Skötsel av bäckar på jordbruksområden
N a tu r e nlig d r ä ne r ing

Bäck ar na är en vik tig del av et t vat tenekosys tem

1 Rensad bäck

2 Huvuddike

2

Ytvatten från avrinningsområden rinner längs rännilar, diken och bäckar ut i åar och vidare ut i havet.
Bäckarna och deras närmiljöer är viktiga livs- och
förökningsmiljöer för många arter. Det syrerika,
rinnande vattnet och den stora mängden skyddade miljöer och föda har lett till uppkomsten av en
unik artsammansättning. I bäckar kan man påträffa
bland annat exemplar av den hotade flodpärlmusslan, kräftor och lekande öringar.
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skyddsremsa, 3 meter
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3 Bäck i naturtillstånd
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skyddszon, 15 meter

4 Rännil

Bäckarna (1, 3) är sådana vattenfåror i ett vattensystem som är mindre än åar. Även rensade fåror som påminner om
diken (1) klassas som bäckar om vatten rinner i dem året om. Dessa fåror kan ha fiskeriekonomisk betydelse, och vid
behov måste man anhålla om vattenrättsligt tillstånd för att kunna rensa dem på nytt. Huvuddiken (2) som har anlagts
med tanke på dränering samlar ihop vattnet från täckdiken, kantdiken och tegdiken. Bäckar i naturtillstånd (3) är unika
livsmiljöer och har blivit allt sällsyntare. Rännilarna (4) är naturliga vattenfåror som är mindre bäckar. Att ändra på
rännilar är enligt stadganden i vattenlagen förbjudet i hela landet med undantag av Lapplands län.
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Miljöhänsyn inför livas i dr äner ingpr a xisen
inom jordbr uket
Jordbruk är inte möjligt i Finland utan dränering, som är en förutsättning för
bärkraftiga åkrar och välfungerande täckdiken. Så gott som alla bäckar som
rinner genom åkerområden har rensats och ställvis rätats ut för torrläggning.
Tidvis måst vattenfårorna också rensas på nytt.
Rensningar försämrar vattenfårornas ekologiska tillstånd och orsakar bland
annat uppslamning i nedanför liggande vattendrag. Med metoderna för naturenligt vattenbyggande kan man sköta och rensa på nytt bäckar på ett miljövänligare och mindre kraftfullt sätt. Med de här metoderna strävar man efter
att dels skapa förutsättningar för fåran att utvecklas naturligt, dels minska
behovet av underhåll och skära ned underhållskostnaderna. Syftet med åtgärderna är inte bara att förbättra åkrars dräneringstillstånd utan också att
skydda fiskars, kräftors och övriga organismers livsmöjligheter i fårorna samt
att omvandla bäckarna till zoner som livar upp det ofta enformiga, öppna åkerlandskapet.
I denna broschyr berättas om planering och förverkligande av ett naturenligt
förbättrings- eller underhållsprojekt. Broschyren behandlar huvudsakligen
bäckar på jordbruksområden, men många av metoderna lämpar sig också för
skogsbruksområden samt huvuddiken och små åar. Vi önskar att broschyren
uppmuntrar markägare, myndigheter och frivilligorganisationer till att tillsammans arbeta för att förbättra våra bäckars tillstånd.

Fördelar med naturenlig rensning:
• upprätthåller dräneringstillståndet
• minskar behovet av underhåll av vattenfåror
• förbättrar vattenkvaliteten i bäckarna och vattendragen
nedanför dem
• förbättrar livsbetingelserna för organismer, såsom
fiskar och kräftor, som lever i fåran och dess omgivning
• skapar mångsidigare landskap och
rekreationsmöjligheter.

