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Förord
Kustområden är utsatta för ett högt exploaterings
tryck. Bebyggelse, muddringar, bryggor och ökad 
båttrafik leder till direkt degradering och förlust av 
livsmiljöer för olika arter. Med ökande exploatering 
av kustområden är det viktigt att vi undviker skadliga 
aktiviteter i de mest känsliga miljöerna, prioriterar 
skydd av områden med höga naturvärden och 
restaurerar redan förstörda miljöer.

Kvarken Flada projektet har haft som målsättning 
att bidra till att säkra biologisk mångfald i grunda 
avsnörda havsvikar (flador), samt ekosystemtjänster 
som produceras av dessa. För att uppnå denna 
målsättning har vi under projekttiden gjort sex 
olika restaureringsåtgärder vid kusten samt utfört 
omfattande fältundersökningar i sammanlagt 74 
flador (förflador, flador, gloflador, glon) i Kvarken. 
Utifrån insamlat data har vi bl.a. identifierat vilka 
typer av flador som är viktigast för fiskproduktion 
och för mångfalden och hur mänskliga aktiviteter 
påverkar dessa. Underlaget som har skapats är 
nödvändigt för att kunna förvalta dessa miljöer 
hållbart.

Fokus på flador

I denna rapport ligger fokus på flador, som är grunda 

trösklade havsvikar, som med landhöjningen (i Kvarken ca 

8 mm per år) blir avsnörda från havet. Flador är en Öster

sjövariant till laguner (Natura 2000 naturtyp 1150, laguner) 

och kan delas in till olika utvecklingsstadier beroende på 

1. Förflada, där vatten

utbytet med havet är 

knappt begränsad

2. Flada, där en under

vattenströskel begränsar 

vattenutbytet

3. Gloflada, där vatten utbytet 

är mycket begränsad och 

tröskeln ligger ungefär vid 

normalvattennivå

4. Glo, där havsvatten  

kommer in endast vid 

högvatten och stormar 

I denna rapport använder vi ordet flador som en samman

fattande term för alla fyra utvecklingsstadierna, om inte 

annat anges. Med ordet fladamiljöer menar vi flador eller 

andra kustnära vatten eller vattendrag som är direkt kopp

lade till flador (t.ex en kustnära sjö tillsammans med en 

bäck som kopplar den till en flada kan kallas till en flada

miljö). Begreppet grunda kustmiljöer omfattar däremot alla 

olika grunda miljöer från smala vikar till rev och estuarier.

Kvarken Flada projektets resultat är uppdelat i fem 
olika delrapporter varav vi i denna rapport: Restaurering 
av grunda kustmiljöer i Kvarken – Erfarenheter, metoder 
och framtida åtgärder med fokus på flador, berättar om 
problematiken kring mänsklig påverkan vid kusten, 
presenterar metoder och resultat från restaurerings
åtgärderna och en preliminär åtgärdslista för restau
rering av fladamiljöer i Kvarken. Förhoppningsvis 
ger denna rapport inspiration till mer omfattande 
restaureringar av kustnära miljöer.  Rapporten är riktad 
såväl till myndigheter som jobbar med havsförvalt
ning och planering som intresseorganisationer och 
användare i kustnära områden.

Kvarken Flada projektet pågick mellan åren 
2016–2020 och avgränsades till länet Västerbotten 
i Sverige och landskapet Österbotten i Finland. 
Projektet finansierades via den europeiska regionala 
utvecklingsfonden Interreg BotniaAtlantica, Havs 
och vattenmyndigheten, Österbottens förbund och 
Ostrobothnia Australis r.f. Projektpartners i Sverige 
var Länsstyrelsen i Västerbotten och i Finland Fors
styrelsen, NTMcentralen och Naturresursinstitutet.

hur avsnörda de är från havet. Till slut bildas det en kustnära  

sjö (en glosjö) som inte mera är påverkad av havsvatten. 

Förenklad uppdelning av de olika utvecklingsstadier är (obs! 

det finns en del variation i de olika tolkningarna; se t.ex. 

Munsterhjelm, 1997 och Wistbacka, 2014):



Sammanfattning
Nästan hälften av Kvarkens kustzon är exploaterad 
av människan och ca 60 % av alla flador i Kvarken 
är påverkade av bebyggelse och/eller muddringar. 
Exploateringstakten är ökande och det behövs 
åtgärder för att minska påverkan bl.a. i form av bättre 
planering, skydd och restaurering. I denna rapport 
beskriver vi först problematiken kring mänsklig 
påverkan vid kusten och mer specifikt påverkan 
på grunda avsnörda havsvikar dvs. flador. Dessa 
kustnära miljöer är väldigt utsatta för mänsklig 
påverkan samtidigt som de har en viktig funktion 
som lekområden för fisk och för den biologiska 
mångfalden. I rapporten beskrivs hur de olika 
mänskliga aktiviteterna påverkar flador och vilka 
typer av restaureringsåtgärder som kan göras för 
att återställa dessa miljöer. Inom projektet har det 
gjorts sammanlagt sex åtgärder i fladamiljöer som 
beskrivs i detalj i rapporten.  Rapportens sista kapitel 
består av en preliminär åtgärdslista för restaurering 
av fladamiljöer i Kvarken. Sammanlagt 9 fladamiljöer 
i Västerbotten och 8 fladamiljöer i Österbotten har 
lyfts upp som högprioriterade.

Denna rapport är riktad till myndigheter som 
jobbar med havsförvaltning och planering samt 
organisationer och allmänheten med intresse i 
hållbar utveckling vid kusten.

Tiivistelmä
Melkein puolet Merenkurkun rannikkoalueista on 
ihmisen toiminnan alaisena ja Merenkurkun fladoista 
noin 60 %:ssa on rakennuksia ja/tai ruoppauksia. 
Rannikkorakentaminen ja muu rannikon hyödyn
täminen lisääntyy vuosi vuodelta ja siksi on aika 
aloittaa toimenpiteet käytön vähentämiseksi mm. 
paremman aluesuunnittelun, luonnonsuojelun ja 
resturointitoimenpiteiden avulla. Tässä raportissa 
kuvailemme ensin ihmisen vaikutusta rannikko
alueilla ja erityisesti millaisia vaikutuksia ihmis
paineella on suojaisiin merenlahtiin eli fladoihin. 
Nämä rannikonläheiset ympäristöt ovat hyvin 
haavoittuvaisia ihmispaineen vaikutuksille, samalla 
kun niillä on suuri merkitys kalojen kutualueena ja 

biologisen monimuotoisuuden tyyssijana. Raportissa 
käydään läpi miten erilaiset ihmispaineet vaikuttavat 
fladoihin ja millaisilla restaurointitoimenpiteillä 
niitä voitaisiin ennallistaa. Kvarken Flada hankkeessa 
on tehty yhteensä kuusi ennallistamistoimenpidettä, 
jotka kuvaillaan raportissa yksityiskohtaisesti. 
Raportin viimeisessä luvussa esitämme alustavan 
toimenpidesuunnitelman fladojen restauroimiseksi 
Merenkurkussa. Yhteensä 9 fladaympäristöä Väster
bottenissa ja 8 fladaympäristöä Pohjanmaalla on 
nostettu esiin erityisen tärkeinä restaurointikohteina.

Tämä raportti on suunnattu merialueiden käytön 
suunnittelijoille ja päättäjille, organisaatioille, 
sekä yksityishenkilöille, jotka ovat kiinnostuneet 
rannikkomme kestävästä kehityksestä.

Summary
Almost half of the coastal zone in the Quark is 
exploited by humans and about 60 % of the flads in 
the Quark are affected by buildings and/or dredging. 
The exploitation rate is rising and there is a need for 
actions to decrease the human impact for example by 
better planning, nature conservation and restoration. 
In this report we first describe the effects of human 
impact at the coastal areas and what the effects are 
in sheltered coastal bays, also called flads or lagoons. 
These enclosed coastal waters are very vulnerable 
to human impact and at the same time they have an 
important role as reproduction area for fish and for 
biological diversity. The different human activities 
that affect flads are described in this report as well 
as which kind of restoration measures could be taken 
to restore these environments. In the project we 
have done in total six restoration measures that are 
described in detail in this report. In the last chapter, 
a preliminary list of objects that could be restored 
in the Quark is represented. In total 9 objects in the 
Swedish side and 8 objects in the Finnish side are 
pointed out as prioritized for restoration measures.

This report is addressed to people working with 
coastal planning  and for organizations and public 
with interest in sustainable development of our 
coastal areas. 



Innehåll
1 Inledning ................................................................................................................................4

2 Grunda kustmiljöer  .............................................................................................................. 7
Fladornas värde .....................................................................................................................................................8

3 Påverkan på grunda kustmiljöer  ......................................................................................11
Fladornas tillstånd ............................................................................................................................................. 12

4 Olika hot mot flador och åtgärdsförslag ..........................................................................13
Muddring vid tröskeln ...................................................................................................................................... 13
Bryggor, muddringar och båtar ...................................................................................................................... 14
Jordbruk, skogsbruk och dikning  .................................................................................................................. 15
Vägar, fellagda vägtrummor och körskador ...............................................................................................17
Dikning av kustnära våtmarker ..................................................................................................................... 19
Andra hot mot flador ........................................................................................................................................ 20

5 Restaurering och andra miljöförbättrande åtgärder – Erfarenheter och metoder ......22
Restaurering av fladatröskeln  ....................................................................................................................... 26
Restaurering av kustnära vattendrag .......................................................................................................... 35
Byte av vägtrumma ............................................................................................................................................ 38
Restaurering av igenvuxen vandringsväg.................................................................................................. 44

6 Preliminär åtgärdslista för restaurering av fladamiljöer i Kvarken ...............................46
Poängsättning ..................................................................................................................................................... 46
Preliminär åtgärdslista för Västerbotten .................................................................................................... 48
Preliminär åtgärdslista för Österbotten ..................................................................................................... 51

Litteraturförteckning .............................................................................................................53

Bilagor
Bilaga 1 Lågprioriterade åtgärder i Västerbotten



1 Inledning
Kustområden är utsatta för ett högt exploate
ringstryck. Människan har genom tiderna bosatt 
sig i kustområden och i och med att befolkningen 
har ökat så har även användning av naturresurser 
intensifierats. Idag har kustområdena även ett stort 
rekreationsvärde och många har en sommarstuga 
vid havet. Antalet orörda kuststräckor minskar när 
bebyggelser, bryggor, muddringar och båttrafik ökar 
(Lotze et al., 2006; Airoldi and Beck 2007; Enghdal & 
Nilsson 2013). Andelen exploaterad kustzon (inom 
100 meter från strandlinjen) i Västerbottens län 
är över 38 % (HaV, 2017) och i Österbotten 50 % 
(Laurila & Kalliola, 2019). Landskapen förändras 
inte endast på land utan förändringar tar plats även 
under vattenytan. Muddringar, bryggor och ökad 
båttrafik leder till direkt degradering och förlust 
av undervattensmiljöer för olika arter (Lotze et al., 
2006; Airoldi & Beck 2007; Sundblad & Bergström, 
2014; Hansen et al., 2019).

Förlust av livsmiljöer dvs. habitat är ett av de 
främsta hoten mot den biologiska mångfalden. I och 
med att habitaten går förlorad så försvinner även 
många av arterna  som är beroende av specifika 
habitat (Lotze et al. 2006; Hanski 2011). Dessutom 
leder även degradering av livsmiljöer till förlust av 
viktiga strukturer och funktioner i ett ekosystem och 
konnektivitet mellan olika habitat blir sämre (Geist 
& Hawkins, 2006). Med ökande exploatering av 
kustområden är det viktigt att vi undviker skadliga 
aktiviteter i de mest känsliga områden och prioriterar 
att identifiera och skydda de kvarvarande områden 
som har höga naturvärden. Sådana områden är t.ex. 
fiskars lek och uppväxtområden och miljöer med 
hög biologisk mångfald. Därtill kan vi återställa 
förstörda miljöer genom restaurering och på det 
sättet öka värdefulla livsmiljöer i landskapet. 
Restaurering är dock alltid ett dyrare och sämre 
alternativ än att förhindra exploateringen från 

PÅVERKAN: 
• Muddring 
• Jordbruk 
• Skogsbruk 
• Sjöfart 

• Industri 
• Dikning 
• Rekreation 
• Vägtrummor 
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början. Dessutom tar det ofta flera årtionden förrän 
miljön har återhämtat sig ens nära det tillståndet 
som rådde före störningen (Borja et al., 2010).

Det finns en hel del erfarenhet av restaurering i 
terrestra och sötvattensmiljöer (Elliot et al. 2007) 
från de första skogsrestaureringar som gjordes på 
1930talet i USA och Australien (Jordan & Lubick 
2011) till restaurering av sjöar (Søndergaard et al 
2007) och våtmarker (Gren 1995; Hey & Philippi 
1995). I både Sverige (Nilsson 2007; Degerman et 
al. 2008; Renöfält et al. 2015) och Finland (MMM, 
2004) har det under senaste årtionden restaurerats 
både stora och små vattendrag för att återskapa 
vandringsvägar för fiskar. Våtmarksrestaurering har 
också gjorts och under de senaste åren speciellt för 
gäddans skull genom att skapa så kallade gäddfa
briker (Sveriges sportfiske och fiskevårdsförbund, 
2012). Liknande verksamhet har nu också påbörjats 
i Finland (Haukitehdas, se länken).

Restaurering vid kusten är däremot någonting 
nytt som inte har gjorts i lika stor omfattning (Elliot 
et al. 2007). Exempel på kustnära restaureringar 
är bl.a. återställning av mangroveskogar, sältor, 
korallrev, ostronbankar och sjögräsängar (Bayrak
tarov et al. 2016) där Kina är föregångarland och har 
gjort restaureringar vid kusten sedan 50talet (Liu 
et al., 2016). I Sverige har de första restaureringarna 
vid kusten omfattat omplantering av ålgräsängar 
(Moksnes et al. 2016), samt plantering av nateväxter 
och blåstång tillsammans med aluminiumbehand
ling för att minska övergödning i en havsvik (Baltic 
2020 projekt, se länken). I Skellefteå kommun har 
det gjorts en höjning av vattennivån i två sänkta 
glosjöar (Isaksson, 2019). I Finland har restaureringar 
av kustnära småvatten gjorts, men kvaliteten har 
varierat (Wikström 2004; Eerola, 2014). Bland annat 
har en fladatröskel restaurerats i FLISIK projektet 
(Wistbacka, 2014). I Kvarken Flada projektet har 
vi fortsatt öka kunskapen om fladarestaurering 
och bl.a. gjort de allra första restaureringarna av 
söndermuddrade fladatrösklar i Sverige (se kapitel 5). 

Det är klart att restaureringsåtgärder vid kusten 
behövs, och därtill förpliktar de internationella 
avtalen såsom vattendirektivet (2000/60/EG), 
havsmiljödirektivet (2008/56/EG), art och habitatdi
rektivet (92/43/EEG) samt EU:s strategi för biologisk 
mångfald 2020 (EC 2011) oss att bevara mångfalden 
och restaurera påverkade områden. I både Sveriges 
(HaV 2015) och Finlands åtgärdsprogram för 
havsmiljön (Ympäristöministeriö, 2016) anges det 

vilka åtgärder som behövs för att nå god miljöstatus 
i havsmiljön. Det behövs bl.a. restaurering av marina 
miljöer och utveckling av metoder för ekologisk 
kompensation (faktablad 30, HaV 2015), samt en 
utredning specifikt om vilka avsnörda havsvikar dvs. 
flador som borde vara extra värdefulla och därmed 
borde restaureras (Ympäristöministeriö, 2016).

