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Motiven till att våtmarker anläggs i jordbruksmiljö är många. 
Våtmarker saktar ner vattenflödet: näringsämnen och jord får 
tid att sjunka till botten av våtmarken. På så sätt strömmar 
de inte vidare och övergöder Östersjön eller våra insjöar. Våt-
markerna fungerar också som vattenreservoarer och minskar 
översvämningarna. Den näringsrika miljön erbjuder ett brett 

Ode till våtmarker  
– och människorna 
bakom dem
År 2006 jordbrukets våtmarkshektarer 190. År 2011 
hektarer 400. Siffrorna är endast ungefärliga, hekta-
rer som man ansökt om miljöstöd för jordbruket för. 
Måhända har t.o.m. en stor del av Finlands byggda 
våtmarker anlagts utan att de har registrerats statis-
tiskt. En sak är klar: siffrorna ökar. 
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spektrum av växt- och djurarter möjlighet till att fortplanta sig, 
jaga och leva. Landskapet blir mångsidigare, möjligheterna till 
rekreation förbättras. 

Att bygga en våtmark är förknippad med en rad frågor. Var 
kan man anlägga en våtmark? Och hur? En hurdan plan ska 
utarbetas och vem ska informeras om den? Hur finansieras 
våtmarken och hur sköts den? Ett våtmarksprojekt som man 
försöker förverkliga vid sidan om vardagssysslorna utan hjälp 
kan förbli en god föresats. 

WWF Finland publicerade i maj 2007 en utredning om hur 
Finland har lyckats med målen att förhindra övergödning i 
statsrådets program för skydd av Östersjön. Målet att anlägga 
våtmarker som ingår i skyddsprogrammet hade förverkligats 
endast till en mycket liten del ifråga om antalet hektar. Vi på 
WWF beslutade att börja aktivt främja anläggningen av våt-
marker, som hade underutnyttjats som vattenskyddsåtgärd. 

WWF har arbetat för våtmarker i snart fem år. Under denna 
tid har vi byggt och planerat över 30 våtmarker och kartlagt 
omkring 70 områden som är lämpliga som våtmarker. Under 
dessa fem år har arbetet för våtmarker i Finland förändrats. 
Intresset har ökat; det finns fler exempel på våtmarker som 
människorna kan bekanta sig med; man har också lärt sig 
genom försök och misstag om hur våtmarker skall byggas; 
finanseringssystemen har utvecklats. Samtidigt har debatten 
om att naturliga våtmarker bör torrläggas ebbat ut – man har 
så småningom märkt att det var ett allvarligt fel att torrlägga 
naturens skattkammare. 

I denna broschyr presenteras olika våtmarker som har byggts 
i Finland samt de aktörer och samarbetsformer som ligger 
bakom dem. Tack vare de projekt som presenteras i denna 
broschyr och de som har utelämnats har man lyckats vända 
trenden och fått antalet våtmarker att öka. Så som man kan-
ske märker när man bläddrar i broschyren så är alla våtmarker 
olika. En sak har de emellertid gemensamt ifråga om deras 
uppkomst: samarbetet. 

År 2020 är målet att det skall finnas 2 000 våtmarkshektarer 
inom jordbruket. Stora framsteg består också ofta av små steg.

April 2013

Elina Erkkilä, skyddsexpert, WWF Finland 
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YTTErLIgArE InFOrmATIOn  
(PÅ FInSKA): 

Maatalouden vesiensuojelukosteikot  
(Suomen ympäristö 2001)  
www.ymparisto.fi/ palvelut ja  
tuotteet/julkaisut/Suomen ympäristö/ 
Suomen ympäristö sarja 2001/SY499   
Maatalouden vesiensuojelukosteikot  

Arealen av Miljöförvaltningens forskningsvåtmark Hovi, som 
ligger i Vichtis i Nyland, är 0,6 hektar. Våtmarkens relativa stor-
lek är betydande, eftersom avrinningsområdet är sammanlagt 
endast 12 hektar. Avrinningsområdet är åkermark. 

Idag vet man att våtmarkernas förmåga att fånga upp närings-
ämnen och sediment är som bäst då våtmarken är stor i förhål-
lande till avrinningsområdet. Det är också viktigt att mängden 
näringsämnen i förhållande till den vattenmängd som ström-
mar till våtmarken är stor. 

