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Dessutom utvecklas en kustvision för västra Nylands kustvatten, som är en 
gemensam, målmedvetet utarbetad vägkarta för restaureringsarbetet. Projektets 
mål är att få igång en avrinningsområdesbaserad restaurering av övergödda 
havsvikar och kustvatten till ett gott ekologiskt tillstånd.

I det här arbetet har vattenkvaliteten, floran och faunan granskats i 
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kommer ut i viken med hjälp av VEMALA-modellen och olika framtidsscenarier 
studerats. Förutom detta, har Dragsviksfjärdens avrinningsområde beskrivits och 
analyserats med hjälp av GIS. I planen har också olika restaureringsalternativ, 
deras effekter och kostnader övervägts på ett mångsidigt sätt. 

Dragsviksfjärden i Raseborg är en vidsträckt grund havsvik med begränsat vattenut-
byte. Längst in hittas Totalfladan, vilken klassificerats som ett fågelskyddsområde 
av nationell betydelse och som också är en del av Persöfladan-Totalfladans naturs-
kyddsområde. Båttrafiken i Dragsviksfjärden är livlig och en hel del muddringar 
och slåtter har gjorts vid stränderna och de huvudsakliga båtlederna. En stor del 
av belastningen till viken rinner ut i Storängsbäcken från nordost. Största delen av 
det undersökta områdets odlingsmark ligger på gammal sjöbotten inom bäckens 
avrinningsområde.

De olika vattenkvalitetsparametrarna i Dragsviksfjärden uppvisar antingen 
otillfredsställande eller dåligt ekologiskt tillstånd. Syrebrist har ändå inte noterats 
i viken, vilket betyder att den inre belastningen troligen inte är betydande. 
Vattenvegetationen i viken har ökat markant under åren och påverkar kraftigt 
rekreationsanvändningen av viken.

Det lönar sig att fokusera restaureringsarbetet i Dragsviksfjärden till 
avrinningsområdet, så att den yttre belastningen kan minskas. Möjliga restaure-
ringsmetoder i området är markförbättringsmedel, tvåstegsfåro och våtmarker 
samt konstruktioner för att stanna upp och rena dagvattenflöden. Spridning av 
information och rådgivning till bosatta och verksamma i området är också viktigt.
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restaurering, havsvård
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Tiivistelmä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) aloitti vuonna 2021 yhteistyössä 
Raaseporin, Inkoon, Siuntion ja Kirkkonummen kanssa Länsi-Uudenmaan rannik-
kovesivisio 2021 -hankkeen. Hankkeen tavoitteena on laatia neljälle pilottialueille 
kunnostustarkastelut. Lisäksi Länsi-Uudenmaan rannikkovesille laaditaan rannik-
kovesivisio, joka on yhteinen, määrätietoisen kunnostustyön tiekartta. Hankkeen 
tavoitteena on käynnistää valuma-aluelähtöinen rehevöityneiden merenlahtien ja 
rannikkovesien kunnostus kohti ekologisesti hyvää tilaa.

Tässä työssä on tarkasteltu Raaseporin Dragsviksfjärdenin veden laatua ja kala- 
ja muita eliöstötuloksia sekä mallinnettu lahteen tulevan ulkoisen kuormituksen 
määrää ja tulevaisuuden skenaarioita VEMALA-mallilla. Lisäksi Dragsviksfjärdenin 
valuma-aluetta on kuvattu ja analysoitu paikkatietomenetelmillä. Suunnitelmassa 
on tarkasteltu eri kunnostusvaihtoehtoja ja niiden kustannuksia ja vaikutuksia 
monipuolisesti.

Raaseporin Dragsviksfjärden on laaja matala merenlahti, jolla vedenvaihtuvuus 
on rajoitettu. Sisimpänä lahdessa löytyy Totalfladan, joka on luokiteltu kansalli-
sesti tärkeäksi lintusuojelualueeksi ja joka on myös osa Persöfladan-Totalfladan-
luonnonsuojelualuetta. Veneliikenne on Dragsviksfjärdenissä vilkasta, ja rannoilla 
sekä veneväylillä on tehty paljon ruoppauksia ja niittoja. Iso osa lahden kuormi-
tuksesta tulee Storängsbäckenin puroa pitkin koillisesta. Suurin osa valuma-alueen 
viljelysmaasta sijaitsee vanhalla merenpohjalla puron valuma-alueella.

Veden laatu on Dragsviksfjärdenillä ilmentänyt eri muuttujien suhteen joko 
välttävää tai huonoa ekologista tilaa. Lahdella ei ole kuitenkaan havaittu hapen 
vähyyttä, joten sisäinen kuormitus ei todennäköisesti ole alueella merkittävää. 
Lahden vesikasvillisuus on runsastunut merkittävästi vuosien mittaan ja vaikuttaa 
huomattavasti lahden virkistyskäyttöön.

Dragsviksfjärdenin kunnostustöissä kannattaa keskittyä valuma-alueelle, jotta 
ulkoinen ravinnekuormitus vähentyisi. Mahdollisia kunnostustoimenpiteitä 
alueella olisivat maanparannusaineet, kaksitasouomat ja kosteikot sekä rakenteet 
hulevesien viivytykseen ja puhdistukseen. Neuvontaa ympäristöystävällisistä 
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1 Inledning
Västra Nyland är känt för sitt fina, unika kustvattenområde. Inom området finns dessutom fina inlandsvatten och 
en riklig, ren grundvattenreservoar. På området ligger Nylands största sjöar, Lojo sjö och Hiidenvesi, samt den 
fjordliknande Pojoviken. 

Västra Nylands kustvattenformationer är alla i otillfredsställande eller måttligt ekologiskt tillstånd, så ett målmed-
vetet arbete krävs för att förbättra tillståndet i vattnen. För att möta den här utmaningen, påbörjade Västra 
Nylands vatten och miljö rf (LUVY) år 2021 projektet Nylands kustvattenvision i samarbete med Raseborg, 
Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt. Målet med projektet var att utarbeta restaureringsanalyser för fyra pilotområden 
(Dragsviksfjärden i Raseborg, Kyrkfjärden i Ingå, Pickalaviken i Sjundeå och Tavastfjärden i Kyrkslätt). Dessutom 
utarbetas en gemensam vägkarta för restaureringen, en  kustvattenvision, för västra Nylands kustvatten. Under 
projektets gång har också en kartförfrågan genomförts. Via den har områdets lokalbosättning, stugägare och 
övriga som strövar i naturen deltagit i kustvattnens restaureringsarbete genom att ge uppgifter om problem 
som påträffats. Målet med projektet är att sätta igång en avrinningsområdesbaserad restaurering av övergödda 
havsvikar och kustvatten så att de uppnår ett gott ekologiskt tillstånd. Det här arbetet görs i samarbete med 
kommunerna i området och med andra projektaktörer. 

Målet för det vatten- och havsvårdsarbete som koordineras av miljöförvaltningen är att uppnå ett gott tillstånd 
i vattnen och att förhindra att tillståndet försämras. För att förbättra tillståndet i projektets alla pilotområden, 
föreslås i åtgärdsprogrammet för vattenvården i Nyland (Mäntykoski et al. 2021) att restaureringsplaner görs och 
restaureringar genomförs. Det här arbetet påbörjas med restaureringsplanerna. 

Havsvikarna påverkas av ett starkt rekreationstryck och möjligheterna till fiske är viktiga i området. Förutom 
ekologiska värden, finns ekonomiska intressen anknutna till havsvikarnas tillstånd. Restaurering av havsvikarna 
är i vilket fall som helst ekonomiskt lönsamt. Man har räknat ut att den totala nyttan av att förbättra tillståndet i 
Östersjön är upp till 432 miljoner euro årligen (Korpinen et al. 2018). Uppskattningen baserar sig på en enkätund-
ersökning från år 2017. Enligt enkätundersökningen, upplevdes skräp i havet och på kusterna, grumligt havsvatten 
samt stora förekomster av alger, vattenväxter och cyanobakterier som mest störande. 

Det här arbetet fokuserar på Dragsviksfjärden och dess avrinningsområde. I genomgången behandlas resultat 
gällande vattenkvalitet, plankton och bottenlevande djur samt information om fiskbeståndet i området. I planen 
har dessutom använts material från VELMU-karttjänsten och Havsmanualen, som innehåller information om 
mångfalden i den finländska havsnaturen. Olika restaureringsalternativ har granskats på ett mångsidigt sätt och 
de restaureringsåtgärder som bäst lämpar sig för området lyfts fram för vidare diskussion och genomförande.

2 Beskrivning av Dragsviksfjärden och dess 
avrinningsområde

Dragsviksfjärden är en ca 450 ha stor havsvik i Raseborg, belägen mellan två landtungor i södra Finland (Figur 1), 
som längst in övergår i ett fladaområde, Totalfladan. Fjärden rinner i sydväst ut via Båssafjärden ut i Pojoviken 
och vidare ut i Finska viken. Fjärden omges i nordväst av Ekenäs centrum, med ytterligare ett tätortsområde i 
norr. I nordost-ost breder ett jordbruksområde ut sig och området söder om Dragsviksfjärden kännetecknas 
av ett bergsområde. I sydväst hittas Eke Golfs golfbana. I området finns två officiella simstränder, Knipnäs och 
Langansböle simstränder, som upprätthålls av staden.
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Figur 1. Markanvändningen inom Dragsviksfjärdens avrinningsområde. 

2 .1 Vattenområdet
Vattnet i Dragsviksfjärden är i sin helhet mycket grunt (Figur 2) och området klassificeras som en vidsträckt 
grund havsvik (1160), enligt de livsmiljöer som tas upp i EU:s naturdirektiv. Totalfladan i den innersta delen av 
Dragsviksfjärden klassificeras som en lagun (1150). Grunda havsvikar är områden som har ett djup på högst 
4 meter och som till största delen är omgivna av fastland. De är därmed i allmänhet skyddade, varma miljöer 
för både flora och fauna. De grunda vattnen gör det möjligt för solljus att tränga ned till botten inom ett större 
område än i kustvatten med branta bottnar, vilket möjliggör ett större växtbälte. De näringsämnen som transpor-
teras från land, fångas till stor del upp av strand- eller vattenväxtligheten. Laguner är skyddade, ofta frodiga 
havsvikar, som har en mångformad flora och gyttjiga bottnar rika på ryggradslösa djur. De avgränsas helt eller 
delvis från havet med en tröskel. Flador hör till kustlagunerna och skyddas också i vattenlagen. Naturtypernas 
bevarandestatus i Finland är otillräcklig, det vill säga att de riskerar att försvinna och åtgärder krävs för att 
återföra området till ett bättre tillstånd. En stor del av de finländska kusternas hotade vattenväxter växer i grunt 
vatten, vilket tillsammans med de grunda vikarnas mångfald gör det viktigt att bevara sådana livsmiljöer i så 
gott skick som möjligt. (SYKE, 2020; EEA, 2019). Vattenväxtligheten i Dragsviksfjärden och Totalfladan behandlas 
närmare i kapitel 6 och djurlivet i kapitel 7.
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Figur 2. Djupförhållanden i Dragsviksfjärden.