 I Kvarken Flada projektet har vi utvecklat 
metoder för restaurering av grunda kustmiljöer. I 
projektet har fokus varit på flador som i Finland 
och Sverige är prioriterade Natura 2000 naturtyper 
(laguner, 1150) dvs. extra skyddsvärda ur ett EUper
spektiv. Fladorna kan delas i olika utvecklingsstadier 
(förflada, flada, gloflada, glo) beroende på hur 
avsnörda de är från havet (Munsterhjelm, 1997; 
Wistbacka, 2014) men i denna rapport använder vi 
ordet flador som en sammanfattande term för alla 
fyra utvecklingsstadierna, om inte annat anges. Med 
ordet fladamiljöer anser vi dessutom alla kustnära 
vatten och vattendrag som är direkt kopplade till 
en flada. Syftet med denna rapport är att dela 
erfarenheter och metoder i restaurering av flador 
samt ge ett förslag till framtida åtgärder. 

Vad är restaurering?
Det finns flera definitioner för restaurering 
men kortfattat innebär det att man återställer 
en miljö till naturligt tillstånd. Det är dock 
svårt om inte omöjligt att uppnå ett helt 
naturligt tillstånd eftersom människan så 
länge har påverkat naturen. Det finns också 
sällan bra dokumentation om hur naturen 
såg ut före exploateringen. Samtidigt sker 
det naturliga förändringar i miljön, såsom 
landhöjningen i Kvarken, vilket gör det 
svårt att veta exakt vad man ska uppnå med 
restaureringen. 

FAKTARUTA 1
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2 Grunda kustmiljöer 
Kusten utgör ett heterogent landskap av klipp och 
sandstränder, strandängar, strandnära skogar och 
skär gårdar som alla utgör viktiga livsmiljöer för en 
mängd olika växter och djur. Dessa strandnära miljöer 
fungerar också som barriärer mot föroreningar och 
näring som kommer från land samt som skydd mot 
erosion (IlvessaloLax & Mikkola, 2019). Det mång
sidiga landskapet fortsätter under vatten där kusten 
möter havet. Grunda kustnära miljöer är speciellt 
viktiga för olika undervattensväxter och som habitat 
för fiskar och ryggradslösa djur. Primärproduktionen 
är stor pga. tillgången till näring och solljus och på 
det sättet bygger produktionen vid kusten basen för 

många näringskedjor i havet (Kaiser et al., 2011). 
Älvar, estuarier, små kustmynnande vattendrag och 
grunda avsnörda havsvikar är dessutom speciellt 
viktiga för reproduktionen hos de flesta kust och 
havslekande fiskarterna i Östersjön (Kraufvelin 
et al., 2018) och avgörande för storleken på fisk
beståndet (Sunbland et al. 2014).  Här i Kvarken 
är det höst eller vårlekande arter som havsöring, 
lake, flodnejonöga, sik och harr som gärna leker på 
syrerika grus eller sandbottnar i vattendragen, samt 
arter som gädda, abborre och olika karpfiskar som 
söker de tidigt uppvärmda vattnen som de grunda 
avsnörda havsvikarna. 

Komplexa ekosystem
Det är det ibland svårt att förutsäga hur omfat
tande effekter olika mänskliga aktiviteter har. 
Exempelvis om vi förstör rovfiskarnas lekom
råden och på det sättet orsakar minskning i 
rovfiskbeståndet, kan detta även indirekt resul
tera i övergödningsliknade effekter. Minskning 
i rovfiskbeståndet ökar nämligen mängden av 
deras bytesdjur såsom spigg, som i sin tur kan äta 
mer av sitt bytesdjur, små betande ryggradslösa 
djur. Detta resulterar i att antalet betare som äter 

snabbväxande trådalger, minskar. Utan betande 
ryggradslösa djur ökar snabbväxande trådalgerna 
explosivt och kan täcka över och döda annan 
växtlighet och till slut ruttna på botten och 
bidra till syrebrist. Syrebrist i botten frigör fosfor 
och bidrar till ännu kraftigare trådalgtillväxt 
(Eriksson et al., 2009). Spiggen äter inte endast 
små betande ryggradslösa djur, men även 
nykläckta fiskyngel och deras föda djurplankton, 
vilket gör att den hotar rovfiskbeståndet även  
genom predation och konkurrens om föda 
(Byström et al., 2015).
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Fladornas värde
Den årliga landhöjningen i Kvarken är ca 8 mm per 
år, bland den snabbaste i världen, och förändrar 
kustlandskapen ständigt. Grunda avsnörda havs
vikar, så kallade flador, omvandlas så småningom till 
kustnära sjöar genom en rad olika utvecklingsstadier 
(Munsterhjelm, 1997; Wistbacka, 2014). Fladornas 
skyddade läge och reducerade vattenutbyte med 
havet gör att vattnet i flador värms upp snabbare 
på våren än i omkringliggande hav. Därför är de 
mest avsnörda fladorna speciellt viktiga som 
lek och uppväxt områden för abborre, gädda och 
andra varmvattenfiskar (Kvarken Flada delrapport 
om fiskyngelproduktion i flador, i tryckning). Men 
det är också orsaken till att dessa miljöer är extra 
känsliga för mänsklig påverkan. För att en flada ska 
fungera som ett bra lekområde för fiskar, räcker det 
inte bara att det finns varmt och skyddat vatten, 
utan flera andra faktorer spelar en viktig roll, såsom 
undervattensvegetation. Det har visat sig att ju mer 
undervattensvegetation det finns, desto mer fisk 
finns det (Hansen et al., 2019).  På våren, då abborren 
leker, fäster den sin rom på vasstrån eller annan 
undervattensvegetation. Efter kläckningen gömmer 
sig speciellt gäddynglen gärna vid vasskanten. På 

sommaren är flador täckta med undervattensve
getation av olika slag (Kvarken Flada delrapport 
om undervattensvegetation i flador, i tryckning). 
Mångfalden av undervattensväxter är stor i dessa 
skyddade, stabila miljöer och fiskyngel och rygg
radslösa djur gömmer sig helst bland växtligheten, 
vilket gynnar deras överlevnad (Nilsson et al., 2014).  

Vattenväxterna är dock inte endast betydelsefulla 
för fiskar och andra djur som skydd mot predatorer. 
I samband med fotosyntes frigör växterna syre i 

Figur 2. Gäddyngel bland undervattensvegetation i en flada i Bureå. B ILD: CHRIST INA JÖNANDER 

Undervattensskog i en flada i Lögdeå. Vattenväxterna tar 

upp näring och binder sediment med sina rötter. B ILD: 

ANNI INA SAARINEN
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vatten och tar upp koldioxid (växthusgas) vilket även 
motverkar den globala uppvärmningen (Mcleod et 
al. 2011). Undervattensväxterna minskar även grum
lingen i vatten på olika sätt. De tar upp näring och 
konkurrerar med växtplankton och cyanobakterier 
(Nakai et al. 1999; Lürling et al. 2006). Täta växt
bestånd saktar ner vattenrörelser, vilket resulterar i 
att sedimentpartiklar i vattenmassan kan sjunka till 
botten istället för att grumla upp vattnet. Växterna 
stabiliserar även sedimentet på bottnen med sina 
rötter vilket leder till klarare vatten (Madsen et al. 
2001). Det är ett vanligt missförstånd att under
vattensväxter är orsaken till det grumliga vattnet 
i skyddade vikar och att muddringen gör vattnet 
rent och klart. Det är undervattensväxterna som 
bidrar till klart vatten medan muddringar har en 
motsatt effekt.

Fladorna är även viktiga för vadare och andra 
fåglar, som nyttjar dem som födosöksområden 
och som rast och häckningsplatser (Sundström & 
Olsson, 2005). Det kläcks också otroliga mängder 
myggor och andra insekter ur flador och dessa 
fångas av fladdermöss som vistas vid fladorna på 

natten och i kvällsmörkret (Kvarken Flada delrapport 
om fladdermöss och insekter i flador, i tryckning).
Med hjälp av den stora mångfalden av olika djur 
och växter producerar fladorna alltså mycket 
viktiga ekosystemtjänster (nyttor till människan) 
som vi får njuta av, och inte minst naturupplevelser 
(IlvessaloLax & Mikkola, 2019). 

Fladorna erbjuder fina naturupplevelser såsom här i Järnäs. 

B ILD: M ICHAEL SCHNEIDER

Kartering av fladatröskeln i Sävar. B ILD: CHRIST INA JÖNANDER
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GRUNDA KUSTMILJÖER  PÅVERKAS AV  GENOM FÖRÄNDRINGAR I   VILKA LEDER TILL 
Laguner (1150) dvs flador

Estuarier (1130)

Stora grunda vikar och sund (1160)

Smala vikar i Östersjön (1650)

Sublittorala sandbankar (1110)

Våtmarker (7110–7320 + 2190)

Mindre vattendrag (3260)

Skär och små öar i Östersjön (1620)

Rev (1170)

Jordbruk

Transport (sjöfart)

Skogsbruk

Industri (kustnära)

Transport (landtransport)

Urban markanvändning

Vattenkraft

Energiproduktion

Fiske och Vattenbruk

Turism och Rekreation

MORFOLOGI
Förändring av kustlinje, 
bottensubstrat och naturliga 
bottenstrukturer

KONNEKTIVITET
Förändring i organismers möjlighet 
att förflytta sig
 
HYDROLOGISK REGIM  
Förändring i bl.a. 
strömningsförhållanden och 
vattenutbyte

VATTENKEMIN  
Förändringar i vattenkvalitén 
(näringshalter och miljögifter)

Förändrade och 
försämrade ekosystem

Minskad mångfald

Förstörda eller 
försämrade lekområden 
och vandringsvägar

Förorenade vatten

ÅTGÄRDER: 1. Minska påverkanstryck i  kvantitet och planera bättre: val av mindre värdefulla och känsliga områden  
för aktiviteterna och välja rätt tidpunkt för aktiviteter 
2. Skydda opåverkade, känsliga och värdefulla områden
3. Restaurera påverkade områden

Grunda kustnära områden har varit och är utsatta 
för stor mänsklig påverkan bl.a. i form av jord och 
skogsbruk, bebyggelse och infrastruktur, men 
även i form av turism och rekreation. Människan 
har exempelvis muddrat grunda havsvikar och 
flador, dikat våtmarker, rätat vattendrag och skapat 
vandringshinder i form av dammar och felaktigt 
lagda vägtrummor. Följderna har blivit att stora 
lek och uppväxtområden gått förlorade och att 
bestånden för flera arter är försvagade och t.o.m. 
hotade. Andelen exploaterad kustzon (inom 100 
meter från strandlinjen) i Västerbottens län har ökat 
från 36 % i 2013 (Enghdal & Nilsson 2013) till 38 
% i 2017 (HaV, 2017). I Österbotten är ca 50 % av 
kustzonen exploaterad och specifikt i Vasa är andelen 
70 % (Laurila & Kalliola, 2019). Dessutom är största 
påverkanstrycket koncentrerat till de områden som 
är viktiga reproduktionsområden för varmvattenfiskar 
(Sundblad & Bergström, 2014). Resultat från Kvarken 
Flada projektet visar att fiskyngelproduktionen är 
liten i flador där det finns både bebyggelse och 
muddringar (Kvarken Flada delrapport om fiskyng
elproduktion i flador, i tryckning). Med ökande 
exploatering av kustområden, förlorar vi viktiga 
reproduktionsområden konstant och påverkar på det 
sättet fiskbestånden i havet.  Det är därför angeläget 

att börja minska våra påverkanstryck och ta hänsyn 
till värdefulla och känsliga områden, men även att 
restaurera områden som har blivit försämrade på 
grund av människans aktiviteter. 

Vi kan lätt förstå den negativa påverkan som 
övergödningen och muddringar har vid kusten och 
hur felaktigt placerade vägtrummor gör att fiskarna 
inte kan stiga till sina lekområden. Det finns dock 
även hot där effekterna är svårare att förutsäga men 
som kan drabba våra redan exploaterade kustmiljöer 
hårt i framtiden. Klimatförändringen med förväntade 
temperaturökningar och förhöjda vattennivåer kan 
utgöra ett stort hot. För att våra kustmiljöer ska 
kunna anpassa sig inför klimatförändringen, är 
det viktigt att vi genom skydd och restaurering 
av områden med höga naturvärden, säkrar den 
biologiska mångfalden som är grunden till miljöns 
anpassningsförmåga. När man planerar mänskliga 
aktiviteter vid kusten (t.ex. muddring), är det viktigt 
att veta i vilka miljöer dessa aktiviteter är särskilt 
skadliga och undvika sådana områden. Tillsammans 
med minskat påverkanstryck, bättre planering, 
skydd av känsliga områden samt restaurering av 
värdefulla områden kan vi säkerställa ett fungerande 
ekosystem som har bättre anpassningsförmåga inför 
klimatförändringen.

3 Påverkan på grunda 
kustmiljöer 

FAKTARUTA 3
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Fladornas tillstånd

Fladorna är attraktiva områden för oss människor 
men även en av de mest känsliga miljöer vid kusten 
på grund av sitt skyddade läge och närhet till land. 
Om man inte räknar med alla påverkansfaktorer utan 
bara stugor inom 100 m från stranden (vilket ofta 
även medför bryggor och båtaktivitet i området) och 
muddringar, så är endast 41 % av alla flador i Kvarken 
i opåverkat tillstånd (tabell 1). Med opåverkade 
flador anser vi alltså flador som inte har bebyggelse 
inom 100 m från stranden eller muddringar. Andelen 
opåverkade flador blir dock ännu mindre om man 
tar i beaktande andra påverkansfaktorer såsom 
åkermarker, skogsmarker och diken som rinner in 
till fladan (Kvarken Flada delrapport om undervat
tensvegetation i flador, i tryckning). I Österbotten är 
påverkanstrycket högre än i Västerbotten. Samtidigt 
så finns det mycket färre flador i Västerbotten (figur 1) 
vilket gör att de kvarvarande opåverkade områdena 
borde värderas extra högt. 

Det finns flera mänskliga aktiviteter som har en 
negativ påverkan på flador. Dessa presenteras i detalj 

i följande kapitel. Men det är svårt att skärskilja 
vilken av dessa mänskliga aktiviteter som är mest 
skadliga för flador eftersom det ofta finns flera 
olika påverkanstryck i ett område. Dessutom beror 
påverkan på aktivitetens placering och magnitud. 
Fladans morfologi (flörflada, flada, gloflada, glo) 
spelar också en roll i hur allvarliga effekterna blir. 
Extra känsliga för muddring vid tröskeln är t.ex. 
gloflador och glon, där vattenbytet naturligt borde 
vara mycket begränsad. En förflada eller flada kan 
inte heller utvecklas till en kustnära sjö i framtiden 
ifall man muddrar tröskeln, eftersom tröskeln som 
håller vatten inne i fladan, är borta. Dessutom 
riskerar alla typer av flador, som är väldigt grunda, 
att bli helt torrlagda vid lågvatten ifall man muddrar 
vid tröskeln. Övergödningens effekter kan bli mer 
allvarliga desto mer avsnörd en flada är eftersom 
näringsämnen inte spolas ut till havet utan stannar 
i fladan. Samma gäller ifall försurat vatten rinner in 
till fladan och den inte späds ut med havsvatten. 
Man måste alltså känna till omständigheterna i det 
enskilda fallet för att kunna avgöra vilken typ av 
påverkan som är extra skadlig i ett område. 