Det undersöks fortfarande hur forskningsvåtmarken Hovi fung-
erar med tanke på vattenskyddet. Mätare följer med halterna 
i det vatten som strömmar till och bort från våtmarken dygnet 
runt. Mätt med ett medeltal på tio år har våtmarken Hovi av-
lägsnat 68 procent av sedimentet i det avrinnande vattnet, 62 
procent av den totala mängden fosfor och 50 procent av den 
totala mängden kväve. Som bäst har våtmarken fångat upp 
nästan 90 procent av den jord och de näringsämnen som har 
strömmat dit. 

Enligt Jari Koskiaho, forskningsingenjör på Finlands miljöcen-
tral, skapade de automatiska mätningarna av vattnets kvalitet 
alldeles nya förutsättningar för forskning av hur effektiva våt-
markena är. 

Forskningsvåtmarken Hovi sommaren 2000. 
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”Våtmarken Hovi byggdes år 1998, då det inte 
ännu fanns många jordbruksvåtmarker i Finland. 
Planeringen av våtmarker byggde på litteratur 
och planerarnas kreativitet. Forskningsresultaten 
överträffade förväntningarna. Även om det vatten 
som strömmade till våtmarken från början var 
renare än renat vatten från avloppsrenings- 
verk, var det möjligt att fånga upp väldiga  
mängder näringsämnen i våtmarken.” 
markku Puustinen, agronom på Finlands miljöcentral 

Forskningsvåtmarken 
Hovi startade en  
våtmarksboom

ritning på utformningen av våtmarken Hovi. Samma mångsidiga 
utformning kan också rekommenderas för dagens våtmarker.  
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Operation Täktbukten 
och Ari Heinilä 
”Vi kan uppfostra en ny generation som förstår  
och respekterar vårt gemensamma hav allt bättre. 
Jag har också själv tillbringat de senaste 30 åren  
på Östersjön och i Täktbukten. Jag beslutade att 
det nu är dags för mig att göra mer för vårt hav.” 
Ari Heinilä 

Täktbukten är ett naturskyddsområde som ligger i västra Ny-
land och ett av de mest betydelsefulla fågelområdena i södra 
Finland. Viken är som Östersjön i miniatyr: den omkring en 
kvadratkilometer stora havsviken hotas av övergödning och 
igenväxning. På bottnen av viken finns syrefria och döda om-
råden, sikten är som sämst endast några centimeter. Viken är 
grund och vattnet byts långsamt. Utöver naturvärden finns risk 
för att viken också förlorar sitt rekreationsvärde.

Ari Heinilä är en miljöpåverkare och journalist från Hangö. 
Hösten 2009 inbjöd han Tvärminne forskningsstation vid Hel-
singfors universitet, Forststyrelsen, som förvaltar Täktbukten, 
naturskyddsorganisationen WWF och några markägare att 
planera hur Täktbukten kunde räddas.  Utöver att man fors-
kade i viken och på dess avrinningsområde konstaterade man 
att viken är i behov av konkreta åtgärder för att minska miljö-
påfrestningarna utifrån. Man beslutade att anlägga en våtmark 
intill ett dike som utmynnar i Täktbukten i syfte att fånga upp 
jord och näringsämnen som spolades med dikesvattnet. 

På området fanns en intresserad markägare som ville upplåta 
sin mark för våtmarken. WWF åtog sig ansvaret för planeringen 
av våtmarken och ledningen av byggarbetet. Som finansiärer 
ville man ha företag och representanter för lokalbefolkningen. 
”Insamlingen av pengar var emellanåt t.o.m. frustrerande, men 
till slut fick vi ihop omkring 15 000 euro och våtmarken kunde 
byggas”, berättar Ari Heinilä. 

Man har grundat en vårdförening för att rädda Täktbukten. 
Härnäst ska man bygga fler små våtmarker för att öka förmå-
gan att fånga upp näringsämnen också i samband med sväm-
vatten. Våtmarker byggs med stöd av WWF och Hangö stad. 

