt perspektiv kommer deltat obönhörligen att flytta utåt och den nuvarande Vassorfjärden växa igen mer och mer. Å andra sidan vet vi inte
ännu vilka effekter klimatförändringen på sikt kan ha på havsvattennivån.
Landhöjningen bjuder på många utmaningar samtidigt som den i kombination med den flacka topografin gör vårt landskap helt unikt. Ingen annanstans i Finland eller världen förändras naturen i samma takt,
skapande en sådan mångfald av hav och vatten, skärgård, åar, älvar, myrar och åkrar.

2.3.2 Berggrund
Hela den österbottniska kusttrakten kännetecknas av små höjdvariationer. Berggrunden består huvudsakligen av kristallina bergarter som granit, gnejs och skiffer. Berggrunden hör till det prekambriska urberget i norra och östra Europa, som utgör de äldsta delarna av den eurasiska kontinentalplattan. Berggrunden
har bildats huvudsakligen för 1900-1800 miljoner år sedan (Westberg 2015). Den urgamla berggrunden har
slipats ner under flera istider. I dag är landskapet flackt och vattnen grunda.
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2.3.3 Jordmån
Jordmånen är det lösa jordlager som täcker berggrunden och som har bildats av stenmaterial som lösgjorts och transporterats av inlandsisen samt av organiskt material från växter och djur. Jordmånen har bildats under den senaste istiden. Den vanligaste mineraljordarten är morän. Dessutom förekommer sorterade jordarter såsom silt (mjäla) och lera, som har avlagrats när inlandsisen drog sig tillbaka till hav och issjöar samt under Östersjöns tidiga skeden. Också myrarnas och torvavlagringarnas andel är stor i södra
Österbotten. Svavelhaltiga sediment är ett särdrag i jordmånen. Sedimenten började bildas under Litorinahavets tid för över 8 000 år sedan och bildas fortfarande idag (Westberg 2015).
Svavelhaltiga sediment är vanliga längs Finlands kust, och speciellt i Österbotten. Så länge sedimenten
ligger under vatten är de stabila och neutrala, men om de kommer i kontakt med syre bildas sura sulfatjordar. Sura sulfatjordar är bra odlingsmark, men de kräver dränering vilket sänker grundvattennivån. Också
dikesrensning sänker grundvattennivån när dikena börjar fungera bättre. När järnet och svavlet i marken
kommer i kontakt med syre startar en oxideringsprocess och markens pH kan sjunka med flera enheter,
från 7 till 3,5-4 (Vimla-broschyr 2018). Samtidigt frigörs metaller. Via avrinningen påverkas också vattendragen. Surheten och metallerna förstör vattendragens ekologiska och kemiska tillstånd och kan vara ödesdigert för många levande organismer både i jorden och i vattnet som inte klarar av surheten. Det synligaste
resultatet är fiskdöd. Men innan det gått så långt tar rom och yngel skada med svagare reproduktion som
följd. Också övrig vattenfauna och -flora lider av surt vatten. Kyro älvs nedre lopp och mynningsområde har
varit mycket utsatt för bland annat fiskdöd, senast åren 2006 och 2007 (1).
Man har kunnat konstatera att stora områden vid Kyro älvs nedre lopp och Vassorfjärden består av sura
eller potentiellt sura sulfatjordar. Nya sulfidsediment bildas ständigt på Vassorfjärdens botten. Undersökningar i närområdet har visat att åar och älvar med sura sulfatjordar i dräneringsområdet för med sig och
avsätter metaller utanför sina mynningar, vilket utgör ytterligare ett problem (1).

(1) Peter Edén, specialforskare, Geologiska Forskningscentralen, e-post 31.1.2018
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2.4 Natura 2000-naturtyper
En naturtyp är ett land- eller vattenområde som kännetecknas av särskilda geografiska, abiotiska och
biotiska egenskaper. EU:s art- och habitatdirektiv listar naturtyper vars bevarande kräver att särskilda bevarandeområden utses eftersom naturtyperna riskerar att försvinna inom sitt naturliga utbredningsområde, har
ett litet naturligt utbredningsområde eller utgör goda exempel på det aktuella biogeografiska områdets särdrag.
I Vassorfjärdens Naturaområde är det älvmynningsnaturtyperna och den vegetation som är typisk för
mynningsområden som utgör de mest vidsträckta och synligaste naturtyperna. En älvmynning, eller estuarium tar emot vatten och sediment från älven, och med det också näringsämnen, partiklar, metaller mm.
som härstammar från den verksamhet som bedrivs inom älvens tillrinningsområde. Riklig vegetation är ett
karaktärsdrag för älvmynningar och den fungerar som ett filter för vattnet innan det rinner vidare ut i havet.
Vassorfjärden kännetecknas också av vidsträckta bestånd av bland annat vass och säv som närmare stränderna övergår i torvbildande gungflyn. Landområdena inom Naturaområdet är mindre till arealen. Längs
stränderna och på holmarna finns bland annat strandlundar och skogskärr som är viktiga för den naturliga
mångfalden.
Beskrivningen av naturtyperna i området baserar sig på publikationen Natura 2000-naturtyper (Airaksinen & Karttunen 1998) och Forststyrelsens naturtypsinventering som har utförts under åren 2004-2005,
2009 och 2011-2012. Nästan 96 procent av planeringsområdet (1473 ha) hör till någon av EU:s art- och habitatdirektivs naturtyper. Vissa naturtyper kan överlappa varandra, till exempel primärskog (9030) och lundar (9050) samt estuarier (1130) och öppna mossar (7140).
De naturtyper som identifierats beskrivs nedan. Efter den allmänna beskrivningen presenteras naturtypens förekomst i Vassorfjärdens Naturaområde. Med asterisk utmärkt naturtyp är prioriterad. Prioriterade
naturtyper är naturtyper som riskerar att försvinna från europeiska unionens område och för vilkas bevarande gemenskapen har ett särskilt ansvar med hänsyn till den andel av deras naturliga utbredningsområde
som ligger inom unionens område.
Representativiteten bestäms utifrån hur väl naturtypen motsvarar beskrivningen och till exempel innehåller de arter som hör till respektive naturtyp, med hänsyn till geografiska förhållanden. Representativiteten
påverkas också av naturtypens naturtillstånd. Representativiteten kan vara utmärkt, god, betydande eller ej
betydande. God representativitet är alltså bättre än betydande representativitet.

1130 Estuarier
Med estuarier avses det område vid en älvmynning som påverkas av både älvens sötvatten och havsvatten. Naturtypen börjar vid gränsen för salthaltigt vatten och sträcker sig så långt som sötvattnets påverkan är tydlig. Östersjöns estuarier, som inte påverkas av tidvatten, utgör en egen undertyp. Estuariet är ett
mosaikartat biotopkomplex med många olika växtsamhällen men som fungerar som en ekologisk helhet tillsammans med de omgivande biotoperna på land. Typiska drag är vidsträckta och täta bestånd av vass och
säv och bland dem stora mängder andra vattenväxter, undervattensväxter och flytbladsväxter. Riklig växtlighet och rik fågelfauna ökar naturtypens representativitet. Spår av mänsklig verksamhet såsom muddrade
kanaler och muddermassor sänker representativiteten.
Hela vattenområdet hör till denna naturtyp. Representativiteten är betydande. Naturtypen överlappar på
flera ställen med strandmader och gungflyn, som hör till naturtypen 7140, öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn.
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1150* Laguner
Laguner är grunda bassänger som håller på att avsnöras från havet men fortfarande påverkas av saltvatten. Salthalten och vattenmängden varierar. Naturtypen omfattar flador och glon som mer eller mindre
avgränsas från havet av en bottentröskel samt avsnörda sund.
Det finns en figur som representerar naturtypen laguner inom Vassorfjärdens Natura-område, en avsnörd vik söder om Björnholmen. Representativiteten är god.

1630* Havsstrandängar av Östersjötyp
Strandängar är mestadels lågvuxna, gärna med mosaikartad och zonerad växtlighet. Bete eller slåtter
har hållit ängarna lågvuxna, och också isen kan ha en nötande inverkan. Förekomsten av havsstrandsarter
är ett krav för naturtypen. Representativiteten påverkas av strandängens storlek och växtlighetens lågvuxenhet och mångsidighet. Riklig förekomst av vass sänker representativiteten.
Havsstrandängar finns längs stränderna av holmarna Klockargrundet och Nätören i Söderfjärden. Deras representativitet är betydande på grund av stor andel vass och liten andel havsstrandarter.

7140 Öppna svagt välvda mossar, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn
Dessa mossar är torvproducerande och trädfattiga. Växtligheten domineras av vitmossor och starr. Representativiteten bestäms av växtligheten och hydrologins naturtillstånd.
Områden som hör till denna naturtyp finns allmänt som försumpade stränder och gungflyn i Vassorfjärden och överlappar på många ställen med naturtypen estuarier. Representativiteten varierar mellan betydande och god.

De vidsträckta ängarna längs stranden av Österfjärden hör till naturtypen Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och
gungflyn. Från det här perspektivet kan man bara ana när myrvegetationen övergår i vattenvegetation. Foto: Lise-Lotte Flemming.
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9030* Naturliga primärskogar i landhöjningskust
Primärskog innebär den första generationen av skog sedan området stigit ur havet. Begreppet omfattar
primärskogens alla stadier från strandbuskage till skogar i klimaxstadiet. De mest representativa utgörs av
hela serier med flera stadier. Spår av avverkning, dikning o.d. sänker naturtypens representativitet. Naturtypen kan överlappa med flera andra trädbevuxna skogs- och myrnaturtyper.
Vassorfjärdens Naturaområde omfattar endast en smal remsa fastmark runt vattenområdet, och här
och där till exempel längs norra stranden av Österfjärden och Söderfjärden samt innanför Björnholmen finns
små skogsområden av denna typ. Naturtypen överlappar ofta med naturtyperna lund och lövsumpskog. Representativiteten är mestadels betydande till god.

9050 Örtrika näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ (lundar)
Lundar växer på näringsrik och mullhaltig mark och kännetecknas av mycket gräs och örter i fältskiktet.
Lundarna vid kusten kan vara näringsrika granskogar med harsyra och ekorrbär och ännu oftare strandlundar med al och frodig högörtvegetation, som samtidigt utgör ett tidigt stadium i primärsuccessionsskogen
och ofta överlappar med den naturtypen. Lundar delas in i huvudtyperna torra, friska och fuktiga lundar.
I Vassorfjärdens naturaområde finns mest lundar längs norra stranden av Österfjärden och Söderfjärden, där de också överlappar med naturtypen primärsuccessionsskog. Representativiteten är betydande till
god.

Strandlund vid Österfjärden. Foto: Lise-Lotte Flemming.
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9070 Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ
Den här naturtypen har i våra trakter vanligen formats genom bete och kännetecknas av ett öppet trädbestånd eller grupper av buskar och träd och gräs- och örtdominerad vegetation. Trädbeståndet är ofta varierande till artbestånd och ålder. Betet kan ha upphört, men hagmarksstrukturen och ängsväxtligheten ska
ännu vara synlig.
En figur i områdets sydöstra del, vid Kilen, har identifierats som denna naturtyp. Det är en björkhagmark
som har betats och betas av får.

9080* Lövsumpskogar av fennoskandisk typ
Lövsumpskogar karaktäriseras av ständig eller långvarig påverkan av ytvatten. Trädbeståndet domineras vanligen av klibbal, gråal, glasbjörk och vide. Riklig förekomst av arter som indikerar ytvattenpåverkan
höjer representativiteten.
Den här naturtypen förekommer som små figurer här och där runt fjärden. Vanligast är den i området
innanför älvmynningen och överlappar där med primärsuccessionsskog. Representativiteten är mestadels
betydande.

91D0* Skogbevuxen myr
Naturtypen omfattar barr- eller lövträdsdominerade torvmarker med en konstant hög vattennivå. De
vanligaste är skogskärr och tallmossar som inte ingår i något myrkomplex.
Figurer med skogbevuxen myr, i detta fall närmast skogskärr, finns särskilt i områdets sydöstra hörn
och innanför älvmynningen. Representativiteten varierar från ej betydande till god. Några figurer överlappar
med primärsuccessionsskog.

Tabell 1. Naturtyperna och deras arealer baserat på naturtypsinventering och granskat i senaste bedömningen av Naturaområdenas
tillstånd (Miljöförvaltningens databas 2017).

Naturtyp

Areal (ha)

Genomsnittlig
representativitet

1130 - Estuarier

1332,60

God

1150 - *Laguner

2,22

Betydande

1630 - *Havsstrandängar av Östersjötyp

6,96

Betydande

7140 - Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr
och gungflyn

262,24

God

9030 - *Naturliga primärskogar i landhöjningskust

92,12

Betydande

9050 - Örtrika näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ
(lundar)

34,71

Betydande

9070 - Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ

0,86

Betydande

9080 - *Lövsumpskogar av fennoskandisk typ

24,28

Betydande

91D0 - *Skogbevuxen myr

17,26

Betydande
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Karta 5. Naturtyperna i Vassorfjärdens Naturaområde. Delar av området representerar två naturtyper, till exempel estuarier och
öppna mossar.
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2.5 Flora och fauna
Inför planeringen av Naturaområdet Vassorfjärden har floran och faunan studerats närmare. Sommaren
2016 undersöktes vattenväxtligheten och sjöfåglar inventerades. Försommaren 2017 inventerades åkergrodor. Senare samma sommar karterades strandområden för att identifiera strandängar lämpliga för bete.
Samtidigt noterades förekomster av flygekorre och svampen trollhand.

2.5.1 Vattenväxtlighet
Karteringen av vattenväxtligheten sommaren 2016 omfattade övervattensväxter och flytbladsväxter.
Fältkarteringen kompletterades med analyser av flygbilder tagna samma sommar.
Växtligheten kännetecknas av arter som är typiska i mynningsområden. I vikarna på Natura-området
växer vidsträckta bestånd av sjösäv (Schoenoplectus lacustris) och vass (Phragmites australis). Dessutom
finns det rikligt med flytbladsväxter såsom gul näckros (Nuphar lutea), gäddnate (Potamogeton natans) och
igelknoppar (Sparganium sp.). Flytbladsväxterna förekommer som bestånd av enbart flytbladsväxter eller
tillsammans med sjösäv. Särskilt gul näckros och gäddnate växer gärna tillsammans med säv. De tämligen
ovanliga arterna blomvass (Butomus umbellatus) och stor igelknopp (Sparganium erectum) förekommer här
och där i små bestånd.
Resultaten från karteringen 2016 jämfördes med en undersökning från 1982 (Meriläinen 1984) med avseende på växtlighetens täckning och växtsamhällenas utbredning. Undersökningarna är inte helt jämförbara på grund av skillnader i karterings- och analysmetoderna och dessutom har landhöjningen förändrat
strandlinjen.
Växtlighetstyperna är långt desamma, dvs. dominerade av säv, vass och flytbladsväxter (t.ex. näckrosor och gäddnate). Det verkar som om gul näckros har blivit allmännare, och där nordnäckros (Nymphaea
candida) tidigare var den dominerande av de två är det nu gul näckros som är allmännare. Sjöfräken var
fåtalig redan på 1980-talet och har minskat ytterligare sedan dess.
De största skillnaderna i växtlighetens täckningsgrad ses i östra delen av södra Vassorfjärden och särskilt runt Laggen. När man jämför år 2016 med år 1982 kan man tydligt konstatera att vattenväxtligheten
har minskat. Det beror på säv- och vasslåtter som förekommit sedan 1980-talet. Också utanför villorna söder om
Brändholmen har vattenväxtligheten minskat på grund av
slåtter.
I resten av området är skillnaderna mindre. De dominerande arterna är de samma och även zonerna är i stort sett
desamma. I viken öster om Björnholmen kan man dock se
en ökning av vattenväxtlighet. Även om artsammansättningen och vegetationszonerna har hållits rätt lika under
dessa år har vegetationen på många håll blivit tätare och
områdena med vattenspegel mellan växtbestånden har
minskat i omfattning (Koivisto 2016b).
Nordnäckros. Foto: Jennifer Jungerstam.
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Karta 6. Flygfotot ger en helt annan bild av området än grundkartan. Här ser man hur växtligheten breder ut sig och att endast en
smal fåra är fri från vegetation. Det stora mörka området klipps och har därför undvikit igenväxning. Flygfoton: Lentokuva Vallas
2016.
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2.5.2 Strandområden
Avsikten med strandängskarteringen sommaren
2017 var att hitta de områden som bäst lämpar sig för
bete eller slåtter. Förutom växtligheten beaktades markens beskaffenhet och områdets tillgänglighet med tanke
på eventuella djurtransporter eller slåttermarskiner.
I samband med strandängskarteringen noterades förekomster av den sällsynta svampen trollhand (Hypocreopsis lichenoides), som man redan tidigare känt till
att förekommer i området. Trollhand är klassificerad som
hänsynskrävande i den nationella hotklassificeringen
men den är inte regionalt hotad vid den österbottniska
kusten. Svampen växer ofta på gamla och döda grenar
av vide nära stränder. Trollhand observerades i femton
av de inventerade strandängsområdena. På södra Tiondholmen fanns flera förekomster (Backman & Takala
2017b). De inventerade strandområdena presenteras på
karta i bilaga 3. Förekomsterna av trollhand presenteras
på karta i bilaga 2.

Vid Vassorfjärden finns flera förekomster av den ovanliga svampen trollhand. Foto: Lise-Lotte Flemming.

2.5.3 Däggdjur, groddjur och fiskar
Särskild betydelse för områdets skötsel och användning har dels skyddsvärda arter och dels de små
rovdjuren som utgör ett hot mot områdets skyddsvärden. Fågelfaunan behandlas i ett eget kapitel.
Flygekorren och åkergrodan är upptagna i artförteckningen i Habitatdirektivets bilaga IV (a). Det innebär
att de kräver strängt skydd och att det är förbjudet att döda, fånga och störa dem samt förstöra eller försämra deras fortplantnings- och rastplatser (Naturvårdslagen 49 §). Åkergrodor har karterats för att man vid
eventuella vattendragsarbeten ska kunna ta hänsyn till deras förekomster. Förekomsterna av flygekorre har
noterats i samband med strandängskarteringen. De flesta förekomster i området ligger utanför Naturaområdet.
Fladdermöss har observerats i området, särskilt i strandskogarna, men de har inte artbestämts.