Rensningar har förändrat bäckarnas ekologi och hydrologi
När man avlägsnar växtlighet, stenar och bukter, rubbas en bäcks jämviktsstillstånd, som
grundar sig på naturlig erosion, transport och avlagring. När krökarna rätas ut och de naturliga översvämningsområdena försvinner, ökar vattnets strömningshastighet och både
fårans slänter och botten eroderas. Erosion i övre loppet av en fåra leder till avlagring av fasta
partiklar och försämrad vattenkvalitet i det nedre loppet. En uppslammad fåra blir grundare,
växter som är typiska för rinnande vatten ersätts av arter typiska för stillastående vatten och
fåran börjar växa igen. En igenvuxen fåra måst rensas på nytt, vilket försämrar ytterligare
bäckens ekologiska tillstånd och vattenkvaliteten i de nedanför liggande vattendragen.
Endast få arter trivs i en rak fåra som har en jämn botten och varifrån man har avlägsnat
stenar, trämaterial och växtlighet som förser organismerna med skyddsplatser och föda.
Rensade bäckar saknar partier som har olika strömningshastighet och sålunda livsmiljöer
för arter som kräver nästan stillastående vatten och arter som trivs bara på ställen med
strid ström. En fåra som har gjorts riktig bred kan torka ut på sommaren. Då en fåra rensas
upprepade gånger försvinner den bottenfauna som är typisk för rinnande vatten. Grusbäddar
som är täckta av slam kväver fiskrommen och det fiskyngel som kläcks klarar sig inte i grumligt vatten. Mångfalden i bäckarnas omgivning är också mindre om det inte finns naturliga
översvämningsområden och våtmarker.

En rensning som gjorts på traditionellt sätt försämrar en bäcks ekologiska tillstånd.
På bilderna samma fåra före och efter en rensning.
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Naturenlig dr äner ing fr ämjar vat tensk yddet inom jordbr uket
De näringsämnen som nedsköljs från åkrar rinner med bäckar och huvuddiken ut i större
vattendrag. Vid effektiv dränering av jordbruksområden, när täckdikena fungerar väl och
översvämningsvatten inte stiger upp på åkrarna, minskar näringsbelastningen. Med naturenliga dräneringsmetoder kan man trygga genomströmningen i fårorna och samtidigt förbättra
vattenkvaliteten med olika åtgärder. En mångsidig fåra med flödesterrasser binder också
bättre fasta partiklar som transporteras med vattnet än en rak, kal fåra.
Att använda metoder för naturenlig vattenbyggnad i dräneringsprojekt stöder målsättningarna för planering av vattenvård och hållbart utnyttjande av vattenresurser i Europeiska
unionens ramdirektiv för vattenpolitik. Det förutsätts i den reviderade handboken om planering av dränering och bevattning och i handboken om dikningsförrättning att man använder
dessa metoder vid dränering.
Här breddas och fördjupas Pekinoja i Liikkala by på 1930-talet. Merparten av rensningarna och nydikningarna gjordes på 1950–70-talen, varefter dräneringsverksamheten huvudsakligen har bestått
av underhållsprojekt och grundligt förbättringsarbete. Bild: Mänttärin Sukuyhdistys ry:s bildarkiv.

Principerna för naturenlig dränering:
• Behovet av rensning avvägs noggrant.
• Fårans miljövärden utreds i projektets planeringsskede.
• Åtgärderna koncentreras till problemområden.
• Man undviker att räta ut bukter i fåran.
• Vattnets genomströmning förbättras med hjälp av flödesterrasser och lågvattenfåra.
• Man strävar efter att bevara växtlighet som binder slänterna och träd som växer intill fåran.
• Vid grävningsarbetet anläggs konstruktioner (t.ex. bottentrösklar, slamgropar och
våtmarker) som minskar nedsköljningen av fasta partiklar.
• I områden som grävts upp återinförs växtlighet genom sådd. Naturlig fröspridning från
obearbetade ställen kan också utnyttjas ställvis.
• På kustens alunjordar bör man undvika att öka dräneringsdjupet på grund av risken för
försurning av vattendrag.

Alunjordarna – en balansgång med jordmånens surhet
Vid Bottniska vikens kust förekommer det rikligt med sura sulfatjordar, så kallade
alunjordar. Dessa är tidigare havsbotten, som har blottlagts till följd av landhöjning. I
naturtillstånd medför alunjordarna ingen större risk för försurning av vattendrag. Då
marken dikas, till exempel i samband med dränering av åker- eller skogsmark, oxideras
svavelföreningarna i sedimentet till sulfater och jordmånens och dräneringsvattnens pH
sjunker kraftigt. Försurning av vattendrag som beror på alunjordar är ett stort problem
lokalt. En av de påtagligaste olägenheterna med försurning är tidvis förekommande
massdöd av fiskar.