Ari Heinilä gjorde tv-dokumentet ”Pisara meressä” (En drop-
pe i havet) om Operation Täktbukten. Utöver att man bygger  

YTTErLIgArE InFOrmATIOn (PÅ FInSKA): 

www.pelastataktom.fi 

våtmarker är en viktig del av operationen att främja miljöfostran 
och engagera människor. Skoleleverna i Hangö har bland an-
nat delat ut fosfatfria tvättmedel till stugägare i området och 
planterat växter vid våtmarkens kanter. Ari Heinilä fick för sitt 
arbete för Täktbukten Västra Nylands miljöpris år 2012. “Ett 
utmärkt lokalt initiativ, som det lönar sig att kopiera både längs 
våra egna kuster och i de övriga Östersjöländerna”, motiverade 
priskommittén.

Operationens fader Ari Heinilä i farten: plantering av växter på 
våtmarkens kanter. 

Bild somt tagits från ett fågeltorn och som föreställer den del av 
Täkbuktens våtmark som består av öppet vatten. 

©
 e

li
n

a 
er

kk
il

ä
/W

W
F 

Fi
n

la
n

d
©

 e
li

n
a 

er
kk

il
ä

/W
W

F 
Fi

n
la

n
d



  1110

perttelis fågelvåtmark 
myllrar med liv
”De bästa talen hjälper inte naturen förrän de  
har övergått i riktiga handlingar. Sedan vi förenade 
våra krafter har vi fått mycket gott till stånd. Utan  
till exempel en sådan smidig samarbetspartner  
som WWF och engagerade markägare skulle 
mången våtmark inte ha anlagts.” 
Anni Karhunen, ELY-centralen i Egentliga Finland

När man går på fågelvåtmarken i Pertteli hör man en mosaik 
av fågelläten och framför en breder sig en mångformig lands-
bygdsvy ut. På skyddszonerna vid kanterna av våtmarkerna 
betar dikor med sina små kalvar och de kvittrande fåglarna, 
som flyger av och an, glädjer åskådaren. Det imponerande 
ljudlandskapet kompletteras av den susande våtmarksväxtlig-
heten och vattnets sorl.

Perttelis fågelvåtmark på 3,3 hektar är ett bra exempel på 
det samarbete tack vare vilket ELY i Egentliga Finland har till-
sammans med markägare och andra aktörer, så som WWF, 
byggt och återställt åtskilliga våtmarker på Skärgårdshavets 
avrinningsområde. Överinspektör Anni Karhunen jämte sina 
kollegor har skapat ett gediget samarbetsnätverk i syfte att 
vidta praktiska åtgärder: ELY:s huvudsakliga roll har varit att 
kontrollera planerna och sköta de juridiska frågorna samt att 
delta i kostnaderna, medan markägarna och WWF har skött 
det praktiska arbetet. 

Perttelis fågelvåtmark blev en praktfull våtmark genom att en 
gammal damm lagades, våtmarken utvidgades och fördjupa-
des samt en andra damm byggdes i mitten av våtmarken. Våt-
markens vattendjup varierar mellan sex meter och några tio 
centimeter. Genom att man utnyttjade allt som redan fanns 
och gjorts blev kostnaderna rätt rimliga, dvs. cirka 7 000 euro. 
Markägaren deltog med sin egen arbetsinsats och han ansva-
rar också för skötseln av våtmarken. 

De vattenprov som har tagits slumpvis på Perttelis fågelvåt-
mark visar att våtmarken fångar upp näringsämnen och jord 
rätt bra trots dess över 12 kvadratkilometer stora avrinnings-
område. 

YTTErLIgArE InFOrmATIOn (PÅ FInSKA): 

wwf.fi/maapallomme/itameri/kosteikot/kosteikkoesittelyt 
(med namnet Inkereen kosteikko, dvs. Inkere våtmark)

mångformigt våtmarksområde.

På skyltar finns basuppgifter om våtmarkerna  
för intresserade besökare.
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Stiftelsen Vesijärvi-
säätiö och hjältarna 
som på gräsrotsnivå  
arbetar för vattenskydd
”Jag vaknade upp vid millennieskiftet av att Mustoja, 
som strömmar förbi mitt hus, hade den största  
fosforhalten i hela Vesijärvi. Det var dags för  
gemensamma ansträngningar för det gemen- 
samma bästa.” 
markägare risto Kauhala 

Missionen för stiftelsen Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö, som 
grundades år 2008, är att förbättra Vesijärvis och andra sjö-
ars tillstånd samt deras rekreationsvärde på sitt verksamhets-
område. Vid sidan om vårdfiske, syrsättning, anläggning av 
skyddszoner och avlägsnande av vattenväxter avser man att 
anlägga omkring femtio våtmarker och sedimenteringsbas-
sänger på Vesijärvis avrinningsområde. 