Däggdjur
Räv (Vulpes vulpes), mårdhund (Nyctereutes procyonoides) och mink (Neovison vison) är små rovdjur
som trivs i strandområden. De förekommer i Vassorfjärden och jagas regelbundet, främst som en viltvårdsåtgärd emedan de beskattar speciellt sjöfågelstammarna hårt. Mink och mårdhund räknas som skadliga
främmande arter som inte hör till vår ursprungsfauna och som orsakar skada på övrig fauna. Särskilt minken kan beskatta fågelpopulationerna hårt och den kan också ha effekt på beståndet av grodor. Mårdhunden är framför allt en spridare av parasiter och sjukdomar. Den hör sedan hösten 2017 till de främmande
arter som det enligt finsk lag är förbjudet att föda upp eller släppa ut i naturen. Uppfödningsförbudet träder
dock i kraft först 2019 efter en övergångstid.
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Bisamråttan (Ondatra zibethicus) räknas också till de skadliga främmande arterna. I Finland har den
dock inte orsakat nämnvärd skada. Däremot kan den till och med bidra till ökad mångfald i igenväxande
vattenområden genom att den skapar öppningar i täta sävbestånd, vilket gynnar bland annat simänderna.
Bisam är nationellt sett betydligt fåtaligare numera än på 50-80-talen då den var allmän. Samma trend syns
i Vassorfjärden; det torde ännu finnas bisamråttor men den syns sällan till. Både räv och mink fångar och
äter gärna bisam.
Flygekorren (Pteromys volans) förekommer i området och många revir sträcker sig över Naturaområdets gräns. Sammanlagt 14 observationer av flygekorrespillning påträffades på Klockargrundet, Björnholmen, Tiondholmen och vid Hästholmen. Det finns sannolikt revir av flygekorre på dessa platser. Cirka tio
ytterligare förekomster är kända sedan tidigare (Miljöförvaltningens databas Hertta, Takala & Backman
2017).

Groddjur
Åkergrodan (Rana arvalis) är allmänt förekommande i Vassorfjärden. Åkergrodan är mycket lik vanlig
groda. Lättast skiljs de åt på ljudet under lektiden. Åkergrodan är klassificerad som livskraftig i Finlands nationella hotklassificering. Åkergrodan leker gärna i öppna, lågvuxna gräs- och starrbevuxna strandvatten
samt i gles vassvegetation. Täta vassruggar trivs den däremot inte i. Man kan förmoda att vassklippning
inte är negativt för åkergrodan utan tvärtom kan gynna den. Det finns dock ingen forskning tillgänglig om
det här. Åkergrodan övervintrar i strandvattnen i närheten av lekplatserna, vilket bör beaktas om man planerar några åtgärder för stränderna (Ikonen & Hagelberg 2007). De observerade förekomsterna av åkergroda
framgår ur kartan i bilaga 1.

Fiskar
Av de fiskarter som lever i Vassorfjärdens Naturaområde hör vandringssik (Coregonus lavaretus) och
nejonöga (Lampetra fluviatilis) till EU:s habitatdirektiv bilaga V, vilket innebär att utnyttjande av dem kan
kräva reglering. Vandringssiken är klassificerad i Finland som starkt hotad. Fiskfaunan behandlas utförligare i kapitlet om fiske och jakt.
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2.5.4 Fåglar
Sommaren 2016 inventerades fågelfaunan med huvudvikt på sjöfåglar. En tidigare fågelinventering har
gjorts av Vesa Jaaksi åren 1982-84. Inventeringarna är inte direkt jämförbara, men kan ändå ge en bild av
förändringar i fågelfaunan under de trettio senaste åren. De ornitologiska föreningarna i trakten utövar ingen
systematisk uppföljning av fågelfaunan i Vassorfjärden, men enskilda ornitologer för vanligen in sina observationer i databasen Tiira.
I tabell 2 listas de fågelarter som häckar och/eller rastar i Vassorfjärdens Naturaområde enligt karteringen 2016 och datablanketten för Natura 2000. Arternas tillhörighet i EU:s fågeldirektiv, deras nationella
hotklass samt eventuella status som ansvarsart anges också.
De viktigaste områdena för fågelfaunan framgår ur kartan i bilaga 1.

Häckande arter
Skrattmåsen (Larus ridibundus) är en av de synligaste arterna i Vassorfjärden eftersom den häckar i
stort antal i kolonier. Dvärgmåsen (Hydrocoloeus minutus) är betydligt fåtaligare men också kolonihäckande. Det finns omkring sex måsfågelkolonier av olika storlek i området. Den största kolonin vid mynningen
av Kyro älv omfattar uppskattningsvis 1 700 par. Trots det stora antalet är det totala parantalet ändå ungefär två tredjedelar av vad det var i 80-talets kartering. Kolonierna är viktiga också för andra fåglar såsom
änder, som drar nytta av det skydd mot predatorer som måsfåglarna ger.
Gräsand (Anas platyrhynchos), bläsand (Anas penelope) och knipa (Bucephala clangula) är de rikligast
förekommande andfåglarna i området. Också skäggdoppingen (Podiceps cristatus) är vanlig. Bestånden av
vigg (Aythya fuligula) och sothöna (Fulica atra) har rasat sedan 80-talets kartering. Brunanden (Ayhtya ferina) var fåtalig redan då, och i dag är Vassorfjärden det ena av endast två områden i hela Kvarkenregionen
där brunanden häckar. Många andfåglar har visat en kraftig nedgång i bestånden på nationell nivå under de
senaste tjugo åren. Det gäller särskilt arter som trivs i frodiga våtmarker. Någon entydig orsak är inte känd,
men troligen har det att göra med förändringar i livsmiljöerna; alltför stor övergödning och en ökning av predatorer. Förhållandena i Vassorfjärden speglar dessa nationella trender.
Bland vadarna är enkelbeckasin (Gallinago gallinago) och drillsnäppa (Actitis hypoleucos) de allmännaste häckande arterna med parmängder som motsvarar 80-talets nivåer eller mer. Av storspov (Numenius
arquata), tofsvipa (Vanellus vanellus), rödbena (Tringa totanus) och grönbena (Tringa glareola), som hörde
till de allmännaste på 80-talet observerades inga häckningar sommaren 2016. Det kan bero på igenväxning
av lämpliga, öppna strandmiljöer.
Sångsvanen (Cygnus cygnus)
hörde inte till häckfågelfaunan när
Jaaksi karterade fågelfaunan 198284. Sommaren 2016 observerades
sex häckningar. Tranan (Grus grus)
har också blivit allmännare med sex
häckningar jämfört med en häckning 1982-84. Tranor och svanar
trivs uppenbarligen i varandras närhet eftersom alla tranbon utan undantag fanns nära svanarnas bon.
Knipa. Teckning: Lise-Lotte Flemming.
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Rördrommen (Botaurus stellaris) är en annan nykomling som inte häckade i området 1982-84. Den häckar i
vidsträckta vassruggar. Någon säker häckning kunde inte fastställas heller 2016, bara en sannolik häckning.
Av rovfåglarna är brun kärrhök (Circus aeruginosus) den enda häckande arten och förekomsterna är i samma storleksklass som under karteringen på 80-talet. Brun kärrhök är en typisk art för våtmarker med vidsträckta vassbestånd.
Sjöfågelinventeringen 2016 omfattade inte en systematisk räkning av
tättingar, men på basis av iakttagelser har parantalen hållits på i stort sett
samma nivå som i den tidigare inventeringen 1982-84. Ett undantag är gulärla (Motacilla flava), som har minskat drastiskt sedan 80-talets kartering.

Gulärlan trivs i fuktiga betesmarker och på myrar. Teckning: Lise-Lotte Flemming.

Rastande arter
Vassorfjärden är en betydelsefull rastplats för flyttande fåglar både på våren och på hösten samt för
ruggande fåglar som söker skydd när de tillfälligt tappar flygförmågan. I området ses också regelbundet fåglar som inte häckar här men söker föda i området.
Grågäss (Anser anser), sädgäss (Anser fabalis), svanar och änder såsom bläsand och kricka (Anas
crecca) rastar i betydande mängder höst och vår. Också tranor har i allt större mängder börjat övernatta i
Vassorfjärden under höstflyttningen
Storskraken (Mergus merganser) häckar inte i området, men den rastar och fiskar i flockar om hundratals individer i Österfjärden under vårflyttningen.
På våren kan man också se vadare i hundratal som rastar här och söker föda på de flacka gyttjestränderna. Särskilt grönbena, svartsnäppa (Tringa erythropus) och brushane (Philomachus pugnax) kan förekomma i antal som är nationellt sett betydande.
Området är ett viktigt rastområde även för måsfåglar under flyttningen. Silltrut (Larus fuscus) och
havstrut (Larus marinus) fiskar gärna när mörten leker och tärnor som häckar i närheten besöker regelbundet området i jakt på föda.
Ett synligt inslag så gott som dagligen under tider med öppet vatten är havsörnar (Haliaeetus albicilla),
som gärna söker föda i Vassorfjärden. Arten häckar inte i området, utan det är häckande par från närområdet som söker sig hit samt ungfåglar som inte häckar. Fiskgjusar (Pandion haliaetus) från närområdet fiskar
också regelbundet i fjärden.
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2.5.5 Artskydd

Fågeldirektivets arter
I Europeiska unionens fågeldirektiv (2009/147/EG) upptas fågelarter som unionen anser är viktiga. Arter
som listas i fågeldirektivets bilaga I måste anvisas särskilda skyddsområden. Detta gäller också regelbundet återkommande flyttfåglar, särskilt våtmarksfåglar. Vassorfjärdens Naturaområde är ett sådant skyddsområde. I Vassorfjärden häckar och/eller rastar 26 av arterna i fågeldirektivets bilaga I (tabell 2).

Nationellt hotade arter
Enligt naturvårdslagen kan det stadgas att en art är utrotningshotad om dess naturliga utbredning i Finland är hotad. Av de häckande och rastande fågelarterna i Vassorfjärden har 22 klassificerats som hotade
arter som hör till hotklasserna sårbara (VU), starkt hotade (EN) och akut hotade (CR), det vill säga arter
som löper stor till synnerligen stor risk att dö ut i Finland under en nära till överskådlig framtid. Femton av
arterna häckar eller har nyligen häckat i området, resten är regelbundna besökare. I klassen nära hotade
(NT) placeras arter som inte är livskraftiga men inte heller uppfyller kriterierna för sårbara. Fem av fågelarterna i tabell 2 hör till denna klass. Resten har klassificerats som livskraftiga (LC), det vill säga väl kända
arter som är allmänna eller vars stam är så stabil att de inte räknas som hotade och deras fortlevnad anses
tryggad.

Sångsvanar. Foto: Jennifer Jungerstam.
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Av däggdjuren är flygekorren är klassificerad som nära hotad (NT) i senaste hotklassificeringen (2015),
vilket innebär en sänkning från hotklass sårbara (VU) som den hörde till tidigare.
För de hotade arter som förekommer i området bör man försöka trygga en gynnsam skyddsnivå och vid
behov förbättra förutsättningarna för dem.

Internationella ansvarsarter
I den internationella hotgranskningen har också definierats arter för vars skydd Finland har ett särskilt
ansvar. Arterna är i huvudsak ursprungliga nordliga arter. Av dessa arter lever minst 15 % av det europeiska beståndet i Finland. De behöver inte vara hotade eller ens sällsynta i Finland och de har inte något
lagstadgat skydd. Ansvaret innebär främst att det finns behov av mera uppföljning och forskning kring arten
samt att artens livsmiljö bör beaktas inom planeringen av markanvändningen. Av de häckande och rastande fåglarna hör tjugo arter till Finlands speciella ansvar. En växtart, ävjepilört (Persicaria foliosa), som
hör till Finlands ansvarsarter har hittats i Vassorfjärden (Miljöförvaltningens datasystem Hertta), men observationen är gammal och det är osäkert om den finns kvar i området. Trubbpilblad (Sagittaria natans) är en
annan ansvarsart som förekommer i området (Koivisto 2016a). Den har östlig utbredning och är rätt ovanlig
vid kusten.

BRUNANDEN – ÅRETS FÅGEL

Brunanden (Aythya ferina) har utsetts av Birdlife Finland till
årets fågel 2018. Det är en art som har gått mycket starkt
tillbaka i hela Europa under de senaste årtiondena, och i
den nationella hotklassificeringen har den på 2000-talet
gått från livskraftig till starkt hotad. Den är fridlyst tre år
framåt från och med 2018.
Brunanden trivs i näringsrika sjöar och havsvikar. Den äter
smådjur och undervattensväxter som den dyker efter från
bottnen. Liksom många andra änder bygger brunanden
gärna sitt bo i skrattmåskolonier där den utnyttjar det skydd
mot rovdjur som kolonin ger. Den trivs i mosaikartade miljöer där vass- och sävruggar alternerar med öppna vattenytor och där det finns mycket vattenväxter och gärna små
öar eller flytande vegetationsbälten.
Orsakerna till minskningen är okända, men det verkar finnas en koppling till förändringar i vattenvegetationen och
ökning av mört och braxen på grund av övergödning samt
en minskande skrattmåspopulation. Vassorfjärden är, som
ett av få ställen i Kvarkenområdet där brunanden troligen
ännu häckar, ett mycket viktigt område för denna svårt
trängda art.

Källa: Birdlife Suomis webbsida, Artdatabanken. Foto:
Tomas Klemets
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Tabell 2. Fåglar i Vassorfjärden och deras tillhörighet i fågeldirektivet, hotklass och förekomst i Finland. (LC= livskraftig, NT = nära
hotad, VU = Sårbar, EN = starkt hotad, CR = akut hotad). Arterna som utgör grunder för skyddet utmärks med färgade fält.

Latinskt namn

Svenskt
namn

Förekomst i
Vassorfjärden

Actitis hypoleucos

Drillsnäppa

Häckar

Anas acuta

Stjärtand

Häckar fåtaligt

Anas crecca

Kricka

Häckar allmänt

Anas clypeata

Skedand

Häckar

Anas penelope

Bläsand

Häckar allmänt

Anas platyrhynchos

Gräsand

Häckar allmänt

Anas querquedula

Årta

Häckar troligen

Anas strepera

Snatterand

Rastar

Anser anser

Grågås

Rastar

Anser erythropus

Fjällgås

Rastar fåtaligt

Anser fabalis

Sädgås

Rastar

Ardea cinerea

Gråhäger

Rastar

Arenaria interpres

Roskarl

Aythya ferina

Fågeldirektivet,
bilaga I

Hotklass

Ansvarsart
X

EN
X

VU

X

EN

CR

X

VU

X

Rastar

EN

X

Brunand

Häckar fåtaligt

EN

Aythya fuligula

Vigg

Rastar, häckar ev.
inte längre

EN

Bonasia bonasia

Järpe

Häckar

X

Botaurus stellaris

Rördrom

Häckar troligen,
rastar

X

Bucephala clangula

Knipa

Häckar allmänt

Calidris alba

Kärrsnäppa

Rastar. Inte
längre?

Calidris ferruginea

Spovsnäppa

Rastar eventuellt

Calidris temminckii

Mosnäppa

Rastar fåtaligt

Chlidonias niger

Svarttärna

Rastar eventuellt

X

Circus aeruginosus

Brun kärrhök

Häckar fåtaligt

X

Circus cyaneus

Blå kärrhök

Rastar eventuellt

X

Cygnus cygnus

Sångsvan

Häckar, rastar

X

Falco columbarius

Stenfalk

Rastar ev.

X

Falco subbuteo

Lärkfalk

Rastar ev.

Falco tinnunculus

Tornfalk

Rastar ev.
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Obs

X

Minskat. Nationell tillbakagång.
Området är särskilt viktigt för arten.
X

Kraftig minskning sedan 80-t.
Nationell tillbakagång.

X

EN
CR

VU
X

Ny art sedan 80t.

Latinskt namn

Svenskt
namn

Förekomst i
Vassorfjärden

Fågeldirektivet,
bilaga I

Hotklass

Ansvarsart

Obs

Fulica atra

Sothöna

Häckar fåtaligt

EN

Kraftig
minskning sedan
80-t.

Gallinago gallinago

Enkelbeckasin

Häckar, rastar.

VU

Ökning sedan
Jaaksi

Grus grus

Trana

Häckar. Rastar i
allt större antal

X

Haliaeetus albicilla

Havsörn

Söker föda

X

Hydrocoloeus minutus

Dvärgmås

Häckar

X

Hydroprogne caspia

Skräntärna

Rastar fåtaligt

X

Lanius collurio

Törnskata

Rastar fåtaligt

X

Larus argentatus

Gråtrut

Häckar fåtaligt

Larus canus

Fiskmås

Häckar allmänt

Larus fuscus

Silltrut

Rastar

EN

Larus marinus

Havstrut

Söker föda

NT

Larus ridibundus

Skrattmås

Häckar i rikligt antal (sex kolonier),
rastar i stort antal

VU

Limicola falcinellus

Myrsnäppa

Rastar ev.

NT

Limosa lapponica

Myrspov

Rastar ev.

Lymnocryptes minimus

Dvärgbeckasin

Rastar

Mergus albellus

Salskrake

Rastar fåtaligt

Mergus merganser

Storskrake

Rastar

VU

Motacilla flava

Gulärla

Häckar fåtaligt,
rastar.

NT

Numenius arquata

Storspov

Häckar inte
längre?

NT

Oenanthe oenanthe

Stenskvätta

Häckar fåtaligt

NT

Pandion haliaetus

Fiskgjuse

Söker föda

X

Pernis apivorus

Bivråk

Rastar ev.

X

EN

Phalaropus lobatus

Smalnäbbad
simsnäppa

Rastar ev.

X

VU

Philomachus pugnax

Brushane

Rastar

X

CR

Pluvialis apricaria

Ljungpipare

Rastar ev.

X

Pluvialis squatarola

Kustpipare

Rastar ev.

Podiceps auritus

Svarthakedopping

Häckar ev.

Podiceps cristatus

Skäggdopping

Häckar allmänt

Ökat.

VU

Nämns inte i
Jaaksis utredning
X

Minskning sedan
80-t

X

X

X
X

X

X

X
X
Drastisk
minskning sedan
80-t
X

Minskat kraftigt
sedan 80-t

EN
NT

Ökat sedan 80-t

27

Latinskt namn

Svenskt
namn

Förekomst i
Vassorfjärden

Fågeldirektivet,
bilaga I

Podiceps grisegena

Gråhakedopping

Häckar ev.

Sterna hirundo

Fisktärna

Häckar fåtaligt, söker föda, rastar.

X

Sterna paradisaea

Silvertärna

Rastar

X

Sternula albifrons

Småtärna

Rastar ev.

X

Tadorna tadorna

Gravand

Rastar ev.

Tetrao tetrix

Orre

Häckar fåtaligt

Tringa erythropus

Svartsnäppa

Rastar

Tringa glareola

Grönbena

Rastar i stora
mängder. Häckar
inte längre?

Tringa ochropus

Skogssnäppa

Häckar fåtaligt

Tringa totanus

Rödbena

Häckar inte
längre? Rastar fåtaligt.