Med hjälp av bottentrösklar kan man hålla vattenståndet på en önskad nivå också under den torra tiden
av året och på så sätt hindra jorden från att torka ut. Man kan i viss mån förhindra försurningsproblem
genom att återinföra bukter i fåran, bygga en lågvattenfåra och öka fårans grovhet med hjälp av till
exempel sten- och trämaterial. Risken för försurning av vattendrag som beror på torrläggning av alunjordar kan minskas genom att man höjer vattenståndet på sommaren och på vintern, vilket kan göras
med hjälp av reglerande täckdiken. Grundvattennivån hålls så hög som det bara är möjligt med tanke
på odlingarna, så att oxideringen av jordmånen och den belastning på vattendragen som förorsakas
av denna är så liten som möjligt.
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För ver k ligande av et t naturenlig t dr äner ingsprojek t
Naturenliga metoder kan användas både i mer omfattande grundligt förbättringsarbete och vid mindre underhållsrensningar. Vid rensningar bör
man vara försiktig att man inte orsakar skador på de vattendrag eller delar av dem som ligger nedanför rensningsområdet. Fårans miljövärden
(till exempel fiskbeståndet, kräftorna, musslorna och växligheten) bör
utredas i projektets planeringsskede. Åtgärderna ska koncentreras till
problemställen.
I början av ett dräneringsprojekt lönar det sig att kontakta olika myndigheter. Den regionala miljöcentralen bestämmer skilt för varje projekt huruvida en dikningsförrättning bör utföras och vilka tillstånd och utlåtanden
som behövs. Från miljöcentralen får man också information om naturenliga rensningsmetoder som lämpar sig för det planerade projektet.
Om en bäck har återgått i naturtillstånd eller ett tillstånd som motsvarar
naturtillståndet klassas dess rensning som nydikning. Det finns få bäckar
i naturtillstånd kvar och nuförtiden rensas sådana mycket sällan. Nydikning av en bäck bör behandlas vid en dikningsförrättning och kräver en
rensningsplan och en kostnadsanalys.
Småskaligt iståndsättnings- och reparationsarbete, vars syfte är att
upprätthålla genomströmningen på samma nivå som i den föregående
planen, kallas underhåll. Det behövs i allmänhet inget särskilt tillstånd

för underhåll av en fåra, utan det kan göras utgående från ett beslut av
dikningsbolaget och på bolagets bekostnad. Det är viktigt att man vid underhållsarbetet bevarar den biologiska mångfald som uppkommit i fåran.
Genom god planering kan den ofta rentav utökas.
En omfattande iståndsättning av en fåra kallas grundligt förbättringsarbete. Ett grundligt förbättringsarbete som medför små förändringar kan
göras utgående från ett beslut av dikningsbolaget och utan en ny plan,
och man kan ansöka om stöd från staten för ändamålet. Ett grundlig förbättringsarbete som skiljer sig väsentligt från den ursprungliga planen
och vars mål är till exempel att öka dräneringsdjupet klassas däremot
som ett nydikningsprojekt. Då krävs det en ny plan, som bör behandlas
vid en dikningsförrättning.
Även om dikningsbolaget har rätt att torrlägga och skyldighet att underhålla fårorna, får underhållet inte orsaka skada eller men som kan undvikas. Om nydikning, underhåll eller grundligt förbättringsarbete orsakar
men som upptas i vattenlagens 1 kap. 15 §, ska man ansöka om tillstånd
för åtgärderna från miljötillståndsverket. När man planerar underhållsåtgärder som medför kostnader och det har förflutit en lång tid sedan
den föregående rensningen och äganderättsförhållandena till marken och
markanvändningssätten har förändrats, lönar det sig att kontakta den
regionala miljöcentralen.
Flödesterrass

Rekommendationer för rensning av bäckfåror
Ny plan

Beslut av
dikningsbolaget

Dikningsförrättning

Kontakta regionala
miljöcentralen

Kontakta
TE-centralens
fiskerienhet

Tillstånd av
miljötillståndsverket

Stöd från
staten möjligt

Obs!

