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Ingås vattendrag i 
siffror

- Största delen av Ingås ytareal är hav
- 2 % av ytan inlandsvatten
- Över 30 tjärnar eller sjöar
- Åar och bäckar
- grundvattenområde, alltså många källor



Grundvattnen
i Ingå

- Det kemiska tillståndet
gott

- Grundvattenområdet i 
nordvästra delen av 
kommunen det enda
riskområdet

- källor (gölkällor, bäckkällor
och sipperytor) lokala
områden med naturlig
mångfald samt
artsammansättning typisk
för källor



Ingås vattendragskontroller

 Kommunerna har lagstadgad skyldighet att övervaka miljöns
tillstånd

 Ingås egna uppföljning av miljöns tillstånd: Ingå å, Fagervik, 
Kyrkfjärden samt 3-4 sjöar/tjärnar (2019: Bölsträsket, 
Kockelträsket, Stortjärnen och Verviken)

 Nylands NTM-central övervakar: Bruksträsket, Högbensjön, 
Källträsket, Linkullasjön ja Marsjön samt 7 platser med
rinnande vatten

 Några egenkontroller (avloppsvattensreningsverk, 
deponier, Fagerviks kraftverk, grustag)



Vattendragskontroller i Ingå



Information om vattnens
tillstånd på nätet

• Resultat hittas lätt via 
LUVY:s nätsida: 
vesientila.fi

• Information om 
vattendragen i västra
Nyland i lättfattlig
form

• Resultat från 31 
sjöar/tjärnar och
havsområden i Ingå, 
på finska och svenska

• Portalen förnyas
under hösten 2019



Information om Ingås
vattendrag

- Omfattande
sjöundersökning 2013-
2014

- Näringshalterna i de 
rinnande vattnen 2016-
2017

- Tillståndet i Kyrkfjärden
2016-2017 (belastning, 
växtlighet, fisk, 
bottenlevande djur)

- Särskilda utredningar
från vissa sjöar



Naturskyddsområden i Ingå

• Några små på land

• Fler och större i skärgården



• Värdefulla naturtyper:

• Naturligt näringsrika sjöar är en värdefull naturtyp som fastställts i 
Nyland (många sjöar av den här typen kräver begränsning av 
belastningen och långsiktiga restaureringsåtgärder)

• Värdefulla naturtyper i havsområdet bl.a. sandstränder och
blåstångssamhällen

• Många naturtyper med små vattendrag (t.ex. Näringsrika tjärnar, 
bäckar i lerjordar och alla sorters källor) har klassificerats som akut 
hotade

Värdefulla vattennaturtyper i Ingå?
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Det finns mycket information från
havsområdet



 Miljöförvaltningen bedömde det ekologiska tillståndet i Finlands
ytvatten på sensommaren 2019 (tidigare 2008 och 2013)

 Mål: alla ytvatten i gott/högt ekologiskt tillstånd år 2027 

 Tillståndet jämförs med de förhållanden, då människans aktivitet inte
har haft någon märkbar effekt på floran och faunan

Bild: Arto Muttilainen



Det ekologiska tillståndet hos yt-
vattnen i Ingå år2013
Sjöar
Marsjön (grund humusfattig sjö)
Bruksträsket (liten humussjö)
Källträsket (liten/medelstor humusfattig sjö) 
Linkullasjön (näringsrik sjö)
Högbensjön (näringsrik sjö)

Åar
Ingarskilaån (medelstort vattendrag i lerjord)
Ingå å (litet vattendrag i lerjord), år 2019

Havsområdet
(Västra delen av inre skärgården i dåligt
tillstånd och i övrigt i otillfredsställande
tilstånd), år 2019 hela skärgårdsområdet i  
otillfredsställande tillstånd!



Utförda restaureringar

• Högbensjön
intensivnotning, mjärdar

• Linkullasjön
höstnotning

• Bruksträsket
vårdfiske

• Källträsket
kemikaliebehandling, intensivfiske, 
slåtter av vattenväxter

• Ålkila träsk
Slåtter av vattenväxter

• virtavedet
Restaureringar av rinnande vatten
och bäckar



Kartförfrågan

• 38 har svarat med 149 kartsvar
• Drygt hälften av dem som svarat är män
• Största delen av dem som svarat är 41-65 år gamla
• Av dem som svarat är 60 % fast bosatta
• Medborgarobservationer var det mest omtyckta sättet att delta i konkret

vattenskyddsarbete



Det viktigaste med strand- och
vattennaturområdena i Ingå

rent

simning

välskött



Rekreationsområden



Problemområden



Tack!