Vanellus vanellus

Tofsvipa

Rastar. Häckar
inte längre?

Hotklass

Ansvarsart

Obs

X

EN
VU

X

X

X

NT

X

NT

X

Kraftig nedgång
som häckande
art sedan 80-t.

VU

Kraftig nedgång

Kraftig nedgång
som häckande
art sedan 80-t.

Tabell 3. Däggdjur, fiskar, kräldjur och svampar som förekommer i Vassorfjärdens Natura 2000-område och som nämns i habitatdirektivet eller är hotade, samt invasiva arter. Arterna som utgör grunder för skyddet utmärks med färgade fält.

Latinskt namn

Svenskt
namn

Förekomst i
Finland

Habitatdirektivet
(bilaga)

Hotklass

Neovison vison

Mink

Främmande art

Nyctereutes procyonoides

Mårdhund

Främmande art

Vulpes vulpes

Räv

Pteromys volans

Flygekorre

II, IV

NT

Coregonus lavaretus

Sik

V

EN

Lampetra fluviatilis

Flodnejonöga

V

åkergroda

IV

Ansvarsart

Däggdjur

LC

Fiskar

Groddjur
Rana arvalis

LC

Svampar
Hypocreopsis lichenoides
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Trollhand

NT

X

2.6 Kulturarv
Vassor by kan ha fått sin första fasta bosättning i slutet av 1200-talet eller början på 1300-talet. Då
hade landhöjningen blottat så mycket mark att den kunde föda fast bosättning med husdjur. Innan dess tjänade holmarna förmodligen, liksom andra holmar vid kusten, som tillfälliga visten för fångstfolk som fiskade
vid kusten.
Fäboddrift har förekommit från åtminstone 1600-talets mitt till 1940-talet. Getholmsvallan och Plassvallan på Vassorsidan var bland de livskraftigaste och de var i bruk ännu i slutet av 1930-talet. Fastmarksängarna betades och ”sjöfodret” bärgades. Vassorfjärdens växtlighet var ett viktigt fodertillskott. ”Sjöfodret” bestod i huvudsak av sjöfräken, säv, vass och starr, och det delades rättvist genom ett auktionsförfarande.
Sjöfräken ansågs vara den näringsrikaste växten och den begärligaste. Det fanns i större mängd i områdena norr om Kyrkfaret, och på tillandningen mellan Kyrkfaret och Lillfaret växte också sjöfräken och starr.
Sjöfoder bärgades allmänt fram till 1950-talet. På 50-talet inskränkte sig skörden till Likörs sundet (Vassor
bys historiekommitté 2017).
På 1950-talet skedde stora förändringar när den innersta delen av viken invallades till odlingsmark och
riksväg 8 rätades ut, och Hemfjärden samtidigt vallades in och torrlades till åkermark. Tankar på invallning
kom redan på 1930-talet när uppgrundningen hade gjort förutsättningarna för fiske sämre och de näringsrika foderväxterna ersattes av andra, sämre arter (Sundvik 1988).
I dag är strandområdets betydelse som fodermark betydligt mindre, även om det hålls får på bete i
fjärdsändan. Fjärden är inte i första hand en källa till utkomst men central både som en plats där man utövar
olika former av rekreation och, kanske speciellt för vassorborna, som en fond till det dagliga livet.
Vattnet är ett identitetsskapande element med mer än lokal betydelse. Vid Vassorfjärden syns vattnet
från vägen, och det är ett av bara två ställen längs riksåttan i hela kustösterbotten där man ser att man befinner sig nära kusten.
Fågeljakten kan anses vara en form av lokalkultur för vilken området har stor betydelse. Fågeljakten
innefattar mycket mera än själva jaktmomentet. All viltvård kan räknas hit, och den sociala samvaron som
är en stor och viktig del av jaktkulturen. Sommarstugkulturen har också direkt koppling till fjärden och Naturaområdet.
Några skyddade byggnader finns inte inom Natura-området och inte heller några kända arkeologiska
lämningar.

KYRKVÄGEN
Det finns en dokumenterad kyrkväg som gick till kyrkan i Gamla Vasa från Maxmo och Vassor. Kyrkoplikten gjorde
att kyrkan besöktes regelbundet, och den kortaste vägen gick genom skogen och över vatten. Den kortaste sjövägen gick via Kyro älv. Ortnamnet Kyrkfaret används fortfarande om utloppet av Kyro älv. När Kvevlax fick en egen
kyrka 1693 blev vägen till kyrkan betydligt kortare. Likören omnämns som en begravningsplats av Prosten Olavus
Bratt som var verksam under 1600-talets andra hälft. Det kan ha varit en tillfällig sådan där man på grund av de
långa avstånden till kyrkan begravde tillfälligt för senare kyrkobegravning (Herrgård 2012).

29

2.7 Rekreation och friluftsliv
Vassorfjärdens Naturaområde ligger centralt bland bosättning och bebyggelse och har därför en given
betydelse som rekreationsområde för lokalbefolkningen. Fjärden är inte bara ett rekreationsområde. För
människorna som bor i området är Vassorfjärden en självklar del av livet och vardagen. Fjärdens landskapsmässiga betydelse är stor. Vattenspegeln hör till det landskap man är van vid och vill se.
Cafégästerna vid Tesses café (Vassorfjärdens rastplats) som ligger alldeles vid riksåttan vid områdets
södra gräns kan knappast undgå att ta del av deltalandskapet som öppnar sig utanför caféfönstren. Även
för förbipasserande på riksåttan glimmar fjärden till mellan björkarna längs vägen. Känd för sitt rika fågelliv
drar Vassorfjärden till sig fågelskådare och andra naturintresserade. Tidigare fanns ett fågeltorn vid caféet,
men det revs när träd växte upp och skymde sikten.
Rekreationsverksamheten inom Natura-området är småskalig. Jakt och fiske bedrivs för husbehov. Det
tas upp närmare under rubriken Jakt och fiske.

2.7.1 Båttrafik, snöskotertrafik och övrig trafik
Båttrafiken i området utgörs mest av småbåtar. Antalet båtplatser är runt 50-60 på Korsholmssidan och
cirka 50 i Maxmo. De flesta båtplatser finns i Bodstranden, som är den enda egentliga hamnen på Korsholmssidan, i Kunisundet och på Maxmosidan vid Gubbholmsbadet och Sandsund. Med båten åker man
vanligen till sommarstugan, som ligger inom området eller längre ut, till Nabben eller till Finnholmen/paviljongen på dans. Båttrafiken anses som helhet ha minskat. En speciell typ av båttrafik har dock ökat och det
är trolling, fiske från båt, som förekommer i området mellan Bodstranden och Gubbholmsbadet. Vattenskotertrafik förekommer på sin höjd i liten skala i dag. På naturskyddsområdena är det enligt fredningsbestämmelserna tillåtet att hålla båthamnar och farleder i skick.

Karta 7. Småbåtshamnar i Vassorfjärdens Naturaområde.
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En snöskoterled finns inritad i området på kartan på föreningen Wasa snowmobiles webbsida. Den
kommer från Lillkyro, går längs Larvbäcken till Vassorfjärden, genom Björnholmsströmmen och innanför
Klockargrundet norrut till skärgården.
Paddling förekommer endast i liten skala i dagens läge. Icke-ortsbor som kommer för att paddla i området startar i regel vid Nabben. Det händer att någon från lägergården tar sig en tur med kanot. I övrigt syns
kanoter sällan till.
Vintertid är fjärden populär för skidåkning och promenader på isen. Också långfärdsskrinning förekommer, men endast under en kort tid innan isen täcks av snö.

2.7.2 Vandringsleder
På Björnholmen har funnits och finns delvis kvar än en vandringsled som löper längs holmens östra
strand, innanför stugorna på västra stranden och snett över holmens sydspets tillbaka. Stigen börjar på
Öjen vid Vassor byväg och den är ungefär sex kilometer lång. Leden drogs upp år 1996 av en privatperson
helt på ideell basis. Under de tio år som gått sedan dess har leden haft 900 besökare, grovt uppskattat enligt anteckningar i gästboken. Stigen har delvis gått sönder och hamnat under hyggesrester när skogen på
Björnholmen höggs 2016. På Björnholmens nordvästra sida finns en rastplats med bord och bänkar. Rastplatsen ligger inte vid stranden utan en bit ovanför, på ett litet berg. Leden är inte skyltad för tillfället.

Björnholmsleden. Foto: Suvi Saarniaho-Uitto.
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Många hoppar över ledens första del och kör ända till Baköjen och startar sin vandring därifrån. Varken
där eller vid den egentliga startpunkten finns det någon parkeringsplats. I dagens läge anses att detta är
tillräckligt och om det uppstår behov av parkering kan det ordnas genom privatpersoners försorg.
Bara en del av Björnholmsleden ligger inom Naturaområdet och största delen finns på privat mark. Målsättningen med leden är att främst betjäna ortsborna. Några nya leder anses det inte finnas behov av i
dagsläget.

Karta 8. Björnholmens vandringsled startar vid Vassor byväg 189 och rundar Björnholmen. Den är ungefär sex kilometer lång.

2.7.3 Bodstranden
På Bodstrandens samfällda mark i Vassor fanns ett backstuguområde från mitten av 1800-talet. Efter
att de blev öde uppstod problem som nedskräpning och liknande. Samfälligheten ville planera området för
bad och rekreation och såg stugorna som ett problem. Sommaren 1973 förstördes de flesta husen i en
brand som på sätt och vis löste en del problemet (Vassor bys historiekommitté 2017).
I slutet av 1980-talet iordningställdes Bodstrandens strandområde och båtplatser efter flera års arbete
med att ordna finansiering till upprustningen. En badstrand har funnits vid Bodstranden, men den har tidvis
varit stängd för simkurser och dylikt på grund av för höga bakteriehalter i vattnet. Bodstrandens upprustning
genomfördes som ett Leader-projekt kallat Bodstrandens hamn och rekreationsprojekt 2009-2010. Allt arbete utfördes på talko. Målsättningen var att öka områdets attraktionskraft och användbarhet både för byns
invånare och för besökare. Resultatet av projektet var en förstorad och förbättrad hamn, restaurerade
gamla bryggor, en ny flytbrygga, en vågbrytare och ett grillhus. Dessutom har området piffats upp bland annat med röjning. En informationstavla var också planerad till platsen men har inte förverkligats ännu.
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2.7.4 Gubbholmsbadet
Vid Gubbholmsbadet finns en båthamn med gästbrygga och en danspaviljong, Maxmo dansbana. En
täckt grillplats finns också. Parkeringsplatsen är stor och förutom dansbanegäster brukar även husbilar och
husvagnar stanna där. Platsen är tillgänglig och välbesökt. Sommartid metar barnen gärna från bryggan.

2.8 Jakt och fiske
2.8.1 Jakt och vilt
Tre jaktklubbar är verksamma i området: Vassor jaktklubb, Österhankmo jaktklubb och Maxmo-Kärklax
jaktklubb. Det sammanlagda medlemsantalet är cirka 130 personer, medan antalet aktiva medlemmar är
färre än 100 personer.
Det förekommer ingen kommersiell jakt i området. Jakten som bedrivs är för husbehov, men den är
som sådan viktig för sina utövare. Den viktigaste jakten i alla klubbarna är älg- och hjortjakten. Inom Naturaområdet med sina relativt små landarealer har den ingen större betydelse eftersom jakten i huvudsak sker
utanför Naturaområdet. Jakt på övrigt skogsvilt förekommer också i huvudsak utanför Naturaområdet.
Sjöfågeljakten är däremot en jaktform som berör Naturaområdet och engagerar många medlemmar.
Maxmo-Kärklax jaktklubb är den enda av jaktklubbarna som har fågelvatten också utanför planeringsområdet, de övriga är hänvisade till fågelvatten inom Naturaområdet.
Alla jaktklubbarna bedriver aktivt viltvård inom sina områden och en stor del av verksamheten inom Natura-området handlar just om viltvård. Vassor jaktklubb till exempel brukar ha årliga viltvårdsprojekt som
samlar många av jägarna, till exempel tillverkning av mårdhundsfällor, knipholkar, övriga fågelbon samt flottar för utfodring av sjöfågel. Klubben har också byggt gallerstängsel för sjöfåglar längs riksvägen för att
skydda sjöfåglar med ungar som gärna vandrar över riksvägen mot sädesfälten på andra sidan.
Övrig verksamhet inom klubbarnas område är SRVA-verksamhet (storviltsassistans), anläggande av
viltåkrar och upprätthållande av utfodringsplatser vintertid samt i Österhankmo även sommartid för att
minska på betesskador på kålodlingar. Klubbarna försöker också hålla bort kråkfåglar för att minska boplundring.
Predatorjakt på små rovdjur är en viktig del av viltvården inom alla klubbarna. Predatorjakt på framför
allt mink och mårdhund men även räv, mård och grävling bedrivs aktivt också längs strandpartierna inom
Naturaområdet. Jakten varar årligen från och med augusti till och med mars och den bedrivs med fällor och
hundar.

Tyngdpunktsområden för jakten
Vassor jaktklubb förfogar över jakträtten i största delen av Natura-området. Några områden där man
gärna jagar är viken bakom Björnholmen, norr om Tiondholmen, vid Norsgrävskatan och i ett område en bit
norr om fredningsområdet i södra Vassorfjärden. Man uppmanar dock sina jägare att sprida jakten över
hela området, undantaget fredningsområdena, för att inte orsaka för högt jakttryck i något enskilt område
eller på något enskilt vilt.
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År 1985 begränsade Vassor jaktklubb sjöfågeljakten med att freda ett cirka 1,2 kilometer långt och 300
meter brett vattenområde längs riksväg 8. Det förstorades senare till 500 meter brett i samband med Natura

Karta 9. Det streckade området är fredat från sjöfågeljakt.

2000 (se karta 9). Dessutom är ett område längs Kunisundet, cirka 300 meter brett och 1 kilometer långt,
under samma fredning.
Österfjärden är Österhankmo bys enda fågelvatten och följaktligen koncentrerar sig jaktklubbens sjöfågeljakt hit. Man jagar vanligen från båt där det är möjligt. Uppgrundning och igenväxning har dock minskat
både på vattenarealen och på vattendjupet under de senaste trettio åren.
Maxmo-Kärklax jaktklubb jagar sjöfågel med tyngdpunkt på vattenområdena, men också på fälten där
det är lättare att röra sig. Också på Maxmo-Kärklax område i Vassorfjärden och längre norrut mot Söderfjärden har uppgrundningen och igenslamningen minskat på sjöfåglarnas föryngringsområden och det område
som det går att jaga sjöfågel på.
I praktiken är stora områden fredade från jakt på Natura området i och med att det finns många sommarstugor och fast bebyggelse längs stränderna i Maxmo och Vassor. Jaktlagen förutsätter nämligen en
150 meters skyddszon runt bebodda fastigheter.

Viltmängder och jakttryck
När det gäller jakten inom Naturaområdet är det sjöfågeljakten som är mest relevant att beskriva. Landområdena inom Naturaområdet är små och däggdjursvilt rör sig över stora områden vilket gör det svårt att
uppskatta både jakttrycket och mängden vilt.
De lokala jaktklubbarna upplever att Vassorfjärden de senaste 20-30 åren övergått från att ha varit ett
rikt sjöfågelvatten till närmast ett mellanlandningsområde för flyttfåglar. De flesta vanliga sjöfåglar häckar i
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Vassorfjärden, men i mindre antal jämfört med tidigare. Enligt klubbens uppfattning om sjöfåglarnas minskning beror den dels på att födotillgången har förändrats bland annat för att genomströmningen av vatten i
vikar försämrats, dels på att igenväxningen har minskat arealen av lämpliga livsmiljöer. Dessutom har
gråtruten och havsörnen ökat kraftigt i antal, och tar sin beskärda del av populationen. Sjöfågelbeståndens
utveckling följer dock i huvudsak samma trender som i landet som helhet. Särskilt arter som lever i näringsrika våtmarker har visat en tydlig nedgång under de senaste decennierna. Orsakerna är inte klarlagda, men
sannolikt lider de av onaturlig övergödning av vattendragen som skapar en obalans med matbrist som följd.
Riklig förekomst av mörtfiskar är också ett tecken på övergödning som har starkt samband med nedgången
i sjöfågelstammarna (Sammalkorpi m.fl. 2016). Fågelfaunan i Vassorfjärden och förändringar i den beskrivs
närmare i kapitel 2.5.4.
Övrigt småvilt är rikligt förekommande. Små rovdjur, såsom mink, mårdhund, räv och mård, beskattar
sjöfågelpopulationerna, men eftersom jakt på dessa små rovdjur bedrivs aktivt anses de inte utgöra ett så
stort problem i dagsläget. Predatorjakt på räv, mårdhund, mink och mård bedrivs allmänt av de flesta aktiva
jägarna. Det berör Naturaområdet eftersom dessa djur gärna rör sig längs stränderna och utgör en betydande faktor för många fåglars häckningsframgångar.
När det gäller sjöfågeljakt anses jakttrycket
vara lågt på grund av att det finns så lite fåglar att
jaga. Jakten har allt mera blivit en social samvaro
som bedrivs som en del av kulturen i Vassorfjärden.
Jaktklubbarna beslutar årligen om ramarna
för sjöfågeljakten, såsom bytesmängdsreglering
och jaktarrangemang såsom eventuella fredningar. Jaktarrangemangen bestäms utgående
från tillgången på vilt och föryngringsresultaten
som följs upp genom årliga räkningar som jaktklubbarnas medlemmar deltar i. Under sjöfågeljaktens början, 20.8–10.9, är nästan hela Vassorfjärden fredad från jakt udda datum. Österhankmo har inte varannandagssystem utan en
bytesbegränsning på maximalt 25 änder per
medlem. I praktiken koncentrerar sig sjöfågeljakten till tiden från 20 augusti tills harjakten börjar i
början av september.

Att bygga bon åt sjöfåglar är en del av viltvården. Foto:
Lise-Lotte Flemming.
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Ägoförhållanden och jakträtt
Nästan hela området är privata mark- och vattenområden. Inom privata naturskyddsområden fastställs
rätten att jaga i fredningsbestämmelserna. Inom alla nu fredade, privata områden tillåts jakt enligt jaktlagstiftningen, med undantag för det nästan 60 hektar stora området inom Vassor bys samfälligheters område
där sjöfågeljakt är förbjuden. Inom de övriga samfälligheternas områden gäller jakträtten inte jaktturism.
Forststyrelsen äger 63,06 hektar inom Naturaområdet och på 23,56 hektar har Forststyrelsen avtal med
Vassor jaktklubb för jakt på älg- och hjortdjur samt småvilt.