2 .2 Avrinningsområdet
Tätortsområdet i norr befinner sig i huvudsak på Stora Salpausselkäåsens sandmark (Figur 3), medan jordbruk-
sområdena främst ligger på gammal havsbotten med gyttjelera. Dragsviksfjärden ligger därmed mellan två 
höjder (sandås och berg) och mynnar ut i ett plattare landskap, varifrån en stor del av avrinningen hämtas in via 
Storängsbäcken. Dragsviksfjärden får därmed vatten från ett ca 32 km2 stort landområde, varav ca hälften består 
av skog och en fjärdedel jordbruksmark.

Graden av vattengenomsläpplighet räknades ut för avrinningsområdet genom att ge en avrinningskoefficient 
för varje typ av markanvändning och multiplicera den med ytan av den markanvändningstypen. Det här gjordes 
utgående från informationen i terrängdatabasen. Ogenomsläppligheten för vatten i avrinningsområdet (total 
impervious area, TIA) är 15 %. Värdet höjs genom att det finns en hel del byggnader i området samt en stor del 
bergsområden i söder. Berg i dagen uppehåller inte nödvändigtvis alls vatten, även om de är i naturtillstånd. 
Byggnader uppehåller inte vatten, då vattnet snabbt rinner genom dagvattenrör och -fåror från tak och asfalte-
rade gårdar ut i bäckar. Dragsviksfjärdens TIA-% är ändå inte särskilt hög, i och med att det fortfarande finns en 
hel del skog, åker och kärrmark inom avrinningsområdet som lagrar vatten väl. Det skulle ändå vara av betydelse 
att dagvattnet skulle stannas upp (och renas) i de mer tätt bebyggda områdena. Kraftig tillströmning av dagvatten 
eroderar fåror, inverkar på vattenkvaliteten i bäckar och kan lokalt förorsaka kraftiga variationer i vattenström-
ning och -nivå.
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Figur 3. Förekommande jordarter i Dragsviksfjärdens avrinningsområde. 
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2 .2 .1 Markanvändning

Figur 4. Markanvändningen i Dragsviksfjärdens avrinningsområde i slutet av 1960-talet och 2020. Markanvändningen 
1967–1968 digiterad från gamla grundkartor. 



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 9/2022

12 .

Förändringarna i markanvändningen har undersökts mellan åren 1967, utgående från gamla grundkartor, och 
2020, utgående från Lantmäteriverkets terrängdatabas (Figur 4). Grundkartor från 1967 fanns inte att tillgå för 
hela området, utan ett smalt område i sydvästra delen av avrinningsområdet ritades utgående från en grundkarta 
från 1968. Vid analysen jämfördes sådan markanvändning som lätt kunde digiteras från de gamla kartorna. 
Det här betyder att till exempel vägar, som inte har en exakt bestämd bredd i terrängdatabasen och en mycket 
osäker bredd i de gamla kartorna inte digiterats. Berg i dagen är också rätt inexakt utmärkta och andra ytbelagda 
områden än byggnader oklara. 

Under den undersökta perioden har antalet byggnader mer än fördubblats (från 740 till 1630), med de största 
nybyggda områdena längs Karisvägen på Stora Salpausselkäåsen. Dessutom har kärrområdena minskat från 212 
ha till 126 ha och lantbruksområdena från ca 1030 ha till 800 ha. Sandåsen har alltid lockat till marktäkt och 
många små täkter (25 st på sammanlagt ca 8 ha) har blivit några stora (4 st på sammanlagt ca 13 ha). Under den 
här perioden har också 112 ha naturskyddsområden grundats (se kapitel 2.3) och Eke Golfs golfbana anlagts 
(Figur 1). 

2 .2 .2 Vegetation på avrinningsområdet
Vegetationen på avrinningsområdet varierar. Vissa värdefulla naturtyper har avgränsats som naturs-
kyddsområden (kapitel 2.3). I övrigt finns de potentiellt mest värdefulla naturområdena i östra-nordöstra delen 
av avrinningsområdet. Det här området har undersökts vid en naturinventering av Horsbäck-Kärrby-området 
år 2014 (Ahola & Hjelt, 2015). Största delen av skogsområdet består av ekonomiskog, men vid stranden finns 
mångsidig blandskog och frodiga klibbalsdominerade lundar i smala remsor (Röda streckade områden vid kusten i 
Bilaga 1). Dessa är värdefulla som randbiotop till det nationellt betydelsefulla fågelvattnet i Totalfladan (se kapitel 
7.3, blå streckade områden i Bilaga 1). I övrigt kunde en del värdefulla bergsområden avgränsas samt områden 
som är värdefulla för att upprätthålla artdiversiteten (Övriga områden streckade i rött eller grönt i Bilaga 1). De 
senare består till stor del av områden som naturen börjat ta tillbaka efter att människans verksamhet, såsom 
marktäkt och dikning, upphört i området. De gamla kulturbiotoperna i området är genomgående igenväxta eller 
förändrade på annat sätt. 

2 .2 .3 Översvämningsrisk
Uppgifter om översvämningsrisken i närheten av större vattenområden kan fås från Finlands miljöcentrals 
data över översvämningszoner. I Figur 5 visas översvämningszonerna i Dragsviksfjärden för översvämningar 
som kommer en gång på tio år. Dragsviksfjärdens vattenområde har krympt under de senaste femtio åren, 
då Gropholmen blivit en del av fastlandet och Totalfladans innersta delar grundats upp och vuxit igen. De här 
områdena är ändå fortfarande grunda och känsliga för översvämningar, i synnerhet fladaområdet. Övriga 
översvämningsutsatta områden är Flyets alkärr och Storängsbäckens fåra. Den här typen av information kan 
användas vid stadsplaneringen och planeringen av avrinningsområden. Med den går det att reda ut områden där 
exempelvis intensivodling av åkrar troligtvis är att undvika ur vattenskyddets synvinkel.
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Figur 5. Områden som är i riskzonen för översvämningar som kan komma en gång på tio år.

2 .3 Naturskyddsområden

2 .3 .1 Flyets klibbalskärr
Flyets klibbalskärr (YSA012860) är ett privat naturskyddsområde som grundades 1989. Området ligger i 
Dragsviksfjärdens avrinningsområdes nordvästra del. Dess areal är 6,3 ha, främst bestående av ett klibbalskärr 
som i väster övergår i lundmark. Avsikten med fredningen var att bevara alkärret i naturtillstånd. Det är förbjudet 
att utöva någon verksamhet som kan förändra landskapsbilden eller påverka områdets växt- eller djurliv negativt. 
Tillåtet är att inrätta en naturstig enligt godkänd plan. Området norr om den ursprungliga utsträckningen 
(LTA010414) skyddades 2002. Klibbalskärret är en skyddad naturtyp enligt naturvårdslagen (1096/1996) 29 §. 

2 .3 .2 Eklidens ekskog
Eklidens ekskog (LTA205597) är ett privat naturskyddsområde som grundades 2006. Områdets areal är ca 1 ha 
och ligger i Dragsviksfjärdens avrinningsområdes sydvästra del. Eklidens ekskog är ett skyddsområde för en 
naturtyp (LTA) enligt naturvårdslagen (1096/1996) 29 §.

2 .3 .3 Ekåsa lund
Ekåsa lunds naturskyddsområde (YSA013081) grundades 1991 som en för en del av en skogbeklädd kulle omgiven 
av åkrar. Skogsområdet i fråga är lundartat och består av ek och lind med hassel i buskskiktet. Områdets areal 
är ca 3,5 ha, varav ett hörn faller inom östra delen av Dragsviksfjärdens avrinningsområde. Det är förbjudet att 
utöva någon verksamhet som kan förändra landskapsbilden eller påverka områdets växt- eller djurliv negativt. 
Tillåtet är sådana åtgärder som görs för skötseln av området i enlighet med en uppgjord plan för att bevara 
lundvegetationen samt att plocka bär och svamp. Vissa undantag till bestämmelserna kan göras med lov av 
myndigheterna om det är motiverat.
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2 .3 .4 Persöfladan-Totalfladan
Persöfladan-Totalfladan (YSA203596) är ett privat naturskyddsområde som grundades 2007. Områdets totala 
areal är ca 217 ha, varav 103 ha faller inom Dragsviksfjärdens avrinningsområde (Totalfladan). Totalfladan 
är en grund, igenvuxen flada, som domineras av ett vidsträckt vassbestånd och är kantad av strandängar. I 
området häckar ett rikt fågelliv och området är också rastplats för flera flyttande fågelarter och ingår därför 
i det nationella skyddsprogrammet för fågelvatten (LVO010032). Enligt villkoren är det tillåtet att upprätthålla 
existerande diken för att upprätthålla vattenförhållandena i området, samt att upprätthålla existerande bryggor 
och farleder, men muddermassorna måste deponeras utanför området. Också tillåtna är bete, vård av strand-
skog, jakt och fiske samt sådana åtgärder i området som godkänts av en närings-, trafik- och miljöcentral för att 
upprätthålla skyddsvärdena, eller som inte påverkar dessa. Annan byggnation eller åtgärder som skadar naturen 
i området är förbjudna.

3 Problem och resultat av kartförfrågan
Dragsviksfjärden är utsatt för en kraftig mänsklig påverkan (Figur 6). Småbåtstrafiken är riklig och åtgärder 
som stöder den (bygge av bryggor, muddring eller slåtter) är vanliga. Effekterna av landhöjningen märks lätt 
då viken genomgående är grund. Det har konstaterats att vattenväxtligheten åtminstone på vissa ställen är 
mycket riklig, men några problem med massförekomster av blågrönalgblomningar är inte kända (Thilman, 2019). 
Vattenutväxlingen är begränsad under Baggö bro i Dragsviksfjärdens utlopp.

En förfrågan om vilka problem som upplevdes förekomma i vattenområdet gjordes år 2019, där lokala medbor-
gare fick märka ut problemområden på en digital karta och kort beskriva sina observationer. Förfrågan 
upprepades hösten 2021- våren 2022. De problem som rapporterades i Dragsviksfjärden år 2019 var igenslammat 
botten på flera ställen i viken, allt mer elodeider (submersa långskottsväxter) och föroreningar av algslem i 
Gropfjärden, mycket lergrumligt vatten och dålig vattenkvalitet i synnerhet på våren i Lövsundsområdet, igenväx-
ning, också av båtleder, vid Lillholmen samt nedskräpning mot utloppet av Dragsviksfjärden vid Baggövägsbron. 