Stiftelsens verksamhetsmodell bygger på en omfattande nät-
verksbildning: involverade är representanter för såväl kom-
muner, näringslivet och forskning som lokalbefolkningen och 
organisationer. Företagaren Risto ”Ripa” Kauhala har varit en 
central partner vid anläggningen av våtmarker och sedimen-
teringsbassänger. 

Kauhala, som bor i Lahdenpohja i Hollola alldeles nära det 
sydvästra hörnet av Vesijärvi, är en riktig hjälte på gräsrotsnivå 
inom vattenskyddsarbetet. Han har grundat en skyddsförening 
för den nedre delen av Mustoja år 2002 och en skyddsförening 
för Matjärvi, som utmynnar i Vesijärvi, år 2010. Kauhala är ock-
så ordförande för Vesijärven ystävät ry (föreningen Vesijärvis 
vänner), som är verksam på hela Vesijärviområdet.

Kauhala, som är aktiv och socialt begåvad, har organiserat så 
att de lokala markägarna deltar i det gemensamma arbetet, 
som har resulterat i sammanlagt drygt tio våtmarker eller sedi-
menteringsbassänger i de tre intilliggande fåror som utmynnar 
i Vesijärvi. I Mustoja finns det sju. Samtidigt har man i byn skött 
bl.a. avloppsvattenlösningarna för glesbygden. 

YTTErLIgArE InFOrmATIOn (PÅ FInSKA): 

www.puhdasvesijarvi.fi/

Inverkan av den s.k. våtmarkskedjan syns enligt Kauhala klart 
i kvaliteten av vattnet i Lahdenpohja. Vattnet är klarare och se-
diment täpper inte längre till åmynningarna. Bybornas insatser 
för vattenskyddet mätt i talkotimmar har varit enorma: tiotals 
tusen timmar. De gemensamma ansträngningarna har ökat 
gemenskapskänslan och det sociala kapitalet. I Lahdenpohja 
är vattenskyddsfrågor inte bara munväder. Man skrider verkli-
gen till verket där. 

Hjältar inom vattenskyddsarbetet. Till vänster på bilden ripa Kauhala.
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Saimens stora  
våtmark: markägarnas 
iver och statens stöd

” Det är trevligt att det finns en så pass stor våtmark 
på mina marker. Vi har funderat på ett fågeltorn. 
Givetvis är det trevligt om människorna bekantar  
sig med området och sysslar med fågelskådning.”
markägare Pekka Hintsanen

Pekka Hintsanen, som är markägare till Saimens stora våt-
mark, och Hannu Koponen , som har lett projektet, berättar 
att motivet till att anlägga en stor våtmark var särskilt att för-
bättra fåglarnas levnadsförhållanden. 

”Vårt mål är också att tjäna som gott exempel för andra och 
på så sätt uppmuntra alla att vidta konkreta åtgärder. Arbetet 
var omfattande, men som tur bidrog också den regionala ELY-
centralen, Finlands viltcentral och WWF med hjälp”, berättar 
Hintsanen och Koponen.

Saimens stora våtmark i Iitlahti byggdes med hjälp av det icke-
produktiva investeringsstödet för jordbruk. Området på över 
20 hektar kostade omkring 100 000 euro. Den mångfunktio-
nella våtmarken byggdes under två år åren 2011–2012 och den 
består av många slags delar. Delarna med djupt och grunt vat-
ten, de öppna och de skyddade områdena samt de små öarna 
utgör också landskapsmässigt ett intressant mål. 

Kvaliteten av vattnet i Saimens vattenområde är jämfört med 
till exempel Östersjöns kustvatten huvudsakligen god, men 

YTTErLIgArE InFOrmATIOn (PÅ FInSKA): 

pekka.hintsanen@isshp.fi

också i Saimen finns det tecken på att vattnets ekologiska till-
stånd håller på att försämras. Den största betydelsen torde 
våtmarken dock ha för fågelbeståndet. 