Kvarken Västerbotten Österbotten

Påverkad 59 % 55 % 61 %

Opåverkad 41 % 45 % 39 %

Tabell 1. Andel påverkade versus opåverkade flador i Kvarken samt skilt i Västerbotten och 

Österbotten. 

Figur 1. Antal flador i påverkad och opåverkad tillstånd i Västerbotten och Österbotten. 
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4 Olika hot mot flador  
och åtgärdsförslag
Den kanske mest uppenbara fysiska påverkan på 
flador är muddring vid flada tröskeln. En flada utgör 
ofta en bra plats för båtar och bryggor eftersom den 
är skyddad från havets stormar. Men för att ta sig in 
i fladan har människan muddrat i tröskeln.

Förutom att muddring generellt har en stor 
inverkan på havsbotten och växtlighet (läs mer om 
detta i nästa kapitel om bryggor, muddringar och 
båtar) så påverkas hela fladans ekosystem av att 
öppna upp en avsnörd vik genom muddring. Muddring 
vid tröskeln påverkar framförallt vattenutbytet mellan 
fladan och havet, vilket påverkar vattentemperaturer 
och salinitet inne i fladan.

Detta kan leda till att artsammansättningen i 
ekosystemet ändras eftersom alla arter inte kan leva i 
de nya förhållandena. Området kommer troligen inte 
vara lika gynnsamt för fisklek pga. kallare vattent
emperaturer eller försämras på andra sätt. Att öppna 
en fladatröskel leder även till att fladans vattennivå 

PÅVERKAR ÅTGÄRDSFÖRSLAG

1) Fladans morfologi (grävning vid tröskel)

2) Hydrologisk regim (ökad vattenutbyte med havet)

3) Vattenkemi (ökad grumling)

 Förändrat ekosystem, försämrad fisklek

1) Återställa tröskeln dvs. fylla i muddrade fåran på sen 

höst/vintern. Se exempel på restaurering i kapitel 5

 Stabilare vattennivå inne i fladan, högre vatten

temperaturer, bättre förutsättningar för lyckad fisklek

Muddring vid tröskeln

börjar påverkas mer av havsvattenstånd. Speciellt 
känsliga är de mest avsnörda fladorna (gloflador och 
glon) eftersom vattennivån förväntas vara stabil inne 
i fladan i dessa utvecklingsstadier. Att man muddrar 
tröskeln i en förflada och flada har kanske inte så stor 
påverkan direkt, eftersom vattenutbytet med havet 
hör till dessa utvecklingsstadier. Däremot kommer 
inte dessa flador bilda sjöar i framtiden, eftersom 
tröskeln inte finns kvar. En naturlig flada, med en 
tröskel, påverkas inte av havets lågvatten eftersom 
tröskeln håller vattnet inne i fladan (figur 2 A). 
Däremot påverkas en flada där tröskeln är muddrad, 
av havsvattenstånd och vid lågvatten dräneras vattnet 
ut ur fladan (figur 2 B). Även om fisk hade lekt i fladan 
vid normal eller högvatten, kommer rommen hamna 
på torr land ifall det blir lågvatten, vilket leder till 
misslyckad rekrytering. Speciellt känsliga är flador 
som är extremt grunda (<0,5 m) som regelbundet 
blir helt torrlagda ifall tröskeln är muddrad. 

Figur 2. A) En naturlig flada med en tröskel påverkas inte av havets lågvatten eftersom tröskeln håller vattnet inne i fladan.  

B) och bilden till höger: En flada där tröskeln är muddrad, påverkas av havsvattenstånd och vid lågvatten dräneras vattnet 

ut ur fladan. ILLUSTRAT ION: ANNI INA SAARINEN, B ILD: JAAKKO HAAPAMÄKI.
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Vid kusten finns ofta en brygga bredvid varje 
stuga. Flador är ofta så grunda att muddring blir 
aktuellt vid varje brygga. Detta kombinerat med 
landhöjningens effekter leder till att muddring 
måste upprätthållas och fördjupas med tiden.

Muddring, var det än görs, förstör direkt havs
botten och all växtlighet och djur som finns där 
och kan ta många år att återhämta sig (Lubke et 
al. 1984; Boyd et al., 2005; Hansen et al., 2019; 
Moksnes et al. , 2019). Tillfällig grumling som 
orsakas av muddringen påverkar även bottnen i 
närheten av muddringen, eftersom vissa växtarter 
har extra svårt att fotosyntetisera i grumligt vatten 
(Eriksson et al. 2004) vilket leder till en förändrad 
artsammansättning. Växtsamhällens utbredning 
påverkas även negativt av båttrafik (Sagerman et 
al., 2019). Ökad båttrafik och båtpropellrar rör upp 
sediment och grumlar vatten vilket gör det svårare 
för undervattensväxter att fotosyntetisera. Båtarnas 
propellrar kan också riva upp och klippa växtligheten 
från botten (Eriksson et al. 2004; Hansen et al., 

2019). Båtarna släpper även avgaser i vatten, som 
innehåller försurande, gödande och toxiska ämnen 
(Moksnes et al., 2019). Även bryggorna har en direkt 
negativ påverkan på havsbotten. Bryggorna skuggar 
nämligen havsbotten och växterna som lever där. 
Detta leder till degradering av växtsamhällen och 
minskat täckningsgrad av undervattensväxter under 
bryggor (Sagerman et al., 2019). Av olika bryggor 
har flytbryggorna den största skuggningseffekten 
(Eriander et al. 2017). 

Det är också just dessa grundaste delarna i 
fladan, närmast stranden, där mångfalden av olika 
växt och algarter är störst (Kvarken Flada rapport 
om undervattensvegetation, i tryckning) och där 
abborre lägger sin rom (Kvarken Flada delrapport 
om fiskyngelproduktion i flador, i tryckning). En 
utmärk lösning till dessa problem är att bygga 
gemensamma båtanläggningar, helst utanför fladan. 
Då koncentreras muddringens, bryggornas och 
båttrafikens negativa påverkan utanför känsliga 
områden.

PÅVERKAR ÅTGÄRDSFÖRSLAG

1) Fladans morfologi (förändringar i bottenstrukturer)

2) Hydrologisk regim (stående vatten i djuphålor  

som kan leda till syrebrist)

3) Vattenkemi (ökad grumling och utsläpp av 

försurande, giftiga och gödande ämnen) 

4) Konnektivitet (förändrade strukturer undervatten)

1) Fylla igen muddringar på sen höst/vintern 

2) Återplantera undervattensväxter och kransalger  

på sommaren 

3) Främja gemensamma båtanläggningar,  

helst på utsidan av fladan. Se exempel i kapitel 5 

4) Riva bort gamla bryggor och pirar. Undvika 

användning av flytbryggor för att minska skuggning

 Förändrat ekosystem, försämrad lekbotten och 

övergödning
 Mindre störning i ekosystemet, bättre lekbotten

Bryggor, muddringar och båtar

Muddringar är kanske mest iögonfallande från ett fågelperspektiv. Detta område är norr om Skellefteå hamn. B ILD: METR IA 
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Det är svårt att föreställa sig till att Östersjön 
faktiskt var ett näringsfattigt hav med klart vatten 
för endast ca 100 år sedan (Österblom et al., 2007). 
Idag anses övergödningen vara ett av de största 
hoten mot Östersjön. Övergödningen i havet orsakas 
av näringsläckage och utsläpp av näringsämnen 
i form av kväve och fosfor bl.a. från enskilda 
avlopp, tätorter, industrier, jordbruk och skogsbruk. 
I tätorter och industrier kan vatten ledas först till 
vattenreningsverk och på det sättet kan påverkan 
på övergödningen minskas.

Det näringsrika vattnet från jordbruksmark 
och skogsmark kan däremot oftast renas endast 
via naturens egna reningssystem. Problemet med 
jordbruket är att odlingsväxterna inte kan ta 
upp allt gödsel och konstgödsel som sprids på 
odlingsmarken, utan urlakas ur jorden och hamnar 
i diken och vidare till havet via olika vattendrag. 
I en avverkad skog finns det inte tillräckligt med 
växtlighet kvar för att binda näring vilket leder 
till urlakning av mineraler och näringsämnen till 
vattendrag (Bång et al., 2012). För att det näringsrika 
vattnet från skogs och jordbruksmark ska tillföra så 
lite näring som möjligt till havet, är det bl.a. viktigt 
att lämna kvar skyddszoner, minska erosion och låta 
vattnet rinna till havet via naturliga vattendrag och 
våtmarker (Holmqvist & Bengtsson 2009; Bång et 
al., 2012). Växterna i skyddszonen tar upp näring 
och i naturliga vattendrag, myrar och våtmarker 
hinner näringsämnen utnyttjas före vattnet möter 
havet. Dessutom har fisken lättare att vandra upp i 
naturliga vattendrag istället för dikade vattendrag 

som kan ha för höga vattenflöden och ibland blir 
torrlagda. 

I Österbotten och Västerbotten utgör dessutom 
sura sulfatjordar ett ytterligare problem i samband 
med dikning. I och med att man har dikat skogs och 
jordbruksmarker så har vattnet i jorden kommit 
i kontakt med luft vilket gör att svavelsyra och 
metaller urlakas från jorden och pH i vattnet sjunker. 
Fisken är känslig för pH och höga metallhalter 
vilket kan leda till försämrad eller förstörd fisklek 
och fiskdöd (Åberg, 2017).

Det är viktigt att komma ihåg att även avverk
ningar, odlingar och sura sulfatjordar längre bort från 
havet kan ha en stort övergödande och försurande 
effekt ifall de är kopplade till havet via dikade och 
rensade vattendrag. Fladorna är speciellt känsliga 
för övergödningen eftersom de är grunda, ligger 
precis vid kusten och vattenutbytet mellan havet 
är begränsat. Övergödning i flador leder till att 
växtplankton och fintrådiga alger, som är snabba 
på att ta upp näringsämnen, ökar. Trådalgerna 
täcker och konkurrerar ut större vattenväxter som 
har svårt att nå solljus under trådalgerna och det 
grumliga vattnet orsakade av växtplankton. Till 
slut blir primärproduktionen så stor att det inte 
hinner förbrukas av andra organismer i fladan. 
Istället faller organiskt material ner på botten där 
det bryts ned av bakterier, vilket förbrukar syre 
(Bonsdorff et al., 1997). I värsta fall kan det bli 
syrefritt i fladan och de enda som lever kvar är 
cyanobakterieblomningar (s.k. blågröna alger) på 
sommaren. Övergödningen kan också resultera i 

PÅVERKAR ÅTGÄRDSFÖRSLAG

1) Vattenkemi (grumling, humusämnen, övergödning, 

försurning och förhöjda metallhalter)

2) Konnektivitet (både dikade eller igenvuxna 

vattendrag kan utgöra vandringshinder, dessutom  

kan en låg pH slå ut fisk från området)

3) Hydrologisk regim (snabbare strömhastigheter  

och torrlagning av diken)

1) Återställa dikade och rätade bäckar. Se exempel på 

restaurering i kapitel 5

2) Våtlägga områden med sura sulfatjordar

2) Bredare kantzoner, roterad odling

3) Skörda ruttnande alger

4) Igenväxning: Skörda vass  eller på ett annat sätt 

motverka igenväxning. Se exempel på restaurering i 

kapitel 5

 Övergödning, grumling, försurning, ökad 

trådalg tillväxt, syrebrist, förändringar i ekosystem, 

försämrade vandringsvägar

 Minskad näringstillförsel och metallhalter, 

neutralare pH,  bättre vandringsvägar

Jordbruk, skogsbruk och dikning 

15



A) Trådalger som har ökat explosivt och ruttnar på vattenytan i en flada i Ratu. B ILD: ANNI INA SAARINEN 

vandringshinder då vandringsvägar blir igenvuxna 
av vegetation. När näringsämnen har hamnat i 
havet så finns det endast ett fåtal sätt att åtgärda 
övergödningen såsom reduktionsfiske, syrepumpning 
eller aluminiumbehandling. De långvariga effekterna 

i den marina miljön är dock dåligt kända (Hansson, 
2008). Man kan även klippa vass och skörda bort 
ruttnande trådalgsmattor för att minska näringen i 
vattnet, men alla dessa åtgärder riktar på symptomen 
och måste därför upprepas framöver. 

B) En flada i Korsnäs utan undervattensväxter eller fiskar, men med en kraftig algblomning. B ILD: JAAKKO HAAPAMÄKI 
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Vägar byggs över små och stora vattendrag. För att 
vatten fortfarande ska kunna rinna istället för att 
orsaka översvämningar har man byggt vägtrummor 
under vägarna. Först under de senaste årtionden 
har man börjat tänka mera på fisk som vandrar 
igenom trummarna till sina lekplatser. Vissa gamla 
trummor ligger så högt över vattennivån att fisken 

har svårt att vandra igenom. Andra trummor har 
för höga vattenflöden eller blir torrlagda. Även 
ryggradslösa djur såsom insektslarver, som är 
mat för många fiskar, behöver fria vandringsvägar 
(Kestrup, Å., REMIBAR projekt). Dåliga vägtrummor 
är ett vanligt problem även vid glon och glosjöar 
dvs. i flador som har blivit avsnörda från havet. 

PÅVERKAR ÅTGÄRDSFÖRSLAG

1) Konnektivitet (dåliga vägtrummor och  

sönderkörda bäckar utgör vandringshinder)

2) Vattenkemi (försurande, giftiga och gödande 

ämnen från bilar, vägar och körskador)

1) Byta dåligt placerade eller för små vägtrummor till 

bättre placerade eller större vägtrummor som grävs 

ner i marken eller till halvtrummor. Se exempel på 

trumbyte och byte till halvtrumma i kapitel 5   

2) Miljövänligare bilar

3) Undvika terrängkörning i närheten av flador och 

vattendrag. Anläggning av övergångsbroar över 

vattendrag. Fylla igen körskador

 Vandringshinder, övergödning,  försurning och 

giftiga ämnen
 Bättre vandringsvägar, mindre näring och 

gifter till miljön

Vägar, fellagda vägtrummor och körskador

En ny halvtrumma vid Ratu. B ILD: ANNI INA SAARINEN
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Ganska ofta har vägar byggts över fladatrösklarna 
och felplacerade vägtrummor förhindrar fiskens 
vandring från havet till fladan och vidare till sjöar. 
Det finns dock en enkel lösning. Att byta den gamla 
vägtrumman till en bättre trumma som inte utgör ett 
vandringshinder. Byte av vägtrummor är dock inte 
rent restaurering, trots att man återställer bäcken 
under trumman, eftersom själva trumman inte hör 
till i det naturliga landskapet. Biltrafik nära flador 
orsakar också övergödning och utsläpp av skadliga 
ämnen vilket i framtiden förhoppningsvis går att lösa 
med miljövänligare bilar. Terrängkörning i närheten 

av vattendrag och flador bl.a. i samband med skogs
avverkningar kan orsaka urlakning av kvicksilver 
och näringsämnen från skogsmarken när marken 
pressas ihop under hjulen och en spår uppstår. Om 
man kör över ett vattendrag utan att anlägga en 
överfart kan man även utgöra vandringshinder när 
man kör sönder bäcken.

