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VÅTMARKER GER LIV
I LANDSKAPET

Möjligheter finns i varje by.
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Före restaureringen…

Våtmarken berikar landskapet och skapar nytt liv
I Finland har det försvunnit enorma mängder

Våtmarkerna är synnerligen viktiga för såväl

våtmarker på grund av en storskalig

naturen som för människan. De grunda, av liv

torrläggningsverksamhet. Särskilt

sjudande våtmarkerna är topplatser för

skogsdikningar, jordbruk och torvproduktion

naturens biodiversitet. De erbjuder en

har bidragit till att våtmarkerna minskat. Det

livsmiljö bland annat för vattenfåglar.

är möjligt att återställa en del av de försvunna
våtmarkerna i landskapet och på lämpliga
ställen kan man skapa nya våtmarker för att
ersätta de livsmiljöer som har försvunnit.

Våtmarkerna fungerar också som naturens
egna filter, som samlar upp sediment och
binder näringsämnen ur dräneringsvattnen
från jord- och skogsbruk samt torvproduktion.
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Våtmarkerna diversifierar landskapet och

Markägarnas positiva inställning är

våtmarker i vattendragens övre lopp jämnar

avgörande, för då får våtmarksprojektet lokalt

ut och reglerar översvämningsflödena.

stöd. Life-projektets viktigaste betydelse är att

Hembygdsvåtmark Life+-projektet ger råd hur
man anlägger, restaurerar och sköter
våtmarker i jordbruks- och skogsområden. I
alla Landskap ordnas evenemang för
allmänheten, den lokala befolkningen och
övriga intresserade. Vid evenemangen
diskuterar man våtmarkernas planering,
tillstånd som behövs för att anlägga
våtmarker, kostnader och byggandet.

stöda lokalbefolkningen i deras
våtmarksprojekt, såsom att hjälpa till med
planering och byggande samt att delta i
anläggningskostnaderna. Ett tätt samarbete i
projektet, främjar de lokala parternas
deltagande i skötseln av våtmarken också i
framtiden. Som exempel fungerar det
nationella nätverket av modellvåtmarker som
förverkligats genom en verksamhetsmodell
som utgår från aktivt engagerande av
markägarna och deras behov och synsätt.

…efter restaureringen.
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Timo Niemelä

Hembygdsvåtmark-projektets modellområden
Våtmarkernas modellområden har valts bland de förslag som kommit till Finlands
viltcentral. Med projektet stöds våtmarksanläggningar som kommit till på
lokalbefolkningens önskan och initiativ l.



Den centrala avsikten med modellområdena är att främja naturens mångfald och
fungera som livsmiljöer för sjöfågelkullar.



Initiativet till förverkligandet har kommit från lokalbefolkningen. Våtmarkens mark- och
vattenägare ger sitt stöd till förverkligandet av områden som lämpar sig för förevisning
och i skolning. För byborna är det ofta viktigt att våtmarken återskapas på sin forna
plats eller att det skapats ett nytt vattenområde som smälter bra in i bymiljön.
Våtmarken erbjuder också rekreations- och jaktmöjligheter.
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Åtgärderna planeras i samarbete med de lokala aktörerna. Områdets ägare och lokala
samarbetesaktörer deltar i planeringen och anläggandet av våtmarken genom
talkoarbete, med den utrustning som står till buds och med andra resurser.



Projektets inverkan följs upp med hjälp av sjöfågelinventeringar. Med punktinventering
av sjöfåglarna klargörs förändringar i antal par, i kullproduktionen och i fågelmängden
vid slutet av sommaren. För inventeringen ansvarar vanligtvis markägarna, jägare med
kunskap om fåglar eller fågelskådare.



Skötseln av våtmarker är viktigt för att bevara den erhållna nyttan. Jakt på små rovdjur,
röjning, slåtter och avlägsnande av sediment samt periodvis uttorkning upprätthåller
våtmarkens värdefulla egenskaper. På detta sätt tryggas våtmarken som en pärla i
närmiljön för kommande generationer.

Juha Siekkinen
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Mikko Alhainen

Välitalo våtmark, Pudasjärvi
Det är möjligt att redan med små åtgärder återställa en myrmark som livsmiljö för
våtmarksarter. Tack vare markägarens idéer och initiativ återställdes vattnets naturliga
flöde till en flarkmosse, där sädgäss och svanar vilar under flyttningen. Samtidigt kunde
man vid en intilliggande dikad mosse göra en ny våtmark med öppet vatten, som nu har
blivitl en lämplig livsmiljö för halvdykänder.
Före skogsdikningarna på Välitalo gård i
Pudasjärvi fanns där en våtmarksmosaik som
bestod av naturliga flarkgölar och öppna
myrängar som erbjöd en livsmiljö för såväl
sädgäss, änder som dalripor. Myrmarkerna
dikades i samband med torrläggningen av
omkringliggande skogsområden. Efter
dikningen torkade flarkmossarna, områdets
fågelbestånd minskade och på området
påträffades sjöfåglar och vadare endast på
våren under översvämningsperioden.
Våtmarksområdet restaurerades hösten
2011. Målsättningen var att återställa vattnets
naturliga flödesriktning, återfå vattnet till de
tidigare flarkmossarna och förändra den
dikade myren till ett grunt vattenområde. Den
betydande höjningen av vattennivån
återställde en mångformig rik livsbiotop för
återkolonisering av närområdets
våtmarksfåglar.
I skydd av långa torvjordvallar höjdes vattnet
så att det inte orsakade olägenhet för den