2.8.2 Fisk och fiske
Fiskbeståndet i Vassorfjärdens Naturaområde (Vassorfjärden-Österfjärden-Söderfjärden) har varit föremål för rätt omfattande forskning på 1980- och 1990-talet. Man har studerat fiskars utbredningsområden
genom märkning, intervjuat yrkesfiskare och fritidsfiskare, notat yngel med mera. Undersökningarna har
bland annat hört ihop med översvämningsskyddsarbeten som genomförts under åren 1968-2004, då älven
och dess sidofåror har muddrats, invallats och rätats ut. Det har också byggts pumpstationer och konstgjorda sjöar med reglerings- och kraftverksdammar. Sådana projekt förutsätter olika utredningar, och den
färskaste forskningen om fiskbestånden i älven gäller sådana åligganden eller är större undersökningar
som omfattar hela skärgårdsområdet.

Fiskfaunan
Kyro älvs fiskbestånd är mångsidigt och består av arter som allmänt påträffas i skärgården, bland annat
abborre, gädda, gös, gärs, lake, nors, mört, braxen, löja och andra, fåtaligare mörtfiskar. Också sik och nejonöga går upp i älven. Ekonomiskt viktiga arter är bland annat abborre, gädda, lake, nors och gös. Braxen
har också kommersiell betydelse under våren när den fiskas med ryssja i havsområdet. Hela deltaområdet
från Kyro älvs mynning till och med Maxmo skärgård är ett betydelsefullt yngelproduktionsområde för abborre, gös och nors. Kvarkens fiskeområde har fredat gösen i hela mynningsområdet och delar av skärgården 1-30.6. Fredningen är i kraft till och med 2020.
Ursprungligen har också havsöring och vandringssik förekommit i älven. Som följd av åtgärder som förändrat naturtillståndet i älven har havsöringen minskat kraftigt och detsamma gäller vandringssiken. Sikbeståndet upprätthålls i dag i huvudsak med hjälp av fångst av moderfisk och utplantering. Det finns ingen
färsk forskningsdata om tillståndet hos vandringssikens lekplatser i ådeltat, men lokala iakttagelser tyder på
att tidigare lekplatser håller på att växa igen, till exempel i Österfjärden och viken öster om Björnholmen.
Igenväxningen drabbar också andra arter.
Vattnets temperatur är vanligen den kritiska faktorn som avgör hur fisken lyckas med sin fortplantning.
Kyro älv utgör ett undantag eftersom den viktigaste faktorn som reglerar fiskstammarna i älven och mynningsområdet är vattnets surhet som varierar mellan olika år, mellan olika årstider och till och med inom ett
dygn. Det har hänt under de gångna årtiondena att surhetstopparna sammanfallit med kritiska tidpunkter för
flera fiskarters fortplantning, till exempel under hösten när siken leker eller under våren när sikynglen är
små. Under 1970- och 1980-talen förekom under flera år flöden av surt vatten med åtföljande fiskdöd i älven och mynningsområdet. Dåliga yngelproduktionsresultat under de åren märktes i fiskbestånden och
fångsterna i skärgården utanför älvmynningen. Under senare år har olägenheterna av surt vatten varit
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mindre och fiskbestånden har börjat återhämta sig. Till exempel abborre och gös har visat rikligare yngelförekomster under senare år jämfört med på 80-talet. Situationen i Vassorfjärden påverkas i hög grad av åtgärder uppströms i älven. För att trygga den naturliga fiskfaunan måste man fästa uppmärksamheten vid
markanvändningen inom tillrinningsområdet och åtgärdernas kumulativa effekt på mynningsområdet (Veneranta 2017).

Fisket
Enligt en fiskeenkät som gjordes år 2012 fiskade 387 matlag (631 fiskare) på deltaområdet i huvudsak i
Maxmo skärgård norr om Prästholmen. Mest fångades abborre, gädda och braxen. I havsområdet utanför
deltaområdet fiskas det också livligt åtminstone tidvis. På våren fångas särskilt nors, strömming och fjällfiskar och på hösten lake och gös (2). Braxen är inte i dagsläget så viktig kommersiellt, men skulle ha potential för det eftersom den förekommer i riklig mängd.
Inom planeringsområdet förekommer inget kommersiellt fiske utan dess fiskeriekonomiska betydelse är
främst som reproduktionsområde. Fritidsfiske, främst i form av mete, samt fiskeguideverksamhet förekommer i liten skala (3).
Utplanteringar görs förutom av sik också av havsöring (2). Det finns även planer på uppfödning av gös i
anläggning baserat på moderfisk från älven.

(2) Ruotsalainen, Eeva, Egentliga Finlands NTM-central, fiskeritjänster, power point-presentation
31.3.2016.
(3) Rönn, Carina, Kvarkens fiskeområde, e-post 9.6.2017.
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2.9 Forskning och undervisning

2.9.1 Fisk
Inom ramen för statens åliggandekontroll följer NTM-centralen upp fiskens förökningsframgång med
hjälp av yngelnotningar i Österfjärden. Uppföljningen har pågått sedan 1996 och kommer också att fortsätta
i framtiden. NTM-centralen gör också en förfrågan till yrkesfiskare och fritidsfiskare om deras fångster med
3-4 års mellanrum. Också den här uppföljningen har startat 1996 och den gäller ett större område av vilket
Vassorfjärden är en del. I framtiden kan uppföljningen komma att gälla endast yrkesfiskare.
Inom ramen för samkontrollen för Kyro älv gällande avloppsvatten har man provfiskat med nät åren
2009, 2014 och 2017.

2.9.2 Vattenkvalitet och bottendjur
Uppföljningsprogrammet för vattenkvaliteten i Kyro älv har provstationer i närheten av Vassorfjärden: i
Tottesund och i Pudimofjärden. Vattenprover tas fem gånger per år och vart tredje år tas också prover på
bottendjur från flera provpunkter. Inom ramen för statens åliggandekontroll tas också vattenprover från en
punkt i Vassorfjärden fyra gånger per år (4).
I Vassorfjärden i närheten av Kyro älvs mynning finns två provtagningspunkter för regional uppföljning
av vattnets kvalitet och tillstånd samt en vid pumpstationen vid Larvbäcken (Miljöförvaltningens databas
Hertta).

2.9.3 Geologiska undersökningar
Geologiska forskningscentralen och Åbo Akademi utför en översiktskartering av sura sulfatjordar längs
Finlands kust (se karta 3). Föremål för undersökningen är främst ådalar och andra låglänta områden såsom
försumpade skogar och myrmarker samt torrlagda områden och igenväxande havsvikar som Vassorfjärden.
Översiktskarteringen är klar i skala 1:250 000. Områden med potentiella sura sulfatjordar, såsom Kyro älvoch Vassorområdet, undersöks noggrannare.

2.9.4 Växtlighet och naturtyper
Natura 2000-naturtyper har inventerats mellan 2004 och 2012 av Forststyrelsen. Mittigrund och Metangrund har inte inventerats. Naturtyperna presenteras i kapitel 2.4. Kommunerna har gjort naturinventeringar
inför general- och strandgeneralplanering (Maxmo 2001 och Korsholm 2004-2007).
Forststyrelsen har inventerat undervattensvegetation 2016 på två områden, varav ett ligger utanför Naturaområdet. Inventeringsresultaten finns i databasen Velmu.
Vattenvegetationen i älvmynningen har studerats under tidigt 80-tal (Meriläinen 1984) samt sommaren
2016 (Koivisto 2016a). I kapitel 2.5.1. presenteras resultaten från dessa.

(4) Anssi Teppo, e-post 22-23.2.3018.
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2.9.5 Undervisning
I dagsläget används Naturaområdet endast i liten skala för undervisning och miljöfostran. De planerade
åtgärderna, särskilt när det gäller rekreation och information, förbättrar förutsättningarna för undervisning i
Naturaområdet.

2.9.6 Övrigt
Någon regelbunden uppföljning av fågelfaunan förekommer inte. I kapitel 2.5.4. redogörs för karteringen som gjordes inför planeringen av Kyro älvs mynning och Vassorfjärden samt tidigare utredningar.

2.10 Översvämningsskyddet
Parallellt med skötsel- och användningsplaneringen görs en översiktsplan för översvämningsskyddet i
Kyro älvs delta. Deltat och älvmynningen är ett översvämningskänsligt område. Problem uppstår på grund
av isproppar, som hindrar flödet och gör att vattnet stiger i Vassorfjärden, särskilt i kombination med snabb
snösmältning. Störtregn kan också orsaka översvämningar. Översvämningarna förorsakar olägenheter för
bosättning, jordbruk och trafik.
Kyro älvs nedre del är invallad på båda sidorna och i södra delen är riksväg 8 byggd ovanpå den vall
som byggdes för att torrlägga vikens innersta del. Sommaren 2017 höjdes riksväg 8 på denna sträcka. Älvens stora avrinningsområde är i hög grad utdikat och utbyggt och därför kommer vattnet snabbare och i
större mängder ut i älven än vad den har kapacitet för. Man kan inte förvänta sig att översvämningsproblemen skall kunna lösas enbart med åtgärder i mynningsområdet.
Översiktsplanen för översvämningsskyddet utreder olika alternativ för åtgärder för att minska olägenheterna av isproppar och störtregn. Man strävar efter att beakta områdets naturvärden i planeringen. I
planen ingår också en uppskattning av åtgärdernas inverkan på Naturaområdets skyddsgrunder. Översiktsplanen tangerar också ämnen som i huvudsak ligger inom ramen för skötsel- och användningsplanen,
såsom åtgärder för att förbättra förhållandena för fågel och fisk samt rekreationsanvändningen. Inför översiktsplanen har olika undersökningar gjorts, såsom flygfotografering och ekolodning av bottnen i deltat. De
båda planerna görs i samarbete och med utbyte av information till tillämpliga delar.
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3. Centrala värden och hot
3.1 Centrala värden
Vassorfjärdens Natura 2000-områdes viktigaste naturskyddsliga värden grundar sig på de livsmiljöer
och naturtyper samt fågelfaunan som påträffas i området.
De centrala värdena ur användningssynvinkel handlar mycket om rekreation med allt vad där ingår:
jakt, fiske, villaliv, båtliv och annat friluftsliv. För områdets invånare är fjärden en livsnerv där allt det nyss
nämnda förenas med landskapsmässiga, historiska och sociala värden.
De centrala värdena ur skötsel- och användningssynvinkel kan sammanfattas i följande punkter:


Habitatdirektivets naturtyper och arter: vidsträckt älvmynningsområde vid landhöjningskusten med
mosaikartad våtmarksnatur som är en viktig livsmiljö för många arter och ett viktigt yngelproduktionsområde för fisk



Fågeldirektivets arter: området har stor betydelse för häckande, rastande och ruggande våtmarksfåglar, däribland nationellt hotade arter och arter som Finland har ett särskilt ansvar för.



Rekreation: villaliv, jakt och fiske, båtliv, fågelskådning, övrigt friluftsliv



Landskapsmässiga värden och kulturvärden



Betydelse som uppföljningsobjekt

3.2 Hotanalys och utmaningar
Hotanalysen baserar sig på den analys som gjorts i samband med bedömningen av Naturaområdets
tillstånd för Vassorfjärden som Forststyrelsen ansvarat för i samarbete med NTM-centralen (Miljöförvaltningens datasystem). Analysen har kompletterats med arbetsgruppens och temamötenas kommentarer.
Hotanalysen tar upp funktioner och markanvändningsformer som har negativ inverkan på de centrala
skydds- och användningsvärdena. Hoten kan komma inifrån området eller utifrån.
De mest centrala hoten som också har getts den största betydelsen är försurning av vattnet som har
sitt ursprung i sulfatjordar i tillrinningsområdet samt tillförsel av näringsämnen och partiklar som i huvudsak härrör från jord- och skogsbruket. De riktar sig mot älvmynningens naturtyper och mot områdets värde
som fiskreproduktionsområde. Sedimentet i älvmynningen innehåller också tungmetaller och svavelföreningar som inte bör komma i kontakt med syre.
Måttlig betydelse för naturvärdena har övergödning av ytvattnen, tidigare invallningar av fjärdens
stränder, dikningar, muddringar samt skadliga främmande djurarter, i det här fallet små rovdjur. Utan
jakt på små rovdjur skulle betydelsen sannolikt vara stor varför det är viktigt att jakten fortsätter.
Liten betydelse för naturvärdena har naturlig igenväxning som gör att landskapsbilden förändras samt
avsättning av organiskt material. Dessa processer har sannolikt större betydelse för rekreationsvärdena.
Landhöjningen är ett faktum som inte kan motarbetas i oändlighet. Man måste också komma ihåg att ett
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älvdeltas uppgift är att ta emot och hålla kvar näringsämnen och partiklar som älven naturligt för med sig.
Därför är det viktigt att så mycket som möjligt minska den onaturliga belastningen som kommer från hela
tillrinningsområdet. Detta ligger dock utanför påverkningsmöjligheterna för denna plan.
Den diffusa belastningen från bebyggelse anses ha liten betydelse, liksom den inverkan som riksvägen kan ha i form av kollisionsrisk för fåglar samt utsläpp från trafiken. Sommartid kan båtliv och annan rekreation eventuellt ha en viss störande inverkan på fågellivet. Gråtruten har under senare år fått sällskap
av havsörnen som predator på fågelungar. Havsörnens besök är ändå i huvudsak relaterade till fisk. Predationens betydelse är svår att bedöma utan närmare undersökningar. Det händer ibland att stormar och
högvatten under försommaren spolierar häckningen för bland annat dvärgmås vars bon är känsliga för
plötsliga vattenståndsväxlingar. Om liknande väderleksfenomen blir vanligare under tider när de normalt
inte förekommer kan det vara en följd av klimatförändringar.
Sjöfågeljakten anses i dagsläget inte utgöra något betydande hot mot naturvärdena. Sjöfågeljakten
inträffar under en relativt kort tid och på stora delar av området endast varannan dag under den tiden. Om
man ser till bytesmängderna är effekten av jakten ringa, eftersom den i huvudsak riktar sig mot arter som är
allmänna som gräsand och kricka. Det som också måste tas i beaktande är störningen som drabbar också
arter som inte är föremål för jakten.
Fiskande storskarvar utgör inget hot i dag, men kan vara ett potentiellt hot framförallt för vårlekande
fiskar. De närmaste storskarvkolonierna finns i Monåfjärden och Oravaisfjärden samt i Södra Stadsfjärden i
Vasa. Om någon koloni skulle slå sig ner utanför Maxmo ligger det nära till hands att de skulle använda den
fiskrika Vassorfjärden som fiskeplats.
Ett annat potentiellt hot är främmande växtarter som kan spridas till området och tränga undan ursprunglig vegetation. Jättebalsaminen (Impatiens glandulifera) förekommer i stora mängder längs Kyro älvs
stränder och i närheten av Vassorfjärden, eventuellt också inom Naturaområdet. Jättebalsaminen växer
bäst på fuktig mark men inte i vattnet. Fuktiga och friska lundar är de naturtyper som närmast är i farozonen
att förändras om jättebalsaminen får fotfäste. Jättebalsaminen kom år 2017 med på EU:s lista över främmande arter som ska bekämpas. Enligt lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter
(1709/2015), 3 §, är det förbjudet att odla, transportera eller hantera främmande arter så att de kan etablera
sig i naturen. I praktiken betyder det att jättebalsaminer knappast kan odlas i vanliga trädgårdar eftersom
den så lätt sprider sig.
Klimatförändringen kan indirekt vara en betydande hotfaktor för vattenkvaliteten och de organismer
som är beroende av den. Surhetsbelastningen påverkas starkt av väderleksförhållandena. En torr sommar
med låga grundvattennivåer då sedimenten oxiderats som följs av rikliga höstregn innebär särskilt stor surhetsbelastning. Också när det gäller övergödningen innebär extremare väder såsom skyfall och översvämningar att näringsämnen lakas ur marken i ännu högre grad än vanligt. Samtidigt ökar erosionen och urlakningen av metaller. Sämre isläge vintertid kan också försämra levnadsbetingelserna för en del arter (Rautio
m.fl. 2009).
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JÄTTEBALSAMINEN
Jättebalsaminen (Impatiens glandulifera) kommer ursprungligen från Himalaya och har importerats till vårt land
som prydnadsväxt. Jättebalsaminen har dock visat sig klara sig alldeles utmärkt också i naturen dit den spridit
sig från trädgårdarna, ofta med trädgårdsavfall som förts till skogen. Jättebalsaminen trivs särskilt bra i skuggig
och fuktig miljö. Den bildar snabbt stora bestånd och tränger undan inhemska arter som inte klarar sig i konkurrensen med denna storvuxna växt.
Jättebalsaminen är lätt att bekämpa med tanke på dess biologi; den är ettårig och har kortlivade frön och är lätt
att dra upp eller slå av. Utmaningen består ofta i att växtplatsen är snårig, blöt ellerannars oländig. Därför lönar
det sig att avlägsna också små bestånd och enstaka plantor innan de hinner sprida sig vidare.

Foto: Lise-Lotte Flemming
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4. Målsättningar
Motiveringarna för att ett område tagits med i ett skyddsprogram är utgångspunkten när man fastställer
områdets centrala värden och formulerar målsättningarna för planeringsområdet. Varje skyddsprogram har
sina egna målsättningar. Att ett område omfattas av ett skyddsprogram ger det inte något egentligt skydd
utan visar snarare på områdets värde och behov av skydd.
Skyddsmotiveringarna för områden som skyddas med stöd av EU:s habitat- och fågeldirektiv (Natura
2000-områden) går före motiveringarna i de så kallade gamla skyddsprogrammen. De allmänna målen för
Europeiska unionens nätverk Natura 2000 är att skydda värdefulla habitat samt växt- och djurarter enligt
habitatdirektivet och/eller fågeldirektivet. Direktiven har verkställts i Finlands naturvårdslag. Skyddsmotiveringarna formuleras mer detaljerat för varje Naturaområde.

4.1 Skyddsprogrammens mål
Största delen av Vassorfjärdens Naturaområde (cirka 93 %, 1 422 ha) ingår i Programmet för skydd av
fågelrika insjöar och havsvikar. Enligt statsrådets beslut 1982 är syftet med skyddsprogrammet att de våtmarksområden som ingår i programmet ska bevaras i naturtillstånd så långt det är möjligt. Projekt som försvagar naturtillståndet och skyddsmålen bör vid behov förhindras. Traditionella användningsformer som förändrar naturtillståndet tillfälligt, såsom jakt, fiske, strandbete och skogsbruk i strandskogarna, begränsas
bara när markägaren så önskar. Även på fredade fastigheter ska det vara möjligt att upprätthålla en dräneringssituation som är en förutsättning för nuvarande användning av omgivande marker. Objekt som har försvagats på grund av utförda åtgärder eller naturlig igenväxning kan det vara motiverat att restaurera.