Man ska därför undvika terrängkörning vid 
vattendrag och kustnära områden och ifall det 
är nödvändigt, lämna kvar kantzoner och bygga 
överfarter över vattendrag (Skogskunskap, se 
länken).

Körskador vid en bäck som leder till en flada i Ratu. B ILD: FREEWATER P ICTURES
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Kustnära våtmarker karaktäriseras av en stor biolo
gisk mångfald och utgör ofta viktiga lekplatser för 
samma fiskarter som i flador. Våtmarken har även en 
viktig funktion i att rena näringsrikt ytvatten före det 
rinner vidare till flador och havet (Naturvårdsverket, 
2009). Vattenflödet bromsas upp vid våtmarken 
och näringen tas upp av växter samt sedimenteras.  
En naturlig våtmark har också en bra förmåga att 
hålla vatten vilket gör att de kan mildra effekter av 

PÅVERKAR ÅTGÄRDSFÖRSLAG

1) Konnektivitet (våtmarker nära flador kan vara 

viktiga lekområden och en del av vandringsvägar)

2) Vattenkemi (försurning, ökad tillförsel av 

näringsämnen till flador då våtmarkernas rengörande 

effekt förstörs)

1) Återställa urdikade våtmarker genom tröskling 

eller genom att fylla i dikena 

 Försämrade och förstörda lekområden  

och vandringsvägar, övergödning, försurning, 

förändrade ekosystem

 Minskad övergödning och försurning, större 

lekområden

Dikning av kustnära våtmarker

torkan som i framtiden, i följd av klimatförändringen, 
förväntas bli vanligare.

Människan har genom århundraden dikat ut 
våtmarker för att nyttja dem som torvtäkt och som 
mark för jord  och skogsbruk. Den främsta fysiska 
påverkan på våtmarker är fortfarande utdikning och 
uppodling. En fjärdedel av Sveriges våtmarker har 
redan försvunnit (Naturvårdsverket, se länken), vilket 
antyder att det finns ett stort behov av restaurering. 

Figur 9. Våtmark i Järnäs. B ILD: ANNI INA SAARINEN
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Andra hot mot flador

Vi har redan mycket erfarenhet och kunskap om 
byte av vägtrummor, våtmarksrestaurering och 
restaurering av vattendrag. Denna rapport bidrar 
även med nya metoder kring restaurering av flada
miljöer (se kapitel 5). Det är viktigt att vi nyttjar den 
kunskapen och metoderna som vi redan har och 
börjar restaurera påverkade områden, eftersom det 
även finns en rad andra hot mot flador som inte går 
lika lätt och enkelt att åtgärda. 

Klimatförändringen i Kvarken förväntas att resultera 
bl.a. i varmare och sötare vatten, förhöjda vatten
nivåer (Poutanen & Steffen 2014), förändringar 
i nederbörd och mer extrema väderförhållanden 
(HELCOM, 2013). För flador kan detta betyda att:  
1) nya flador uppstår i långsammare takt än tidigare, 
eftersom förhöjda vattennivåer delvis motverkar 
landhöjningens effekt. 2) Vattnet blir varmare vilket 
gynnar varmvattenarter medan kallvattensarter 
drabbas negativt. 3) Salthalten i flador minskar i 
och med att nederbörden ökar, vilket kommer att 
gynna sötvattensarter samtidigt som marina arter 
försvinner. 4) När tillrinningen från land ökar, ökar 
även näringstillförseln till havet, vilket resulterar i 
ännu större problem med övergödningen. 5) Extrema 
väderförhållanden kan resultera i ökat vattenutbyte 
mellan flador och havet samt större erosion vid 
kusten. Utöver de ekologiska förändringarna kan 
detta även leda till att stugorna och annan bebyg
gelse vid kusten påverkas negativt bl.a. av förhöjda 
vattennivåer och stormar. 

Främmande arter utgör också ett allvarligt och 
okänt hot mot olika ekosystem i Östersjön. Nya arter 
kommer till Östersjön bl.a. i fartygernas ballastvatten 
och en del av de nya arterna lyckas etablera sig. 
Det är svårt att förutsäga vilka effekter en ny art 
kommer att ha och det är svårt om inte omöjligt 
att bli av med arterna som redan har etablerat sig. 
Vattenpest är ett exempel på en främmande art som 
redan på 1800talet avsiktligt infördes till dammar 
och i misstag transporterats till olika delar av värden 

med fartygen. Den finns även i vissa av våra flador 
där den utgör ett hot mot den naturliga mångfalden 
pga. sitt effektiva sätt att sprida sig och bygga upp 
täta bestånd (HaV, se länken). Svartmunnad smörbult 
har också precis (i juni, 2019) hittats i Uleåborg i 
Bottniska viken (Svartmunnad smörbult i Finland, 
se länk). Det nordligaste fynden i svenska vatten har 
hittills varit söder om Stockholm (SLU svartmunnad 
smörbult, se länk) men det är bara en tidsfråga när 
den kommer att fastna i nät i Västerbotten. Det är 
dock ännu oklart vilka bestående effekter denna 
fiskart kan ha i ekosystemen i Östersjön men man 
vet att den är en mycket konkurrenskraftig fiskart.

Fiske kan också utgöra ett hot mot flador. Kraftigt 
fisketryck t.ex. på lekmogna abborrar och gäddor 
påverkar arternas yngelproduktion negativt vilket 
leder till minskning av populationen, men kan även 
indirekt bidra till symptom liknande övergödning  
(se faktablad 2 i kapitel 2). Fisket kan regleras, 
som en slags restaureringsåtgärd för att öka 
fiskbestånden vilket har visat sig att fungera bra 
(Bergström et al., 2016).

Utsläpp av olja och kemikalier kan ha direkta 
förgiftande effekter i ekosystemet. Läkemedels
rester och hormoner som inte går att renas i 
vattenreningsverket kan däremot ha svårt förutsäg
bara effekter när de hamnar i havet via avlopp. Det 
finns t.ex. bevis om att endokrint störande ämnen, 
såsom Etinylestradiol som används i p piller, kan 
förstöra fiskarnas parningsbeteende och på det 
sättet påverka fiskpopulationerna (Saaristo et al., 
2009). Man får inte heller glömma bort att det 
ofta finns flera mänskliga aktiviteter i ett område 
samtidigt. Så kallade kumulativa effekter som t.ex. 
muddringar, båttrafik, övergödning, överfiske och 
klimatförändringen tillsammans utgör, är kanske 
det allvarligaste hotet mot dessa känsliga miljöer.  
Samtliga påverkansfaktorer beskrivna i detta 
kapitel är listade i tabell 2 med sammanfattning 
om påverkan och åtgärdsförslag.
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Hot Påverkan sammanfattat Åtgärdsförslag (Provat åtgärd i flador*)
Muddring  
av tröskeln

Förändrat vattenutbyte, temperaturer och 

ekosystem. Periodvis torrläggning, ofta 

försämrat fisklek.

Återställa tröskeln, fylla i muddringen* 
Se kapitel 5.

Muddringar  
inne i fladan

Förändrat bottenstruktur, djuphålor med 

syrebrist, grumling, förändrat ekosystem.

Fylla i muddringar, plantera vattenväxter.

Bryggor  
inne i fladan

Skuggning av undervattensväxter, degraderat 

ekosystem under bryggorna.

Gemensamma båtanläggningar utanför fladan.* 
Prioritera bort flytbryggor. Riva bort gamla 

bryggor och pirar.
Båtar Minskat täckning av undervattensväxter, 

grumling.

Undvika båtkörning i grunda områden.

Jordbruk och 
skogsbruk

Ökat näringstillförseln, även i vissa fall 

försurning och metall läckage, ifall inga 

kantzoner och retade vattendrag som leder 

vattnet till flador. Övergödning, förändrat 

ekosystem och igenvuxna vandringsvägar.

Lämna kvar kantzoner och återställa 

vattendrag. Förhindra igenvuxning av 
vandringsvägar.* Se kapitel 5.

Dikning av 
vattendrag

Ökat näringstillförseln, även i vissa fall 

försurning och metall läckage till flador. 

Försämrat eller förstört ekosystem, fiskvandring 

och därmed lek.

Restaurera dikade vattendrag*
Se kapitel 5.

Dikning av 
kustnära  
våtmarker

Ökat näringstillförseln, även i vissa fall 

försurning och metall läckage till flador. 

Försämrat eller förstört ekosystem, även 

försämrat lekplats och vandringsväg för fiskar.

Restaurera våtmarker, tröskla upp dikade 

våtmarker så att de kan hålla i vattnet.

Vägar och 
fellagda 
vägtrummor

Trummor kan utgöra vandringstopp eller 

vandringshinder för fisk och andra organismer. 

Bilar släpper en del föroreningar.

Byte av dåliga trummor som förhindrar 
fiskvandring.* Se kapitel 5.

Terräng
körning

Ökat näringstillförseln och metall läckage, 

vandringshinder.

Undvika terrängkörning i kustområden och 

nära vattendrag. Fylla igen körskador.

Klimat 
förändring

Klimatförändringen är ett faktum men de 

exakta effekterna är oklara. Det är dock 

sannolikt att vi kommer att se en förändring 

i ekosystemen i Östersjön. Frågan är hur stor 

förändringen blir.

Försöka hindra klimatförändringen bl.a. genom 

att minska använding av fossila bränslen för 

att kunna minimera påverkan.

Främmande  
arter

Främmande arter utgör hot mot ekosystemet 

eftersom det är svårt att förutsäga effekterna av 

en ny art.

För tillfället de enda åtgärderna som kan 

tas är att förhindra nya arter att komma till 

Östersjön. Ifall arterna redan är här, finns det 

lite verktyg för att hindra deras spridning.
Fiske Ett kraftigt fisketryck kan påverka antalet fisk 

som kommer till flador för lek vilket leder till 

minskning av fiskbestånden.

Reglera fisket i områden utanför flador. 

Utsläpp av 
olja och 
kemikalier

Olika kemikalier kan ha stora effekter i miljön, 

speciellt svårt är det att veta effekterna när 

de olika ämnen påverkar samtidigt som en 

cocktail.

Bättre reningsprocess av avloppsvatten.

Kumulativa 
effekter

Det finns ofta flera av ovannämnda påverkans

faktorer samtidigt i ett område vilket gör det 

svårt att kunna avgöra den exakta påverkan.

Försöka minska enskilda påverkan.

Tabell 2. Sammafattning av hot, påverkan och åtgärdsförslag i flador.
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5 Restaurering och andra 
miljöförbättrande åtgärder  
– Erfarenheter och metoder
Det finns stora kunskapsluckor när det gäller 
restaurering av kust och havsområden. Vi vet inte 
hur påverkade alla områden är och vilka metoder 
som bäst lämpar sig för restaurering av kust och hav. 
Inom Kvarken Flada projektet har vi ökat kunskapen 
om var påverkade fladamiljöer finns, samt vilka 
metoder som kan användas för restaurering av 
dessa. Det finns dock fortfarande ett stort behov för 
fortsatt utveckling av metoder för både restaurering 
av flador och andra marina miljöer. Våra kust och 
havsområden är dessutom påverkade på många olika 
sätt. Vi kan inte uppnå ett nära naturligt tillstånd 
i våra vatten endast genom åtgärder mot fysisk 
påverkan utan vi måste även hitta lösningar mot 
exempelvis övergödning. Dessutom är det viktigt att 
fortsätta följa upp åtgärdernas effekter för att veta 
om restaureringarna är lyckade och ifall metoderna 
fungerar bra eller ska utvecklas vidare. Det kan ta 
flera år innan alla effekter från restaureringarna 
börjar synas, vilket gör det viktigt att fortsätta med 
uppföljning under en längre tid. Därför skulle en mer 
långsiktig finansiering, riktat till åtgärder, utveckling 
av metoder och uppföljning av restaureringens 
effekter, vara önskvärt. 

Restaurering som en process
En bra utgångspunkt för restaurering är en åtgärds
lista med skadade objekt som vi känner bra till med 
förslag för hur dessa skulle kunna restaureras. I bästa 
fall vet vi hur naturen såg ut före mänsklig påverkan 
och därför har en tydligare bild av vad vi ska uppnå 
med restaureringen. Tyvärr är detta sällan fallet och 
ofta är gamla flygbilder det bästa vi har. Dessa visar 
oss endast fysiska förändringar som har skett vid 
kusten.  Nästa steg är att söka finansiering. Det kan 
dock vara svårt att i ansökan exakt specificera vilka 
objekt som kommer att åtgärdas, eftersom det finns 

många olika hinder som kan uppstå på vägen. Det kan 
hända att berörda som man ska samråda med, inte är 
positiva till åtgärderna eller att området visar sig ha 
kulturhistoriska värden. På militära områden kan det 
finnas odetonerad ammunition vilket kan förhindra 
allt grävarbete i området. Detta var fallet med en 
av våra tilltänkta restaureringsobjekt i projektet, 
Klubbviken i Skellefteå kommun (Isaksson, 2019), 
som inte rymdes med i projektets budget pga. att 
endast ammunitionsröjningen före grävningen hade 
kostat över 2 miljoner kronor. När finansieringen 
är säkrad kan man börja samråda med berörda, 
undersöka området ännu noggrannare och planera 
åtgärderna i detalj. Efter det kommer områden som 
faktiskt går att restaurera att falla ut. Kartering av 
naturvärden ska göras åtminstone före och efter 
restaureringen för att kunna jämföra restaureringens 
direkta effekter. Helst ska man planera in uppföljning 
även under de kommande åren. Lagstiftning och 
vilka tillstånd och dispenser som behövs ska också 
noggrant kollas upp före åtgärderna. Att få alla 
nödvändiga tillstånd brukar dra ut på tiden. För 
en kort sammanfattning om vilka lagar som gäller 
anmälningspliktig vattenverksamhet i respektive 
land, se tabell 3.

I detta kapitel beskriver vi i detalj de åtgärderna 
som har gjorts inom Kvarken Flada projektet (se 
kartan, figur 2). I kostnadskalkylen har vi tagit med 
endast kostnaderna för själva fysiska åtgärden, 
dvs. material och grävarbeten. Inga lönekostnader 
för planering, tillståndsansökningar etc. har tagits 
i beaktande. En återkommande lärdom vi dragit 
av restaureringarna är att man aldrig kan vara för 
tydlig med att beskriva och kommunicera sin plan 
till entreprenörerna för att uppnå förväntat resultat. 
En bra kommunikation mellan alla inblandade är 
avgörande!
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1 2 3 4 5 6 7
Säkra  

finansiering

Noggrannare  
planering

Ansöka om tillstånd 
för åtgärderna 
och upphandla 

entreprenör

Kartering av 
naturvärden  
före åtgärd

Åtgärderna

Åtgärdslista

FAKTARUTA 4
Samråd och kontakt med berörda

Kartering av 
naturvärden  
efter åtgärd
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VATTEN
VERKSAMHET

SVERIGE 
(Anmälan till Länsstyrelsen eller 
kommunen beroende på länet)

FINLAND 
(Anmälan till Närings, trafik och 
miljöcentralen)

11 kapitlet 9 a § miljöbalken  

och  19 § Förordning (1998:1388)  

om vattenverksamheter

Vattenlag 587/2011.  

OBS! <10 ha flador är skyddade  

från allt vattenverksamhet  

(27.5.2011/587 11 §)

Anläggande av 

våtmarker

Anmälan: upptill 5 ha. 