Hannu Koponen och Pekka Hintsanen berättar att fåglarna 
snabbt har hittat området. Genom det riksomfattande syste-
met Tiira för observering av fåglar har man ” bongat” till exem-
pel följande arter på våtmarken: sångsvan, kanadagås, blä-
sand, kricka, gräsand, brun kärrhök, ormvråk, trana, tofsvipa, 
beckasin, spov, skogssnäppa, grönbena, backsvala, ladusva-
la, tornfalk, kustpipare, gluttsnäppa och hussvala. 

Utöver den brokiga mångfalden av fåglar trivs också den säll-
synta tereksnäppan på våtmarken. Pekka nämner att han 
också sett gråhägern och den vitkindade gåsen på våtmarken. 

Strax på våren myllrade det på våtmarken.
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lurens våtmark har 
många viktiga uppgifter
”Hardom frivilliga brandkår röjde våtmarken med  
talkokrafter. Våtmarksområdet fungerar nu också 
som en vattenreservoar, som vi kan utnyttja  
i händelse av en brand.” 
Patrik Lindfors, Hardom FBK 

För Lovisaåns vattendragsområde utarbetades 2011 en över-
siktsplan, i vilken man presenterade områden som var lämp-
liga som jordbruksvåtmarker. Förslagen i planen förpliktar inte 
markägarna, utan avsikten är att vara till hjälp och att upp-
muntra. Våtmarken Lurens i Hardom i Lovisa var det första 
området som man förverkligade på basis av översiktsplanen. 

Våtmarken byggdes så att man utnyttjade ett fuktigt och låg-
länt impedimentområde. Våtmarkens effekt i vattenskydds-
hänseende förbättrades genom att man byggde områden med 
djupt vatten. På våtmarksomådet byggdes också små holmar. 
På ett område av cirka en hektar höjdes vattnet genom däm-
ning. Våtmarksområdets vattendjup varierar från några meter 

YTTErLIgArE InFOrmATIOn (PÅ FInSKA): 

http://www.wwf.fi/mediabank/1783.pdf 

till under en halv meter. Avrinningsområdet ovanför våtmarks-
området är omkring 60 hektar stort och det består främst av 
utdikad myrmark och skogsbruksmark. 

En viktig orsak till intresset för våtmarken vid Lovisaån är också 
ån som korsar området. Lovisaån har med tiden fyllts av sedi-
ment, som har bildat dammvallar i ån. Om man i de diken som 
utmynnar i Lovisaån skulle anlägga våtmarker, som fångar upp 
sediment, kunde man också minska översvämningsproble-
men i framtiden.

Våtmarken byggdes av markägarna, den frivilliga brandkåren, 
Lovisa stad och WWF. I närheten av våtmarken ligger Lurens 
sommarteater och tack vare den rör det sig nästan 10 000 
besökare i området under somrarna. Också våtmarksområdet 
har besökts av många nyfikna.

Jord- och skogsbruksministeriet finansierade översiktsplanen 
för våtmarkerna vid Lovisaån, arbetet administreras av ELY-cen-
tralen i Nyland. Den som i praktiken utförde arbetet var WWF. 

Man tog genast itu med att planera en fortsättning på våtmarken.  
Bilden föreställer projektets initiativtagare från lovisa.
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Paavo och  
våtmarken i skogen 
”Ett område som en gång i tiden varit en äng och 
myrmark torrlades för jord- och skogsbrukets behov. 
Jag har länge drömt om att återställa våtmarken.”  
Paavo Heinonen, markägare från Bjärnå 

YTTErLIgArE InFOrmATIOn (PÅ FInSKA): 

www.wwf.fi/maapallomme/itameri/kosteikot/kosteikko-
esittelyt/Laukanlahden-kosteikot-1228.a#myrkniittu

Att bygga en våtmark har länge varit markägaren Paavo Hei-
nonens dröm. Myrkniittus våtmark och dess närmaste omgiv-
ning är de facto som en sagoskog. Paavo har också byggt ett 
vindskydd och lägereldsplatser i närheten av området. Paavo 
berättar att när han vill ha lugn och ro och njuta av naturen, ger 
han sig av till våtmarken. Våtmarken har till och med använts 
någon gång som simställe.