4.2 Natura-nätverkets mål
Vassorfjärden har tagits med i Natura 2000-nätverket på basis av både habitatdirektivet och fågeldirektivet. De viktigaste naturvärdena i Vassorfjärden är naturtyperna och arterna vid landhöjningskusten, det vill
säga fågelfaunan, som är mångsidig och riklig såväl under häckningstiden som under fåglarnas vår- och
höstflyttning, samt det vidsträckta deltats naturtyper som livsmiljö för fågelfaunan och som reproduktionsområde för fisk.
Syftet med skyddet är att bevara eller återställa dessa naturtypers och arters gynnsamma skyddsnivå.
Skyddsnivån för en naturtyp är gynnsam då dess naturliga utbredningsområde och totala areal räcker till för
att på sikt trygga naturtypens struktur och funktion samt då de arter som är karaktäristiska för naturtypen är
gynnsam. Skyddsnivån för en art är gynnsam då arten på sikt kan bibehålla sin livskraft i sin naturliga omgivning. En gynnsam skyddsnivå på EU-nivå är beroende av att de enskilda Naturaområdenas naturtypers
och arters skyddsnivå är gynnsam.
Motiveringarna för grundande av privata naturskyddsområden och deras fredningsbestämmelser behandlas i kapitel 10. Den sammanfattande motiveringen lyder: Fredningen främjar bevarandet och upprätthållandet av naturens mångfald.
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4.3 Vattenramdirektivet - Europaparlamentets och rådets
direktiv om ramarna för åtgärder på vattenpolitikens område
Vassorfjärden finns med i registret över skyddsområden i enlighet med vattenramdirektivet. Registret
omfattar de Natura 2000-områden som är mest centrala med avseende på skyddet av livsmiljöer och arter
som är direkt beroende av vatten. Urvalet för registret medför inga nya juridiska förpliktelser om ytterligare
skydd för dessa områden. Utnämningen av ett Naturaområde till särskilt område understryker emellertid
områdets betydelse, och att det bör beaktas i planeringen av vattenvården och i tillståndsprocesserna. Till
de särskilda områdena hör också en skyldighet att utföra operativ övervakning ifall miljömålen i vattenförvaltningslagen inte uppfylls (se även karta 4: Förändringar i Kyro älvs ekologiska status).

4.4 Mål för skötsel- och användningsplaneringen
Det viktigaste målet med tanke på områdets skydd, skötsel och användning är att bevara naturvärdena
och främja den naturliga mångfalden i enlighet med målen för nätverket Natura 2000 och Programmet för
skydd av fågelrika insjöar och havsvikar. Utöver de naturskyddsliga målen förutsätter naturdirektivet att det
tas hänsyn till ekonomiska, sociala och kulturella krav samt regionala och lokala särdrag. Genom planering
av områdets skötsel och användning kan man alltså utveckla och styra rekreationsanvändningen samt
främja undervisning, forskning, skyddet av kulturvärden samt lokala näringar, ifall det inte strider mot naturskyddsmålen. En målsättning med planeringen är att förena användningen av området med naturskyddets
mål samt att främja genomförandet av målen för vattenvården.
Tabell 4. Naturaområdet Vassorfjärdens värden, målen för skyddet och skötseln samt åtgärder för att uppnå målen.

Värde

Mål/Syfte

Habitatdirektivets
naturtyper och arter

 Naturtyperna finns kvar och deras representativitet har inte försämrats

 Fortsatt bete på strandängar i betesbruk
 Diken som inte är nödvändiga för torrläggning
av omgivande odlingsmarker upprätthålls inte
 Muddringar och andra vattendragsarbeten utförs med hänsyn till naturvärdena

Reproduktionsområde för fisk

 God reproduktion av ekonomiskt viktiga
fiskarter, t.ex. abborre, gädda, lake, nors
och gös.
 Naturlig förekomst av vandringssik

 Vattenvård
 Fortsatt uppfödning och utplantering av värdefisk så länge det behövs
 Avlägsnande av vattenväxtlighet
 Muddringar och andra vattendragsarbeten utförs med hänsyn till naturvärdena

Fågeldirektivets
arter

 Stärkta bestånd av naturliga fågelarter
 Bibehållna eller förbättrade förhållanden
för flyttande och ruggande fåglar

 Fortsatt aktiv viltvård och jakt på små rovdjur
 Avlägsnande av vattenväxtlighet i täta vassoch sävbestånd för att öka arealen med vattenspegel och få en mera mosaikartad struktur.

Rekreation, undervisning och miljöfostran

 Bevara förutsättningarna för rekreation för
lokalbefolkningen
 Förbättra tillgängligheten för besökare
samt styra vistelsen.
 Förbättrad information

 Fortsatt avlägsnande av vattenväxtlighet på de
områden som klippts under senare år
 Informationstavlor till Vassorfjärdens rastplats
och Gubbholmsbadet
 Fågeltorn vid Vassorfjärdens rastplats

Landskapsbild

 Bibehållen/förbättrad utsikt över fjärden
från Riksåttan

 Röjning av buskar längs bården av björkar
längs riksväg 8

Forskning

 Trygga skyddsvärdena och utreda åtgärdernas effekter.

 Uppföljning av slåtterns effekt på fågellivet
 Fortsatt uppföljning av fiskbestånden
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Åtgärder

5. Zonindelning
Planeringsområdet delas in i zoner enligt dess planerade markanvändning. Zonindelningen är en strategisk linjedragning som styr användningen av området i framtiden. Genom zonindelningen kan man kanalisera rekreationen och begränsa vistelse. Zonerna är rekreationszon, begränsningszon och grundzon.
Rekreationszonen är ett attraktionsområde för rekreation och naturturism dit man aktivt styr besökare
med hjälp av serviceutrustning och guidning. Inom rekreationszonen är det lämpligt att planera nya leder
och serviceutrustning. Vassorfjärdens rastplats, Bodstranden och Gubbholmsbadet är utmärkta som rekreationszon.
Begränsningszonens uppgift är att trygga bevarandet av naturvärden som är känsliga för störning.
Inom begränsningszonen kan det finnas vistelsebegränsning helt eller under en viss tid. På fredade privata
områden framgår begränsningarna ur fredningsbesluten.
Inom Vassorfjärdens Naturaområde finns det inte för tillfället behov av en begränsningszon.
Grundzonen utgörs av det som inte är begränsningszon eller rekreationszon och är vanligen det till
arealen största området. Inom grundzonen är vistelse tillåtet enligt allemansrätten men rekreationen utvecklas inte särskilt. Jakt och fiske är tillåtet med undantag av områden med fredning under vissa tider.

45

Karta 10. Indelning av området i grundzon och rekreationszon.
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6. Åtgärder
6.1 Naturvårdsåtgärder inom Naturaområdet
Fågellivet är ännu jämförelsevis rikt i Vassorfjärden, och till exempel förekomsten av måskolonier visar
att området fortfarande har kvaliteter som fågellokal. Vass- och sävbestånden har dock blivit tätare och buskar och träd växer upp på strandängarna och strandmaderna. Lämpliga slamstränder där vadare tycker om
att söka sin föda är en bristvara och områdena med vattenspegel bland vattenväxtligheten har krympt.
Större restaureringsingrepp bör föregås av utförliga och aktuella utredningar av både den häckande fågelfaunan och flyttfågelfaunan, och efterföljas av regelbundna uppföljningar. Man bör också definiera vilka
fågelarter man vill gynna eftersom olika arter har olika krav på livsmiljö. Man bör inte restaurera om det inte
finns ett klart behov av det, det vill säga om vattendragets tillstånd har förändrats snabbt på förhållandevis
kort tid eller så mycket att vattendraget inte kan användas så som tidigare av andra orsaker än landhöjningen. Alltför kraftig borttagning av växtlighet kan gynna algtillväxt och vara till skada för fisk- och fågellivet.
Nedan tas olika åtgärder upp som syftar till att förbättra områdets kvaliteter som fågelvatten. För det
praktiska genomförandet bör en åtgärdsplan för de specifika åtgärderna uppgöras. Hänsyn tas till områden
som är särskilt viktiga för fågelfaunan samt platser där åkergrodor förekommer. På kartan i bilaga 1 presenteras sådana områden enligt situationen när denna plan uppgjorts. Man måste dock försäkra sig om att
uppgifterna är aktuella när åtgärder planeras.
Områden som kan vara aktuella för åtgärder är privata, fredade vatten- eller landområden där fredningsbestämmelserna avgör vilka åtgärder som är möjliga. I fredningsbestämmelserna sägs att det är tillåtet att ”utföra nödvändiga skötsel- och restaureringsåtgärder eller andra åtgärder för att området ska bli mer
naturenligt med markägarens medgivande och enligt en plan som har godkänts av NTM-centralen.” Formuleringen varierar lite mellan olika beslut. Om åtgärderna är av sådan art att denna punkt inte kan tillämpas
behövs ett undantagslov från fredningsbestämmelserna. Punkten i fredningsbesluten lyder: ”Med NTMcentralens tillstånd och med markägarens medgivande kan man avvika från ovannämnda bestämmelser m
avvikelsen inte nämnvärt försvagar områdets skyddsvärden och detta är motiverat med tanke på skyddet,
skötseln eller användningen av naturskyddsområdet”.

6.1.1 Bete
Öppna, betade strandängar är viktiga för naturens mångfald. Växtligheten är mångsidigare på betade
stränder eftersom stora, dominerande arter hålls efter. Grodor, insekter och andra smådjur trivs och allt
detta gör betade stränder till värdefulla fågellokaler för framförallt vadare, tättingar och simänder.
De flesta vadare häckar och rastar helst på öppna platser utan träd och buskar. En bra häckningsplats
är en öppen och fuktig strandäng eller mosse som är tillräckligt stor (helst minst 200 meter i diameter) och
som gärna också har öppet vatten inom synhåll. När ett strandområde planeras för bete eller slåtter bör
man fundera på om det finns behov av att röja bort enstaka träd och/eller buskar. Kråkor använder gärna
träd som utkiksplatser och också marklevande rovdjur rör sig i skydd av träden.
Det är önskvärt att betesområdet sträcker sig ända till vattnet. Om betesdjuren helst håller sig på torrare
områden kan det vara nödvändigt att komplettera betet med slåtter för att undvika att det bildas en vägg av
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vass och/eller säv utanför det betade området. Målsättningen är en så kallad blå bård, där den lågvuxna
strandängen övergår i öppen vattenspegel innan vass och säv tar vid.
Bete förekommer i dagsläget på två områden längs Vassorfjärdens stränder. Strandängen mellan
Vassorfjärdens rastplats och Tjirosaviken är cirka 15 hektar stor och har betats i ungefär tio år. Området är
väl placerat med tanke på närheten till det område som är fredat för jakt och där fåglarna gärna samlas.
Tack vare närheten till Riksåttan och Vassorfjärdens rastplats har betet också stor landskapsmässig betydelse.
Bete har också återupptagits på den motsatta stranden, vid Kilen i Naturaområdets sydöstra del, på ett
nästan 20 hektar stort område. Enligt fågelutredningen från 80-talet (Jaaksi 1984) var Kilen ett område rikt
på tättingar. Bete i det här i dag ganska igenvuxna området har förhoppningsvis en positiv effekt på fågellivet som nuförtiden är anspråkslöst.
Även andra områden kan tas i bruk som betesmark. För nya områden behövs en skötselplan, samt beroende på område eventuellt lov om undantag från fredningsbestämmelserna.
Mål: Fortsatt bete på de områden som nu är i betesbruk, alltså bete på inledningsvis cirka 35 hektar.
Strandängsslåtter är möjligt och rekommendabelt, men anses i dagsläget svårt att förverkliga.

Landskapsvårdare vid Vassorfjärden. Foto: Sonja Still.

6.1.2 Borttagning av vattenväxtlighet
När man jämför resultaten av växtlighetskarteringarna 1982 och 2016 kan man konstatera att växtlighetszonerna inte har förändrats så mycket, men att växtligheten har blivit tätare. De områden med öppen
vattenspegel som är viktiga för änder har krympt. Änder trivs bland vass och säv om det finns tillräckligt
med öppet vatten däremellan. För sjöfågel är det mest fördelaktiga förhållandet mellan öppet vatten och
våtmarksvegetation 1:1 (Aitto-oja m.fl. 2010). De öppna vattenområdena ger mer animalisk föda och minskar predationen från landrovdjur medan växtligheten ger ett bra skydd åt fågelkullarna.
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Ökad andel vattenspegel gör det också lättare att till exempel underhålla utfodringsflottar och konstgjorda bon. Tillgängligheten kan dock
samtidigt innebära ökad störning.
I rapporten Lintuvesien kunnostus ja hoito (Mikkola-Roos 1995)
beskrivs olika åtgärders positiva eller negativa effekt på ett antal våtmarksfågelarter. Mest positiva effekter för sjöfåglar har borttagning
av vattenväxtlighet och skapande av gölar. Strandbete och slåtter
förbättrar förhållandena särskilt för vadare, medan byggandet av
häckningsholmar mest gynnar måsar och tärnor, vissa vadare och
några änder. Den fjärde åtgärden, höjning av vattenytan har liknande
inverkan som borttagning av vattenväxtlighet, men är inte aktuell i
kustvatten. När man avlägsnar vattenväxtlighet bör man försöka
spara bestånd av arter med högt näringsvärde för fåglar. Starr- och
fräkenväxtlighet till exempel erbjuder mest föda i form av ryggradslösa djur. Ovanliga arter som blomvass och stor igelknopp bör också
sparas.

Stor igelknopp är en ovanlig art som gärna kan sparas när man avlägsnar vattenvegetation. Foto: Jarmo Meriläinen.

Vass- och sävbestånd har de lägsta mängderna animalisk föda och finns i så riklig mängd att man kan
rikta skötselåtgärderna mot dessa bestånd. Det lönar sig inte att satsa energi på flytbladsväxter såsom
näckrosor, eftersom de inte svarar på slåtter lika bra som övervattensväxter och inte heller stör fågellivet
nämnvärt. Undervattensväxter som förökar sig från växtdelar såsom hornsärv och vattenmossa ska man
undvika att klippa eftersom det främjar deras spridning.
Mål: Vattenvegetation avlägsnas i första hand genom slåtter så att andelen vattenyta och växtlighet närmar sig förhållandet 1:1 på de nya slåtterområden som visas på karta 11. Vid behov kan slåttern kompletteras mad borttagning av vattenväxtlighet med rötterna.

Vassklippning
I Vassorfjärden har vass och säv klippts på ett sammanlagt 160 hektar stort område sedan år 2002. Det
största enhetliga området är utanför Sandåsen och Laggen. En del av området utgörs av smala ”gångar”
vars främsta uppgift är att fungera som farleder för småbåtar. Samma princip kunde tillämpas på områden
där det främsta syftet med de klippta gångarna är att öka andelen vattenspegel för fågellivets skull. Om
gångarna hjälper till att sprida vattenflödet över ett större område och dämpar olägenheterna av översvämningar är det ett extra plus. Gångarna görs slingrande för att de ska göra ett naturligare intryck och vara
mindre tydliga i terrängen. Samtidigt blir kantzonen mellan växtbestånd och vatten längre. Kantzonerna är
rika på småkryp och viktiga särskilt för fågelungar som äter animalisk föda. Vid dikesmynningar och dylikt
bör växtligheten sparas så att den kan fortsätta fungera som filter. Vassklippningarna planeras så att de
gynnar fiskarnas lek och yngelproduktion.
Målsättningen är att på detta sätt sköta några områden som har bra förutsättningar att utvecklas till fågellokaler, det vill säga är öppna och inte alltför vassbevuxna och där det fortfarande finns områden med
vattenspegel mellan säv- och vassbestånden.
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Stora, enhetliga vassbestånd har också sitt värde och får vara orörda. Slåttern utförs i månadsskiftet
juli-augusti. Slåtterresterna skall samlas upp. Slåttern upprepas några somrar i rad på samma platser varefter man kan hålla upp några år. De områden där avlägsnande av vattenvegetation rekommenderas är Österfjärden, området öster om Björnholmen samt ett par områden i Söderfjärden. Ett förslag till slåttermönster
visas på karta 11. Åtgärden kan inledas på ett område och efter utvärdering fortsätta på övriga områden om
effekterna varit positiva. På de områden som klipps i dag kan vassklippningen fortsätta som hittills.

Borttagning av vattenväxtlighet med rötterna
Ett mera bestående resultat när det gäller att avlägsna vattenväxtlighet uppnås genom att man gräver
bort växterna med rötterna istället för att bara klippa av dem. Det kan också utföras som kompletterande
åtgärd tillsammans med slåtter, till exempel för att skapa gölar med vattenspegel i områden med tät vattenväxtlighet.
Som vid all grävning är det viktigt att grävmassorna placeras utanför området och tas om hand sakenligt för att förhindra eventuell urlakning av surhet och metaller. Grävmassor som lämnas på stränderna
blir dessutom snabbt bevuxna med sly samtidigt som de underlättar för rovdjur att ta sig fram. På grund av
sedimentens innehåll av sulfider och metaller får muddring ses som en andrahandslösning.

Där vass och säv täcker stora arealer och det inte finns öppna vattenytor trivs varken sjöfågel eller fisk. Foto: Lise-Lotte Flemming.
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Skötselåtgärder som främjar islossning
Lakagrynnan är i risk för igenväxning. För att förbättra isens förflyttning och främja fågellivet på holmen
är det skäl att utarbeta en skötselplan för området.
Vassholmar och annan vattenväxtlighet som lösrycks i samband med islossning samlas vid igenslamningsområdena och stränderna. I och med att det finns risk att växterna slår rot och minskar vattenflödet
finns det behov att avlägsna dessa efter islossning. Borttagning av lösryckt vass minskar även näringsämnena som frigörs i vattnet när växtligheten förruttnar. Vass och annan växtlighet som lösryckts samlas upp
vid behov årligen på våren efter islossning.
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Karta 11. De gröna linjerna och områdena är ett förslag på hur slåttern kunde utvidgas till några igenväxande områden för att öka
andelen öppet vatten. Kartan är riktgivande - linjernas och gölarnas exakta placering måste planeras närmare i fält.
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6.1.3 Övriga naturvårdsåtgärder
Reduktionsfiske eller biomanipulering
Om fiskfaunan är riklig och domineras av mörtfisk kan det vara på sin plats med fiske i syfte att få bättre
balans i fiskfaunan. Man pratar om reduktionsfiske när det främsta målet med fisket är att reducera vissa
arter. Mörtfiskar konkurrerar med många sjöfåglar om födan, och det finns ett klart samband mellan ökande
mörtbestånd och tillbakagång hos framförallt dykänder (Sammalkorpi m.fl. 2016).
Genom att avlägsna mindre värdefulla fiskarter, i detta fall är det närmast frågan om braxen och mört,
för man bort näringsämnen ur vattnet och samtidigt ökar andelen gös, stora abborrar och rovfiskar. Rovfisken håller mörtfisken i schack en tid, men så småningom behöver åtgärden upprepas. Åtgärden är kortsiktig
så länge den yttre näringstillförseln fortsätter.
Innan man inleder omfattande reduktionsfiske behöver man utreda vattnets kväve-, fosfor- och klorofyllhalter samt genom provfiske konstatera förhållandet mellan de arter som ska fiskas och rovfisk. När man
fiskar för att föra bort näring handlar det om stora mängder och därför behövs noggrann planering av hur
fångsten ska användas samt ofta extern finansiering. Reduktionsfiske och de föregående undersökningarna
förutsätter vattenägarens lov. Man måste även beakta fiskelagens (379/2015) § 66-68 samt områdets övriga fiskebegränsningar. Reduktionsfiske är en åtgärd som främst lämpar sig för slutna ekosystem som
sjöar. I havsvikar är effekten otydligare.
Mål: Braxen som resurs utnyttjas i högre grad än nu. Näringsfiske av braxen främjas. Reduktionsfiske
kan vid behov testas.