Tillståndsansökan ifall större 

område.

Behandlas enligt vattenlagen  

3 kapitlet 2 §. Behov av anmälan eller 

tillstånd avgörs från fall till fall och 

är beroende av ingreppets påverkan.

Uppförande av 

anläggning, fyllning 

eller pålning i ett 
vattendrag 

Anmälan: upptill 500 m2 av 

bottenytan. Tillståndsansökan ifall 

större område.

Behandlas enligt vattenlagen  

3 kapitlet 2 §. Behov av anmälan eller 

tillstånd avgörs från fall till fall och 

är beroende av ingreppets påverkan.

Uppförande av en 

anläggning, fyllning 

eller pålning i ett 
annat vattenområde 
än vattendrag (t.ex. 

fylla i en muddrad 

tröskel)

Anmälan: upptill 3 000 m2 av 

bottenytan. Tillståndsansökan ifall 

större område.

Tillstånd behövs ifall den muddrade 

kanalen är i användning.

Grävning, schaktning, 

muddring, sprängning 

eller annan liknande 

åtgärd i ett vattendrag 

Anmälan: upptill 500 m2 av 

bottenytan. Tillståndsansökan ifall 

större område.

Behandlas enligt vattenlagen  

3 kapitlet 2 §. Behov av anmälan eller 

tillstånd avgörs från fall till fall och 

är beroende av ingreppets påverkan. 

Grävning, schaktning, 

muddring, sprängning 

eller annan liknande 

åtgärd i ett annat 
vattenområde än 
vattendrag

Anmälan: upptill 3 000 m2 av 

bottenytan. Tillståndsansökan ifall 

större område.

Anmälan: upptill 500 m3. 

Tillståndsansökan ifall större område. 

Byte av vägtrumma Anmälan: Där medelvattenföring är 

max 1 m3/sekund. Tillståndsansökan 

ifall större flöde.

Behandlas enligt vattenlagen  

3 kapitlet 2 §. Behov av anmälan eller 

tillstånd avgörs från fall till fall och 

är beroende av ingreppets påverkan.

Omgrävning av ett 

vattendrag (t.ex. 

restaurera vattendrag 

till det naturliga)

Där medelvattenföring är max 1 m3/

sekund. Tillståndsansökan ifall större 

flöde

Behandlas enligt vattenlagen  

3 kapitlet 2 §. Behov av anmälan eller 

tillstånd avgörs från fall till fall och 

är beroende av ingreppets påverkan.

Läs mer: HaV, (2008). Vattenverksamheter. 

Handbok för tillämpning av  

11 kapitlet i miljöbalken.

Ympäristöministeriö, (2012). 

Uudistunut vesilaki 2011. Keskeinen 

sisältö ja tärkeimmät muutokset.

Tabell 3. Anmälningspliktigt vattenverksamhet, sammanfattning.
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Figur 2. Karta över restaurerade områden. 
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Restaurering av fladatröskeln 

Återskapandet av naturlig bottenstruktur

Halsskärgraven. B ILD: ANNI INA SAARINEN

PLATS Halsskärgraven, Robertsfors, Sverige

KOORDINATER  
WGS84 decimal (lat, lon) 63.949833, 20.834756

ÅTGÄRD
 

Restaurering av flada tröskel
Ersättningsåtgärd: Utökning av gemensam båtanläggning utanför fladan

Gjordes med grävmaskin

Ca 6 arbetsdagar

KOSTNADER FÖR 
ÅTGÄRD

230 000 SEK + 20 000 SEK oväntade kostnader

ANMÄLAN & TILLSTÅND • Anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen

• Anmälan om upplägg av muddringsmassor till kommunen 

• Medgivande från sakägarna och markägare

TIDSÅTGÅNG
 

 

 

 

• Planering och samråd med sakägarna och markägare majnov 2018

• Kartering av naturvärden, 4 dagar i marsseptember 2018

• Anmälan om vattenverksamhet och direktupphandling dec 2018 – feb 2019

• Anmälan om upplägg av muddringsmassor i februari 2019

• Åtgärderna 6 dagar i slutet av mars 2019

• Justeringar 1 dag i juni 2019

• Uppföljning 5 dagar i mars–september 2019

BERÖRDA Markägare; Samfällighet

Stug och båtägarna ca 12 personer
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Resultat:

Tröskeln och hamnen före restaureringen:

Tröskeln och hamnen efter restaureringen:
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Tröskeln (mot havet) före restaureringen:

Tröskeln (mot havet) efter restaureringen:
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Bakgrund

Halsskärgraven är en gloflada där utloppet av fladan 
dvs. tröskel hade muddrats på 60–70talet. Eftersom 
djupet i den muddrade kanalen vid normalvatten
stånd var ca 0,8 m och resten av viken var ca 0,3–0,4 
m djup, orsakade muddringen en dräneringseffekt 
vid lågvatten (se kapitel 4 om muddring vid tröskel). 
Då rann vattnet ut ur fladan till havet och en stor 
del av fladan blev torrlagd. Inne i fladan fanns en 
båtbrygga samt några båtar och mitt i den muddrade 
tröskeln fanns en båtramp för sjösättning. Utanför 
fladan fanns en gemensam båtanläggning där de 
flesta båtarna i området hade plats. Tanken var att 
restaurera dvs. fylla i den muddrade tröskeln och 
som ersättning till berörda skapa en ny båtramp 
på utsidan av fladan samt utöka deras gemensam 
båtanläggning så att alla båtar ryms där. För att 
fylla i den muddrade tröskeln skulle det utnyttjas 
material från området; stenar från en gammal 
stenpir, som skulle rivas i samband med åtgär
derna, samt muddringsmassorna från utökningen 
av småbåtshamnen. Det fanns även en muddring 
inne i fladan men denna lämnades kvar eftersom 
muddringen hade gjorts för länge sedan och var 
återkoloniserad av växter och djur. En djupare parti 
inne i fladan, som annars är väldigt grund, bedömdes 
även kunna gynna fisk (Sandström 2003).

Genomförande
Samrådet med sakägarna börjades på sommaren 
2018, samtidigt som omfattande fältkarteringar 
gjordes. En stationär temperaturlogger registrerade 
temperatur varannan timme under sommarhalvåret 
inne i fladan och utanför fladan (Kvarken Flada 
delrapport om fiskyngelproduktion i flador, i tryck
ning). Abborrom karterades i maj och undervattens
vegetation, substrat och djup i fladan och vid tröskeln 
karterades i augusti (Kvarken Flada delrapport om 
undervattensvegetation i flador, i tryckning). Möten 
med berörda hölls under hösten. När man var överens 
gjordes det en anmälan om vattenverksamhet och 
därefter skickades anbudsförfrågan ut till entre
prenörer. Prisen på offerterna skilde sig mellan 
100 000–400 000 SEK. Ett av de viktigaste kriterier 
för entreprenören, förutom ett rimligt pris var att de 
skulle ha erfarenhet av restaurering av vattenmiljöer 
samt med muddring.  Åtgärderna gjordes i slutet 
av mars med en grävmaskin. Åtgärderna gjordes 

på vårvintern på isen för att ha den minsta möjliga 
påverkan på miljön. Mindre justeringar gjordes i juni 
(då tjälen hade gått ur marken, isen var borta och 
vägen hade hunnit torka). Länsstyrelsens represen
tant var på plats vid flera tillfällen för att kontrollera 
att entreprenören hade uppfattat uppdraget rätt. 
För att följa upp restaureringens effekter karterades 
abborrom, temperatur och undervattensväxter igen 
under 2019. Efter restaureringen kunde även lite 
fiskyngel provtas eftersom viken inte längre var torr
lagd vid lågvatten. Resultatet visade en liten ökning i 
antalet romsträngar i fladan (från tre strängar till fyra 
strängar) och en stor mängd gäddyngel (av 74 flador 
som har undersökts i projektet, hade Halsskärsgraven 
mest gäddyngel per strandmeter!). Vegetationen 
såg frodigare ut, dock hade den betats av sjöfåglar. 
I temperaturen kunde inga stora skillnader ses. Av 
okänd anledning fanns det mycket trådalger i det 
gamla muddrade partiet av fladan både före och 
efter restaureringen trots att resten av viken var i 
mycket vackert tillstånd med klart vatten och mycket 
växter. I framtiden kan man eventuellt börja skörda 
ruttnande alger som flyter på ytan och kanske skörda 
säv som verkar etablera sig snabbt inne i fladan i 
det muddrade partiet. Uppföljningen ska fortsättas 
framöver och då kommer vi att se flera effekter av 
restaureringen.

Lärdomar
• Åtgärderna bör genomföras under hösten  

(då tjälen inte orsakar problem) 
• Håll tät kontakt med entreprenören
• Planera ersättningsåtgärder noggrant och se till så 

alla är överens (I det här fallet var inte alla nöjda 
med hur muddringen gjordes bredvid bryggan.) 

Ett kvarvarande frågetecknet är varför det muddrade partiet 

inne i fladan var täckt med ruttnande trådalger både 

före och efter restaureringen. Bilden före restaurering.  

B ILD: ANNI INA SAARINEN
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Skylten som placerades vid Halsskärgraven och en gädda och vegetation som fotades i fladan efter restaureringen.  

B ILDERNA: ANNI INA SAARINEN

Före

EfterKVARKEN FLADA
Det EU-finansierade projektet Kvarken Flada 
pågick 2016–2020. En av målsättningarna var 
att göra restaureringar och miljöförbättrande 
åtgärder efter kusten i Västerbotten.

Fladans mynning var muddrad och öppen mot 
havet. Det fanns en båtramp mitt i tröskeln.

Vi har återställt tröskeln mot havet genom att 
fylla igen muddringen.  

Vad är en flada? 
En flada är en grund havsvik som blivit 
avsnörd från havet av landhöjningen. 
Flador värms upp tidigt på våren och 
fiskar som abborre och gädda lägger 
sin rom i de skyddade, varma vikarna.

Varför återställa flador? 
Då fladans mynning (tröskel) muddras 
kan viken bli torrlagd vid lågvatten. 
Det leder till flera negativa effekter för 
vattenlevande djur och växter. 

Hur görs restaureringen? 

Muddringen fylls igen för att återskapa 
tröskeln mot havet. På så sätt återgår 
fladan till ett naturligt skick med en stabil 
vattennivå. En öppning för fiskar lämnas 
så de kan ta sig in och ut.

Sveriges första 
flada-restaurering
Halsskärgraven har återställts och blivit en bättre plats för fiskar
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Restaurering av fladatröskeln 

Återskapandet av naturlig bottenstruktur

PLATS Ytteravan, Kronörens naturreservat, Sverige

KOORDINATER WGS84 

decimal (lat, lon) 63.426498, 19.453107

ÅTGÄRD

 

Restaurering av flada tröskel
Gjordes med kran på en flotte

Ca 2 arbetsdagar
Restaureringen blev inte helt enligt önskemål. Kompletteringar kommer därför 

göras under våren 2020.

KOSTNADER FÖR ÅTGÄRD 109 000 SEK

ANMÄLAN & TILLSTÅND • Ansökan om dispens från reservatsföreskrifterna från Länsstyrelsen  

(innefattar även prövning för vattenverksamhet och terrängkörning) 

• Infobrev till berörda

TIDSÅTGÅNG

 

 

 

 

• Planering och karteringar majaugusti 2019

• Ansökan om dispens från reservatföreskrifterna i juli 2019

• Direktupphandling i juli–augusti 2019

• Åtgärderna ca 2 dagar i november 2019

• Uppföljning planerad till maj–augusti 2020

BERÖRDA Markägare; Naturvårdsverket och Samfällighet

Förvaltande myndighet: Länsstyrelsen

Restaurering vid Ytteravans tröskel i november 2019. B ILD ANNI INA SAARINEN
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Ytteravans muddrade tröskel vid lågvatten. B ILD: ANNI INA SAARINEN

En flotte med kran användes för att flytta stenar tillbaka i den muddrade kanalen. B ILD: ANNI INA SAARINEN
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Resultat

Före:

Efter (resultatet blev inte tillräckligt naturligt så vi kommer att göra justeringar på våren 2020):
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Bakgrund

KronörenDrivörens naturreservat är ett fint natur
område där det finns få stugor och påverkan är 
allmänt litet. Det finns flera flador i reservatet och 
en av dem, Ytteravan är mycket opåverkat förutom 
att man någon gång har muddrat och rätat stenar 
vid Ytteravans tröskel så att det fanns en djupare 
kanal genom tröskeln. Kanalen var ca 15 m lång, 2 m 
bred och 50 cm djup vid normalvatten. Muddringen 
påverkade troligen dräneringen och verkade även 
bidra till att mer drivande alger kom in i viken 
från havet. Det är möjligt att muddringen även 
underlättade spiggens tillgång till viken. Pojektets 
resultat tyder nämligen på att ju fler öppningar 
det finns till en flada, desto mer spigg finns det 
(Kvarken Flada delrapport om fiskyngelproduktion 
i flador, i tryckning). Spiggfiskar i sin tur utgör ett 
hot mot fiskyngel genom predation och konkurrens 
om föda (Byström et al., 2015). Spiggfiskar har 
även en förstärkande effekt på trådalgtillväxten 
genom att de äter upp små betande ryggradslösa 
djur som betar på trådalger (Eriksson et al., 2009, 
se även faktaruta 2 i kapitel 2). Enligt en person 
i området hade Ytteravan genom åren bjudit på 
fantastiskt abborrfiske men sedan tio år tillbaka 
verkade abborre ha försvunnit och spiggen tagit över. 
Dessutom hade botten varit täckt med algmattor. 
Under vegetationskarteringarna 2019 sågs det också 
mest spigg och spiggyngel och det fanns stora 
mängder drivande trådalger närmast fladans utlopp.

Genomförandet
Planen var att restaurera Ytteravans tröskel genom 
att sätta tillbaka stenarna som man någon gång 
hade grävt upp. Dessa stenar fanns fortfarande kvar 
bredvid den muddrade kanalen. Den svåra delen 
var hur man skulle få på plats en liten grävmaskin 
eller kran utan att ha en stor negativ påverkan 
på miljön. Det finns inga bilvägar till fladan utan 
endast en liten stig. För att undvika terrängkörning 
i reservatet bestämdes det att maskinen skulle tas 
till tröskeln med hjälp av en pråm eller liknande. 

Entreprenören valde att transportera en liten flotte 
med en kran till platsen. På det sättet behövdes 
det ingen terrängkörning. Restaureringen gjordes i 
mitten av november 2019. Restaureringen tog ca  2 
dagar. Länsstyrelsens representant var med på plats 
på sommaren med entreprenören för att planera 
åtgärderna samt i november då restaureringen 
påbörjades. Då gjordes det en snabb genomgång av 
syftet med restaureringen och vad som skulle göras.

Att detta objekt fanns inom ett reservat gjorde 
att samrådsdelen av denna restaurering inte tog så 
mycket tid. Även tillståndsansökningen, planeringen 
och upphandlingen gick relativt snabbt eftersom 
åtgärden var så pass enkel. Själva åtgärden sköts 
dock upp till november pga. andra projekt som 
entreprenören jobbade på och då blev det lite 
bråttom med utförandet. Restaureringen blev inte 
helt enligt önskemål. Kompletteringar kommer 
därför göras under våren 2020. Ytteravan togs även 
med i fältkarteringarna under 2019 för att samla 
data före en eventuell restaurering. Fiskyngel
provtagningen före restaureringen visade sig att 
det fanns abborryngel i fladan. Vegetationsinven
teringen visade att de innersta delarna av fladan 
var i ganska bra skick med mycket vegetation 
medan desto närmare man kom till den muddrade 
tröskeln så blev drivande trådalger all vanligare. 
Länsstyrelsen planerar att ha Ytteravan med i en 
fortsatt uppföljning även efter projektets slut för 
att kunna följa upp restaureringens effekter.