Paavos motiv för anläggningen av våtmarken är utöver rekrea-
tionsbruket och vattenskyddet de olika arterna, som våtmar-
ken erbjuder en fortplantnings- och livsmiljö. På vintern syns 
på våtmarkens frusna yta bland annat spåren från en utter. På 
våtmarken har också skogssnäppor trivts och de har eventuellt 
redan häckat där. Holkar finns det ett trettiotal av i Myrkniittu. 

Myrkniittus våtmark och dess närmaste omgivning torde i 
framtiden också höra till det s.k. METSO-programmet, som 
syftar till att skydda skogsnaturens mångfald i södra Finland. 

Myrkniittus våtmark har byggts av WWF. WWF har också 
byggt andra våtmarker vid de diken som utmynnar i Laukan-
lahti. De flödestoppar och större vattenmängder som orsakas 
av ösregn och snösmältvatten inverkar emellertid menligt på 
hur våtmarkerna fungerar och då särskilt i den nedre delen av 
avrinningsområdet.

De övre delarna av avrinningsområdet är huvudsakligen ut-
dikade myrmarks- och skogsområden, vilket har för sin del 
förvärrat översvämningarna i avrinningsområdet. Myrkniittus 
våtmark byggdes också för att jämna ut svämvattnens flöde. 

(Sidan intill:) För Paavo är våtmarken också ett rekreationsområde.

En liten våtmark som ligger i mitten av Laukanlahtis avrinningsområde. ©
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Viltvård och vatten-
skydd i samma paket 
”Våtmarker har många goda sidor. Impediment- 
området, som har ansetts vara värdelöst, har blivit 
ett fantastiskt rekreationsområde, där jag också  
kan sköta fågelbeståndet. 
markägare Ville Porkka

Villa Porkka, som äger mark i Raseborg i västra Nyland, blev 
år 2011 intresserad av att bygga en våtmark – grannarnas och 
Finlands viltcentrals exempel tjänade som inspiration. En gam-
mal åkersänka där marken var fuktig och som var endast del-
vis skogsbevuxen kändes som ett lämpligt område. Vore det 
möjligt att omvandla den till en våtmark, vilket skulle gagna 
såväl naturens mångfald, vilt- och landskapsvården som vat-
tenskyddet? 

Finlands viltcentrals projekt Hembygdsvåtmark Life+ hjälpte 
Porkka att planera, bygga och finansiera Isoahde våtmark. 
Våtmarken, som är tre hektar och ligger mitt i skogen, byggdes 
genom uppdämning i november 2011 och regnen i december 
höjde vattnet på våtmarken. 

Våtmarken blev klar men arbetet tog inte slut. Skötseln av våt-
marken är viktig med tanke på att den värdefulla nya livsmiljön 
skall bevaras. Porkka är beredd att vårda naturen på området. 
I framtidsplanerna ingår redan att sköta hagarna i närområdet 
och våtmarkens strandängar genom att utnyttja dem som be-
tesmark.

Isoahde våtmark har redan upptäckts: i slutet av den första 
sommaren tog t.o.m. 66 simfötterpar sina första steg på våt-
marken, det rörde sig om krick-, knip-, gräsands- och blä-
sandskullar.    

Projektet Hembygdsvåtmarken Life (Life+ Return of Rural Wet-
lands) är ett Life-projekt, som delvis finansieras av Europeiska 
unionen. Inhemska finansiärer är jord- och skogsbruksminis-
teriet samt Finlands viltcentral, som ansvarar för ledningen av 
projektet. 

I projektet skapas bland annat en modellvåtmark, som ökar 
mångfalden, i samarbete med den lokala befolkningen i varje 
landskap och människorna uppmuntras att delta i skötseln 

YTTErLIgArE InFOrmATIOn (PÅ FInSKA): 

www.kosteikko.fi/

av våtmarksnatur på sin hembygd. I projektet har man redan 
byggt 33 våtmarker, som till sin totala areal uppgår till 200 hek-
tar. De ursprungliga målen har redan överträffats och projektet 
är inriktat på att bygga omkring 50 våtmarker. 

På projektets webbsidor www.kosteikko.fi/ hittar du mer in-
formation om projektet och bland annat beskrivningar av alla 
modellvåtmarker. 