Nydikning av bäck

alltid

alltid

vid behov

alltid

alltid

vid behov

ja

Sällsynt numera

Underhåll

behövs inte

alltid

behövs inte

vid behov

vid behov

nej

nej

Grundligt förbättringsarbete
(små förändringar)

behövs inte/
vid behov

alltid

behövs inte

alltid

vid behov

nej

ja

Grundligt förbättringsarbete
(betydande förändringar)

alltid

alltid

vid behov

alltid

alltid

vid behov

ja

Del av fåra som
återhämtat sig

alltid

alltid

vid behov

alltid

alltid

vid behov

ja

Återhämtningsutvecklingen ska tas
i beaktande vid planeringen av åtgärder
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Vem u tar bet ar planen?

Val av metoder

Till exempel täckdikningsplanerare och ett
flertal privata konsulter som är specialiserade på vattenbyggnad utarbetar planer för
dräneringsprojekt och grundlig förbättring.
I en bra rensningsplan bör förutom de tekniska uppgifterna också följande aspekter
tas i beaktande:
• uppgifter om vattendragets fiskeri- och
naturvärden
• fårans sträckning samt längdprofiler
och tvärsnitt, i vilka mångfalden i fåran
tagits i beaktande
• åtgärder som ökar mångfalden i
fåran och främjar vattenskyddet, till
exempel anläggning av våtmarker och
bottentrösklar samt åtgärder som
förbättrar fiskbeståndets livsbetingelser
• minimering av olägenheter under
arbetet.

Behovet att rensa en fåra uppkommer i allmänhet då genomströmningen har försämrats eller dräneringsdjupet har minskat. När
avsikten är att förbättra genomströmningen, bör man se över den
gamla planen och ta hänsyn till den utveckling som skett i fåran
sedan den senaste rensningen. Bukter som uppstått då fåran återhämtat sig rätas inte ut och fårans botten görs inte djupare, utan
genomströmningen förbättras genom att man breddar ut fåran
med flödesterrasser. Om dräneringsdjupet däremot har minskat
på grund av att den omgivande torvjorden sjunkit ihop, kan en fördjupning av fåran bli aktuell. Då ska man gräva försiktigt i fårans
botten, och rensa slänten endast på ena sidan av fåran.
Med naturenliga metoder strävar man efter att göra fårans struktur hållbar och på det sättet minska behovet av underhåll. Man
kan förebygga problem med hjälp av erosionsskydd och olika
konstruktioner som fångar upp fasta partiklar. Ett alternativ till
torrläggning av ett åkerområde som är svårt att odla eller lätt
blir översvämmat är att man omvandlar det till en skyddszon eller
våtmark med hjälp av miljöstöd för jordbruket.

Problem

Orsaker

Åtgärder

Igenväxning
av fåran

Transport och avlagring av
fasta pariklar

Uppbromsning av fasta partiklar med hjälp av t.ex. våtmark;
grävning med naturenliga metoder; slåtter; röjning

Erosion i fåran

Erosionkänslig jord och/eller
fåra med för branta slänter

Slänterna görs mindre branta;
flödesterrasser; fåran förstärks
med stenar och växtlighet;
bottentrösklar

Omgivande
åkrar sjunker
ihop

Åkerjorden komprimeras till
följd av dränering och odling
(torvjordar)

Lättare jordbearbetning,
reglerande täckdiken

Alunjordar

Svavelföreningar som
förekommer av naturen i
jordmånen. Dränering av
jorden/grundvattennivån
sjunker (spec. på sommaren).

Mindre dräneringsdjup, reglerande täckdiken, bottentrösklar,
lättare jord-bearbetning, val av
lämplig odlingsväxt

I rensade fåror förekommer många problem. Förebyggande åtgärder är oftast det
förmånligaste och hållbaraste sättet att lösa problemen.

Fr å n re n s ning t ill n at ure nlig

Fårorna har traditionellt gjorts raka och breda och haft branta slänter. I ekologiskt sett fattiga fåror uppstår ofta problem
med erosion och försämrad vattenkvalitet. Saknaden av bukter,
växtlighet och naturliga översvämningsområden medför ökad
vattenföring vid högvatten och orsakar erosion av både fårans
slänter och botten.
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Naturenliga dr äner ingsmetoder
1

Flödesterrass och lågvattenfåra
Genomströmningen i en fåra kan förbättras genom att man gräver ut fåran i två plan.
Fårans övre delar utvidgas till flödesterrasser medan bottnen i mitten lämnas orörd.
I lågvattenfåran, som är den del av fåran som ligger på lägre nivå än flödesterrasserna, finns det tillräckligt med vatten för organismerna också de tider av året då
vattennivån är låg, och den oavbrutna strömmen gör att fåran inte slammas upp och
växer igen. Flödesterrassen ligger beroende av jordmånen och strandväxtligheten i
allmänhet 40–60 cm högre än lågvattenfårans botten. När vattenföringen är större
än den normala sommarvattenföringen, stiger vattnet upp på flödesterrassen. Fårans slänter är hållbarare tack vare flödesterrasserna. För att undvika problem med
erosion sparar man de örtväxter som växer utmed lågvattenfåran.