Enligt resultaten från den förnyade förfrågan, kvarstår problemen från 2019.
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Figur 6. Mänsklig påverkan vid kusten enligt VELMU-data år 2021.

4 Restaureringshistoria 
Den kraftiga igenväxningen har lett till att en hel del muddringar och slåtter har genom åren utförts i 
Dragsviksfjärdens vattenområde för att underlätta båttrafiken (Figur 6), även om miljöbyrån försökt hålla 
muddringarna små. Flera av dessa har varit i Gropfjärden nära Totalfladans skyddsområde. Övergödningen har 
minskat då avloppsvatten inte längre leds ut i viken.

I övrigt har ett öringsprojekt genomförts i en bäck vid Langansböle, där bäcken restaurerades för öring och år 
2015 anlades en våtmark i Broby på gränsen till Totalfladans naturskyddsområde. Resultaten av de här åtgärderna 
borde följas upp.

Inga restaureringar har registrerats i Skogscentralens databas för naturskyddsområdena.

5 Vattnets tillstånd i Dragsviksfjärden 
De första vattenproven har tagits från Dragsviksfjärden-Totalfladans område redan år 1964. Under de senaste 
åren har främst en observationspunkt varit i användning (Dragsviksfjärden 87), vilken har varit en del av 
Pojovikens obligatoriska kontroll. Inom ramen för kustvattenprojektet hämtades under år 2021 vattenprover från 
Dragsviksjärden och Totalfladan (Figur 7 och 8) samt från flera fåror som rinner ut i fjärden (Figur 9). Dessutom 
kompletterades urvalet av analyser för Stadsfjärden Vitsten 210, en observationspunkt för den obligatoriska 
kontrollen, inom ramen för provtagningen inom det här projektet med hygien- och SRP-analyser. 
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Figur 7. Observationspunkter i Dragsviksfjärden och dess närhet. De platser som markerats som projektets punkter har 
besökts inom ramen för projektet, de andra har besökts inom andra sammanhang. 

Figur 8. Provtagning i Totalfladans mynning. (LUVY / Johan Lindholm)
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Figur 9. Observationspunkter i utloppsdiken och liknande fåror som rinner ut i Dragsviksfjärden, var observationer har gjorts 
inom ramen för projektet. 

5 .1 Salinitet
Saliniteten, eller salthalten, har i medeltal sjunkit i Finska vikens vatten, vilket lett till att bland annat skiktningen 
och förekomsten av havslevande arter påverkats. Saliniteten i Östersjön är beroende av de saltpulser som 
kommer in via de danska sunden. Oceanvatten från Nordsjön kan här strömma in över trösklarna i sunden till 
Östersjön med hjälp av lämpliga vindar. Salint havsvatten pressas ned till botten av Östersjöbassängen och 
blandas långsamt med ytvattnet. Då klimatförändringen framskridit, har saltpulserna kommit allt glesare och 
avrinningen från landområdena har ökat. Detta har förstärkt skiktningen, då ytvattnet är sötare än tidigare. I 
kustnära områden minskar också saliniteten hos det bottennära vattnet exempelvis till följd av uppvällningar, då 
vattenmassorna blandas om.

I Dragsviksfjärden har saliniteten undersökts på 1 m djup och inga noterbara förändringar har skett under åren 
(Figur 10). Vattnets salinitet har varierat kraftigt från ett år till ett annat beroende på strömmarna. Vatten med 
högre salthalt rinner in från havet och sött vatten kommer från land. Endast några mätresultat finns tillgängliga 
från Totalfladan. Vattnets salinitet har där varit något mindre än vid observationspunkten Dragsviksfjärden 87.  
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Figur 10. Saliniteten i ytvattnet i Dragsviksfjärden-Totalfladans -området 1979–2021.

5 .2 Syreförhållanden
Dragsviksfjärden är grund (till exempel vid observationspunkten Dragsviksfjärden 87 är djupet endast 2,7 m), så 
det finns endast enstaka mätresultat av syrehalten i underskiktet. Vid bron når djupet 4,2 m, och härifrån finns 
också mätresultat från upp till 4 meters djup. Största delen av mätresultaten är från 1 meters djup (Figur 11). 
Syrebrist har inte just påträffats i ytvattnet, förutom i vissa vintertida värden, då syrehalten varit under 2 mg/l 
också i ytvattnet.
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Figur 11. Syrehalten i Dragsviksfjärdens ytvatten under åren 1964–2021. Det finns också några resultat av syrehalten i 
djupare vatten från åren 1964–1977.
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5 .3 Totala näringshalter
Totalfosforhalten i Dragsviksfjärdens ytvatten sommartid har fram till de senaste åren legat vid ca 60 µg/l (Figur 
12). De här värdena indikerar ett dåligt ekologiskt tillstånd. Området skiljer sig från de övriga pilotområdena inom 
projektet genom sin grundhet och slutenhet, vilket troligen även inverkat på näringshalterna. Under de senaste 
åren har totalfosforhalterna varit klart mindre än tidigare. Medelvärdet på halterna under somrarna 2020–2021 
har legat på 38 µg/l vid observationspunkten Dragsviksfjärden 87 och under sommaren 2021 på 26,5 µg/l i 
Totalfladan. De här värdena indikerar en vattenkvalitet som är otillfredsställande respektive måttlig. Totalfladan 
är grund och vassbevuxen, vilket möjligen minskar exempelvis den resuspension från botten som orsakas av vind 
och båttrafik. Under de senaste åren har, enligt invånarna, särskilt mycket axslinga vuxit i Dragsviksfjärden, vilket 
kan ha förbättrat vattenkvaliteten. 
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Figur 12. Totalfosforhalten i Dragsviksfjärdens ytvatten sommartid (1.7.–7.9.) under åren 1972–2021. I figuren finns resultaten 
från alla observationspunkter med, utom Totalfladans område. De brutna linjerna beskriver klassgränserna för god, måttlig, 
otillfredsställande och dålig i sydvästra inre skärgården (Aroviita et al. 2019). I tabellen finns olika årtiondens haltmedel-
värden uträknade.

Halterna av fosfatfosfor har analyserats från år 1993 från vattenprov vid observationspunkt Dragviksfjärden 87. 
Halterna har varit små under sommartiden, under 10 µg/l. Under vintrarna har halterna varit ca 10–20 µg/l till 
följd av nedbrytningen av organiskt material och möjligen också till följd av inre belastning. Den 3 november 
2008, mättes halten filtrerat fosfatfosfor (SRP), vilket är en typ som är direkt tillgänglig som näring åt alger, från 
flera punkter i Dragsviksfjärden. Halterna låg då under bestämningsgränsen i varje provtagningspunkt. År 2021 
mättes SRP-halterna på nytt och låg vid 8 µg/l på vintern i Totalfladan samt under bestämningsgränsen (2 µg/l) 
på sommaren i både  Totalfladan och Dragsviksfjärden. I början av september 2021 togs sedimentprov med en 
sedimentrörsprovtagare från observationspunkterna i Dragsviksfjärden och Totalfladan (Figur 13). Vattenprov 
togs med en spruta av det vatten som låg ovanpå sedimentet och analyserades i fråga om SRP-halt. Halten  var 
i båda proven  mindre än 2 µg/l, så sedimentet var syresatt både vid observationspunkterna i Dragsviksfjärden 
och i Totalfladan, och ingen inre belastning framkom. Sedimentprovens utseende bestyrkte den här iakttagelsen.

Under sommaren 2021 analyserades också SRP-halten i yt- och underskiktsvattnet i Stadsfjärden (observa-
tionspunktens djup 6 m). Halterna var små hela året (huvudsakligen under 10 µg/l). Under vintern var halten vid 
ytvattnet 11 µg/l och i underskiktsvattnet från 5 meters djup 27 µg/l. Under juli och augusti var underskiktsvatt-
nets halt 13 µg/l, det vill säga tämligen liten. Utgående från de här resultaten, verkar inte heller den inre belast-
ningen i det närbelägna havsområdet vara särskilt stor. 
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Figur 13. Sedimentprov från provplats Dragsviksfjärden 87 den 9 september 2021. Sedimentprovet är helt syresatt.
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Figur 14. Totalkvävehalten i Dragsviksfjärdens ytvatten sommartid (1.7.–7.9.) under åren 1976–2021. De brutna linjerna 
beskriver klassgränserna för god, måttlig, otillfredsställande och dålig i sydvästra inre skärgården (Aroviita et al. 2019). I 
tabellen finns olika årtiondens haltmedelvärden uträknade. 

Totalkvävehalten i Dragsviksfjärdens ytvatten var hög under 1970-talet och indikerade ett dåligt ekologiskt 
tillstånd (Figur 14). Det här kan bero på avloppsvatten som letts ut i området. Avloppsvattnet från Dragsviks 
garnision och Ekåsens sjukhus har tidigare letts ut i Dragsviksfjärden, men anslöts till vattenreningsverket i början 
av 1970-talet. Tidvis har dock läckage förekommit i avloppssystemet. Dessutom kan det renade avloppsvattnet 
från Skeppsholmens vattenreningsverk (påbörjade sin verksamhet år 1971)  i Ekenäs möjligtvis tidvis följa med 
havsvattnets rörelser till Dragsviksfjärden. Avloppsvattnets rörelser har uppenbarligen inte modellerats, men 
det är känt att vattnet strömmar åt olika håll i Dragsviksfjärden beroende på havsvattennivån och vindarna. 
Vattenreningsverkets kvävereningseffektivitet förbättrades under början av 1990-talet, vilket kan ha haft en 
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inverkan också på Dragsviksfjärden. De sommartida totalkvävehalterna var som lägst under 1980-talet, men har 
efter detta stigit en aning. Även om vattenkvaliteten har förbättrats en aning under de senaste åren, har totalkvä-
vehalten sommartid fortfarande indikerat ett dåligt ekologiskt tillstånd. År 2021 var den sommartida totalkväve-
halten i Totalfladan (i medeltal 650 µg/l) en aning större än i Dragsviksfjärden (590 µg/l).

Kvävenäringsämnets olika lösliga fraktioner har undersökts i Dragsviksfjärden från 1970-talets början (Tabell 1). 
Av det oorganiska kvävet var över 90 % ammoniumkväve under 1970-talet, från början av 1990-talet har dess 
andel varit endast 20 %. Till det här har troligtvis Skeppsholmens vattenreningsverk bidragit och i synnerhet 
minskningen av annan kvävebelastning via avloppsvatten i vattenområdet samt effektiveringen av kvävereningen 
i vattenreningsverket under början av 1990-talet. Halterna av ammoniumkväve har under 2000-talet varit hälften 
mindre jämfört med 1970- och 1980-talen. Nitratkvävehalterna har varit tämligen höga under hela mätningspe-
rioden, i synnerhet under vintern. Under åren 2010–2021 har summahalterna av nitrit- och nitratkväve varierat 
mellan 290 och 1900 µg/l, och sommartid har halterna i allmänhet legat under bestämningsgränsen.