Lärdomar
• Sök dispens och andra tillstånd i god tid för att 

kunna ge entreprenören mer tid för åtgärder.  
• Bättre tidpunkt för den här typen av åtgärd (som 

har en liten miljöpåverkan) hade varit sommaren 
då även sjöentreprenad har flera vädermässigt 
lugna dagar att välja från. 

• Kommunikation mellan beställaren och entrepre
nören samt inom entreprenören kunde ha varit 
bättre. Trots att åtgärden var mycket enkel så 
hade det varit bra att Länsstyrelsen representant 
hade varit på plats under hela restaureringen.
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Restaurering av kustnära vattendrag

Återskapande av naturlig vattenfåra

Skylten till Djupsundsbäcken.

PLATS Djupsundsbäcken, Holmsund, Sverige

KOORDINATER WGS84 

decimal (lat, lon) 63.691773, 20.387256

ÅTGÄRD

 

Restaurering av kustmynnande bäck 
• Med en grävmaskin med gripgallerskopa

• Uthyrning av en minidumper för transport av stenar

• En ny gångbro över bäcken

ca 6 arbetsdagar

KOSTNADER FÖR ÅTGÄRD 100 000 SEK

ANMÄLAN & TILLSTÅND Anmälan om vattenverksamhet 

TIDSÅTGÅNG

 

 

 

 

• Planering nov 2018–maj 2019

• Anmälan om vattenverksamhet maj 2019

• Samråd med berörda juni 2019 (sköttes av kommunen)

• Anbudsförfrågan och direktupphandling i juli–augusti 2019

• Åtgärderna ca 6 dagar på början på september 2019

• Områdets problem med fiskvandring välkänt och väntat på åtgärd flera år. 

Därför inga omfattande karteringar före restaureringen

BERÖRDA Markägare; Umeå Kommun

Fastighetsägare 20 personer

Här vandrar  
fisken på våren
Titta gärna men låt fiskarna vandra i fred

Under hösten 2019 återställde projektet 
Kvarken Flada Djupsundsbäcken. 

Bäcken har gjorts kurvigare och block och 
stenar har satts tillbaka. Det bromsar upp 
vattenflödet och höjer vattennivån. På så 
sätt blir det lättare för fisk att simma upp i 
bäcken även vid låga flöden.

Tidigare var bäcken rätad vilket gjorde att 
den till stora delar blev torrlagd vid lågt 
vatten. Fiskar fick då svårt att ta sig upp 
från havet till sina lekplatser i sjön  
Väster-Långslädan.

Kvarken Flada
Det EU-finansierade projektet Kvarken Flada 
pågick 2016–2020. En av målsättningarna var 
att göra restaureringar och miljöförbättrande 
åtgärder efter kusten i Västerbotten.
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Resultat  

Före efter bilder från Djupsundsbäcken. B ILDERNA: ANNI INA SAARINEN

Före och efter
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Bakgrund

Djupsundsbäcken i Holmsund är en kort (200 m) 
bäck som rinner från en kustnära sjö (en glosjö), 
VästerLångslädan och ut till havet. Djup    s unds
bäcken har varit tidvis så gott som torrlagd pga. 
att man har rätat och rensat bort stenar från vissa 
delar av bäcken. Stenarna har en funktion att bromsa 
vattenflödet och hålla vattennivån hög i bäcken. När 
det har funnits gott om vatten i bäcken så vandrar 
det rikligt med fisk (abborre, mörtfiskar, gädda) upp 
till VästerLångslädan, särskilt i samband med lek. 
Stränderna utmed bäcken är till största del låga 
och ett populärt strövområde för boende i området, 
inte minst i samband med abborrens lekvandring på 
våren. Som en restaureringsåtgärd var övergripande 
målsättningen att förbättra förutsättningarna för 
framförallt abborre och mörtfiskar att kunna vandra 
mellan havet och VästerLångslädan, men åtgärderna 
bedömdes även generellt gynna all strömlevande 
fauna och flora. 

Genomförande
Djupsundsbäcken hade varit på både kommunens 
och Länsstyrelsens åtgärdslista sedan länge. När 
finansieringen löstes genom Kvarken Flada projektet 
gjordes det en noggrann plan om vilka åtgärder 
som skulle behövas i Djupsundsbäcken. Anmälan 
om vattenverksamhet och samrådet med berörda 
gjordes i majjuni 2019. I juli startades upphand
lingen där vi efterfrågade en entreprenör med en 
lämplig grävmaskin och maxgräns för timpris. Entre

prenören valdes ut och avtalet skrevs och slutligen 
i september startades åtgärderna. Entreprenören 
jobbade med timmetaxa under ledning av en erfaren 
arbetsledare från Länsstyrelsen. Därtill hyrdes det ut 
en självlastande minidumper för att smidigt kunna 
lasta och transportera större stenar till olika delar av 
bäcken.  Inget materialinköp behövdes eftersom det 
i området fanns mycket stora stenar och block som 
gick att utnyttja i restaureringen. Hela uppdraget 
tog ca 6 dagar. Det första åtgärdsobjektet (se kartan 
nedan) utgjordes av en vägtrumma som var en svår 
passage för fisken då vattenhastigheten i trumman 
var för hög i vissa vattenflöden. Även bottentopo
grafin uppströms trumman gjorde det svårt för fisk 
att passera pga. en plötslig förändring av fallhöjden 
de sista metrarna innan vägtrumman. Här minskade 
vi vattenhastigheten i trumman med hjälp utav 
större stenar och block uppströms och nedströms 
om vägtrumman. Det andra vandringshindret (se 
kartan nedan) bestod utav den sista forssträckan 
innan bäcken når havet. Även här hade fisken svårt 
att passera pga. den höga fallhöjden och vattenhas
tigheten. Här minskade vi vattenhastigheten genom 
att placera ut större stenar och block. 

Lärdomar
• För att utföra restaurering effektivt behövs det 

både driftig personal och pengar för att få en 
åtgärd gjord.

• Denna åtgärd blev billig och snabb pga. att det 
fanns mycket kunskap inom restaurering av 
vattendrag hos Länsstyrelsen. 

Djupsundsbäcken, åtgärdsplan.
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Byte av vägtrumma

Miljöförbättrande åtgärd

 

Före och efter trumbytet. B ILDERNA: ANNI INA SAARINEN

PLATS Sladan, Robertsfors, Sverige

KOORDINATER WGS84 
decimal (lat, lon) 63.947533, 20.82687

ÅTGÄRD
 

Byte av vägtrumma till en halvtrumma
Med hjälp av grävmaskin

KOSTNADER FÖR ÅTGÄRD 128 000 SEK

ANMÄLAN & TILLSTÅND Anmälan om vattenverksamhet

TIDSÅTGÅNG • Planering och samråd med berörda okt–nov 2018

• Medgivande från vägföreningen och markägare januari 2019

• Direktupphandling tillsammans med Halsskärsgraven dec 2018–feb 2019

• Åtgärderna 1,5 dagar i slutet av augusti 2019 

BERÖRDA Markägare; en privatperson

en vägförening med ca 20 stugägare
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Sladans gamla trumma. B ILD: ANNI INA SAARINEN
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Bakgrund 

Den restaurerade fladan, Halsskärsgraven är kopplad 
till en sjö, Sladan, via en bäck. Sladan är en ca 10 ha 
stor och upp till 2,5 meter djup sjö. En del fiskar, som 
leker på våren, stannar inte i fladan utan vandrar 
vidare upp via denna bäck till sjön för att leka. Precis 
före sjön fanns det en felaktigt placerat vägtrumma 
som delvis förhindrade fiskvandringen. Den gamla 
vägtrumman vid Sladan låg högt och hade starka 
laminära flöden. Trumman bestod av tre betongsek
tioner av 2 meter som hade glidit isär i viss mån. För 
att förbättra fiskens vandringsmöjligheter, ersatte vi 
den gamla trumman med en ny halvtrumma. 

Genomförande
Ett av de viktigaste kriterierna för entreprenören var 
att de skulle ha erfarenhet av trumbyte till halv
trummor och förståelse för fiskvandring eftersom vi 
i projektet inte hade erfarenhet av trumbytet sedan 
tidigare. Dessutom ville vi ha hållbarast möjligt 
material för den nya trumman.

Den gamla trummans inre diameter var 80 cm 
och längden 6,15 meter. Från början räknade vi med 
att det skulle behövas en lika lång halvtrumma 
men det visade sig att det behövdes en längre 
trumma eftersom vägen var så pass bred. Den nya 
halvtrumman blev 8 meter lång och 80 cm hög. 
Den var gjort av plastlaminerat varmförzinkat stål 
(TrenchCoat) som är den enda trumman på mark
naden som har en dokumenterad teknisk livslängd 
på över 80 år (se länken, Trenchcoat).  Trumman fick 
också två stål foten som är gjort av varmförzinkat 
vinkeljärn. Trumman ligger på bergkrossfyllning som 
är toppat med natursten. Trumbytet tog ca 1,5 dagar. 

Lärdomar
• Håll tät kontakt med entreprenören och besök 

platsen under restaureringen för att kontrollera 
att uppdraget har förståtts rätt.

• Att byta en vägtrumma till en halvtrumma är 
dyrare än att byta till en likadan heltrumma. Men 
en halvtrumma är bättre för fisken, eftersom det 
blir en naturlig botten med lägre strömhastigheter.

Skylten som placerades bredvid vägen.

Kvarken Flada
Det EU-finansierade projektet Kvarken Flada 
pågick 2016–2020. En av målsättningarna var 
att göra restaureringar och miljöförbättrande 
åtgärder efter kusten i Västerbotten.

Här har projektet Kvarken Flada bytt ut 
den gamla vägtrumman till en halvtrumma. 

Den gamla trumman var sliten och ett 
vandringshinder för fiskar som abborre, 
mört och gädda.

Nu blir det lättare för fiskarna att vandra 
upp från havet till sjön Sladan för lek.

Följ bäcken nedströms så kommer du till en 
flada (avsnörd havsvik) där vi gjort Sveriges 
första flada-restaurering.

Nu kan fisken
passera fritt
Ny vägtrumma vid Sladan
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Byte av vägtrumma

Miljöförbättrande åtgärd

PLATS Verkviksfladan, Vasa, Finland

KOORDINATER WGS84 
decimal (lat, lon) 63.236924530, 21.527727943

ÅTGÄRD Byte av för högt liggande vägtrumma

KOSTNADER FÖR ÅTGÄRD 1 900 EUR

TIDSÅTGÅNG • Planering och samråd med berörda maj–december 2018

• Fisk och växtlighetskarteringar 2017, 2018 sammanlagt 4 dagar

• Upphandling januari/februari 2019

• Åtgärderna 1 dag i mars 2019

• Justeringar 1 dag i april, 1 dag i maj 2019

BERÖRDA Samfällighet, stugägare
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Bakgrund

Verkvikfladan är ett ca 3 ha stort glo med ett djup på 
1,5–2m. Gloet är belägen någon decimeter ovanför 
havets medelvattennivå. Avrinningsområdet är 23 
ha men grundvattentillförsel medför att flödet i 
utloppsbäcken räcker till ända in i juni. Gloet hade 
tidigare kontakt med Västanviken i öster via en kanal 
men numera rinner allt vatten ut via en 35 lång bäck 
över vilken det går en vägbank med en vägtrumma 
byggd av betongringar. Den torde vara byggda på 
1990talet. Utloppsbäcken är endast ca 30–40 cm 
bred och 20 cm djup. Vägtrumman hade placerats på 
bäckens botten och den har senare fått en spricka 
mellan två betongringar och vattnet rann därefter till 
stor del under betongringarna. Följden var att flödet 
i trumman under långa tider av vårflödet var för litet 
för uppvandrande gädda, abborre och mört. Utanför 
gloets vassbård finns rödsträfse, borstnate, agnsäv 
m.m. och denna vegetation utgör uppväxtmiljö för 
fiskynglen.

Genomförande
Ett av de viktigaste kriterierna för val av entre
prenör var att de skulle ha erfarenhet av arbete i 
skärgårdsterräng och erfarenhet av vägbygge och 
av anläggande och byte av vägtrummor. Under hela 
genomförandet medverkade personal från Kvarken 
Flada för att delge och ta del av erfarenheter av tidi
gare projekt och förkovra sin kunskap i småskaligt 
vattendragarbete.

Vi valde att ersätta vägtrumman med en metall
trumma av samma längd (8m) och diameter (80 

cm) som den tidigare. På detta sätt kunde vi nyttja 
det utrymme i vägbanken och i bäcken som sedan 
tidigare reserverats för trumman. Vi undvek därmed 
att göra ytterligare påverkan på utloppsbäckens 
natur. Vi hade inte gjort undersökningar av markens 
beskaffenhet under trumman men utgick från att 
en nedsänkning av trumman med 30 cm skulle 
lyckas – och så blev det!

En grävmaskin grävde först ut den gamla 
trumman och fördjupade och planade ett underlag 
i vägbanken. Därefter sattes den nya trumman i 
och stadgades. Trumman fyllde vi med naturgrus 
(10–60 mm) och block (200–400 mm) och formade 
dem till en fåra med samma dimensioner som den 
naturliga fåran. Vi stensatte också den naturliga 
fåran ovan och nedanför vägtrumman. Sist fylldes 
trumman på med jord och grus för att återskapa 
vägen. Kontroller visade sen att fiskens vandring 
genom den nya vägtrumman lyckades bra!