1

Denna struktur i två plan är också en bra lösning i sådana fall där en fåra som
ursprungligen gjorts bred har slammats upp och vuxit igen. I bottnen av denna
breda fåran gräver man då ut eller mejar bland växtligheten fram en smal, buktande
lågvattenfåra. Vattnet styrs till den smala lågvattenfåran, som hålls ren tack vare
strömmen. Vid högvatten fungerar de övriga delarna av fåran som flödesterrasser,
där växtligheten binder näringsämnen och fasta partiklar som transporteras med
vattnet.

dr ä ne r ing

Erosion och igenväxning är naturliga processer, som ingår i en rensad bäcks återhämtningsutveckling: de är naturens sätt att forma fåran mot ett nytt jämviktstillstånd.
Nedrasade dikesrenar och växtlighet åstadkommer under lämpliga förhållanden en ny
buktig lågvattenfåra i en bred, rensad fåra.

Genomströmningen i en fåra kan förbättras genom att man
gräver ut flödesterrasser på högre nivå än lågvattenfåran.
Örtväxterna på flödesterrasserna binder fasta partiklar som
översvämningsvattnet hämtar med sig.
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2

Mindre branta slänter och enkelsidig grävning
Om man gräver traditionella slänter utmed fåran bör deras lutning vara
minst 1:2. Slänter med ännu mindre lutningsgrad än denna behövs i synnerhet på områden där jordmånen är mycket finkorning och känslig för ras.
Vid enkelsidig grävning förbättras genomströmningen i fåran genom att
man rensar slänten bara på ena sidan av fåran. Den motsatta slänten och
dess växtlighet lämnas orörda, och på detta sätt kan man bevara mångfalden. Vi rekommenderar att man sköter den ensidiga grävningen så att man
anlägger en flödesterrass.

3

3

Slåtter av vattenväxter och röjning av dikesrenar
Ibland räcker det med att man enbart avlägsnar stockningar i fåran, till
exempel videbestånd, för att genomströmningen ska förbättras. Man kan
också avlägsna övrig växtlighet i igenvuxna fåror genom slåtter. I små fåror
kan man slå vattenväxterna från stranden eller genom att vada i fåran. Det
är viktigt att man samlar upp växtresterna ur fåran och på dess kanter.
4

4

Bevarande av strandträd och strandväxtlighet
Det lönar sig att spara träd som växer utmed fåran och örtvegetation som
binder slänterna, för växterna och trädens rötter fungerar som naturliga
erosionsskydd. Trädens skuggor motverkar fårans igenväxning och gör att
vattnet hålls svalare. Träden ger djur och växter skydd och näring och gör
landskapet mångsidigare. Växtligheten på öppna slänter som inte har bearbetats på en lång tid har ofta hunnit bli ängsartad och mångsidig. Slänterna
utgör viktiga livsmiljöer för bland annat fjärilar.
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Naturenliga erosionsskydd
Erosionsskydd som är gjorda av naturmaterial, såsom sten och trä, lämpar
sig utmärkt för naturenliga dräneringsprojekt. Lämpliga metoder är till exempel byggande av strömstyrare och sten- och moränskydd samt plantering
och sådd av växter som binder jorden. I större fåror kan man göra erosionsskydd av vide (bild). Erosionsskydd som baserar sig på växtlighet gör mångfalden i en fåra större, livar upp landskapet och binder fasta partiklar och
näringsämnen som har nedsköljts från åkrar.