Tabell 1. Medelhalterna av de lösliga kvävenäringsämnena (DIN) och av ammoniumkväve i Dragsviksfjärdens ytvatten under 
olika årtionden. Alla årets resultat har räknats in i medeltalen.

DIN Ammoniumkväve
1970‐talet 133 124

1980‐talet 85

1990‐talet 232 50

2000‐talet 193 38

2010‐talet 199 35

5 .4 Vattnets hygieniska kvalitet 
Den hygieniska kvaliteten hos vattnet har undersökts i Dragsviksfjärden sedan år 1964. Nivåerna av fekala entero-
kocker och värmetåliga koliforma bakterier var huvudsakligen rätt små 1964–1985, men tidvis var inverkan av 
avloppsvatten tydlig. Bakteriemängderna varierade mellan 0 och 274 st/100 ml. De största mängderna uppmättes 
från vinterprov, vilka indikerade en inverkan av avloppsvatten. Från den perioden finns dock endast 17 st resultat. 
År 2021 undersöktes mängderna Escherichia coli –bakterier från proven. Mängderna varierade mellan 0 och 
9 st/100 ml, med Totalfladans vintertida 100 st/100 ml borträknat. Det här kan tyda på att det funnits något 
funktionsproblem i avrinningsområdets avloppssystem under vintern.

I Stadsfjärden, utanför Dragsviksfjärden analyserades mängderna Escherichia coli två gånger under sommaren 
2021. Bakteriemängderna var 4 och 6 st/100 ml, det vill säga nivåerna var små.

5 .5 Vattnets a-klorofyllhalt
Vattnets a-klorofyllhalt, det vill säga algernas bladgröna pigment, har mätts i Dragsviksfjärden under åren 
1976–2021. Utgående från klorofyllhalterna var mängden alger i vattnet ansenliga under somrarna 2000–2016, 
men under de senaste åren har halterna varit mindre än förut (Figur 15). De uträknade medelvärdena för de 
olika årtiondena har indikerat dåligt ekologiskt tillstånd hos vattnet. Medelhalten för somrarna 2020–21 var 
17 µg/l, vilket indikerar ett otillfredsställande ekologiskt tillstånd. En förbättring kan alltså märkas i vattenkvali-
teten, förutom i vattnets näringshalter, också i en minskning av algmängderna. Sommaren 2021 var medelvärdet 
av a-klorofyllhalten i Totalfladan endast 4,4 µg/l. Det här berodde troligtvis på den rika vattenväxtligheten i 
området, vilken tävlar med växtplanktonalger om näringsämnen. Under vintern 2021 mättes a-klorofyllhalten 
också på vintern. Den var då 1,7 µg/l i Dragsviksfjärden och 0,8 µg/l i Totalfladan. Det här är mycket låga värden. 

I registret Leväkukinta, som upprätthålls av miljöförvaltningen, finns en observation från Dragsviksfjärden. Ett 
prov har tagits från Langansböle simstrand i juli 1997 och då noterades ingen blomning av så kallade blågrönalger, 
eller cyanobakterier. Provet hade i alla fall analyserats mikroskopiellt på dominerande arter. Dessa var de typiska 
cyanobakterierna för kustvatten, Aphanizomenon flos-aquae och Dolichospermum lemmermannii. 
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Figur 15. a-klorofyllhalten i Dragsviksfjärdens ytvatten sommartid (1.7.–7.9.) under åren 1976–2021. De brutna linjerna 
beskriver klassgränserna för god, måttlig, otillfredsställande och dålig i sydvästra inre skärgården (Aroviita et al. 2019). I 
tabellen finns olika årtiondens haltmedelvärden uträknade.

Miljöförvaltningen har sju analyserade växtplanktonprov från Dragsviksfjärden 87 i sitt växtplanktonregister. Av 
dessa har fyra tagits inom intervallet 1.7.–7.9. och resultaten från dem finns grupperade i Figur 16. Sommaren 
1976 var växtplanktonbiomassan verkligen stor, i medeltal 18 mg/l. Cyanobakterier förekom då särskilt rikligt. 
Av cyanobakterierna, dominerade den trådformade arten Limnothrix planctonica. Arten har inga celler speciali-
serade för kvävefixering och trivs i näringsrika vatten. En annan vanlig art är den stora grönalgen Carteria, som 
också trivs i näringsrika vatten. 

Sommaren 2015 var växtplanktonbiomassan i medeltal 4,1 mg/l. Cyanobakterierna förekom också då som 
största grupp, men mängden som helhetsbiomassa var betydligt mindre än sommaren 1976. Under årens lopp 
har det skett flera förändringar i sätten att räkna under mikroskop och i taxonomin, men troligtvis är resultaten 
huvudsakligen jämförbara. Under sommaren 2015 förekom följande cyanobakterier i de rikligaste mängderna: 
Pseudanabaena acicularis, Planktothrix agardhii ja Aphanizomenon gracile. De här är alla trådformade arter av 
cyanobakterier och förekommer huvudsakligen i näringsrika vatten. I augusti 2015 förekom förutom cyanobak-
terier dessutom rikligt med små, flagellerade Pyramimonas-grönalger.
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2015.
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5 .6 Turbiditet
Dragsviksfjärdens turbiditet, eller grumlighet, har varierat mycket från en sommar till en annan (Figur 17). Under 
de senaste åren har variationen varit mindre och vattnet har varit en aning klarare än förut. Jämfört med de 
andra pilotområdena är vattnet i Dragsviksfjärden rätt grumligt.

De första siktdjupsobservationerna har gjorts i området redan sommaren 1964 (Figur 18). Vattnet var som klarast 
på 1980-talet (medelvärde 1,5 m), men har i övrigt varit ca en meter. Under sommaren 2021 var siktdjupet 
i observationspinkt Dragsviksfjärden 87 i medeltal 1,0 m, men åtminstone 1,8 m i Totalfladan. Siktdjupet i 
Totalfladans observationspunkt var två gånger ända till botten under sommaren, så det var troligen större än 
det uträknade medelvärdet. Totalfladan har en riklig växtlighet, vilket troligen gör vattnet klarare. Utgående från 
siktdjupet har vattnet i Dragsviksfjärden varit i dåligt skick 2010–2021.
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Figur 17. Turbiditeten i observationspunkt Dragsviksfjärden 87 sommartid (1.7–7.9.) 1976–2021. 
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Figur 18. Det sommartida (1.7.–7.9.) siktdjupet i Dragsviksfjärden 1964–2021. Trenden har markerats med en bruten linje 
(lineär regression). I tabellen finns siktdjupets sommartida medelvärden under olika årtionden (m). 
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Under vintern är vattnet i kustområdet grumligt, ifall det regnar rikligt. I åarna flyter då grumligt vatten som är 
mycket rikt på fasta partiklar, vilket sprids i kustområdet. Det här noterades exempelvis i november 2020, då 
temperaturen inte ännu var på köldsidan (Figur 19). Mycket grumligt vatten rann med Svartån ut till Pojoviken. 
Dragsviksfjärden har på grund av sin grundhet och rikliga växtlighet inte kunnat analyseras med satellitdata.

Figur 19. Vattnets turbiditet i Pojoviken 23.11.2020. Dragsviksfjärden och Totalfladan är inringade i figuren. Källa: SYKE/
TARKKA-PALVELU, innehåller bearbetat Copernicus Sentinel -data.

6 Vattenväxtlighet
Bland de vanliga kärlväxterna i grunda havsvikar finns både undervattensväxter och växter som når ovanför 
vattenytan. Vassen omger ofta nästan hela viken. Det här stämmer också för Dragsviksfjärden (Figur 20), där 
vassen klart dominerar kusten.

Figur 20. Utbredning av vassbälten (grönt), kaveldun (brungrönt, söder om Langansböle) och säv (turkos, södra Totalfladan) i 
Dragsviksfjärdens och Totalfladans område utgående från data av Havsmanualen. Ett muddrat område (grått) i Gropfjärden 
har också noterats. Karta från Raseborgs karttjänst.
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Enligt projekt Havsmanualens inventeringar åren 2014-2016 (Havsmanualen, 2016), finns i Totalfladan 
mycket näringsgynnade vattenväxtarter. Här fanns vid inventeringen ställvis mycket rikligt med knoppslinga 
(Myriophyllum sibiricum), axslinga (Myriophyllum spicatum) och hornsärv (Ceratophyllum demersum), vid enstaka 
punkter fanns mycket rikligt med grönalgen Spirogyra sp. eller rikligt med nordnäckros (Nymphaea alba ssp. 
candida) eller lösliggande trådalger (Cladophora sp.). En del känslig vegetation hittades, såsom kransalgsängar 
bestående av rödsträfse (Chara tomentosa), stjärnslinke (Nitellopsis obtusa) och skörsträfse (Chara globularis). Vid 
en undersökningspunkt hittades rikligt med slangalgen Vaucheria cf. dichotoma som inte trivs i alltför grumligt 
vatten. Vattnet var under inventeringarna humusfärgat, ställvis grumligt, ställvis klart innanför täta bestånd.

Gropfjärden beskrivs av Havsmanualen som en fjärd med fladalika miljöer i vassöppningar. Området domine-
rades av den näringsgynnade hornsärven, som på flera ställer förekommer i mycket täta mattor, samt till en 
mindre del av krokmossa (Drepanocladus sp.) och havsnajasen (Najas marina). Förutom hornsärv, förekom andra 
näringsgynnade vattenväxtarter, såsom ställvis rikligt förekommande slingor (Myriophyllum spp.) eller lösliggande 
trådalger (Ulva sp. och Cladophora sp.). Viss sparsamt förekommande känslig vegetation förekom, som kransal-
gerna skörsträfse och stjärnslinke samt borststräfse (Chara aspera). Vattnet var grumligt under inventeringarna.

Havsmanualen beskriver också norra Dragsviksfjärden som en fjärd med omfattande fladalika miljöer i vassöpp-
ningar. Också det här området dominerades av näringsgynnade vattenväxtarter. Det fanns stora områden med 
heltäckande förekomster av axslinga eller hornsärv. Det fanns ställvis rikligt med korsandmat (Lemna trisulca), 
nordnäckros, hjulmöja (Ranunculus circinatus), eller lösliggande trådalger (Spirogyra sp. och Cladophora sp.). 
En annan dominerande art var havsnajas. Känslig vegetation förekom sparsamt, såsom kransalger vid ensaka 
undersökningspunkter (sparsamt med stjärnslinke eller mycket sparsamt med skörsträfse). Vattnet var mycket 
grumligt under inventeringarna.