omkringliggande skogen. Vallarna täcktes
med yttorv som snabbt smälte in i landskapet.
Det är möjligt att torrlägga de uppdämda
öppna vattenområdena på myren med hjälp
av regleringsanordingar i dammarna.
Genom dämningar vid avrinningsområdets
övre lopp förverkligades en åtta hektar stor
våtmarkshelhet som fungerar som en effektiv
reglerare av översvämningar och som
samtidigt berikar ett av dikning förändrat
myrlandskap. Kostnaderna för förverkligandet
av våtmarken var 7 100 €, varav
markägarens andel var 700 €. Markägaren
sköter i fortsättningen om våtmarken och gör
sjöfågelinventeringarna.
Sjöfåglarna upptäckte det restaurerade
området snabbt och redan den första
sommaren vimlade det av krick- och
knipkullar runt flarkmyrkanterna. Sädgässen
besökte våtmarken regelbundet, och på
strandkantsbrinkarna skvallrade lämningar
om att ripor och orrar trivts på platsen.
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Jari Kokkonen

Vähä-Komu våtmark, Pyhäjärvi
Den vidsträckta och labyrintartade våtmarksmosaiken i Pyhäjärvi är verkligen ett paradis
för sjöfåglar. I labyrinten av gamla jordvallar och vid kanterna av det öppna vattnet finns
gömslen för otaliga sjöfågelkullar. Den lugna livsmiljön duger också för de mer krävande
vattenfågelarterna svarthakedopping och stjärtand.
Vähä-Komu tjärn torrlades för hundra år
sedan och under åren 1924- 1984 grävde
man kiselgur från bottnen. Genom bränning
framställdes isolering- och byggnadsskivor av
kiselmassorna.

bäckens vatten via våtmarken. En i dammen
installerad munkbrunn möjliggör torrläggning
så att skötselåtgärder kan utförasl. Delägarna
och grannjaktföreningen har anlagt rikligt med
viltåkrar på vallarna.

När produktionen upphörde samlades vatten i
det grävda området och en våtmark bildades.
Med tiden växte dock området igen och när
de gamla vallarna gav efter strömmade
vattnet bort under sommaren och lämnade
området nästan helt torrt.

Den nästa 20 hektar stora våtmarken får sitt
vatten från ett 22 kvadratkilometer stort dikat
skogsområde. Flödvattnet från skogen leds
till våtmarken för att renas, en betydande del
av humus och slam som följer med vattnet
stannar i våtmarken. Till sjön Komujärvi
nedanför våtmarken strömmar renare vatten
än tidigare.

En grupp lokala vänner bildade Vähä-Komu
skogssammanslutning som övertog området
år 2011 och började planera en restaurering
av det förfallna våtmarksområdet.
Från de gamla damm- och jordvallarna röjdes
sly och även lite grövre stammar till
energived. Vallarna grundförbättrades och
med nybyggda bottendammar leddes Komu-

Restaureringen av våtmarken kostade 18 400
€ vilket Life+ -projektet finansierade.
Dessutom har delägarna gjort över 700
timmar talkoarbete och ansvarar för skötseln
av våtmarken och för sjöfågelinventeringen i
framtiden.
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Reijo Kotilainen

Pappilanluhta våtmark, Lieksa
Den centralt belägna madens nya karaktär för med sig liv inte bara för madens fauna utan
även för landskapet. Sjöfåglarna har hittat den restaurerade livsbiotopen snabbt, och
vårens knipungar bland andra sjöfåglar gläder förbipasserande. Det lugna skyddade
området erbjuder en viloplats för sjöfåglarna under höstflyttningen.
För årtionden sedan var Pappilanluhta, som
ligger invid Lieksa stad, en betesmark för
boskap och hö skördades där. Det öppna,
låglänta madområdet med en mosaik av
öppet vatten var viktigt för sjöfåglarna och då
vårflödet var högt, var maden också en bra
fiskeplats. I och med vattenregleringen av
sjön Pielinen och att den traditionella
jordbruksanvändningen upphörde växte
maden till en enhetlig tät starräng och
sjöfåglarna trivdes där bara under vårens
översvämningsperioder.
Den igenväxta maden restaurerades genom
att gräva en öppning för öppet vatten under
vintern 2011. I diket som tidigare grävts
genom hela området byggdes en låg
bottendamm och träd röjdes bort för att öka
våtmarksfåglarnas trivsel. Vinterns hårda köld
gjorde att maden frös till, så att man kunde
köra bort jordmassorna till dumpningsställen i
kanten av skogen. Borttransport av
jordmassorna från maden är en förutsättning