Våtmarken bidrar också till att skogsmiljön är 
landskapsmässigt varierande.

Våtmarken på 2,5 hektar blev snart hem för talrika dunungar.
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östersjöns miljö- 
vänligaste jordbrukare 
anlägger en våtmark

”Djurens välfärd, bevarandet av den biologiska 
mångfalden och vattenskyddet ligger vid sidan 
om matproduktionen nära vårt hjärta.”
Katariina Vapola och Jyrki Ankelo, Vapola gård 

På Vapola gård, som uppföder köttboskap och som ligger i 
Kaland i Nystad, bekämpar man jordbrukets miljökonsekven-
ser på många olika sätt. Som exempel kan nämnas den ekolo-
giska produktionen, växttäcket på åkrarna vintertid, förnyelse 
av betesmark genom direktsådd och spridning av gödsel med 
en precisionsgödselspridare under vegetationsperioden.

Gårdens Angus-boskap betar på vårdbiotoper och naturliga 
betesmarker, som är riktiga skattkammare i fråga om arter. 
Tack vare det planerings- och finansieringsstöd som ELY-cen-
tralen i Egentliga Finland bidrog med fick paret Vapola också 
en egen våtmark. 

Avrinningsområdet till våtmarken, som byggdes år 2009, är 
omkring 158 hektar, varav cirka 20 procent är åker. Våtmarken 
består av två sedimenteringsbassänger, vars areal jämte öar 
och dammvallar är 4 550 kvadratmeter. Våtmarken kantas av 
gräsängar och vassruggar, vars totala areal är 22 500 kva-
dratmeter. Gräsområdena nyttjas till bete. Vattnet strömmar 
till en vassrugg och därifrån till en vik; vassruggen effektiverar 
sedimenteringsbassängernas förmåga att fånga upp närings-
ämnen. 

I anslutning till en lösdriftsladugård vid ett dike som utmynnar i 
våtmarken byggdes med hjälp av TEHO-projektets planerings- 
och finansieringsstöd en rastgård med varierande underlag för 
nötboskap. Det avrinnande vattnet strömmar via sedimente-
ringsbassängen ner i diket. Våtmarker och sedimenterings-

YTTErLIgArE InFOrmATIOn (PÅ FInSKA): 

www.vapola.fi

www.wwf.fi/maapallomme/itameri/itameren-viljelijoiden-
ymparistopalkinto/

TEHO Plus (2011–2013) fortsätter med det arbete som 
TEHO (2008–2011) har inlett för att minska jordbrukets 
belastning på vattendrag och miljön samt för att främja 
naturens mångfald. Dess insatsområden är bland annat 
inriktningen av miljöåtgärderna och utvecklingen av råd-
givningen till enskilda gårdar. Projektet är verksamt i Sata-
kunta och Egentliga Finland, men projektets resultat kan 
tillämpas i hela landet. I projektet deltar 120 gamla och 
55 nya TEHO-gårdar. ELY-centralen i Egentliga Finland, 
MTK-Egentliga Finland och MTK-Satakunta ansvarar för 
realiseringen av projektet.

www.ymparisto.fi/tehoplus

Paret Vapola i arbete på jordbruksmässan OKrA 2012.
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bassänger utnyttjas i Finland ännu endast i liten utsträckning 
för att rena avrinnande vatten från de största s.k. punktkäl-
lorna. Användningen håller emellertid på att öka. 

Vapola gård korades till vinnare av WWF:s tävling Itämeren 
ympäristöystävällisin viljelijä (Östersjöns miljövänligaste jord-
brukare) år 2009. 
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projektet Aktiva  
våtmarker anlände  
till Pemarån 
”Min dröm vore att det avrinnande vattnet en dag 
skulle stanna på vårt omfattande avrinningsområde, 
i det övre loppet av bäckarna och dikena, i flera små 
våtmarker och sänkor, precis så som före den omfat-
tande utdikningen av marken. Dikena skulle slingra  
sig på ett naturligt sätt och orsaka mycket lite erosion. 
En näringmässig återvinningscykel skulle dessutom 
kunna åstadkommas på gården och i större skala 
inom hela vattendraget. Jag tror att allt det här är  
möjligt. Och jag hoppas att allt fler skulle instämma.” 
Päivi Joki-Heiskala, verksamhetschef för Pemaråns förening 