Lärdomar
• Informera entreprenören grundligt och närvara 

gärna under restaureringen för att kontrollera att 
uppdraget genomförs korrekt. På detta sätt sparas 
också tid, eftersom eventuella missförstånd klaras 
av direkt och om det uppstår behov av justeringar 
så kan snabba beslut fattas. En undersökning av 
markens beskaffenhet under en befintlig trumma 
är att rekommendera i fall vägtrummans botten 
placeras lägre än den tidigare. Man bör säker
ställa att vägtrummor i trånga sund förankras 
ordentligt eftersom snabbt stigande havsvatten 
har kraft att förflytta även rätt tunga objekt.
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Restaurering av igenvuxen vandringsväg

Återskapande av naturlig vattenfåra

PLATS Bredgrundsfladan, Iskmo Lillön, Korsholm, Finland

KOORDNIATER WGS84 

decimal (lat, lon) 63.258249135, 21.549337517

ÅTGÄRD Öppning av vandringsväg

KOSTNADER FÖR ÅTGÄRD 1 000 EUR

TIDSÅTGÅNG

 

 

 

• Planering och samråd med berörda april–december 2018

• Karteringar 3 dagar under 2019

• Upphandling september 2019

• Åtgärder 1 dag i oktober 2019

BERÖRDA Samfällighet
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Bakgrund

Bredgrundfladan befinner sig på Iskmo Lillön i 
Korsholm. Vattendraget består av en flada (Bred
grund W; yta cirka 4,4 ha, djup max 2m) och ett 
glo (Bredgrund E; yta cirka 3,8 ha, djup max. 1m). 
Mynningen till Bredgrund W har muddrats på 
1990talet för att möjliggöra båttrafik in i fladan. 
Kanalens fåra är nu ungefär 70 cm djup och bredden 
är cirka 4 meter. Innan muddringen var Bredgrund 
W närmast en gloflada. En smal kanal grävdes på 
1990talet från Bredgrund W norrut till viken söder 
om Stödningsskäret; men denna kanal har nu torkat 
upp som en följd av landhöjningen. I gloet mynnar 
ett skogsdike från nordväst men inga tecken på 
försurning noterades våren 2019. Tröskeln som 
befinner sig mellan de två bassängerna består 
av vassbevuxen strandäng. Utloppet från gloet är 
ca 25 meter långt med en bredd på 1–1,5m och 
ett djup på 0,5–1m. Målsättningen var att åter
ställa det naturliga utloppet till havet för att öka 
värmesumman i Bredgrund W. Andra intressenter 
var mera intresserade av att muddra upp sundet 
mot Stödningsskäret. Tack vare en ändamålsenlig 
informationsverksamhet kunde enighet nås om 
att avskriva muddringsplanerna och istället inleda 
projektet genom att säkra gloets funktion som 
fiskreproduktionsområde. I gloet är värmeförhål
landena fortsättningsvis naturenliga och gloets 
utlopp avvattnar merparten av avrinningsområdet 
dvs. 37 ha. Projektmålsättningen blev därför att 
säkra utloppsbäckens funktion som fiskvandringsled.

Genomförande

Efter det att projektets viktiga informationsskede 
avklarats kunde åtgärd genomföras jämförelsevis 
snabbt. En kontroll av fåran gjordes i september 
och därvid slogs vass bort från fåran med lie. 5 ton 
grus (60–100 mm) beställdes och det levererades i 
storsäckar till villavägen 50 m norr om gloets utlopp. 
Därefter ordnades ett talko (en volontärarbetsinsats) 
med 8 deltagare och gruset bars ut till bäcken och 
fårans botten täcktes med ett jämntjockt lager av grus. 
Gruset minskar vassens möjligheter att etablera sig 
i fåran, underlättar framtida vasslåtter med lie och 
minskar erosionen i fåran. Den öppna fåran torde leda 
till att de sanka närområdena växer igen eftersom 
vattnet i första hand rinner via fåran; därmed kommer 
också hela vår och höstflödet fiskvandringen till godo.

Lärdomar
• Informera alla intressenter grundligt om småvatt

nens ekologi. En grundläggande kunskap om 
småvatten banar vägen för vettiga och ända
målsenliga åtgärder. Samarbetet mellan olika 
intressenter under åtgärden torde ha bidragit 
till  en utökad samsyn om framtida vård av detta 
vattendrag. Stensättningar av igenvuxna fåror har 
använts som en vårdmetod i flera rinnande vatten 
i Österbotten. Förutsatt att sten och grus kan 
transporteras till åtgärdspunkten utan att riskera 
områdets naturvärden kan denna småskaliga och 
landskapsskonande metod tillämpas på ett flertal 
ställen i Kvarken.

Olika arbetskeden i stensättningen av fåran. B ILDER: RALF WISTBACKA
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Ett bra restaureringsobjekt är en fladamiljö där 
man genom restaurering förväntar sig en stor 
positiv påverkan på naturvärden.  I bästa fall har 
restaureringen en liten påverkan på människornas 
friluftsliv. Till exempel är det mer sannolikt att få 
igenom en restaurering av en gammal muddring 
som inte mera har en funktion för båtliv, än en 
muddring som är i aktiv bruk. Eftersom vi ännu har 
ganska lite kunskap om restaurering vid kusten, så 
vill man även prioritera enkla åtgärder som är lätta 
att genomföra och på det sättet har bättre chanser 
att bli lyckade. Men utgångspunkten ska vara att 
göra restaureringar där man uppnår mest nytta.

I detta kapitel presenterar vi en åtgärdslista för 
restaurering av fladamiljöer i både Västerbotten 
(tabell 4) och Österbotten (tabell 5). Åtgärdslistan 
är preliminär, många av objekten är utvalda från 
luftbilder vilket betyder att det behövs ett besök 
på plats och samråd med berörda för att veta om 
objekten är lämpliga för restaurering. 

Poängsättning:
Restaureringsobjekten är listade i en priorite
ringsordning utgående från ett poängsystem som 
baserar sig på tre faktorer. Restaureringsobjekten 
som får en hög poängsumma (max 9–12) har en hög 
prioritering, medan de lägst prioriterade objekten 
får en låg poängsumma (46). Poäng för faktor 1 dvs. 
”Förväntad ökning i naturvärden” har multiplicerats 

med 2 för att vikten för den ekologiska nyttan av 
restaurering skulle väga lika mycket som de två 
”negativa” faktorer dvs. kostnader och antal berörda. 
Med andra ord områden där restaureringen kommer 
att göra en stor ekologisk nytta  hamnar lite högre 
upp i prioriteringen, trots att restaureringen har höga 
kostnader och det finns flera berörda i området. 
Resonemanget kring den förväntade ökningen i 
naturvärden har varit följande: om det t.ex. finns 
en vägtrumma som utgör ett vandringshinder så 
skulle ett trumbyte utgöra en stor förväntad ökning 
i naturvärden eftersom det skulle möjliggöra vand
ringen. Däremot är förväntningarna för en ökning i 
naturvärden liten t.ex. om en flada har omvandlats 
till en hamn och därmed inte längre ser naturlig ut. 
Då blir den förväntade ökningen i naturvärden liten.

Alla finska restaureringsobjekt befinner sig på skyd
dade områden medan de svenska objekt kan befinna 
sig både i icke skyddade och skyddade områden. I 
åtgärdslistan är fokus på de högt prioriterade (grönt) 
och prioriterade objekt (gult). En lista av lågt priori
terade objekt (röda) för specifikt Västerbotten finns 
i bilaga 1. Framöver kan denna åtgärdslista fungera 
även som ett underlag i framtagandet av ekologisk 
kompensation (se fakta ruta 5. på nästa sida). Efter att 
man har en bättre bild av vilka restaureringsobjekt 
som faktiskt går att åtgärda, så kan uppdrag ges t.ex. 
till  företag som behöver kompensera för skador som 
de har orsakad i andra miljöer.

6 Preliminär åtgärdslista för 
restaurering av fladamiljöer  
i Kvarken

Faktorer som påverkar prioriteringen:
1. Förväntat ökning i naturvärden (efter restaureringen) 1 x 2 = Liten 2 x 2 = Medelhög 3 x 2 = Hög
2. Antalet berörda i området 1 = Många 2 = Några 3 = En eller inga
3. Kostnad 1 = Hög 2 = Medelhög 3 = Låg
Lägst prioritering får en summa på 4 poäng medan högst prioritering får en maxpoäng 12
OBS! Kostnadsestimat har följande referensvärden; hög= >500 000 SEK, medelhög = >200 000–500 000 SEK, låg= <200 000 SEK.
OBS! Några berörda är >1 men <7. Många berörda är>7.
OBS! Faktor 1 Förväntat ökning i naturvärden multiplicerades med 2 för att lägga tyngd på nyttan av restaureringen

Prioritering: Antal poäng:
1. Högprioriterad 9–12
2. Prioriterad 7–8
3. Lågt prioriterad 4–6
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Kompensationsrestaurering; att exploatera  
en miljö och återställa en annan?

FAKTARUTA 5

I första hand är det viktigt att undvika och 
begränsa negativ påverkan på känsliga kust
miljöer men om skadan redan är skedd eller 
kommer att ske, finns det ändå möjlighet att 
minska förlust av värdefulla miljöer och däri
genom biodiversitet och ekosystemtjänster. 
Med ekologisk kompensation kan den som 
exploaterar naturmiljön minska sin påverkan 
genom att restaurera en annan miljö (NKK 
2016). Ekologisk kompensation används idag i 
en begränsad omfattning. Speciellt vid kusten 
och havet, där exploateringstrycket är högt, finns 
det ett stort behov av att utveckla metoder för 
ekologisk kompensation. Om vi i framtiden har 
kunskap om möjliga kustrestaureringsobjekt i 
hela Sverige och Finland så skulle man kunna 
dela ut ett passligt restaureringsobjekt till en 
exploatör i samband med att de beviljas ett 
tillstånd att förstöra ett mindre känsligt och 
värdefullt område. 

 Ekologisk kompensation kan dock också bli 
ett sätt för exploatörerna att köpa sig fria. Det 
finns många svåra etiska frågor förknippade 
med ekologisk kompensation. Nämligen, är det 
acceptabelt att förstöra en miljö och återställa 
en annan? Är det ok att offra ett habitat som 
anses ha ett mindre värde för att restaurera en 
potentiellt mer värdefull miljö? Eller skulle det 
även vara ok att modifiera ett mindre värdefullt 
habitat till ett annat habitat som vi anser ha 
ett större värde? I projektet har vi kommit fram 
till att flador som är mest avsnörda från havet 
producerar mest abborryngel. Skulle det då vara 
ok att bilda trösklar mellan vikar och havet för att 
öka antalet områden med fiskyngelproduktion 
(Hynninen et al., 2019)? 
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Preliminär åtgärdslista för Västerbotten

I Västerbotten har vi identifierad 66 fladamiljöer 
som skulle kunna restaureras för att förbättra deras 
tillstånd. Av dessa bedöms 9 vara högprioriterade 
och 33 prioriterade utifrån att restaureringen 
skulle ha en stor positiv effekt på naturvärden och 
vara lätt genomförbar. Kostnaden för att göra de 
högprioriterade åtgärderna beräknas hamna på  
1 650 000 SEK. Alla högprioriterade och prioriterade 
restaureringsobjekt finns listade nedan i tabell 4. 

samt på kartan i figur 3. De åtgärder som inte är 
rena restaureringar är markerade med asterisk* (t.ex. 
byte av vägtrumma eller skapa nya vandringsvägar 
där det inte har funnits tidigare). Områden som har 
undersökts inom Kvarken Flada projektet, dvs. där 
det har gjorts omfattande naturvärdeskarteringar 
är markerade med fet text. De lägst prioriterade 
objekten finns i bilaga 1.

Område Koordinater WGS84 
decimal (lat, lon)

1. Potential 
ökning i 

naturvärden

2. Berörda 3. Kostnad Total- 
poäng

Åtgärder

1. Bäcken till 
Arvidviken, Ånäset

64.242954, 
21.165118

6 3 3 12 *Byta trumman till en halvtrumma.  
Trumman är mycket dålig och förhindrar fiskvandring.

2. Uppströms 
om Bölesviken, 
Strömbäck

63.66201, 20.213599 6 3 3 12 *Byta trumma uppströms.  
Trumman är mycket dålig och förhindrar fiskvandring.

3. Inre Bastufjärden, 
Ratu

63.967842, 
20.852298

4 3 3 10 Fylla i den rätade tröskeln vilket skulle resultera i stabilare 
vattennivå inne i fladan och varmare vatten på våren.   
Kanske även byta trumman uppströms om den är dålig.

4. Gambåtlänningen, 
Holmsund

63.709817, 
20.423241

6 2 2 10 Minska övergödning och byta trumman. Trumman utgör tidvis 
vandringshinder för fisken och vattnet är mycket övergödd.

5. Skallvikögern, 
Täfteå

63.748187, 
20.567672

4 3 3 10 *Förbättra vandringsvägen för fisken.

6. Södra 
Grundfjärden, Bureå

64.5434, 21.450559 4 2 3 9 Fylla i den rätade tröskeln så att vattenivån inne i fladan inte 
kan sjunka vid lågvatten.

7. Fetviken, Byske 64.957943, 
21.300964

6 1 2 9 *Göra en alternativ vandringsväg för fisken eftersom fisken 
idag har ingen vandringsväg förbi hamnen.

8. Buviken, Ostnäs 63.798227, 
20.642817

4 3 2 9 Fylla i muddringen och ersätta en båtplats för att vattnet 
inne i fladan skulle hållas på en stabil nivå och värmas upp 
snabbare på våren.

9. Östersandskär, 
Täfteå

63.743137, 
20.563574

4 2 3 9 Fylla i muddringen för att höja vattennivån inne i fladorna.

10. Slädan, 
Nordmaling

63.459638, 19.62141 4 2 2 8 *Isolera hamnen från resten av fladan, göra nya fiskvägar till 
den opåverkade delen av fladan.

11. Västra 
Rovsundet, Täfteå

63.7539, 20.532632 6 1 1 8 Fylla i muddringen och ersätta båtplatser för att hålla 
vattennivån inne i fladan stabil och att vattnet skulle värmas 
upp snabbare på våren. Detta skulle gynna fisklek. 

12. Tallögrundet, 
Bureå

64.600933, 
21.352358

2 3 3 8 *Isolera lilla hamnen från bäcken och göra en alternativ 
vandringsväg för fisken.

13. Boggviken, 
Järnäs

63.457615, 19.72887 2 3 3 8 Fylla i den rätade tröskeln för att höja vattennivån  
inne i fladan.

14. Klubbviken, 
Tåme

64.979214, 
21.357508

4 3 1 8 Fylla i den muddrade tröskeln samt riva stenpiren vilket 
skulle resultera i naturligare vattenutbyte mellan fladan och 
havet samt stabilare vattennivå. För att restaurera i detta 
militärområde behövs det först en  ammunitionsröjning  och 
kostnaden är estimerat till 2 milj. SEK.

15. Laxögern, Täfteå 63.760518, 
20.560055

4 2 2 8 Fylla i den muddrade tröskeln och ersätta en båtplats så att 
vattennivån inne i fladan inte påverkas av havsvattenstånd 
och att vattnet värms upp snabbt på våren.

16. Tennavan, 
Lögdeå

63.466886, 
19.396706

4 2 2 8 Fylla i den muddrade tröskeln, ersätta en båtplats.

17. Snesviksbäcken 
och Snesviken, 
Skellefteå hamn

64.69263, 21.271226 4 2 2 8 Förbättra vandringsvägen för fisken, eventuellt även byta 
trumman uppströms om glosjöarna.

18. Glon i 
Storgrundet, 
Skellefteå hamn

64.697125, 21.26951 4 2 2 8 Återskapa bäcken. Som det ser ut nu så finns det ingen 
vandringsväg för fisk.

Tabell 4. Högprioriterade åtgärder (gröna) och prioriterade åtgärder (gula). De låg prioriterade objekten finns i bilaga 1. 

Åtgärder som inte är rent restaurering är markerade med asterisk*. Områden som har undersökts inom Kvarken Flada 

projektet är markerade med fet text.
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19. Ultervik, Umeå 63.780372, 
20.469868

4 1 3 8 Fylla i muddringen för att minska vattenutbytet mellan fladan 
och havet så att fladan skulle värmas upp snabbare på våren.

20. Östra stadsviken, 
Hörnefors

63.557373, 
19.796548

4 2 2 8 Fylla i muddringen och ersätta båtplatser  så att vattennivån 
inne i fladan skulle inte påverkas av havsvattenstånd och 
vattnet skulle värmas upp snabbare på våren.

21. Lagnesviken, 
Bygdeå

63.970001, 
20.858552

4 2 2 8 Fylla i muddringen, återskapa bäcken och ersätta båtplatser. 
Hela området är mycket onaturlig och åtgärderna skulle 
sannolikt göra platsen bättre för bl.a. fisk. 