för att kunna hålla området öppet,
kvarlämnade jordvallarna skulle annars
snabbt växa igen med sly och buskar.
Den cirka en hektar stora öppna
vattenspegeln i mitten av den ca tio hektar
Siekkinen
stora öppna maden erbjuder nuJuha
en fin
livsmiljö för halvdykänder. Hela madens
fågelvärde har förbättrats då vattenspegeln
blänker bland starren.
Våtmarksområdet alldeles invid staden är
ypperligt lämpat för undervisningändamål
eftersom Lieksas skolor ligger alldeles i
närheten. Staden har byggt ett fågeltorn vid
kanten av maden, varifrån det är enkelt och
trevligt att följa med våtmarkslivet. Att
förverkliga våtmarksarbetet på den mjuka
maden inklusive transport av jordmassor var
ett omfattande arbete, och kostnaderna var
totalt ungefär 30 000 €, varav drygt 11000
bekostades av Finlands viltcentralens
Hembygdsvåtmark Life+ -projektet. Resten
bekostades av Lieksa stad.
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Mikko Alhainen

Härmälä våtmark, Sagu
Sjöfåglarna hittade snabbt den nya två hektar stora livsmiljön. Redan första sommaren
häckade gräsänder, krickor, knipor, bläsänder och svarthakedoppingar i Härmälä våtmark.
Bara 10 månader efter att våtmarken anlades pilade sammanlagt 43 sjöfågelungar omkring
bland växligheten.
Härmälä våtmark i Sagu var tidigare en
svårodlad fuktig sänka som brukats närmast
som viltåker. En del av våtmarken sträcker
sig till skogsmark som försumpats.
Våtmarken anlades i augusti 2011 genom
dämning. I dammen anlades en
regleringsbrunn för reglering av vattennivån
och för eventuell torrläggning.
Den ett par hektar stora våtmarken får sitt
vatten från ett mindre än 30 hektar stort
skogsdominerat område. På grund av den
ringa vattenmängden kan den i relation stora
våtmark effektivt reglera snabba
flödesströmningar. Samtidigt som sand,
humus och näringsämnen binds till
vattenväxligheten eller sjunker till botten,
rinner renare vatten än tidigare till den
nedanför liggande ån.
En torr sommar kan dikena som leder till
Härmälä våtmark torka och vattennivån

sjunka då solen värmer det grunda
vattenområdet. Periodvis torka är ändå en
naturlig egenskap för våtmarker och till nytta,
för det förnyar och återupplivar våtmarkens
växt- och djurliv. Härmälä våtmark har också
ett landskapsvärde sett från den intilliggande
vägen och berget.
Sjöfåglarnas kullproduktion är som störst just
i våtmarker som tidvis torkar. Fiskstammen
som konkurrerar om näringen hålls under
kontroll och under torrperioden producerar
den spirande markväxtligheten näring som de
ryggradslösa vattenlevande organismerna
kan utnyttja då vattennivån igen stiger i
våtmarken. Hösten erbjuder också
markägaren goda jaktmöjligheter.
Våtmarkens totala anläggningskostnader var
ungefär 6 100 €. Markägaren högg områdets
träd och dessutom ansvarar han för skötseln
av våtmarken och sjöfågelinventeringen.

10

Ta hand om våra livsmiljöer
Anläggning och restaurering av våtmarker förbättrar ytvattnens kvalité jämsides med förbättringen
av vattenfåglarnas livsmiljöer. Naturvårdsverksamt på en praktisk och lokal nivå passar också bra
som PR-verksamhet för kommuner, städer, församlingar och företag.
Genom att stöda lokala projekt eller förverkliga egna projekt för bättre livsmiljöer och
vattenkavalitet kan företag, samfund och den offentliga förvaltningen bära sitt samhällsansvar och
visa sitt intresse för miljöns tillstånd och människornas välmående.
Den finska naturens välmående och sunda miljö är en förutsättning för människornas välmående.
Låt oss ha omsorg om vår egen livsmiljö!
Information om våtmarkerna och deras anläggande samt förevisning av modellområden:
www.kosteikko.fi (även på engelska)

Livsmiljöerna i skick.
Trygga framtidens jaktmöjligheter.
Finansiering och projektets tidsramt:
‒

Hembygdsvåtmark Life+ /Life+ Return of Rural Wetlands -projektets tidsram är
1.9.2010‒31.12.2015.

‒

Budget ungefär 2 milj. €. Finansiär EU Life+, Jord- och skogsbruksministeriet och
Finlands viltcentral.