6.1.4 Upprätthållande av diken
I planeringsområdet finns diken som leder från åkrar eller skog till fjärden. Dikena är i regel viktiga för
att trygga torrläggningen av omkringliggande marker, och även på fredade områden är det tillåtet att upprätthålla sådana diken. Dikesvallar i anslutning till skötta, öppna marker bör hållas fria från träd och buskar
för att främja den öppenhet som strandängsfågelfaunan vill ha.
Diken som inte är nödvändiga för att trygga verksamhet på marker ovanför Naturaområdet bör inte upprätthållas, eftersom de torkar ut strandängar och strandmader. Det är möjligt, och också tillåtet på fredade
områden, att aktivt återställa naturtyperna på dikade områden genom att sätta igen diken som inte används.
Mål: Diken som inte behövs för torrläggning av omkringliggande marker upprätthålls inte eller sätts
igen.

6.1.5 Åtgärder för att främja landskapsbilden
På temamötena har det kommit fram att man anser det problematiskt att träd och buskar växer sig så
höga och täta invid riksåttan att utsikten till fjärden hotar försvinna. Det här är den ena av två platser (Fjärdsändan i Oravais är den andra) längs hela den österbottniska delen av riksväg åtta där man ser en skymt
av havet från vägen. Den här glimten av vattnet har därför central betydelse för hela landskapet för vars
identitet havet är viktigt.
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Träd- och buskbården är samtidigt lokalt betydelsefull för djurlivet eftersom den dämpar bullret och utsläppen från trafiken mot fjärden, och särskilt den del av fjärden som är fredad från jakt och där fåglar gärna
uppehåller sig. Dessutom tvingar träden rastande sjöfåglar att lyfta tillräckligt högt så att de undviker att kollidera med bilar.
Det finns planer för att utveckla vägsträckan mellan Vassorfjärden och Kärklax. En planerad åtgärd är
förlängning av viltstängslet norrifrån fram till Vassorfjärden. Om behovet av viltpassager inte beaktas tillräckligt kan det bli ökat tryck på Vassorfjärden när det gäller viltövergångar. I så fall är det också en fråga
om trafiksäkerhet att hålla träd- och buskbeståndet nere så att viltet syns.
Målsättningen är alltså att behålla siktförbindelsen från vägen till vattnet och öka säkerheten för bilisterna utan att äventyra lugnet och tryggheten för fågellivet i fjärden. De höga björkarna längs vägen hindrar inte vyerna på samma sätt som en enhetlig buskbård. Genom att hålla vissa avsnitt fria från höga buskar kan man skapa luckor där fjärden glimtar till mellan trädstammarna. Om det planerade betesområdet
genomförs kommer redan det att hejda förbuskningen i fjärdsändans sydöstra hörn.
Genomförande av åtgärden kräver undantagslov från fredningsbestämmelserna eftersom de förbjuder
avverkning av träd och buskar, och i samband med det också en noggrannare plan.
Mål: Ungefär halva sträckan längs Riksåttan mellan Vassorfjärdens rastplats och skogsholmarna har
siktförbindelse till fjärden (karta 12).

Karta 12. Sträckan som är aktuell för röjning av buskar i syfte att behålla landskapsbilden.

6.1.6 Jakt och viltvård
Jaktklubbarna gör ett viktigt arbete för fågelfaunan genom olika viltvårdsåtgärder dit bland annat jakt på
små rovdjur hör. Räv, mink och mårdhund är skadliga för många fågelarter och att hålla efter stammarna är
viktig viltvård, särskilt inom våtmarksområden som är viktiga fågelbiotoper. Birdlife (2012) rekommenderar
intensiv och målmedveten predatorjakt snarare än jakt i syfte att gallra beståndet. Det senare leder snarare
till att förökningsframgången ökar och har således motsatt inverkan. En bra tidpunkt för jakt är på vårvintern
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när svagare individer har gallrats ut och de bästa individerna är kvar. Jakten på små rovdjur bör fortsätta
åtminstone med samma intensitet som nu i Vassorfjärdens Naturaområde.
Temamötet för jakt har fastslagit att jakttrycket på sjöfåglar i dagens läge är lågt och att målsättningarna
för fågelfaunan inte förutsätter några justeringar i jakttrycket. De föreslagna åtgärderna för att förbättra livsmiljön anses tillräckliga för att stärka fågelstammarna och trygga förhållandena för rastande fåglar.
Hur många fåglar som skjuts är inte avgörande utan jaktens påverkan handlar mera om störningen.
Den drabbar alla arter, inte bara viltarter. Under flyttningen använder fåglarna 10 procent av tiden till att
flyga och resten till att rasta och äta. Att de har ro under denna tid är synnerligen viktigt. Regelbunden störning har konstaterats försämra häckningsframgången, trots att störningen sker långt ifrån häckningsområdet och under en helt annan tidpunkt. Särskilt känsliga för störning är vadare, änder och gäss. Att det inom
fåglarnas rastområden finns delområden som är fredade från jakt är mycket viktigt och minskar risken för att
fåglarna flyttar vidare för tidigt (Birdlife 2012).
Mål: Jakt bedrivs så att områdets naturvärden inte riskeras. Aktiv viltvård, såsom jakt på små rovdjur,
byggande av bon och utfodringsflottar fortsätter.

MÅSKOLONIN GER SKYDD
Fåglar har olika strategier för att undvika predation. En av de effektivaste är att häcka i kolonier. Skrattmås,
dvärgmås och tärnor är typiska kolonifåglar. De försvarar sina bon och ungar aggressivt och de många
ögonparen säkrar att annalkande faror upptäcks tidigt. Andra fågelarter, såsom änder och vadare, utnyttjar
gärna det här effektiva alarm- och försvarssystemet. Till exempel brunand och vigg häckar ofta i måskolonier. Sådana par lyckas bättre med sin häckning än de som häckar utanför, där risken att äggen och ungarna blir uppätna är större. Genom att värna om måskolonin hjälper vi samtidigt flera andra arter.

Foto: Marko Takala/Hanna Backman
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6.1.7 Fisk och fiske
Målsättningen är att främja den naturliga yngelproduktionen i området. Kyro älv har ursprungligen
varit en havsöringsälv, men på grund av utbyggnad av älven och markanvändningen i tillrinningsområdet
finns inte längre förutsättningar för en naturlig förökning av havsöring. Situationen är liknande för vandringssiken, som ännu har en svag naturlig reproduktion i älven. Fångandet av moderfisk och utsättning av yngel
främjar stammens överlevnad. Det är skäl att fortsätta med dessa stödåtgärder, för ifall älvens tillstånd förbättras är det viktigt att det fortfarande finns kvar av den lokala sikstammen som är anpassad till miljön.
Det är oklart hurdan effekt de naturvårdsåtgärder som gynnar fåglar har på fiskstammarna. Generellt är
varierande och mosaikliknande vassruggar lämpliga fortplantningsområden för fiskar medan täta och ensidiga vassruggar är mindre lämpliga. Att med slåtter skapa en mer mosaikartad växtlighet kan också ge
mera lämpligt livsrum åt vårlekande fiskars yngel. Tät vattenväxtlighet som gör vattenutbytet långsammare
kan skydda rom och yngel vid plötslig belastning av surt vatten. Det kan också fungera omvänt, så att det
sura vattnet längre hålls kvar (Veneranta 2017). Att skydda livsmiljöer och sköta/restaurera lekplatser är betydelsefulla åtgärder för att öka reproduktionen.
Att stärka bestånden av rovfisk såsom abborre och gädda är ett sätt att motverka övergödningsproblem. När det finns lite rovfisk ökar andelen småfisk som äter algätande småorganismer. Därmed ökar trådalgerna som konkurrerar ut större alger och undervattensväxter. Detta bidrar till övergödningen och minskar
på rovfiskarnas livsmiljöer.
Fåglar och fiskar konkurrerar många gånger om samma föda, och de bästa fiskförande fågelvattnen har
en balanserad, inte mörtfiskdominerad fiskfauna.
Återskapandet av genomströmningen söder om Björnholmen har från lokalt håll framförts som en viktig
åtgärd för att främja fiskproduktionen. Denna syn delas inte av fiskerimyndigheterna som anser att de
akuta, negativa effekterna av muddring och grävning såsom uppgrumling av vattnet samt försurnings- och
metallproblem upphäver de eventuella fördelarna. Åtgärden kan eventuellt också senare leda till att kraftiga
utflöden av surt vatten når ett känsligt område bakom Björnholmen direkt istället för att ta vägen runt Björnholmen och gå förbi viken. Detta utreds närmare i samband med översiktsplaneringen för översvämningsskyddet. Man borde också utreda om området där kanalen skulle grävas har betydelse som fisklekplats.
Mål: Fortsatt uppföljning av fiskbeståndet och skydd av lekplatser.
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6.2 Styrning av vattendragsarbeten inom Natura 2000-området
Översvämningsproblemen samt användningen av Vassorfjärdens Naturaområde för tidvis med sig behov av vattendragsarbeten såsom muddringar för att underlätta vattenflödet eller som underhåll av farleder
och båtplatser vid stugor. Muddring av ett vattenområde med muddermassor som överstiger 500 m3 kräver
tillstånd enligt vattenlagen av tillståndsmyndigheten (nu Regionförvaltningsverket i Västra och inre Finland).
Mindre muddringar kräver inte detta tillstånd, men måste anmälas minst 30 dygn på förhand till den statliga
tillsynsmyndigheten (nu NTM-centralen i Södra Österbotten).
I fredningsbestämmelserna för de fastigheter där det kan bli aktuellt med dylika vattendragsarbeten
sägs att det är tillåtet att ”underhålla befintliga farleder, båtleder och båtplatser samt uppföra sjömärken enligt miljöcentralens anvisningar.” Miljöcentralen ger vid behov anvisningar i samband med att åtgärderna
anmäls.
Fredningsbestämmelserna ger ändå inte generellt lov för muddringar. Formuleringen lyder ” [Det är förbjudet att] … ”Muddra eller dämma vattendrag”. För åtgärder som inte är tillåtna behövs undantagstillstånd.
Detta formuleras i fredningsbesluten så här: ”Med NTM-centralens tillstånd och med markägarens medgivande kan man avvika från ovannämnda bestämmelser om avvikelsen inte nämnvärt försvagar områdets
skyddsvärden och detta är motiverat med tanke på skyddet, skötseln eller användningen av naturskyddsområdet.”
Naturaområdets skyddsstatus förutsätter att naturvärdena inte får försämras. Avsikten med skötsel- och
användningsplanen är att dra upp riktlinjer för skötsel och användning så att naturvärdena samtidigt kan
tryggas. Målsättningen är att dessa naturvärden, som är naturtyperna med deras arter samt fågelfaunan,
ska beaktas vid alla typer av vattendragsåtgärder som berör Naturaområdet. I översiktsplanen för översvämningsskyddet utreds hur översvämningsskyddet kan genomföras med hänsyn till naturvärdena. Det
tillstånds- och anmälningsförfarande som vattenlagen förutsätter säkrar att naturvärdena beaktas när åtgärderna genomförs.
Mål: Vattendragsarbeten utförs så att naturvärdena inte försämras.

6.3 Rekreation
Målsättningen är att bibehålla i första hand lokalbefolkningens möjligheter att bedriva rekreation i området och främja kunskapen om områdets naturvärden hos dem som bor i närområdet eller är besökare
längre ifrån.
Mål: Rekreationsanvändningen bedrivs så att inte områdets naturvärden äventyras. Information om Naturaområdet till området vid Vassorfjärdens rastplats och Gubbholmsbadet. Ett fågeltorn byggs.

6.3.1 Vandringsleder
I Korsholms strategiska generalplan finns reservationer för friluftsleder. En sådan går längs med Kyro
älv. I kommunens utlåtande om planeringen av Kyro älvs delta nämns möjligheten att dra en eventuell friluftsled längs vallarna och ansluta den till det befintliga nätverk av stigar, vägar och spånbanor som
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Hankmo IF:s skidspår brukar gå på och som sträcker sig ända till Lakören. Byggande av en eller ett par fotgängarbroar föreslås också.
Björnholmsleden är också utmärkt som riktgivande friluftsled. Björnholmsleden har delvis förstörts vid skogsavverkningar, men kan rustas
upp när naturen börjar läka. Kommunen föreslår att man skulle kunna
utreda möjligheten att koppla ihop en led från Bodstranden med den befintliga Björnholmsleden.
Planeringen av lederna ska ske i samarbete med markägare och
myndigheter och med beaktande av miljövärden. I anslutning till friluftslederna kan man anlägga grillplatser. I samband med att friluftsleder utvecklas måste också parkeringsmöjligheterna ses över.
Temamötet för rekreation konstaterade att det just nu inte finns behov av några fler leder i området eftersom det redan finns flera leder i
närområdet.

6.3.2 Paddling och rodd
I Korsholms kommuns utlåtande om planeringen av Kyro älvs delta
föreslås att möjligheterna till paddling och rodd skulle kunna utvecklas i
området, bland annat genom att anvisa ställen där man kan sjösätta kajaken eller roddbåten, eller ställen där man kan förvara dem för uthyrning.
Foto: Jennifer Jungerstam.

6.3.3 Fågeltorn
Ett fågeltorn behövs vid ett område som Vassorfjärden som är känt för sitt rika fågelliv. Platsen lockar
fågelskådare, och den mest lättillgängliga platsen med utsikt över fågelviken är vid Vassorfjärdens rastplats
bredvid Riksåttan. Det finns också en säkerhetsaspekt att beakta; ett fågeltorn skulle förhoppningsvis
minska på benägenheten att vandra längs med riksvägen i jakt på fördelaktiga utkiksvinklar. Ett fågeltorn är
också användbart inom undervisning och miljöfostran.
Det fanns ett torn vid Vassorfjärdens rastplats från slutet av 90-talet till 2010. Tornet byggdes av Vassor
jaktklubb och bekostades av vägverket, men revs när uppväxande träd skymde sikten för mycket mot det
område där fåglarna mest uppehåller sig.
Platsen är lämplig för ett fågeltorn eftersom den är lättillgänglig och belägen invid en del av Vassorfjärden där fåglar gärna uppehåller sig, särskilt under flyttningen vår och höst. Ett fågeltorn och därtill hörande
konstruktioner kan uppföras i enlighet med följande punkt i fredningsavtalet: [det är tillåtet att] ”uppföra fågeltorn eller motsvarande anläggningar med markägarens medgivande och enligt en plan godkänd av miljöcentralen”. Byggandet av ett fågeltorn förutsätter en åtgärdsplan.
Uppförande av ett fågeltorn kan förutsätta röjning av träd för siktens skull. Eftersom fredningsbestämmelserna inte tillåter röjning behöver man ansöka om lov att avvika från fredningsbestämmelserna för en
sådan åtgärd. Om åtgärden ”inte nämnvärt försvagar områdets skyddsvärden och detta är motiverat med
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tanke på skyddet, skötseln eller användningen av naturskyddsområdet” kan man avvika från fredningsbestämmelserna med NTM-centralens och markägarens tillstånd. För den exaktare placeringen har föreslagits
tre olika alternativ som presenteras på karta 13. I tabell 5 listas de olika alternativens för- och nackdelar.

Karta 13. Alternativen för placering är: 1. Invid caféet, 2. I fårhagen en liten bit från caféet och 3. På den trädbevuxna kanten av
diket.

Tabell 5. Fördelar och nackdelar för de olika alternativen.

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3



Lätt att göra tillgängligt (för funktionsnedsatta)



Nära caféet men ändå en liten bit
ifrån



Bästa sikten för den som vill se
på fåglar



Betjänar också andra än fågelskådare och kan fungera som utkikstorn



Möjligt att göra tillgängligt (för
funktionsnedsatta), men dyrt



Lugnt, mindre trafikljud och
andra störningar

-

Kräver gallring längs dikeskanten
och/eller ett högt torn.

-

Kräver gallring längs dikeskanten
och/eller ett högt torn.



Avståndet minskar risken för skadegörelse

-

Lättillgängligheten gör det utsatt
för skadegörelse

-

Behövs spång eller grus stig



Inga röjningar behövs för sikten

-

Långt avstånd till det område där
flest fåglar uppehåller sig

-

Långt avstånd till det område där
flest fåglar uppehåller sig

-

Kräver spång och bro (kostnader
och underhåll)

-

Störande trafikljud

-

Platsen befinner sig inne i fårhagen, vilket kräver nya arrangemang

-

Spången/stigen behöver dras genom fårhagen vilket kräver nya
arrangemang.

Att beakta:


Extra konstruktioner, såsom spångar och ramper ökar kostnaderna. Kostnader kommer också med tornets höjd
och avstånd från vägen samt om grunden är låglänt.



Betesmarkens arrendator och caféägaren berörs konkret av planerna och bör höras samt ges möjlighet att delta i
planeringen.
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6.4 Information
Vid Vassorfjärdens rastplats finns en av kommunens informationsskyltar. I dagsläget finns det ingen
information om Naturaområdets naturvärden i terrängen.
Information ger besökarna i ett område kunskap om naturvärden och kulturarv, och med kunskapen
ökar förståelsen och aktningen för naturen och lokalkulturen. Med hjälp av information kan man också styra
besökarna så att störningen och nötningen blir så liten som möjligt.
Information om Naturaområdet Vassorfjärden placeras ut på de mest besökta platserna runt området,
det vill säga vid Vassorfjärdens rastplats, Gubbholmsbadet och eventuellt också vid Bodstranden. Informationen presenteras på informationstavlor. Det är också möjligt att via QR-kod länka till ytterligare information
på webben.
Informationstavlorna bör innehålla följande:


Karta över området med gränser för Natura 2000 och fågelskyddsprogrammet.