22. Norra 
Grundfjärden, Bureå

64.558582, 21.43261 4 2 2 8 Fylla i muddringen, återskapa bäcken och ersätta båtplatser.

23. Långviken, 
Täfteå

63.769344, 
20.529842

4 2 2 8 Fylla i muddringen och ersätta båtplatser. Både tröskeln 
och fladan är kraftigt muddrad vilket gör att stora delar av 
fladan blir periodvis torrlagda. Åtgärden skulle stabilisera 
vattennivån inne i fladan och vattnet skulle värmas upp 
snabbare på våren.

24. Vargviken, Bygdeå 63.882243, 
20.777249

4 2 2 8 Fylla i muddringen och ersätta båtplatser för stabilare 
vattennivå inne i fladan och varmare vattentemperaturer 
på våren.

25. Inre Svartviken, 
Täfteå

63.74191, 20.533764 4 2 2 8 Fylla i muddringen och ersätta en båtplats för att 
hålla vattennivån stabilare inne i fladan och öka 
vattentemperaturer på våren.

26. Harrbäcksviken, 
Sävar

63.866842, 
20.742273

4 2 2 8 Fylla i muddringen och ersätta båtplatser för att vattennivån 
inne i fladan inte påverkas av havsvattenstånd och vattnet 
värms upp snabbare på våren.

27. Norrsundet, Bureå 64.631766, 
21.236959

6 1 1 8 Fylla i muddringen och ersätta båtplatser för att vattennivån 
inne i fladan inte påverkas av havsvattenstånd och vattnet 
värms upp snabbare på våren.

28. Nordsundet 
(Gäddbäcksundet), 
Holmön

63.766252, 
20.919256

4 1 2 7 Fylla i muddringen och ersätta båtplatser för att vattennivån 
inne i fladan inte påverkas av havsvattenstånd och vattnet 
värms upp snabbare på våren.

29. Långögern, 
Bygdeå

63.892103, 
20.781434

2 3 2 7 Fylla i muddringen och ersätta en båtplats för att 
hålla vattennivån stabilare inne i fladan och öka 
vattentemperaturer på våren.

30. Storvarpet, 
Bygdeå

64.031451, 
20.906897

4 1 2 7 Fylla i muddringen och ersätta båtplatser för att vattennivån 
inne i fladan inte påverkas av havsvattenstånd och vattnet 
värms upp snabbare på våren.

31. Mulesviken, Umeå 63.659751, 
20.172996

2 3 2 7 Fylla i muddringen och ersätta en båtplats för att 
hålla vattennivån stabilare inne i fladan och öka 
vattentemperaturer på våren.

32. Sundsviken, 
Hörnefors

63.555218, 
19.813414

4 1 2 7 *Byta trumma. OBS! Oklart om det ens finns en trumma eller 
i vilken skick den är men i naturlig tillstånd så skulle det 
finnas en öppning mellan de två fladorna.

33. Lövviken, 
Robertsfors

64.139243, 20.95921 4 1 2 7 Återställa bäcken, kanske byta trumman. Eventuellt även fylla 
i muddringar och ersätta båtplatser.

34. Romelsösundet, 
Byske

64.881948, 
21.258502

4 1 2 7 Fylla i två muddringar och ersätta båtplatser  för att höja 
vattennivån inne i fladan och att vattnet värms upp snabbare 
på våren.

35. Bredviken, Bureå 64.509934, 
21.411678

4 1 2 7 Fylla i muddringen och ersätta båtplatser. Delvis för att 
återskapa en stabil vattennivå inne i fladan men även för att 
fånga näring som kommer från Bäckån.

36. Halsviken, Sävar 63.869091, 
20.767207

4 1 2 7 Fylla i muddringen och ersätta båtplatser för att vattennivån 
inne i fladan inte påverkas av havsvattenstånd och vattnet 
värms upp snabbare på våren.

37. Stor Själagrundet, 
Bygdeå

63.974266, 
20.863037

4 1 2 7 Fylla i muddringen och ersätta båtplatser för att vattennivån 
inne i fladan inte påverkas av havsvattenstånd och vattnet 
värms upp snabbare på våren.

38. Skatagrundet, 
Bygdeå

63.941558, 
20.802698

4 1 2 7 Fylla i muddringen och ersätta båtplatser för att vattennivån 
inne i fladan inte påverkas av havsvattenstånd och vattnet 
värms upp snabbare på våren.

39. Harrevelsviken, 
Täfteå

63.79294, 20.526109 4 1 2 7 Fylla i muddringen och ersätta båtplatser. Kanske även byta 
trumma och förbättra bäcken om det behövs.

40. Djupvikskatan, 
Umeå

63.656783, 
20.156972

4 1 2 7 Fylla i muddringen och ersätta båtplatser för att vattennivån 
inne i fladan inte påverkas av havsvattenstånd och vattnet 
värms upp snabbare på våren.

41. Blågrundsviken, 
Umeå

63.615628, 
20.005846

4 1 2 7 Fylla i muddringen och ersätta båtplatser för att vattennivån 
inne i fladan inte påverkas av havsvattenstånd och vattnet 
värms upp snabbare på våren.

42. Ledskärsudden, 
Täfteå

63.739017, 
20.548468 

4 2 1 7 Återställa vandringsväg. 

Område Koordinater WGS84 
decimal (lat, lon)

1. Potential 
ökning i 

naturvärden

2. Berörda 3. Kostnad Total- 
poäng

Åtgärder
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Figur 3. Högprioriterade och prioriterade restaureringsobjekt i Västerbotten på kartan (samma numrering som på tabellen). 
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Preliminär åtgärdslista för Österbotten

I Österbotten har vi identifierad 22 fladamiljöer som 

skulle kunna restaureras för att förbättra deras tillstånd. 

Av dessa bedöms 8 vara högprioriterade utifrån att de 

skulle ha en stor positiv effekt på naturvärden och vara 

lätt att åtgärda. Kostnaden för att göra de högpriorite

Område Koordinater WGS84 decimal  
(lat, lon)

1. Potential 
ökning i 

naturvärden

2. Berörda 3. Kostnad Totalpoäng Åtgärder

1. Vid Kikarbådan 63,40824659, 21,805131666 4 3 3 10 Vattnet dränerad ur fladan och är kallare än vad det 
skulle vara vid naturligt tillstånd. Båda trösklarna 
muddrade. Återställning av iallafall en tröskel, helst båda.

2. Söderörsfladan 63,45928023, 22,136877398 6 1 3 10 Sydöstra tröskeln blivit muddrad. Vattnet strömmar tvärs 
genom fladan och hindrar uppvärmning på våren. 

3. Vid Rågrundet 63,917920967, 22,782811393 4 3 3 10 Större vattenutbyte än i normalstillstånd, kallare vatten. 
Återställning av muddrad tröskel, förflyttning av privat 
brygga.

4. Norra 
Högskärsörarna

62,574822538, 21,062180862 4 3 3 10 Verkar ha två muddrade kanaler som inte är i 
användning. Återställning av trösklarna förbättrar 
potentiell fisklek på våren. 

5. Vid Själviken 63,267604765, 21,083559566 4 3 3 10 Ingången till den lilla fladan är muddrad. Återställning av 
tröskeln skulle bidra till bättre lekförhållanden för fisk.

6. Vid Algrund 63,311124497, 21,175332138 6 1 3 10 Fladans båda trösklar är uppgrävda och borde återställas, 
nu dräneras vattnet ur fladan vid lågvatten. Flera villor 
påträffas av åtgärden men kan kanske organiseras ifall 
positiv medverkan finns.

7. Rönnskärsgrunden 63,352871328, 21,155709750 6 1 3 10 Hela tröskeln är muddrad och vattnet cirkulerar i fladan. 
Flera stugor använder antagligen muddringen men 
de kunde hänvisas till att använda andra öppningen. 
Vattenväxtligheten i fladan tycks lida av båttrafiken och 
sänkt hastighet skulle gynna biodiversiteten.

8. Österörs sund 63,385031616, 21,682167368 6 3 1 10 Muddrad tröskel, vattnet strömmar fritt. 

9. Mellanfladan 63,444436785,21,742348027 2 3 3 8 Norra tröskeln har en fiske”dörr” som förhindrar fisken 
att komma ut ur fladan efter leken. Fiskar samlas i delar 
av bäcken där de inte kan ta sig ut

10. Vid Hålörarna 63,892583465, 22,755535842 2 3 3 8 Fladan dräneras och vattnet är kallare än det borde vara.  
Återställning av den muddrade tröskeln.

11. Lövhilsfladan 63,076861342, 21,414296614 4 2 2 8 Fladakedja med flera muddrade kanaler. Återställning 
skulle bidra till mer naturliga förhållanden i fladakedjan.

12. Lillgrundsundet 62,846927050, 21,113803602 4 2 2 8 Flera muddrade kanaler i sundet som kunde återställas. 
Vattnet skulle värmas upp tidigare på våren.

13. Skvalberget/
Södra Yttergrund

61,971960841, 21,300009422 2 3 3 8 Fladans östra muddrade trösklen kunde återställas, 
vattnet skulle värmas upp tidigare på våren.

14. Tomtgubbsfjärden 61,959995712, 21,324289092 4 1 3 8 Fladan har nu tre trösklar var av två är muddrade. I 
allafall en tröskel kunde återställas.

15. Valvassund 63,362198259, 21,230682241 2 3 3 8 Kanske muddrad tröskel, kräver inventering. Lätt åtgärd 
eftersom inga berörda.

16. Trutörsfladan 63,390088443, 21,650280165 2 3 3 8 En kanal i södra delen av fladan har grävts.

17. Djupskärshamn 63,162851431, 21,401599497 2 2 3 7 Antagligen en muddrad kanal. Återställning bidrar till 
naturligare förhållanden och minskat vattenutbyte med 
havet.

18. Papposfladan 63,272649836, 21,120727215 2 2 3 7 Tröskeln är muddrad. Fladan kan producera bra abborre 
då vattennivån inte är beroende av havsvattenståndet. 

19. Kalvholmsbukten 63,614990945, 22,396833546 2 3 2 7 Muddrad och sprängd tröskel för ökad vattencirkulation. 
Återställning ger tillbaka fladans naturliga funktion.

20. Långviken 63,603995174, 22,380758587 2 2 2 6 Återställning av de muddrade sunden.

21. Bjenögloppet-
Gölen-Bergöflagan

63,870728793, 22,878612811 6 2 1 9 Flera stora muddringar, även problem med sura 
sulfatjordar. Återställning skulle göra hela fladasystemet, 
som består av många olika fladastadier, mer naturlig.

22. Fingersöflagan 63,867544318, 22,905082230 4 3 1 8 Trösklarna är muddrade, borde återställas.

rade åtgärderna beräknas hamna på 145 000 euro. Alla 

restaureringsobjekt finns listade nedan i tabell 5. samt 

på kartan i figur 4. Områden som har undersökts inom 

Kvarken Flada projektet, dvs. där det har gjorts omfattande 

naturvärdeskarteringar är markerade med fet text.

Tabell 5. Högprioriterade åtgärder (gröna) och prioriterade åtgärder (gula). Områden som har undersökts inom Kvarken 

Flada projektet är markerade med fet text.
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Figur 4. Högprioriterade och prioriterade restaureringsobjekt i Österbotten på kartan (samma numrering som på tabellen).
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Kvarken Flada delrapport om fiskyngelproduktion 
i flador, i tryckning

Kvarken Flada delrapport om fladdermöss och 
insekter i flador, i tryckning

Kvarken Flada delrapport om undervattensvegeta
tion i flador, i tryckning
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http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/Citizen%20summary/WEB-2011-00293-01-00-SV-TRA-00.pdf
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BILAGA 1.

Område Koordinater 
WGS84 decimal 
(lat, lon)

1. Potential 
ökning i 

naturvärden

2. 
Berörda 

3. 
Kostnad

Totalpoäng Åtgärder

43. Bölesviken, Strömbäck 63.661315, 
20.207205 

4 1 1 6 Fylla i muddringen och ersätta 
båtplatser

44. Truthällviken, Sävar 63.85094, 
20.741951

2 2 2 6 Fylla i muddringen och ersätta en 
båtplats

45. Grundnabben, Ånäset 64.240744, 
21.171105 

4 1 1 6 Fylla i den muddrade tröskeln och 
ersätta båtplatser 

46. Sankt Helena, 
Hörnefors

63.537967, 
19.853808

2 2 2 6 Fylla i muddringen och ersätta 
båtplatser

47. Björkåsviken, Lövånger 64.381708, 
21.498141

2 2 2 6 Fylla i muddringen och ersätta 
båtplatser

48. Sandsskärsladan, 
Täfteå

63.737422, 
20.551043

4 1 1 6 Fylla i muddringen och ersätta 
båtplatser

49. Dödmansskäret, 
Kronören

63.415615, 
19.493179

4 1 1 6 Fylla i muddringen och ersätta 
båtplatser

50. Nabbsundet, Kronören 63.47417, 
19.482408

4 1 1 6 Fylla i muddringen och ersätta 
båtplatser

51. Selsviken, Byske 64.956679, 
21.324162

4 1 1 6 Fylla i muddringen och ersätta 
båtplatser

52. Galtosledan, Lögdeå 63.467998, 
19.367952

4 1 1 6 Fylla i muddringen och ersätta 
båtplatser

53. Hällan, Täfteå 63.72794, 
20.55056

2 2 2 6 Fylla i muddringen och ersätta 
båtplatser

54. Lörtögershålet, 
Holmsund

63.687341, 
20.409937

4 1 1 6 Fylla i muddringen och ersätta 
båtplatser

55. Storgrundet - område, 
Skellefteå hamn

64.69496, 
21.278028

4 1 1 6 Fylla i muddringen och ersätta 
båtplatser

56. Bursundsviken, 
Örviken

64.654721, 
21.210651

2 2 2 6 Fylla i muddringen och ersätta 
båtplatser

57. Raggaviken, Holmsund 63.707175, 
20.43118

2 1 2 5 Fylla i muddringen och ersätta 
båtplatser

58. Järholmarna, Lögdeå 63.485476, 
19.529657

2 1 2 5 Fylla i muddringen och ersätta 
båtplatser

59. Tannskär, Hörnefors 63.544614, 
19.875051

2 1 2 5 Fylla i muddringen och ersätta 
båtplatser

60. Sandskäret, Sävar 63.830989, 
20.686741

2 1 2 5 Fylla i muddringen och ersätta 
båtplatser

61. Långnässanden, Kåge 64.863561, 
21.201081

2 1 2 5 Fylla i muddringen och ersätta 
båtplatser

62. Yttre Svartviken, 
Täfteå

63.736017, 
20.534906

2 1 2 5 Fylla i muddringen och ersätta 
båtplatser

63. Glasögern, Obbola 63.665615, 
20.247256

2 1 2 5 Fylla i muddringen och ersätta 
båtplatser

64. Jonskärviken, Umeå 63.659149, 
20.186058

2 1 2 5 Fylla i muddringen och ersätta 
båtplatser

65. Harrbäcksviken, 
Ursviken

64.716927, 
21.238632

2 1 1 4 Fylla i muddringen och ersätta 
båtplatser

66. Långnäsviken, Kåge 64.862495, 
21.220973

2 1 1 4 Fylla i muddringen och ersätta 
båtplatser

Lågprioriterade åtgärder i Västerbotten
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