Västra Dragsviksfjärden dominerades också vid inventeringarna av näringsgynnade vattenväxtarter. Det fanns 
mycket rikligt med hornsärv och axslinga över stora områden, ställvis massförekomster, ställvis bara bottnar, vid 
en undersökningspunkt rikligt med hjulmöja och på många håll lösliggande trådalger (Spirogyra sp.), vid en punkt 
mycket rikligt. Litet känslig vegetation hittades mellan Storholmen och Lillholmen, i form av en liten kransalsgäng 
av stjärnslinke. Vattnet var under inventeringsperioden grumligt.

En ny undersökning av området gjordes av studerande vid yrkeshögskolan Novia i september 2021 (Bilaga 3). 
De konstaterade då, att havsnajas tidigare förekommit i relativt rikliga mängder i viken, att arten förekom i 
47% av Havsmanualens provpunkter och hittades i hela viken, medan arten endast förekom i ett stickprov för 
Nova-studerandena. Andra arter som förekommit tidigare, men som inte hittades vid den senare undersökningen 
var krokmossa, borstnate (Stuckenia pectinata), slangalgen Vaucheria cf. dichotoma, hjulmöja, Spirogyra sp. och 
tarmtång Ulva sp. Då Novia-studerandena var mindre erfarna och endast hade en fjärdedel av Havsmanualens 
provantal, kan de ha missat vissa arter, men resultatet indikerar ändå att åtminstone havsnajasen minskat i viken 
och att artdiversiteten i överlag kan ha minskat. Det här betyder att åtgärder för att förbättra mångfalden kan 
behövas.

6 .1 Övergödningsindikatorer
Projekt Havsmanualen sökte under sin fältinventering 2014-2016 indikatorarter för övergödning. Resultaten 
har sammanställts i ett kartmaterial, som upprätthålls i Raseborgs karttjänst. Ett utdrag från materialet kan 
för Dragsviksfjärdens och Totalfladans del ses i Figur 21. Karteringspunkter där åtminstone en indikatorart 
förekommer i ”rikliga” mängder är ljusa och om de förekommer ”mycket rikligt” är de mörka. Ett större markerat 
område indikerar en massförekomst av övergödningsindikatorer. Som indikatorarter för näringsrika och/eller 
grumliga vatten har använts höstlånke (Callitriche hermaphroditica), hornsärv (Ceratophyllum demersum), sudare 
(Chorda filum), grönslick (Cladophora glomerata), vattenpest (Elodea canadensis), dyblad (Hydrocharis morsus-
ranae), andmat (Lemna minor), korsandmat (Lemna trisulca), knoppslinga (Myriophyllum sibiricum), axslinga 
(Myriophyllum spicatum), kransslinga (Myriophyllum verticillatum), gul näckros (Nuphar lutea), nordnäckros 
(Nymphea alba ssp. candida), hjulmöja (Ranunculus circinatus), stor andmat (Spirodela polyrhiza), spiralbandsalg 
(Spirogyra spp.) och tarmtång (Ulva spp.). 
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Havsmanualen noterar att rikliga och mycket rikliga förekomster av indikatorarter inte nödvändigtvis tyder på 
att miljön skulle lida av onaturligt hög närsaltsbelastning, eftersom det speciellt i innerskärgården finns miljöer 
som är naturligt näringsrika och därför kan hysa rikligt med arter som i andra sammanhang tyder på onaturligt 
hög belastning. 

Figur 21. Förekomst av övergödningsindikatorer i Dragsviksfjärdens och Totalfladans område utgående från data av 
Havsmanualen. Ljus markering = rikligt, mörk markering = mycket rikligt, markerat område = massförekomst av övergöd-
ningsindikatorer. Karta från Raseborgs karttjänst.

Utgående från resultaten, hittas åtminstone rikliga förekomster av övergödningsindikatorer i största delen av 
undersökningsområdet, men i synnerhet i Degerviksfjärden söder om Langansböle, i sundet mellan Lillholmen 
och Storholmen, i Lövsundet samt vid Totalfladans nordvästra och sydöstra stränder.

7 Fauna
7 .1 Bottendjur
Undersökningsområdet för Dragsviks kustvattenformation inbegriper förutom Dragsviksfjärden också de 
närbelägna Båssafjärdens och Stadsfjärdens områden. Vid den ekologiska klassificeringen av bottenfaunan i det 
här vattenområdet i enlighet vattenramdirektivet, har tillståndet bedömts som gott (Nylands NTM-central, 2021). 

Bottenfaunan har undersökts i sju observationspunkter inom Dragviks havsområde ända ned till ca 14 meters 
djup. I allmänhet har bottenfaunan i vattenområdet i Ekenäs närområde varit klart mångsidigare än längre in i 
Pojoviken. Artsammansättningen har varit typisk för näringsrika och mjuka bottnar. De antalsmässigt rikligaste 
förekomsterna har uppvisats av Potamopyrgus-tusensnäcka, östersjömussla (Limecola balthica), musselk-
räfta (Ostracoda) samt olika fjädermygglarver, varav största delen består av arter från släktet Chironomus som 
förekommer i näringsrika bottnar och släktet Procladius. Dessutom har det förekommit arter som är vanliga i 
Östersjön och i sällsynta fall arter som kräver mer av sin omgivning, såsom korvmask (Halicryptus spinulosus) och 
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ishavsgråsugga (Saduria entomon). Östersjömusslan, som är en nyckelart i Östersjöns mjukbottnar, förekommer 
nästan överallt och ställvis också mycket rikligt. I de undersökta bottnarna har bottnet i huvudsak bestått av 
dyslam och ställvis av lera. Väster om Gullö har bottenfaunan undersökts på bergsytor. Förutom klotalger 
(Aegagropila linnaei), havstulpaner (Amphibalanus improvisus) och tångbark (Electra crustulenta) som täcker 
bergsytan, förekommer olika tusensnäckor (Hydrobiidae) i rikliga mängder betande på algerna. Bland algerna 
trivs märlkräftor (Amphipoda) och tånglöss (Isopoda). Fint material ansamlas mellan alger och havstulpaner, där 
bland annat Boccardiella ligerica-havsborstmask. I grunda skyddade bottnar förekommer också fjädermygglarver 
och vid fem meters djup blåmussla (Mytilus edulis). 

7 .2 Trollsländor
Strand- och vattenlevande insekter är viktiga för mångfalden i kustmiljöer, därför är det naturligt att en mångsidig 
analys av de kustlevande organismerna också omfattar dessa. En fullständig genomgång av alla de artgrupper 
som lever vid vattnet är inte möjlig inom ramen för den här texten, så insekterna får representeras av en viktig 
grupp: trollsländorna. 

Trollsländorna intar en central plats i näringsväven vid vatten, eftersom de både är effektiva jägare och också 
utgör föda åt andra arter. Med tanke på fågelskyddsområdet är det senare särskilt viktigt, då flera fågelarter 
äter trollsländor. Sländorna tas också av spindlar, groddjur och fiskar, och de kan också äta varandra. Trollsländor 
är mångsidiga rovdjur och kan effektivt minska mängden myggor, flugor och bromsar i sin livsmiljö (Sveriges 
lantbruksuniversitet, 2020). Till ordningen trollsländor (Odonata) hör de två underordningarna flicksländor 
inklusive jungfrusländor (Zygoptera) samt egentliga trollsländor (Anisoptera). Av de arter som förekommer i 
Finland, räknas fyra som hotade. Trollsländor kan ses som kvalitetsindikatorer för sin livsmiljö. De påverkas av 
bygge i vattenområden, nedsmutsning och övergödning. Flera arter har minskat till följd av dikning av torvmarker. 
Trollsländor kan skyddas genom att deras livsmiljöer beaktas vid planeringen av åtgärder i vattenområden. (UPM 
Metsä, 2004).

Någon mer fokuserad undersökning av artsammansättningen vid Dragsviksfjärden hittas inte, men i 
Finlands artdatacenter, laji.fi, har noterats sammanlagt tio observationer av sju olika trollsländearter inom 
Dragsviksfjärdens område. Alla de här arterna har klassificerats som livskraftiga i Finland, men både citron-
fläckad kärrtrollslända (täplälampikorento, Leucorrhinia pectoralis) och sibirisk vinterflickslända (idänkirsi-
korento, Sympecma paedisca) tas upp bland de arter som är fridlysta i hela landet (NVF 1997/160, bilaga 2a 
2021/521), i bilaga IV i EU:s habitatdirektiv samt i Safeguarding Endangered Species in Forestry – Lajiturva Project 
2019–2021. Den citronfläckade kärrtrollsländan tas också upp i EU:s habitatdirektiv bilaga II och Finlands Natura-
arter. Andra arter som påträffats vid Dragsviksfjärden är fyrfläckad trollslända (ruskohukankorento, Libellula 
quadrimaculata), mörk lyrflickslända (sirotytönkorento, Coenagrion pulchellum), sjöflickslända (okatytönkorento, 
Enallagma cyathigerum), brun mosaikslända (ruskoukonkorento, Aeshna grandis) och guldtrollslända (vaskiko-
rento, Cordulia aenea). (laji.fi, 2022). 

7 .3 Dragsviksfjärdens fiskbestånd 
I Dragsviksfjärden påträffas fiskarter som abborre, gädda, gös, nors, smörbult, spigg och mört. Under provfiske 
som utfördes i juni 2021 dominerade särskilt abborre och nors (Figur 22).
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Figur 22. Resultat av provfiske med hjälp av fångstredskapet Gulf Olympia i Dragsviksfjärden i juni 2021. Vid undersöknings-
punkterna dominerade antingen abborre (blått) eller nors (gult) fångsterna.

7 .3 .1 Trender hos fiskbeståndet 
Vid bedömning av det nuvarande tillståndet för havsområdets fiskbestånd används Naturresursinstitutets 
fångstinformation för det kommersiella fisket som har publicerats fiskeriområdesvis för åren 2010–2019 
(Takolander, 2020). Informationen har kopplats till fiskeriområdena utgående från fiskarens hemort och 
är delvis bristfällig. Viktigt att notera här, är att informationen omfattar ett mycket större område är enbart 
Dragsviksfjärden med avrinningsområde (Figur 23) och är därför mindre specifik. Noteras bör också att 
Dragsviksfjärden inte är ett område där kommersiellt fiske bedrivs i större utsträckning, men trenderna är rätt 
allmängiltiga. 