Huruvida Active Wetlands-projektets s.k aktiva metoder kan 
användas och fungerar testades på Pemaråns pilotområde år 
2012. I Somero utfördes tre pilotobjekt, där man testade om 
löslig fosfor som uppkommer vid jordbruk kan sedimenteras 
och fångas upp innan fosforn hinner rinna ut i Pemarån och 
övergöda vattendragen. Vid sedimenteringen av näringsäm-
nen användes den s.k. Ferix-metoden, där löslig fosfor sedi-
menteras med hjälp av järnsulfat.

En jordbrukare som har aktivt provat använda metoderna är 
Totti nuoritalo. 

”Jag beslöt att delta i projektet, eftersom jag anser att forsk-
ning och utveckling av innovativa metoder är viktigt”, säger 
Totti Nuoritalo. 

Enligt undersökningen strömmar normalt 28 kilo löslig fosfor 
med dikesvatten om året genom Nuoritalos pilotområde. Efter 
användning av kemikalier rann 11,7 kilo löslig fosfor ut, vilket 
betyder att kemikalierna fångade upp 42 procent av den lös-
liga fosforn under experimentet. 

Vid Pemarån undersöktes det också genom intervjuer hur 
jordbrukarna förhåller sig till användningen av kemikalier. In-
tervjuerna förverkligades av Pemaråns förening. Vid Pemarån 
tyckte jordbrukarna inte att skötseln av doseringsutrustningen 
för kemikalierna var för besvärlig. Det var emellertid svårt att 
hitta pilotobjekt som var lämpliga med tanke på förhållandena. 

YTTErLIgArE  
InFOrmATIOn (PÅ FInSKA): 

www.paimionjoki.fi/yhdistys

www.wwf.fi/ 
activewetlands

Mer om projektet Active 
Wetlands på sidan 26

Byggarbetet räckte omkring fyra timmar.

med en V-formad damm sänks vattenströmmen och  
mängden kemikalier regleras.

Ur järnsulfatlådan går också en 
socka som innehåller kemikalier.
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projektet  
Active Wetlands 
I projektet Active Wetlands (aktiva våtmarker) 
(2009–2013) undersöktes användningen av 
järnsulfat för rening av avrinningsvatten från 
jordbruket. Kemikalien, som är bekant från 
avloppsreningsverk, binder löslig fosfor. För 
realiseringen ansvarade MTT, Åbo yrkeshög-
skola, SYKE, WWF Finland och Tarto univer-
sitet samt WWF:s estländska systerorganisa-
tion ELF. 

I forskningsprojektets slutrapport (2013) 
konstaterade man att kemikalien band i ge-
nomsnitt 60 procent av den lösliga fosforn i 
dikesvattnen på forskningsområdena. Kemi-
kalierna fungerade desto bättre, ju mer löslig 
fosfor fanns i vattnet. Man måste emellertid 
använda mycket kemikalier särskilt då mäng-
den strömmande vatten var stor. Till exempel 
på forskningsområdet i Nuutajärvi blev priset 
för ett avlägsnat fosforkilo i genomsnitt 180 
euro. Summan varierade från 45 euro till 450 
euro på olika ställen. 

Våtmarker skulle enligt uppskattningar i un-
dersökningen kunna effektivera kemikalier-
nas användbarhet: en våtmark som ligger 
i övre ändan av doseringsutrustningen för 
järnsulfat skulle jämna ut vattenflödet och i 
nedre delen fånga upp järnsulfatfällningen. 

Vissa kemikalier är förknippade med säker-
hetsfrågor, vilka man bör utreda innan man 
kan rekommendera att kemikalierna används 
i större omfattning. Mer forskning behövs.

YTTErLIgArE InFOrmATIOn  
(PÅ EngELSKA): 

www.wwf.fi/activewetlands
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Broschyren har genomförts som en del av projektet active 
Wetlands, som finansieras med europeiska unionens 
interreg-medel. För realiseringen av projektet ansvarar 
Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi 
(Mtt), åbo yrkeshögskola, Finlands miljöcentral (sYke), 
WWF Finland, estlands jordbruksuniversitet och WWF:s 
estländska systerorganisations elF.