Områdets viktigaste naturvärden och dess fiskeriekonomiska betydelse



Information om service och besöksplatser



Anvisningar om hur man beter sig i området och de viktigaste punkterna i lagstiftningen som
det grundar sig på.

Informationstavlorna, eventuellt i kombination med information på webben, ökar områdets användbarhet för undervisning och miljöfostran.

Foto: Lise-Lotte Flemming
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6.5 Sammanfattning av åtgärder
I skötsel- och användningsplanen föreslås åtgärder för att uppnå målen i planen. Åtgärderna har samlats i tabellen nedan, liksom uppskattad tidpunkt för genomförande av respektive åtgärd samt ansvariga
parter. Ansvarspartens resurser påverkar tidtabellen för genomförandet och den bör därför ses riktgivande.

Tabell 6. Sammandrag av åtgärder som föreslås i planen, den uppskattade tidtabellen för dem samt myndighet eller organisation
som ansvarar för åtgärden.

Åtgärd
Bete på befintliga betesmarker

Tidtabell
Kontinuerligt

Eventuella nya betesområden

Ansvarig part

Uppskattning
av kostnader

Privat via jordbrukets miljöersättningssystem
Nya skötselplaner: markägare/ProAgria/miljöförvaltningen

70-100 €/h

Finansiering av skötselåtgärder:
jordbrukets miljöersättningssystem
Vassklippning (inklusive
omhändertagande av slåtteravfallet)

Vid behov på områden som
redan klipps.
Inleds på nya områden
inom 1-3 år, åtgärder två
somrar i följd, efter det vid
behov.

Planering: miljöförvaltningen i
samarbete med vattenägare, jaktklubbar och viltförvaltning.
Genomförande: samfälligheten/
jaktklubbar/miljöförvaltningen

Borttagning av lösryckt
vass som uppstått i samband med islossning

Vid behov årligen

Genomförande: samfälligheten/
jaktklubbar/miljöförvaltningen

Slyröjning längs vägen i
Fjärdsändan

Inom 1-3 år, vid behov

Planering: t.ex. markägaren i
samband med ansökning om undantagslov från fredningsbestämmelser.

Planering: 30005000 €
Genomförande:
på entreprenad
700-1500 €/ha (+
moms)

Plan: 70-100 €/h
Genomförande:
50 €/h

Genomförande: samfälligheten/NTM-centralen (vägrensslåtter årligen och röjning vartannat år)
Viltvård

Kontinuerligt

Jaktklubbarna i området

Fågeltorn

1-5 år

Planering: miljöförvaltningen

Informationstavlor

Uppföljning

1-5 år

Efter åtgärder

Genomförande: miljöförvaltningen/kommun/lokala föreningar

Planering och
byggande:
20 000-40 000 €

Planering/genomförande:

Planering: 1000 €

miljöförvaltningen/kommuner

Byggande: 1000
€/tavla

Miljöförvaltningen

Vandringsleder: iståndsättning av Björnholmsleden

Privatpersoner

Eventuella nya leder med
infrastruktur

Kommun, markägare

Utveckling av paddlingsoch roddmöjligheter

Kommun, markägare

Främjande av braxens nyttobruk

Aktörer inom fiskerihushållning

Uppföljning av fiskbestånden och skydd av lekplatser

Luke
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6.6 Åtgärder utanför Naturaområdet

6.6.1 Vattenskydd
De största utmaningarna i Vassorfjärdens Naturaområde gäller vattnets kvalitet och närmast dess innehåll av försurande ämnen och näringsämnen som leder till övergödning och igenväxning och som får följder
för bland annat fisk- och fågelfaunan. De naturvårdsåtgärder som tagits upp ovan har endast kortvarig effekt så länge som älven fortsätter att tillföra näring och surhet. Vad som händer inom avrinningsområdet har
en avgörande inverkan på hur älvmynningsområdet mår.
Förvaltningsplanen för Kumo älvs – Skärgårdshavets – Bottenhavets vattenförvaltningsområde 20162021 beskriver åtgärder som behövs för att uppnå och bibehålla god vattenstatus. Miljömålen, det vill säga
god vattenstatus, för Kyro älv antas vara uppnådd innan år 2027, för Vassorfjärden innan 2021.
År 2016 publicerades åtgärdsprogrammet för vattenvården i Kyro älvs avrinningsområde fram till 2021
(Koivisto 2016). I rapporten listas de centrala frågorna för Kyro älvs avrinningsområde som är diffus belastning, strukturella förändringar, problem som orsakas av dränering av sura sulfatjordar samt belastning från
torvtäkt. På grund av denna belastning är Kyro älvs nedre lopps ekologiska status otillfredsställande och
dess kemiska status är sämre än god. Orsaken till försämrad kemisk status är förekomsten av metaller, huvudsakligen kadmium, vars ursprung finns i de sura sulfatjordarna. Den ekologiska statusen är försämrad
på grund av för stor tillförsel av partiklar och näringsämnen, vattnets surhet och olika strukturella förändringar som rensning, uträtning, fördämning och reglering, åtgärder som hindrar fiskarnas vandringar samt
försämrar och förminskar deras livsmiljöer.
För att nå och trygga ett gott ekologiskt tillstånd behöver närings- och partikelbelastningen minska, surhetsbelastningen fås under kontroll, fiskarnas vandringsmöjligheter förbättras och förutsättningarna för vattenförsörjningen tryggas. Åtgärderna som föreslås i åtgärdsprogrammet för Kyro älvs avrinningsområde
2016–2021 har som främsta målsättning att minska på den av människan förorsakade näringsbelastningen
och att höja pH-minimum vid surhetstoppar till över 5,0–5,5. Uppnående av god kemisk status förutsätter att
metallbelastningen minskar. Åtgärderna riktar sig till alla sektorer och omfattar också styrande åtgärder som
lagar och strategier, finansiering, upplysning och forskning.
Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet m.fl. har uppgjort en av regeringen godkänd nationell strategi för att minska problemen förorsakade av sura sulfatjordar fram till år 2020 (mmm 2a 2011). Där,
liksom i de av regeringen godkända förvaltningsplanerna för vattenvården (2010-2015 och 2016-2021),
framhålls betydelsen av att förhindra eller minska problemen av sura sulfatjordar. I dessa officiella dokument betonas vikten av att sulfatjordarna beaktas i all planering och arbeten där grundvattennivån sänks
eller där man muddrar, gräver och/eller deponerar sediment (1).

(1) Edén, Peter, specialforskare, Geologiska forskningscentralen, e-post 31.1.2018
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7. Uppföljning
Uppföljningen av naturen och effekterna av skötselåtgärderna hör till miljöförvaltningens, det vill säga
Forststyrelsens och NTM-centralens, uppgifter. Uppföljningen förutsätter samarbete inom miljöförvaltningen
och även med andra organisationer som utför undersökningar.
Natura 2000-naturtyperna och -arterna följs upp i enlighet med miljöministeriets anvisningar. För naturtypernas del granskas särskilt naturtypernas arealer och representativitet. Vårdbiotopernas skötsel granskas inom ramen för jordbrukets miljöersättningssystem och deras växtlighet vid uppdateringen av vårdbiotopinventeringen från 1990-talet som görs i NTM-centralens regi.
Uppföljning av vattenkvalitet, fiskbestånd, växtplankton och bottendjur görs i enlighet med åliggandekontroller. Mera om detta i kapitel 2.9.1 och 2.9.2.
Åtgärderna för att ta bort vattenväxtlighet bör följas upp för att se om de förväntade positiva effekterna
på fågellivet i området kan ses.
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8. Sammanfattning av konsekvenser
8.1 Konsekvenser för naturvärden
Enligt 64 § i Naturvårdslagen får de värden som utgör grunden för att området tagits med i Naturanätverket inte försämras i betydande grad. I 65 § sägs att konsekvenserna av en plan eller ett projekt ska bedömas på behörigt sätt om projektet eller planen i sig eller i samverkan med andra projekt eller planer sannolikt betydligt försämrar de naturvärden för vars skydd området har införlivats eller avses bli införlivat i nätverket Natura.
Syftet med skötsel- och användningsplanen är att med hjälp av de naturvårdsåtgärder och andra åtgärder som framförs i planen trygga områdets naturvärden så att verksamheten inte hotar bevarandet av arter
och naturtyper enligt habitatdirektivet och fågeldirektivet. Planen har huvudsakligen positiva eller neutrala
konsekvenser för naturvärdena och därför är en noggrannare Natura 2000-bedömning inte nödvändig. I tabell 7 har planens konsekvenser för Naturaområdets skyddsvärden uppskattats på en allmän nivå.

Tabell 7. Bedömning av hur de åtgärder som föreslås i planen påverkar Naturaområdets naturtyper och arter. Påverkan kan vara + = positiv, - = negativ, 0 = neutral. Naturtypernas fullständiga namn och beskrivningar finns i kapitel 2.4.

Naturtyp

Uppskattad påverkan

Kommentar

Estuarier

+/-

Åtgärderna som föreslås kan försämra naturtillståndet men inverka positivt på
representativiteten (t.ex. artsammansättningen) i och med att den naturliga
flödesrytmen och vattenutbytet förbättras.

*Laguner

0

Målet är att naturtillståndet bevaras. Inga åtgärder som direkt berör naturtypen har planerats.

*Havsstrandängar

0

Havsstrandängar finns endast i den yttre delen av området och inga åtgärder
är planerade för dem.

Öppna mossar

+

Bete hejdar igenväxningen. Igensättning av diken som torkar ut strandmyrarna har positiv effekt på naturtillståndet.

*Naturliga primärskogar i
landhöjningskust

0(/+/-)

Inga åtgärder har planerats för naturtypen. Återställning av dikade områden
inverkar positivt på naturtillståndet. Bete kan ha negativ effekt på naturtillståndet.

Lundar

+

Återställning av dikade områden har positiv effekt på naturtypens naturtillstånd. Ökad kunskap om främmande växtarter som leder till åtgärder för att
motverka spridning har positiv effekt på naturtypens naturtillstånd.

Trädklädda betesmarker

+

Bete har positiv effekt på naturtypen.

*Lövsumpskogar

0(/+/-)

Eventuell återställning av dikade områden förbättrar naturtypens vattenhushållning.

*Skogbevuxen myr

0/(+)

Eventuell återställning av dikade skogbevuxna myrar förbättrar naturtypens
vattenhushållning.

Fiskarter som reproducerar
sig i området

+

Avlägsnande av vattenväxtlighet torde gynna den reproducerande fiskfaunan.

Sjöfågelfauna

+(/-)

Avlägsnande av vattenväxtlighet och ökad andel öppet vatten gynnar många
sjöfågelarter. Slåtter och bete på stränderna är positivt för bl.a. vadare som
trivs på stora öppna ytor. Jakt på små rovdjur gynnar fåglarnas reproduktion.
Buskröjning vid landsvägen kan öka störningen från trafiken.
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8.2 Sociala och ekonomiska konsekvenser
Bestämmelserna i fredningsbesluten för privatmarker styr användningen av områdena och kan också
begränsa den. Eftersom naturskyddet är genomfört i nästan hela området finns det inte behov att i skötseloch användningsplanen ge några rekommendationer för ytterligare bestämmelser.
Åtgärderna som föreslås i planen kan anses ha positiva ekonomiska och sociala effekter om de leder till
att förutsättningarna för fiske och jakt förbättras och dessutom har en direkt sysselsättande effekt i och med
åtgärdernas genomförande.
Planen har positiva ekonomiska och sociala effekter på rekreation och miljöfostran eftersom det föreslås att informationen och rekreationsmöjligheterna i området utvecklas.
Deltagande planering och samarbetet mellan olika intressegrupper kan konstateras ha positiva sociala
konsekvenser.
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9. Deltagande planering
Planeringen av Vassorfjärdens skötsel- och användning har löpt parallellt med översiktsplaneringen av
översvämningsskyddet i Kyro älvs delta. Arbetsgruppen för översiktsplaneringen har, under ledning av ordförande Olav Jern från Österbottens förbund, också fungerat som styrgrupp för skötsel- och användningsplaneringen och övervakat hur planeringen avancerat. Arbetsgruppen hade sitt första möte den 31.3.2016
och har sammanträtt sammanlagt 13 gånger under den tid skötsel- och användningsplaneringen pågått. Ett
av dessa möten var insatt enbart för genomgång av utkastet till skötsel- och användningsplan. Under planeringens gång har dessutom sammankallats till fyra temamöten på ämnena jakt och fiske, skötsel och rekreation, varav ett i form av fältbesök på alla teman. Till temamötena har också kallats deltagare utanför arbetsgruppen.
Vid projektens början publicerades ett pressmeddelande, och planeringen har också varit ämne för två
inlägg i NTM-centralens blogg (https://etelapohjanmaanely.wordpress.com/) både i dess inledande skede
och i slutet (5.7.2016 och 3.4.2018).
Planen presenterades på ett informationstillfälle den 8.11.2018.

Följande föreningar och sammanslutningar har varit representerade i arbetsgruppen:
Österbottens förbund
Hemfjärdens invallningsföretag
Intresseföreningen för en levande skärgård r.f.
Finlands viltcentral, Kust-Österbotten
Kärklax bys samfälligheter
Tottesunds samfälligheter
Maxmo kyrkoby samfällighet
Vassor bys smf
Österhankmo samfällighet
Vörå kommun
Korsholms kommun
Kvarkens fiskeområde
Merenkurkun lintutieteellinen yhdistys
Vattenståndsregleringsbolaget
Österbottens svenska producentförbund
Ostrobothnia Australis
Forststyrelsen, naturtjänster
NTM-centralen i Södra Österbotten/naturskydd
NTM-centralen i Södra Österbotten/vattenresurser
NTM-centralen i Egentliga Finland/fiskerimyndigheten
Oravaisnejdens naturvetarklubb
Geologiska forskningscentralen
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9.1 Utlåtande och respons
Skötsel- och användningsplanen fanns till påseende under tiden 2.11-10.12.2018 på Korsholms kommuns, Vörå kommuns och NTM-centralens anslagstavlor. Planen kunde också läsas på NTM-centralens
webbsidor. Informationsbrev om att planen fanns till påseende skickades per post eller e-post till styrgruppens medlemmar och till ägare av fredad mark inom Natura-området.
Sammanlagt 11 utlåtanden lämnades in. Sammandraget av utlåtandena presenteras nedan i den ordning som de lämnats in. Efter varje utlåtande står NTM-centralens svar som har godkänts av projektets styrgrupp med kursiv text. Om utlåtandet föranlett ändringar i planen nämns detta.

9.1.1 NTM-centralen i Egentliga Finland, fiskehushållningsenheten
1. Planen är i huvudsak välgjord och målsättningen att främja områdets yngelproduktion är bra.
2. De slingrande slåttergångarna borde göras på ett sätt som gynnar fiskars lek och yngelproduktion.
3. Förutom det som nämns i planen om muddring söder om Björnholmen konstateras att en dylik åtgärd
sannolikt skulle inverka negativt på fladan där åtminstone abborre, gädda och mört leker. Också småskaliga
grävarbeten i samband med slåtter borde undvikas.
4. Infoskyltar ska innehålla text om områdets fiskeriekonomiska betydelse.
5. I stycket om reduktionsfiske bör tilläggas att man även ska ta i beaktande fiskelagens (379/2015) §
66-68 samt områdets övriga fiskebegränsningar.
6. Sik och nejonöga hör till EU:s habitatdirektivs bilaga V.
7. Under rubriken "Fiskfaunan" på sidan 36 kan följande meningar tas bort eftersom de inte stämmer
helt: "För abborre, gös och nors utgör området en betydande del av hela landets mest gynnsamma reproduktionsområden. Vassorfjärden är det enda området i Kvarken där gösen regelbundet reproducerar sig,
även om yngelproduktionen är något svagare än i södra Finland på grund av det nordliga läget." Vi föreslår
att den föregående meningen " Hela deltaområdet från Kyro älvs mynning till och med Maxmo skärgård är
ett betydelsefullt yngelproduktionsområde" kompletteras enligt följande: "Hela deltaområdet från Kyro älvs
mynning till och med Maxmo skärgård är ett betydelsefullt yngelproduktionsområde för abborre, gös och
nors".
8. Under rubriken "Fisket" på sidan 37 kan följande mening tas bort: " Braxen är inte i dagsläget så viktig kommersiellt, men skulle ha potential för det eftersom den förekommer i riklig mängd. "

Bemötande
1. Noteras för kännedom.
2. Kapitlet 6.1.2 kompletteras enligt utlåtandet.
3. Noteras för kännedom.
4. Detta läggs till i kapitel 6.4.
5. Detta läggs till i kapitel 6.1.3.
6. Korrigeras i den finska versionens kapitel 2.5.3.
7. Texten i kapitel 2.8.2 korrigeras enligt utlåtandet.
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8. Projektets styrgrupp är av den åsikten att braxen har potential, och således beslöts att meningen
lämnas kvar.
Ändringsförslagen gällande formuleringar samt ordval i den finskspråkiga versionen hörsammas.

9.1.2 Geologiska forskningscentralen
1. I skötsel- och användningsplanen har jordmånens förhållanden beaktats väl. Särskilt har sura sulfatjordar lyfts fram som ett centralt hot mot områdets värden både i de interna åtgärderna på Naturaområdet
och mer omfattande som en belastning som kommer från Kyro älvs avrinningsområde.

Bemötande
1. Noteras för kännedom.

9.1.3 Österbottens förbund
1. Det är bra och nödvändigt att planen genom sitt arbetssätt blivit väl förankrad hos berörda invånare,
föreningar, organisationer och myndigheter.
2. Planen är strukturerad och ger en god beskrivning av Natura 2000-området i Kyro älvs mynning såväl genom texter, faktarutor, bilder som kartor.
3. Det är viktigt att Vassorfjärden/Kyro älvs deltaområde får en skötsel- och användningsplan för områdets natur- och rekreationsvärden så att området vårdas på så sätt att dess sammanlagda värden uppmärksammas med tanke på områdets läge vid den österbottniska kusten.
4. I målet för Jakt- och viltvård avslutas målformuleringen med meningen "Aktiv viltvård, såsom jakt på
små rovdjur, byggande av bon och utfodringsflottar med mera fortsätter". Österbottens förbund anser att
formuleringen "med mera" ger en oklar bild av vad som avses och borde preciseras eller lämnas bort.
5. Under målet för Fågeltorn finns en tabell i vilken olika för- och nackdelar räknas upp för ett kommande fågeltorns tre olika placeringsalternativ. På ett par ställen i tabellen finns kommentarer om kostnader. Österbottens förbund anser att dessa bör tas bort eller så bör en kostnadsberäkning göras för alla tre
alternativens samtliga punkter så att det ger en reell bild av de olika alternativens totala kostnader.