Naturresursinstitutet följer med fiskbeståndens tillstånd och undersöker klimatförändringens effekter på fiskarna. 
Enligt forskningen skadar uppvärmningen av vattnet kallvattenarter, såsom lake, lax, öring, sik och harr. Värmen 
gynnar mörtfiskar, gös och abborre. Klimatuppvärmningen förkortar isvintern och det dåliga isläget försvårar 
vinterfisket. Mer stormar minskar antalet fiskedagar. Med ökad nederbörd sköljs allt mer näringsämnen från 
avrinningsområdet ut i vattnen, och tillförseln av sötvatten kan leda till att havsområdenas salthalt förändras. I 
och med uppvärmningen förutspås också antalet främmande arter öka, då deras livsområde breder ut sig norrut. 
Sjukdomar och födokonkurrensen kan öka. 

För gösens del var de varmare somrarna under 1990-talet troligen orsaken till att arten då blev rikligare. De 
kommersiella gösfångsterna har minskat längs den finländska kusten efter toppfångsterna år 1996. Samtidigt har 
också fisket minskat, vilket delvis förklarar de minskade fångsterna. I Finska viken är fritidsfiskets fisketryck på 
gösen rätt stort (RKTL/683/401/2013). I inlandsvattnen har gösfångsterna ökat 4–5-falt under det nya årtusendet, 
medan fångsterna har minskat i havsområdet (Olin et al. 2020a). Det finns flera orsaker till detta, som förmod-
ligen beror på skillnader i de fångstredskap man använder och deras antal, samt att säl- och skarvstammarna 
vuxit. Tillväxten hos gös har ändå noterats vara klart snabbare i Finska viken än i Skärgårdshavet: till exempel åren 
2010–2017 var 89 % av de sexåriga gösarna i Finska viken minst 40 centimeter långa och 25 % minst 45 centimeter 
långa, medan motsvarande siffror från Skärgårdshavet var 25 % och 3 % (Olin et al. 2020a). Orsaken till skillna-
derna kan, förutom en snabbare tillväxt i Skärgårdshavet, vara ett större fisketryck på gösen i Skärgårdshavet, då 
de snabbväxande individerna effektivare fiskas bort (Olin et al 2019a). Större mörtfiskbestånd kan vara en orsak 
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till att gösfångsterna minskat. I synnerhet braxen kan tävla om föda med gös i yngelstadiet (RKTL/683/401/2013, 
2014). Då gösbeståndet växer sig för tätt, kan det också begränsas av konkurrens inom arten och kannibalism 
(Raitaniemi & Heikinheimo, 2016). 

De kommersiella fångsterna av abborre har minskat både vid kusten och i inlandsvattnen. (Olin et al 2020b). 
Fritidsfiskets abborrfångster har varit större än de kommersiella fångsterna, och en delorsak till detta är det 
minskade nätfisket efter abborre. Abborrstammarna kan ha försvagats av övergödningen av vattnen. I synnerhet 
tillväxten av trådalger på förökningsområdena samt de större mörtfiskstammarna, som tävlar om samma 
djurplanktonföda som abborren, kan vara orsaker till försvagningen (Olin et al. 2020b). Det förekommer stora 
variationer i både abborr- och gösstammarna, som beror på väderförhållandena. Under varma somrar föds större 
årsklasser, något som ses tydligare hos gösen än hos abborren. Abborren gynnas liksom gösen av en lätt övergöd-
ning och av varma somrar. Större gösbestånd har också noterats begränsa abborrbestånden. Dessutom försvagar 
förändringar bland de bottenlevande djuren abborrens möjligheter att klara sig (LUKE, 2018).

Gäddfångsterna i havsområdet har också minskat under de senaste tio åren. Gäddan påverkas speciellt av 
övergödning och av att lekområden växer igen. På längre sikt har den yttre skärgårdens gäddstammar kollapsat 
till följd av en minskad mängd blåstång som skyddar deras rom längre ut i skärgården. Dessutom konkurrerar 
mörtfiskar med ekonomiskt värdefull fisk och äter gäddyngel (Reinikainen, 2013). Även lak- och flundrestam-
marna har försvagats och enligt rödlistningen år 2019 (Hyvärinen et al. 2019) har laken, liksom flundran, listats 
som en nära hotad art (Urho et al, 2019). Bland annat övergödningen, igenslamning av bottnar och klimatupp-
värmningen har bidragit till en minskad mängd lake medan flundran påverkas av förändringar i Östersjöns salthalt.

7 .3 .2 Yngelproduktionsområden
Man har gjort upp lekområdesmodeller för ekonomiskt viktiga arter i VELMU – ett projekt för kartering av 
undervattensnaturen. Lekområdesdefinitionerna är riktgivande och grundar sig på modellering, man har gjort få 
egentliga karteringar. Utgående från modelleringsresultaten, skulle Dragsviksfjärden och i synnerhet Totalfladan 
ha gynnsamma till mycket gynnsamma lekområden för flera olika fiskarter. Gynnsamma förökningsområden 
för gädda finns i grunda vassbevuxna stränder och också gösen leker i grunda och grumliga vikar. I och med att 
Dragsviksfjärden i sin helhet är rätt grund, finns gott om lämpliga yngelproduktionsområden i fjärden. De vegeta-
tionsrika områdena i Totalfladan och Strömmen erbjuder också gott om skydd för fiskyngel, även om alltför 
kraftig igenväxning kan störa reproduktionen. Figurerna 23-25 visar VELMU-modelleringarna av yngelprodukti-
onsområden för gös, gädda och abborre inom Ekenäs-Pojo fiskeriområde.
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Figur 23. Modellerade yngelproduktionsområden för gös i Ekenäs-Pojo fiskeriområde. Yngelproduktionsområdena har 
modellerats av Naturresursinstitutet åren 2007–2014. Informationen bygger på yngelobservationer och prognosparametrar 
i form av geodata. Metoden har beskrivits i en vetenskaplig artikel av Kallasvuo et al. (2016).
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Figur 24. Modellerade förökningsområden för gädda i Ekenäs-Pojo fiskeriområde. Yngelproduktionsområdena har modelle-
rats av Naturresursinstitutet åren 2007–2014. Informationen bygger på yngelobservationer och prognosparametrar i form 
av geodata. Metoden har beskrivits i en vetenskaplig artikel av Kallasvuo et al. (2016).
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Figur 25. Modellerade yngelproduktionsområden för abborre i Ekenäs-Pojo fiskeriområde. Yngelproduktionsområdena har 
modellerats av Naturresursinstitutet åren 2007–2014. Informationen bygger på yngelobservationer och prognosparametrar 
i form av geodata. Metoden har beskrivits i en vetenskaplig artikel av Kallasvuo et al. (2016).
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År 2021 genomfördes yngelkarteringar med vitskiva i Dragsviksfjärden för att reda ut var fiskarna verkligen leker. 
Detta gjordes i två omgångar, första gången i slutet av maj och andra i mitten av juni. Vattnet värmdes upp snabbt 
och vid det senare besöket antas många fiskar har vuxit förbi det skede då undersökningsmetoden är effektiv. 
Preliminärt påvisade undersökningen att vattenområdet åtminstone delvis är lämpligt som lekområde för gös och 
att det lämpar sig utmärkt som lekområde för abborre och nors. Vid utredningarna konstaterades Totalfladan ha 
tydligt klarare vatten än Dragsviksfjärden och att norra delen av Gropfjärden hade kraftiga mängder algmassa.

7 .4 Dragsviksfjärdsområdets fågelfauna
Totalfladans och Sänkornas vatten har ett rikt fågelliv och området är rastplats för flera flyttande fågelarter. 
Området ingår i det nationella skyddsprogrammet för fågelvatten (LVO010032), till de nationellt värdefulla 
fågelområdena i Finland (FINIBA, Ekenäs fågelvatten 210254), till på landskapsnivå viktiga fågelområden (MAALI) 
samt till Ramsarkonventionen för skydd av våtmarker (1506). Här finns flera beaktansvärda arter. 

Vid en inventering gjord 2009 av hela Persöfladan-Totalfladans område (Honkala, 2010), påträffades 80 olika 
fågelarter som hade permanent revir, som häckade i området, eller som regelbundet besökte området. Rovfåglar 
som då sågs häcka i Totalfladan var havsörn (merikotka, Haliaeetus albicilla), ormvråk (hiirihaukka, Buteo buteo) 
och lärkfalk (nuolihaukka, Falco subbuteo). En havsörn sågs också flyga över området vid en inventering år 2014 
(Ahola och Hjelt, 2015), men inga tecken på häckning noterades. Ormvråk har setts häcka av lokala fågelskå-
dare (fågeldatabasen Tiira) under flera år och brun kärrhök (ruskosuohaukka, Circus aeruginosus) har noterats i 
Totalfladan år 2012. I de frodiga strandlundarna häckade 2014 (se Bilaga 2) bland annat gråspett (harmaapäätikka, 
Picus canus), mindre hackspett (pikkutikka, Dendrocopos minor), näktergal (satakieli, Luscinia luscinia), svarthätta 
(mustapääkerttu, Sylvia atricapilla), härmsångare (kultarinta, Hippolais icterina). I vissa lundar hittades också 
grönsångare (sirittäjä, Phylloscopus sibilatrix) och i den gamla lunden på Oxholmen skogsduva (uuttukyyhky, 
Columba oenas). I våtmarksområdet och vassen häckade sångsvan (laulujoutsen, Cygnus cygnus), rördrom 
(kaulushaikara, Botaurus stellaris), kornknarr (ruisrääkkä, Crex crex), trana (kurki, Grus grus) och törnskata 
(pikkulepinkäinen, Lanius collurio). Längre in vid Storängsbäcken har spillkråka (palokärki, Dryocopus martius) 
och göktyta (käenpiika, Jynx torquilla) hittats. Utanför det egentliga fågelskyddsområdet i Gropfjärden hittades 
också rosenfink (punavarpunen, Erythrina erythrina). Tidigare, åren 2010 och 2011, har fågelskådare också sett 
trastsångare (rastaskerttunen, Acrocephalus arundinaceus) i Gropfjärden och Totalfladan. På gränsen till området 
men inåt land, häckade gransångare (tiltaltti, Phylloscopus collybita) och flodsångare (viitasirkkalintu, Locustella 
fluviatilis). Av dessa arter tas havsörn, brun kärrhök, sångsvan, kornknarr, gråspett, rördrom, trana, törnskata och 
spillkråka upp i EU:s fågeldirektiv bilaga I. Rosenfink och göktyta klassas som nära hotade (NT) arter i Finland. 
Ormvråken och trastsångaren har nationellt klassats som sårbara (VU). Kornknarr och sångsvan är dessutom 
ansvarsarter för Finland.