5
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6

Grunddammar och bottentrösklar
Grunddammar och bottentrösklar kan byggas av sten, grus eller trä, och då
påminner de om naturliga forsar eller andra ställen med strid ström. Dessa konstruktioner kan också användas när man vill anlägga våtmarker, höja vattenståndet i en fåra, binda fasta partiklar och förebygga ras. Av grovt grus byggda
dammar och trösklar erbjuder fiskar lekplatser och bottendjur lämpliga livsmiljöer. Fiskarna kan fritt ta sig fram i en fåra med en naturenlig grunddamm eller
bottentröskel.
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Sedimenteringsbassänger, slamgropar och slamfickor
Sedimenteringsbassänger, slamgropar och slamfickor är fördjupningar som har
grävs ut i eller intill en fåra för att fånga upp fasta partiklar som transporteras
med vattnet. För att konstruktionerna ska fungera bättre kan man i anslutning
till dem bygga strömstyrare och bottentrösklar. Det lönar sig att anlägga sedimenteringsbassänger, slamgropar och slamfickor på ställen där vattnet strömmar långsamt i fåran och det går lätt att tömma dem.
8

8

Mångfunktionella våtmarker och återställande av
översvämningsområden
Mångfunktionella våtmarker binder fasta partiklar och näringsämnen, jämnar ut
vattenföringen i fåran och hjälper till att hålla fåran ren. Därtill gör våtmarkerna
åkernaturen och odlingslandskapet mångsidigare. Vi rekommenderar att man
anlägger våtmarker i nedre delen av den rensade sträckan av fåran för att hejda
eventuella fasta partiklar att transporteras till vattendrag lägre ner. Genom att
bevara och återställa tidigare översvämningsområden kan man jämna ut vattenföringen och främja avsättningen av fasta partiklar.

9

Skyddsremsor och skyddszoner
För miljöstödet krävs tre meter breda skyddsremsor utmed bäckar (bild). Det
kan löna sig att anlägga i genomsnitt minst 15 m breda skyddszoner i synnerhet längs vattendrag och huvuddiken som är branta eller raskänsliga, som lätt
svämmar över eller som rinner genom åkermark som lätt blir blöt. Med hjälp av
skyddszoner kan man underlätta odlingen av problematiska åkrar. Skyddszonerna minskar också erosionen och igenslamningen av fåror samt behovet av
underhåll.
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Finansier ing av metoder som tr yg gar mång falden i bäck f åror

Statligt finansieringsstöd för dränering
Staten understöder dränering av åkrar med medel från jordbrukets utvecklingsfond (MAKERA) enligt lagen om stödjande av grundtorrläggning (947/1997). Stöd kan beviljas ett
sådant dikningsbolag, bolag för vattenståndsreglering eller bolag för vattenreglering
som avses i vattenlagen (264/1961) eller flera fastighetsägare för ett gemensamt dräneringsprojekt.

också ansöka om stöd för våtmarksprojekt från regionala landsbygdsprogram. Specialstödet
för anläggning och skötsel av skyddszoner enligt avtal som ingås för fem eller tio år varierar
beroende på kostnaderna för anläggningen och skötseln samt inkomstbortfallets storlek.

En förutsättning för beviljande av stöd är att följande omständigheter i anslutning till
skyddet och vården av miljön har beaktats i planen för projektet:
• tillräckliga åtgärder för att minska belastningen på vattendragen medan arbetet pågår och erosionen sedan arbetet slutförts, vid behov genom särskilda vattenvårdslösningar, såsom sedimenteringsbassänger och våtmarker
• bildande av tillräckliga skyddsremsor vid bäddar inom nyttoområdet
• målet att bevara eller förbättra miljövärdena inom det område som projektet gäller.

Jord- och skogsbruksministeriet beviljar TE-centralerna finansiering för restaurering av fiskevatten. Man kan väcka initiativ om restaurering av en bäck hos den regionala TE-centralens
fiskerienhet. Restaureringen kan införlivas med ett dräneringsprojekt.