Bemötande
1. Noteras för kännedom.
2. Notera för kännedom.
3. Noteras för kännedom.
4. Med mera lämnas bort från kapitel 6.1.6 i den svenska versionen.
5. Inga korrigeringar i texten. Tabellen ger en tillräckligt jämlik bild över de olika alternativens fördelar
och nackdelar. Kostnadsberäkningar preciseras i framtida planeringar.
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9.1.4 Finlands viltcentral
1. Beskriven vassklippning bör prioriteras eftersom strandbete/bearbetning samt iståndsättning av
slutna vassbestånd och strandmader gynnar alla viltarter i området i och med att strandlinjen blir längre.
2. Området har stor yttre påverkan från Kyro älv och vad som händer utefter hela älvens längd, med
andra ord ger åtgärder högre upp längs älven direkta verkningar i mynningsområdet. Detta bör i högre grad
än i nuläget också tas i beaktande vid planläggning längre in i landet.
3. Det aktuella området är av yttersta vikt för viltarterna och framför allt flertalet fågelarter. Åtgärder som
vidtas längs med hela Kyro älv påverkar viltarter i mynningsområdet mycket då deras livsmiljöer direkt påverkas.
4. I tabell 6 på sidan 59 bör NTM-centralen (enheten för vattenresurser) infogas som deltagande part
tillsammans med samfälligheten, jaktklubbar och miljöförvaltning. Detta på grund av den stora samhälleliga
nyttan då klippningsplaneringen nu gjorts speciellt för att lindra översvämningar vid isproppar och slagregn.
5. Viltcentralen uppskattar att jakten tas upp på ett positivt sätt i kapitel 8.2 Sociala och ekonomiska
konsekvenser eftersom jakten är både en viktig fritidssysselsättning och en ekonomisk fråga och en stor
bidragande orsak till en levande landsbygd.

Bemötande
1. Noteras i fortsatta planer.
2. Noteras för kännedom.
3. Noteras för kännedom. Framtida skötselåtgärder för Lakagrynnan läggs till i planen.
4. NTM-centralen är en del av miljöförvaltningen. Planeringen av slåtter i skötsel- och användningsplanen har som främsta mål att förbättra naturvärdena.
5. Noteras för kännedom.

9.1.5 Österbottens räddningsverk
1. Österbottens räddningsverk är nöjd med skötsel- och användningsplanen för Natura 2000-området i
Kyro älvs mynning.

Bemötande
1. Noteras för kännedom.

9.1.6 Kvevlax ÖSP
1. Röjning av sly längs vägbanken vid Riksväg 8 ser vi som en viktig åtgärd, detta är ett av de få ställen
där man har möjlighet att se vatten efter Riksvägen.

Bemötande
1. Noteras för kännedom.
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9.1.7 Forststyrelsen
1. Skötsel- och användningsplanen är välgjord och omfattande.

Bemötande
1. Noteras för kännedom.

9.1.8 Vassor bys samfälligheter, Kärklax bys samfälligheter, Maxmo
kyrkobys samfälligheter, Tottesunds samfälligheter
1. För landskapets, människornas och trafiksäkerhetens skull bör slyet invid riksväg 8 vid Vassorfjärden
från Kilen till Tesses café bortskaffas eller gallras. Slyet är inte viktigt för fåglarnas häckning eftersom det
inte konstaterats häckning och liv i slyet vid den genomförda inventeringen. Befintliga björkar bör vara kvar
för att tvinga fåglarna att flyga högre upp över riksvägen.
2. Föreslagna öppna vattenspeglar kan understödas och anses bra.
3. Vassholmar som lösryckts i samband med islossning bör kunna städas bort. Detta för att de inte skall
slå rot och göra utrymmet för vattenflödet mindre i onödan.

Bemötande
1. Planen förordar borttagning av sly på ungefär hälften av sträckan. Buskbården kan ha en skyddande
funktion även om inga fåglar häckar där. Avsaknaden av häckande fåglar har dock inte fastställts vid inventeringen som hade tyngdpunkt på sjöfåglar.
2. Noteras för kännedom.
3. Saken tas med i skötsel- och användningsplanen i kapitel 6.1.2.

9.1.9 Vörå kommun
1. Det är bra med en plan för åtgärder, som visar att man redan med små insatser kan upprätthålla nuvarande service- och trivselnivå och dessutom kan utveckla området, vilket är positivt. Åtgärderna gynnar
naturen, de boende i området och utomstående besökare.

Bemötande
1. Noteras för kännedom.

9.1.10 Korsholms kommun
1. Tryggandet av naturvärdena är viktigt och förordas. Samtidigt ska det finnas en balansgång mellan
bevarandet av naturvärdena och behovet av att återställa de förändringar som flödet av näringsämnen och
motsvarande från Kyro älv förorsakar i deltat. Muddring ska kunna ske så att balansen bibehålls.
2. Man bör i första hand säkerställa flödet i Kyro älv för att kunna trygga förutsättningarna för den befintliga bosättningen, för att bedriva jordbruk och för det befintliga vägnätet. När dessa förutsättningar för att
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kunna leva i området är tryggade kan sådana verksamheter som rekreation, fiske och jakt främjas som en
naturlig följd.
3. Sammanställningen av åtgärder kompletteras med "muddring för att trygga vattenflödet" och så att
tidtabellen är att åtgärden ska utföras genast.
4. Uppföljningen av föreslagna åtgärder förordas och kunde förstärkas medelst en egen kolumn i Tabell
6 så att varje åtgärd har en egen deadline när det senast ska kontrolleras och av vem. Uppföljningen ger
viktig information om hur åtgärderna har lyckats och vilken effekt de haft. Olika skötselåtgärder kan uppdateras eller ändras på basis av resultatet.
5. Ur rekreationssynpunkt vore det fördelaktigt om ett större område i södra delen av Vassorfjärden
kunde hållas öppet och därmed skapa eller bevara en vattenspegel.
6. Vad gäller rekreationen är tillgängligheten för invånarna viktig till exempel genom vandringsleder. En
led skulle kunna gå längs med Kyro älv såsom föreslagits i planen eller ännu närmare älven, till exempel på
skyddsvallarna. I anslutning till detta kunde en eller flera fotgängarbroar byggas. Friluftsleden kunde sedan
anslutas till befintliga leder. I anslutning till lederna kan anläggas grillplatser. Parkeringsmöjligheterna för
vandrare och besökare bör förbättras.
7. I tabell 3 saknas de svenska namnen på fiskarna (sik och flodnejonöga).
8. Tesses café är ett matställe och inget platsnamn och borde ersättas med ett platsnamn eller ett förtydligande var detta stället är första gången det nämns.
9. Möjliga informationstavlor nämnda i kapitel 6.4 ska definitivt kombineras med information på webben
och sociala medier, eftersom det är där folk söker information.
10. Kartbilderna i bilaga 1 och 2 har bytt plats med varandra.
11. Karta 11 refereras felaktigt till som karta 9.

Bemötande
1. Noteras för kännedom.
2. Noteras för kännedom.
3. Muddringsarbeten behandlas i översiktsplanen. Man kommer överens om prioriteringar av åtgärder i
projektets styrgrupp.
4. Man kommer överens om prioriteringar och uppföljning av åtgärder i projektets styrgrupp. Ansvaret
för genomförandet av åtgärder finns hos den ansvariga parten.
5. Redan nu slås ett tämligen stort område. Områdets avgränsning har diskuterats och godkänts av
projektets styrgrupp.
6. Noteras för kännedom (kapitel 6.3.1).
7. Korrigeras.
8. Tesses café ändras till Vassorfjärdens rastplats i texten. Första gången Vassorfjärdens rastplats används, i kapitel 2.7 på sidan 30, nämns Tesses café.
9. Noteras för kännedom.
10. Korrigeras.
11. Korrigeras.

71

10. Källor
Airaksinen, O. & Karttunen, K. 1998. Natura 2000-luontotyyppiopas. Ympäristöopas 46. Suomen ympäristökeskus. Helsinki 1998.
193 s.
Aitto-oja, S., Alhainen, M., Rautiainen, M., Svensberg, M., Väänänen, V-M., Nummi, P., Nurmi, J. 2010: Viltvåtmarker – en handbok. Jägarnas Centralorganisation, Österbottens jaktvårdsdistrikt, Helsingfors universitet. 56 s.
Backman & Takala 2017a. Rapport över inventeringen av åkergroda i Vassorfjärden 21-23.5.2017. NTM-centralen i Södra Österbotten, Vasa. 11 s.
Backman & Takala 2017b. Förutredning av strandängar och observationer av flygekorre och trollhand vid Vassorfjärden 13.614.7.2017. NTM-centralen i Södra Österbotten, Vasa. 33 s.
BirdLife Finland 2012. Hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen linnustonsuojelualueelle. 6 s. https://www.birdlife.fi/wp-content/uploads/2015/10/hoito-ja-kaytto-BirdLife-suositus-2012.pdf
Herrgård, Mikael 2012. I äldre tider var det båt som gällde. I: Skärgård 3/2012, ss. 66-67.
Ikonen I. & Hagelberg, E. (red.) 2007. Ruovikot ja merenrantaniityt. Luontoarvot ja hoitokokemuksia Etelä-Suomesta ja Virosta.
Suomen Ympäistö 37/2007. 99 s.
Jaaksi, V. 1992. Vassorfjärdens häckfågelfauna 1982-84. I: Fåglar i Oravaisnejden. Oravaisnejdens naturvetarklubb. 120 s. ss.
35-41.
Koivunen J. och Tolonen, M. 2013. Kyrönjoen vesistötyöt. Koskien pohjaeläimistön velvoitetarkkailu vuonna 2011. Raportteja
17/2013. NTM-centralen i Södra Österbotten. 21 s.
Koivisto, A-M (red.) 2016. Kyrönjoen vesistöalueen vesienhoidon toimenpideohjelma 2016-2021. Raportteja 37/2016. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 143 s.
Koivisto, A-M. 2016a. Växtlighetsinventering vid Vassorfjärden 2016. NTM-centralen i Södra Österbotten, Vasa. 7 s.
Koivisto, A-M. 2016b. Förändringar i växtligheten vid Kyro älva delta från år 1982 till år 2016. NTM-centralen i Södra Österbotten,
Vasa. 4 s.
Meriläinen, Jarmo 1984: Macrophyte vegetation at the river Kyrönjoki estuary in 1982. Särtryck. Publications of the Water research institute, National Board of Waters, Finland, No 57. 16 s.
Mikkola-Roos, M. 1995: Lintuvesien kunnostus ja hoito. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A. No 45. 103 s.
Pikkarainen, J. 2016: Kartering av fåglar i Vassorfjärden 2016. NTM-centralen i Södra Österbotten, Vasa. 13 s.
Rautio L. M., Haldin, L., Storberg, K-E, Aaltonen, E-K, Nyman, S., Ojaniemi, Y. 2009. Åtgärdsprogram för vattenvården i Kyro älvs
vattendragsområde fram till år 2015. Västra Finlands miljöcentral, 15.12.2009. 134 s.
Sammalkorpio, Mikkola-Roos, M., Pöysä, H. & Rask, M. 2017: Miksi suojelu ei auta lintuvesillä? I: Linnut. BirdLife Finlands årsbok
2016, 176 s, ss. 112-121.
Sundvik, B. (red.) 1988: Vår by Österhankmo född ur havet och Kyro älv. Vasa. 144 s.
Sura sulfatjordar – vad är det? Broschyr producerad inom Vimla-projektet. 2018. https://vimlavattenorg.files.wordpress.com/2018/03/ssj_broschyr_vimla_vb_svfi_svenska4.pdf
Sutela, T., Vuori, K-M, Louhi, P., Hovila, K., Jokela, S., Karjalainen, S.M., Keinänen, M, Rask, M., Teppo, A., Urho, L., Vehanen,
T., Vuorinen, P., Österholm, P. 2012. Happamien sulfaattimaiden aiheuttamat vesistövaikutukset ja kalakuolemat Suomessa. Suomen ympäristö 14/2012. 61 s.
Vassor bys historiekommitté 2017: Vassor bys historia IV. Jordbruk och binäringar. Vassor bys förlag. 512 s.
Veneranta, L. 2017. Luonnonvarakeskuksen lausunto Vassorfjärdenin kalastosta. 8 s.
Westberg, V. (red.), 2015. Tillsammans för god vattenstatus. Förvaltningsplan för Kumo älvs-Skärgårdshavets-Bottenhavets vattenförvaltningsområde 2016-2021. Rapporter 102/2015. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten. 246 s.
Österbottens förbund 2018. Utkast till planbeskrivning för Österbottens landskapsplan 2040. https://www.obotnia.fi/dmsdocument/539

72

499-438-19-4

499-438-56-0

499-438-33-0

499-438-6-181

499-438-2-62

499-438-1-72

499-438-2-90

499-438-2-148

499-438-53-1

499-438-2-100

499-438-2-101

449-438-876-1

479-403-876-1

449-440-876-1

479-401-876-1

499-438-878-4

499-438-7-93

499-438-9-112

Förbjudet

x

x

x

x

x

Gräva och utfylla mark, gräva och rensa diken eller på annat sätt skada mark- och
berggrunden

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Uppföra byggnader, anläggningar och anordningar eller bygga vägar

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Avverka skog eller ingripa i skogens naturliga utveckling

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Muddra eller dämma vattendrag

Ta eller skada svampar, träd, buskar eller andra växter eller delar av dem
Döda, fånga eller ofreda vilda ryggradsdjur eller förstöra deras bon samt fånga eller insamla ryggradslösa djur

x

x

Färdas med motordrivna fordon

x

Färdas med motordrivna fordon på landområden

x

Vidtaga andra åtgärder som kan förändra områdets karaktär eller ofördelaktigt påverka den naturliga växtligheten, faunan eller landskapsbilden

x

x

x

x

x

x

x

x

Använda och underhålla befintliga byggnader och byggnadsplatser samt uppföra
nödvändiga ekonomibyggnader på bebyggda tomter enligt markanvändnings- och
bygglagstiftning/gällande strandgeneralplan

x

x

x

Ta brännved för villabehov i närheten av byggnaderna. Asp, rönn, sälg, klibbal,
gamla stora träd, vindfällda eller förmultnande träd samt träd med bohål får inte
tas.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

499-438-3-135

11. Sammandrag av fredningsbestämmelserna i privata
skyddsområden

x

Tillåtet

Fiska enligt fiskelagstiftningen
Jaga enligt jaktlagstiftningen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Upprätthålla och använda traditionella vintervägar
Hålla boskap på bete enligt en plan som har godkänts av miljöcentralen

2

x
x

x

x

x

x
x

x

Plocka bär och nyttosvamp

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Utföra åtgärder som räddningstjänsten förutsätter
Utföra kartläggnings- och lantmäteriarbeten

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Utföra naturvetenskaplig forskning med NTM-centralens tillstånd. Anmälan om
dessa skall göras till markägaren på förhand

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bygga konstgjorda bon för stora rovfåglar med markägarens medgivande och
NTM-centralens tillstånd

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Uppföra konstruktioner som behövs för att vägleda besökare (t.ex. Fågeltorn,
spångar, eldstäder m.m.) med markägarens medgivande och enligt en plan som
har godkänts av NTM-centralen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Underhålla sådana diken på området, som betjänar torrläggningen av omkringliggande marker, med markägarens medgivande och enligt NTM-centralens anvisningar

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Utföra nödvändiga (restaureringsåtgärder eller andra) åtgärder för att området
skall bli mer naturenligt (t.ex. täcka igen eller dämma upp diken eller på annat sätt
återställa vattenhushållningen eller landskapsstrukturen, röja planterade tallar),
med markägarens medgivande och enligt en plan som har godkänts av NTMcentralen.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Underhålla befintliga farleder, båtleder och båtplatser samt uppföra sjömärken enligt miljöcentralens anvisningar

x

Utföra nödvändiga skötsel- och restaureringsåtgärder eller åtgärder för att området
skall bli mer naturenligt med markägarens medgivande och enligt en plan som har
godkänts av miljöcentralen. Principerna som ingår i den tidigare uppgjorda planen
"gräsklippning i Vassorfjärden 17.6.2002" kan tillämpas åren 2007-2012 eller tills
miljöcentralen har godkänt en motsvarande skötselplan för området.

x

Iståndsätta simstrand invid dansbanan, enligt en plan som har godkänts av miljöcentralen
Övrigt, t.ex. använda och underhålla vägen på området, utföra nödvändiga underhållsarbeten för ellinje.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Med NTM-centralens tillstånd och med markägarens medgivande kan man avvika från ovannämnda bestämmelser om avvikelsen inte nämnvärt försvagar områdets skyddsvärden och detta är
motiverat med tanke på skyddet, skötseln eller användningen av naturskyddsområdet./ Närings-, trafik- och miljöcentralen får i enskilda fall bevilja undantag från fridlysningsbestämmelserna för ett
naturskyddsområde, om undantaget inte äventyrar de syften för vilka området inrättades och det behövs för skötseln och användningen av området eller för forskning.

3

Bilagor
Bilaga 1. Förekomst av åkergroda samt viktiga fågelområden i Vassorfjärden. Uppgifterna baserar sig på
fältundersökningar gjorda 2016 och 2017 (Kartering av fåglar i Vassorfjärden 2016 av Juha Pikkarainen,
Rapport över inventeringen av åkergroda i Vassorfjärden 21-23.5.2017 av Hanna Backman och Marko
Takala.
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Bilaga 2. Förekomst av flygekorre och trollhand. Området är inte heltäckande inventerat. Uppgifterna baserar sig på fältundersökningar gjorda 2017 (Förutredning av strandängar och observationer av flygekorre och
trollhand vid Vassorfjärden 13.6-14.7.2017 av Hanna Backman och Marko Takala).
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Bilaga 3. Strandområden som karterades sommaren 2017 (Förutredning av strandängar och observationer
av flygekorre och trollhand vid Vassorfjärden 13.6-14.7.2017 av Hanna Backman och Marko Takala). Områdenas lämplighet för skötsel (t.ex. bete) granskades och poängsattes enligt tillgänglighet, markens beskaffenhet och växtlighet. De högsta poängen fick områdena 1, 2, 5, 6, 10, 13 och 24.
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styrgrupp och vissa teman har behandlats grundligare på separata möten. Planeringens uppgift har varit att identifiera områdets särskilda
värden och eventuella konflikter relaterade till områdets skydd och användning, samt hitta på lösningar för att förena målen för skyddet och
användningen. Planen fungerar som ett styrande dokument för områdets skötsel och användning och den kan ligga som grund för myndighetsbeslut som fattas för området. Den har dock ingen direkt rättsverkan.
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