Utanför fågelskyddsområdet har hittats beaktansvärda fågelarter, såsom ortolansparv (peltosirkku, Emberiza 
hortulana) i Broby i östra delen av avrinningsområdet 2010 och 2014, vilken är en akut hotad art (CR) i Finland 
och med i fågeldirektivets I bilaga. Fågeln häckar i jordbruksbygder med hagmarker och buskar samt på hyggen. 
I Broby och Stormalmen i nordost har också rödstjärt (leppälintu, Phoenicurus phoenicurus) påträffats, vilken är 
en finländsk ansvarsart. I sydöstra delen av avrinningsområdet har berguven (huuhkaja, Bubo bubo) påträffats 
2011-2012. Arten har klassats som sårbar (VU), är med i fågeldirektivets I bilaga och är också en finländsk ansvar-
sart.  Berguven trivs i bergiga skogstrakter, men förekommer även i städer. (Ahola & Hjelt, 2015).

7 .5 Åkergroda
Ahola och Hjelt (2015) redde år 2014 ut potentiella förökningsområden för den fridlysta åkergrodan (Rana 
arvalis). Sådana områden hittades vid Gropfjärdens och Totalfladans strandzon samt inåt land vid de platser 
som markerats med röda punkter i Bilaga 1. Vanliga förökningsplatser för åkergrodan är igenväxta havsvikar och 
frodiga små sjöar. Grunt och varmt vatten med riklig växtlighet ger goda möjligheter för ynglen att utvecklas.
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7 .6 Utter
Enligt Ahola och Hjelt (2015) har utter (Lutra lutra) påträffats i flera omgångar i området under 2000-talet. 
Eftersom flera åar i närheten, inklusive Svartån, är kända för att ha utter, är det logiskt att arten också hittar till 
Dragsviksfjärdens avrinningsområde. I Ahola och Hjelts utredning ansågs området från Vedgrundet österut ha 
störst potential för rast- och förökningsplatser för utter, då den gärna lägger sig i skydd bland vassen på hopsam-
lade vasshögar. Området sträcker sig så långt det finns tillgång på byte, det vill säga grodor och småfisk (Inringat 
med röd linje i Bilaga 1). De vattendrag som leder till förökningsområdet är viktiga vandringsleder för uttern. 
Uttern anses nu livskraftig i Finland, men är nära hotad (NT) internationellt. Arten tas upp i EU:s naturdirektiv, 
bilagorna II och IV.

8 Näringsbelastning från land
Den yttre belastning som kommer in i Dragsviksfjärden räknades ut med hjälp av den VEMALA-modell som 
utvecklats och upprätthålls av Finlands miljöcentral (SYKE). VEMALA är en dynamisk modell, som innehåller 
flera delar: WSFS-ett hydrologiskt modellsystem, som behandlar och förutspår regnmängder och temperaturer, 
snötäckets, markfuktighetens och grundvattnets avrinningsberäkningar samt flöden och vattenstånd i åar och 
sjöar. Vihma-redskapet och Icecream-modellen fokuserar i sin tur på belastning från åkrar och näringscirkulation. 
Dessutom finns kvävemodellen VEMALA-N med, som modellerar processer i åkrar och skogar. 

När det gäller belastningen från åkrar, tas åkerskiftets lutning, jordart, odlingsväxt, fosforvärde och pH i 
beaktande. Åkerdatat finns till 42 procent enligt skifte i VEMALA, för övriga åkrar beräknas värdena på kommun-
nivå. För glesbygdens belastning, används områdesvist uppskattningar av reningseffektiviteten hos de egna 
reningsverken samt fastighetens avstånd från en fåra eller en sjö. Information om punktbelastning kommer från 
miljöövervakningens elektroniska betjäningssystem (YLVA). Nedfallet från luften beräknas ur det årsvisa datat 
från de närmaste mätstationerna. Eftersom VEMALA-modellen hela tiden utvecklas, kan belastningsandelarna 
förändras i samband med uppdateringarna. Den naturliga avrinningen modelleras för fosforns del med hjälp 
av VEPS-modellen och för kvävets del med VEMALA-N-kvävemodellen, vilka har uppdaterats i den nuvarande 
VEMALA-modellen genom att lägga till resultaten från det nationella projektet MetsäVesi.

De värden som VEMALA räknat ut, har varit pålitliga vad gäller fosfor i de Västnyländska sjöarna, men för kvävets 
del har modellen ibland överskattat belastningen (se t.ex. Pellikka et al. 2020). Dessutom fokuserar den här 
belastningsanalysen nu endast på belastning av totala mängder av näringsämnena (kväve och fosfor), eftersom 
halterna av nitratkväve (NO3N) överskattas i skrivande stund av VEMALA-modellen, medan fosfatfosforhalterna 
(PO4P) underskattas.

Till den här rapporten har den aktuella yttre belastningen undersökts (åren 2013-2020). Dessutom har klimats-
cenariet RCP 4.5 tagits med (bakgrundsmodellering MOHC-HadGEM2-ES), där medelbelastningen för tidsinter-
vallet 2021-2050 räknats ut. Information om den totala belastningen gick också att få för åren 2051-2080, men 
för den perioden finns inte detaljerad information om förändringar i belastningen från olika belastningskällor 
från alla områden.

I det valda klimatscenariet når de globala koldioxidutsläppen sin kulmen kring år 2050, då de är ca 50 % högre än 
nivån år 2000. Efter detta börjar utsläppen avta snabbt, tills de stannar ungefär vid hälften av nivån år 2000 på 
2080-talet. Det bör noteras, att belastningen räknas ut som medelvärden ur 30-års perioder i VEMALA-modellen, 
vilket betyder att det inte går att bestämma situationen ett enskilt år.

I den här analysen har situationen under åren 2013-2020 jämförts med klimatscenariet RCP-4.5 på två olika 
sätt. Utgångspunkten i det första fallet är, att inga fler åtgärder genomförs inom lantbruket för att förbättra 
vattnens tillstånd än vad som görs i dagsläget. I det andra fallet har olika belastningsminskande åtgärder (gipsbe-
handling, preciserad gödsling och maximum vintertida växttäcke, fånggrödor, strukturkalk och -fiberbehandling 
samt spridning av slam) tagits i bruk inom lantbruket. I scenarierna bibehålls de nuvarande odlingsarealerna och 
skördenivåerna för olika grödor.
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8 .1 Modellerade områden och fåror
Allt som allt har belastningsinformation från fem områden eller vattenfåror använts vid VEMALA-modelleringen 
av den belastning som kommer ut i Dragsviksfjärden (Figur 26). I de fall då vattendraget inte hade ett utsatt namn 
på kartan, användes ett beskrivande namn utgående från platsen:

1. Smedjekullabäcken (från Köpböle)

2. Storängsbäcken

3. Området norr om Dragsviksfjärden

4. Gammelbodabäcken

5. Skräddarbölebäcken

Figur 26. Dragsviksfjärdens avrinningsområde med delavrinningsområden för de fåror som analyserats i VEMALA. 

Delavrinningsområdet på södra sidan om Dragsviksfjärden har inte behandlats i sin helhet, eftersom det inte 
gick att behandla som ett skilt område i VEMALA-modelleringen. Det finns ändå skäl att anta, att belastning-
sandelen hos de fåror som lämnats utanför analysen är liten i förhållande till den totala näringsbelastningen 
i området. En annan fåra av betydelse (Lillängsbäcken) går ihop med Storängsbäcken en bit innan den rinner 
ut i Dragsviksfjärden, och i den här analysen omfattar Storängsbäckens belastning också den belastning som 
kommer från Lillängsbäcken. Båda fårornas avrinningsområden (sammanlagt 10 km2) domineras av lantbruk, 
och enligt VEMALA-modelleringen är också fördelningen i markanvändning och total näringsbelastning likartad. 
Storängsbäckens medelflöde är, enligt VEMALA, aningen större än Lillängsbäckens. Gammelbodabäckens och 
Skräddarbölebäckens avrinningsområden är klart mindre till sin storlek (84 ha respektive 52 ha), och mängden 
jordbruk är därigenom mindre. Inom Skräddarbölebäckens avrinningsområde finns en golfbana (Eke-golf).

Det bör noteras att i Vemala-modellen är udden norr om Dragsviksfjärden, där också Ekenäs centrum ligger, en 
helhet. En del av vattnet som rinner från området kommer ut i Dragsviksfjärden och en del i Pojoviken, och de av 
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fårorna i området som rinner ut i Dragsviksfjärden har inte simulerats skilt i modellen. Från det här området har 
då antagits, att 50 % av den totala belastningen rinner ut i Dragsviksfjärden. Ytan på det avrinningsområde på 
udden som har sitt utlopp i Dragsviksfjärden, är enligt beräkningarna betydligt mindre (ca 35 %), men eftersom 
jordbruksområdena till största delen finns inom Dragsviksfjärdens avrinningsområde och Ekenäs centru-
mområde inte analyseras i den här rapporten, har värdet ansetts tillräckligt tillförlitligt för att bedöma den 
totala belastningen.

Belastningskällorna har här delats in enligt följande: 

• jordbruk

• naturlig avrinning 

• skogsbruk

• stadigvarande glesbygdsbosättning

• fritidsbostäder

• dagvatten

• nedfall 

• punktbelastning

Av dessa, innefattar den naturliga avrinningen avrinning från både åkrar och skog, och skogsbrukets hyggen, 
restaureringsdikning, gödsling och annan mänsklig verksamhet. Den stadigvarande glesbygdsbosättningen 
omfattar fast bosatta fastigheter utanför avloppssystemet. Avloppsvattenbelastningen från fastigheter som är 
anslutna till ett avloppssystem, klassificeras som en del av punktbelastning, eftersom avloppsvattnet styrs till ett 
vattenreningsverk som klassificeras som en punktbelastare. Olika typer av punktbelastning kommer också fram 
i modelleringen som skilda kategorier.

8 .2 Nuvarande belastning

8 .2 .1 Dragsviksfjärdens näringsbelastning enligt belastningskälla
Den årliga yttre fosforbelastning som kommer ut i Dragsviksfjärden är för närvarande (utgående från medelvärdet 
från åren 2013–2020) ca 1415 kg enligt VEMALA-modelleringen, och kvävebelastningen 20 200 kg. Fördelningen 
av totalfosfor- och totalkvävebelastningen i Dragsviksfjärden presenteras både enligt belastningskälla och enligt 
vattendrag i figurerna 27–30.