Understöd till fullt belopp kan beviljas för ersättningar och andra kostnader som föranleds av miljövårdsåtgärder som vidtas enligt prövning. Anläggande av våtmark och
erosionsskydd är exempel på miljövårdsåtgärder som vidtas enligt prövning.
Stöd ansöks med en fritt formulerad ansökan till den regionala arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsenhet. Till ansökan ska bifogas beslut från dikningsförrättningen eller en plan jämte kostnadsförslag och fördelning av kostnaderna som gjorts av
en behörig planerare. TE-centralen kan vid behov uppställa villkor som gäller skyddet
och vården av miljön och dessa kan vara strängare än de som krävs i lagarna.
Miljöstödet (2007–2013)
Basåtgärderna i miljöstödet för jordbruket förpliktar den jordbrukare som får stöd att
bevara naturens mångfald och landskapet vid sin gård. Mångfalden i bäckarna på åkerområden ska bevaras och utmed bäckarna ska lämnas skyddsremsor. Ett alternativ till
dränering av ett åkerområde som är svårt att odla eller lätt blir översvämmat är att man
omvandlar det till en skyddszon, ett översvämningsområde eller en våtmark med hjälp
av miljöstödet för jordbruket.
En jordbrukare eller registrerad förening kan ansöka om stöd för icke-produktiva investeringar för anläggande av en mångfunktionell våtmark (4000 euro/ha våtmark) och om
specialmiljöstöd för skötsel av mångfunktionell våtmark (max. 450 euro/ha/år). Man kan

Finansiering för iståndsättningsåtgärder

Småskalig grundlig förbättring av bäckar kan också skötas med hjälp av anslag för sysselsättningsarbete (YTY-miljövårdsarbeten). Med dylika anslag har många skogsbäckar
iståndsatts i Norra Finland. Även fiskeområden och föreningar för fritidsfiskare har gjort
bäckrestaureringar som talkoarbete. Kommunerna iståndsätter bäckar i tätorter som ett led
i skötseln av grönområden.
Bete på skyddszoner medför större biologisk mångfald
intill bäckar. Man bör dock se till att betet inte blir för
intensivt och att det inte uppstår erosionsproblem.
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En levande bäck
– en värdefull del av boendemiljön

Beak t ande av f isk bes t åndet

Fördelarna med naturenliga dräneringsprojekt är många. Åkrarnas dräneringstillstånd förbättras och därtill underlättas underhållet av fårorna, då problemen med erosion, igenslamning och
igenväxning minskar. Fritidsfiskare och friluftsmänniskor har
nytta av att den biologiska mångfalden i fåran ökar, och folk som
bor i bäckens närhet får njuta av att landskapet blir mångsidigare. En värdefull bäck ökar boendemiljöns kvalitet för invånarna
i den omgivande landsbygdstrakten, och bäcken kan rentav omvandlas till ett av områdets dragplåster. Genom att planera och
förverkliga ett dräneringsprojekt omsorgsfullt kan man minska
näringsbelastningen från odlingarna på vattendragen. Även små
åtgärder har betydelse: många bäckar små gör en stor å.

När man planerar en underhållsrensning eller ett grundligt förbättringsarbete bör man utreda om det
förekommer fiskar, kräftor eller musslor i fåran. Även små bäckar kan vara viktiga förökningsplatser
för öringen. Information om fiskbestånden fås från TE-centralens fiskerienhet och den regionala miljöcentralen. Man kan också höra sig för om fiskbestånden hos det lokala fiskeområdet, vattenområdets
delägarlag, fiskeföreningar och föreningar som är specialiserade på skötsel och restaurering av rinnande vatten.
En rensning försämrar fiskarnas livsbetingelser. Ju lättare åtgärder man kan vidta för att förbättra genomströmningen i en fåra, desto mindre störs fiskbeståndet. Då man anlägger flödesterrasser kan man
lämna bottnen av fåran orörd, vilket är bra för fiskarna. Fiskar trivs bättre när det finns fler bukter, mer
variation i djupet och mera strandvegetation, för då finns det också fler skyddsplatser och skuggiga
partier i fåran. I ett rensningsprojekt kan man låta ingå fiskeriekonomiska restaureringsåtgärder, såsom
att man avlägsnar vandringshinder och anlägger grusbäddar för lekande fiskar samt lägger enstaka stenar och trädstammar i fåran. Eventuella mossbelupna, steniga partier av forsar borde bevaras, för de är
speciellt viktiga livsmiljöer för bottendjur och erbjuder dessutom fiskarna skyddsplatser och näring.
Ytterligare information: Bäckar – levande landsbygd.
Jord- och skogsbruksministeriet, Nylands TE-central m.fl. Guide. 2008.

▲ Öring
◄ Sandkrypare

▲ Abborre

◄ Storspigg

► Bäcknejonöga
▼ Kräfta

▼ Gädda

Ordlista

Kontaktuppgifter

Lågvattenfåra
Den fåra som går emellan flödesterrasserna eller den del av en bred fåra dit
vattnet koncentreras vid lågvatten.

Finlands miljöcentral

Norra Österbottens miljöcentral

Mechelingatan 34a, PB 140, 00251 Helsingfors
www.miljo.fi/syke

Veteraanikatu 1, PB 124, 90101 Uleåborg
www.miljo.fi/kai

Nylands miljöcentral

Kajanalands miljöcentral

Återhämtning
Den utveckling då en fåra återgår till
naturtillståndet efter att den genomgått
en förändring, till exempel rensning.

Stinsgatan 14, PB 36, 00521 Helsingfors
www.miljo.fi/uus

Kalliokatu 4, PB 115, 87101 Kajana
www.miljo.fi/ppo

Sydvästra finlands miljöcentral

Lapplands miljöcentral

Erosion
En process där jord lösgörs och transporteras. Med yterosion menas att
jordmaterial transporteras till exempel
från en åker till en fåra med regnvatten
eller på grund av annan mekanisk nötning. Erosion i fåran går ut på att själva
fåran och dess slänter eroderas av det
rinnande vattnet.
Naturenlig dränering
Åtgärder i fåror på jordbruksområden
med vilka man strävar efter att förbättra
både åkrarnas dräneringstillstånd och
mångfalden i fåran och dess näromgivning.
Naturenlig vattenbyggnad
Åtgärder som påverkar ett vattensystems struktur och med vilka man strävar efter att bevara eller återinföra
vattensystemets naturtillstånd och
landskapsvärden, så att man samtidigt
tar i beaktande de olika användningsbehoven för vattensystemet och förändringarna i dessa.
Dränering
Grävning och rensning av bäckar och
huvuddiken samt invallning av åkerområden för att främja dränering av marken. Med dränering skapas tillräckliga
förutsättningar för lokal dränering, i
synnerhet för täckdikning.
Flödesterrass
En terrassering som kantar en fåra och
som täcks av vatten endast vid högvatten.
Avrinningsområde
Det område som avgränsas av de högsta
ställena i terrängen och varifrån regnvattnet rinner ut i samma bäck, å, älv,
sjö eller hav. Små avrinningsområden
bildar tillsammans allt större avrinningsområden.

Självständighetsplan 2, PB 47, 20801 Åbo
www.miljo.fi/los

Hallituskatu 5, PB 8060, 96101 Rovaniemi
www.miljo.fi/lap

Tavastlands miljöcentral

TE-centralerna

Birger Jarlsgatan 13, PB 131, 13101 Tavastehus
www.miljo.fi/ham

www.te-keskus.fi
Växel: 010 191 450

Birkalands miljöcentral

Täckdikningsföreningen rf

Yliopistonkatu 38, PB 297, 33101 Tammerfors
www.miljo.fi/pir

www.salaojayhdistys.fi
Växel: 020 694 2100

Sydöstra Finlands miljöcentral

Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet

Kauppamiehenkatu 4, PB 1023, 45101 Kouvola
www.miljo.fi/kas

www.rktl.fi
Växel: 020 575 11

Södra Savolax miljöcentral

Svenska lantbrukssällskapens
förbund

Jääkärinkatu 14, 50100 S:t Michel
www.miljo.fi/esa

Norra Savolax miljöcentral
Sepänkatu 2 B, PB 1049, 70101 Kuopio
www.miljo.fi/psa

Norra Karelens miljöcentral
Torikatu 36 A, PB 69, 80101 Joensuu
www.miljo.fi/pka

Mellersta Finlands miljöcentral
Ailakinkatu 17, PB 110, 40101 Jyväskylä
www.miljo.fi/ksu

Västra Finlands miljöcentral

www.slf.fi

Maa- ja kotitalousnaisten
piirikeskukset
www.maajakotitalousnaiset.fi

Forststyrelsen
www.metsa.fi
Växel: 020 564 100

Maa ja metsätaloustuottajain
Keskusliitto MTK
www.mtk.fi
Växel: 020 4131

Skolgatan 19, PB 262, 65101 Vasa
www.miljo.fi/lsu

Ytterligare information
www.ymparisto.fi/syke/puro www.ymparisto.fi/vesikunnostus www.ymparisto.fi/syke
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