Jordbruk
65 %

Naturlig avrinning
21 %

Skogsbruk
1 %

Stadigsvarande 
glesbygds-
bosättning

3 %

Dagvatten
10 %

Dragsviksfjärdens fosforbelastning enligt 
belastningskälla (tot. 1415 kg/år)

Figur 27. Dragsviksfjärdens fosforbelastning enligt belastningskälla.
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Jordbruk
51 %

Naturlig avrinning
37 %

Skogsbruk
2 %

Stadigsvarande 
glesbygdsbosättning

2 %

Dagvatten
8 %

Dragsviksfjärdens kvävebelastning enligt 
belastningskälla (tot. 20 200 kg/år)

Figur 28. Dragsviksfjärdens kvävebelastning enligt belastningskälla.

Den största enskilda belastningskällan för både fosfor och kväve är jordbruket, vars andel är upp till 65 % av fosfor-
belastningen och 51 % av kvävebelastningen. Den näst största belastningskällan är den naturliga avrinningen från 
åker och skog, vilken står för 21 % av fosforbelastningen och 37 % av kvävebelastningen. Dagvattnet står för 10 
respektive 8 % av fosfor och kväve.  Sammanlagt svarar detta för 96 procent av den totala belastningen för båda 
näringsämnenas del. Glesbygdens avloppsvatten svarar för 3 % av fosforbelastningen och för 2 % av kvävebelast-
ningen. Skogsbrukets andel är liten, 1 respektive 2 % av den totala belastningen för näringsämnena.

8 .2 .2 Dragsviksfjärdens näringsbelastning enligt vattendrag och område
Tidigare behandlades olika belastningskällors andel i den näringsbelastning som kommer ut i Dragsviksfjärden. 
Härnäst behandlas belastningen enligt vattendrag eller område. 

Smedjekullabäcken
4 %

Storängsbäcken
43 %

Området norr om 
Dragsviksfjärden

48 %

Gammelbodabäcken
3 %

Skräddarbölebäcken
2 %

Dragsviksfjärdens fosforbelastning enligt 
vattendrag/område

Figur 29. Dragsviksfjärdens fosforbelastning enligt vattendrag och område. 
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Smedjekullabäcken
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3 %Skräddarbölebäcken

2 %

Dragsviksfjärdens kvävebelastning enligt 
vattendrag/område

Figur 30. Dragsviksfjärdens kvävebelastning enligt vattendrag och område. 

Enligt modelleringen kommer en stor del av fosforbelastningen via Storängsbäcken och området norr om 
Dragsviksfjärden; bådas andel av belastningen är ca 40 %. För kvävebelastningens del står området norr 
om Dragsviksfjärden enligt modelleringen för 52 % och Storängsbäcken för 39 %. Smedjekullabäckens och 
Gammelbodabäckens andelar är för vartdera näringsämnet 4 % och för Skräddarbölebäcken 2 %.

8 .3 Belastningsprognoser för tidsperioderna 2021–2050 och 2051–2080
I figurerna 31 och 32 presenteras den medelbelastning av näringsämnen som kommer ut i Dragsviksfjärden under 
perioderna 2021–2050 samt 2051–2080.  
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Figur 31. Medelbelastningen av fosfor som kommer ut i Dragsviksfjärden enligt nuvarande åtgärdssituation samt enligt olika 
scenarier för tidsperioderna 2021–2050 och 2051–2080. 
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Figur 32. Medelbelastningen av kväve som kommer ut i Dragsviksfjärden enligt nuvarande åtgärdssituation samt enligt olika 
scenarier för tidsperioderna 2021–2050 och 2051–2080.

Det går att se utgående från figurerna, att fosforbelastningen kommer att öka från dagens nivå fram till år 2050 
med ca 16 % i medeltal och med ca 30 % i medeltal fram till år 2080. I kilogram är ökningen under den första 
perioden i medeltal ca 230 kg per år och under den senare perioden ca 380 kg per år. Om fler åtgärder som 
minskar på belastningen tas i bruk inom jordbruket, skulle den årliga medelbelastningen av fosfor i stället minska 
från det nuvarande läget med ca 22 % (315 kg) under den första perioden och med ca 18 % under den senare 
(260 kg).

Effekterna av åtgärder inom jordbruket kommer också fram i modelleringen av kvävebelastningen. Om inte fler 
belastningsminskande åtgärder tas i bruk inom jordbruket, kommer den årliga kvävebelastningen enligt modellen 
att växa med i medeltal 9 % under den första perioden (fram till år 2050) och med ca 12 % från nuvarande nivå 
under den andra perioden (fram till år 2080). I kilogram motsvarar detta 1 700 respektive 2 500 kg/år. Det är 
värt att notera, att enligt modellen växer kvävebelastningen i sin helhet också då fler åtgärder tas i bruk inom 
jordbruket, men tillväxten är då klart mindre än utan åtgärder, med 2 % (365 kg) per år under den första perioden 
och med 10 % (2085 kg) per år under den andra jämfört med dagens nivåer.

Belastningsminskande åtgärder inom jordbruket har enligt VEMALA-modellen en betydande minskande inverkan 
på den näringsbelastning som kommer till Dragsviksfjärden från avrinningsområdet. Dessutom bör vid analys av 
totalbelastningen noteras att, den andel som följer med naturlig avrinning troligtvis växer till följd av ett varmare 
klimat, då nedbrytningen ökar.

8 .4 Belastning via vattendrag
År 2021 hämtades stickprov från åtta fåror som rinner ut i Dragsviksfjärden för att reda ut hur stor belastning 
de hämtar med sig. Provtagning gjordes två gånger, i april (15.4.) och i september (8.9.). Av de fåror som ligger 
norr om Dragsviksfjärden, togs Kärrbybäcken, Västanbybäcken, Gropen och Langansbölebäcken med i undersök-
ningen. De här fårorna fanns inte med i VEMALA-modellen då den här rapporten gjordes. Av fårorna söder om 
Dragsviksfjärden, hämtades vattenprov från både Gammelbodabäcken och Skräddarbölebäcken, vilka också var 
med i VEMALA-analysen. Vid undersökning av vattendragsbelastningen, togs stickprov från Lillängsbäcken och 
Storängsbäcken innan de förenades i en fåra. Stickproven analyserades på total näringsämneshalt, fasta partiklar, 
glödgningsförlust, samt koliforma bakterier.

I figurerna 32-33 presenteras näringshalterna enligt vattendrag samt näringsbelastningen. I Storängsbäcken 
mättes de klart största totalfosforhalterna i vattendragen under både våren och hösten. För totalkvävets del 
mättes de största halterna i Lillängsbäcken och Storängsbäcken. 
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Vid analys av belastningen bör noteras, att det inte var möjligt att mäta flödet i Storängsbäcken på våren och att 
det inte gick att urskilja vid höstens mätningar, vilket ledde till att det inte heller gick att bedöma belastningen 
utgående från resultaten från fältprovtagningen. För Storängsbäckens del, har därför använts det simulerade 
flödesdatat från VEMALA-modellen vid beräkning av belastningen för dagarna i fråga, vilket betyder att värdena 
är riktgivande och inte direkt jämförbara med värdena från de övriga fårorna. Flödet i Lillängsbäcken, som rinner 
ut i Storängsbäcken, kunde ändå bestämmas under båda provtagningstillfällena och under vårens mätningar var 
både flödets storlek och näringsbelastningen klart störst i Lillängsbäcken.

Efter Lillängsbäcken, kom den största belastningen från Kärrbybäcken, men den belastningen var endast ca 
hälften av Lillängsbäckens. Vid höstens mätningar var flödena betydligt mindre än under våren, förutom för 
Gropens del, och skillnaderna i belastning var inte heller lika tydliga mellan vattendragsfårorna.
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Figur 33. Totalfosforhalterna i de fåror som rinner ut i Dragsviksfjärden (till vänster) samt flöde och totalfosforbelastningen 
enligt observationspunkt (till höger) 15.4.2021 och 8.9.2021. Notera att det inte var möjligt att mäta flödet i Storängbäcken 
under någondera provtagningen. För jämförelsens skull, användes VEMALA-modellen för att bestämma flödets storlek vid 
bedömning av belastningens storlek. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

To
ta
lk
vä
ve
ha

lt 
(µ
g/
l)

Totalkvävehalt

Våren 2021

Hösten 2021

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0

5

10

15

20

25

30

Fl
öd

e 
(l/
s)

To
ta
lk
vä
ve
la
st
 (k
g/
dy
gn

)

Totalkvävelast

N‐last, våren 2021
N‐last, hösten 2021

Flöde

Figur 34. Totalkvävehalterna i de fåror som rinner ut i Dragsviksfjärden (till vänster) samt flöde och totalfosforbelastningen 
enligt observationspunkt (till höger) 15.4.2021 och 8.9.2021. Notera att det inte var möjligt att mäta flödet i Storängbäcken 
under någondera provtagningen. För jämförelsens skull, användes därför VEMALA-modellen för att bestämma flödets 
storlek vid bedömning av belastningens storlek. 

Under våren var belastningen av totalfosfor i förhållande till flödet mindre i Kärrbybäcken och Lillängsbäcken 
än i de övriga fårorna, men kvävebelastningen var här klart större i förhållande till flödena. För dagvattenrörens 
del, var en del av de uppmätta halterna höga, men vid observationstidpunkten blev också de här belastningarna 
mycket små till följd av mycket små flöden.
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Det kan noteras att vattnet som rinner genom Eke Golfs golfplan (Skräddarbölebäcken och Gammelbodabäcken) 
inte värdemässigt avviker från vattenkvaliteten i de övriga fårorna, vilket indikerar att golfbanans slutna system 
fungerar som det ska. 

Halterna av fasta partiklar var klart störst i Storängsbäcken, både vid bedömningen under våren och under hösten 
(Figur 34). Halten var betydligt lägre i Lillängsbäcken än i Storängsbäcken i synnerhet vid höstens bedömning. 
Glödgningsförlusten var över 20 % i nästan alla fåror, vilket berättar att betydande mängder organiskt material 
funnits med i de fasta partiklarna.  
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Figur 35. Halterna fasta patriklar i de vattendrag som rinner ut i Dragsviksfjärden samt glödgningsförlust enligt observa-
tionspunkt 15.4.2021 och 8.9.2021. 

Fekala Escherichia coli-bakterier hittades i flera vattenfåror också i rikliga mängder, särskilt under höstens 
mätningar (Tabell 2). De största mängderna noterades i Lillängsbäcken (410 MPN/100 ml) och Gammelbodabäcken 
(330 MPN/100 ml). Betydande halter noterades också i Kärrbybäcken (170 MPN/100 ml) och Västanbybäcken 
(110 MPN/100 ml). Under våren var mängderna mycket mindre, förutom i Lillängsbäcken. Bakterierna påvisar 
en viss belastning.

Tabell 2. Mängderna Escherichia coli-bakterier i vattendragen som rinner ut i Dragsviksfjärden.

E. coli (st./100 ml)
Våren 2021 Hösten 2021

Dagvatten, Linnunlaulu 0 3
Dagvatten, Estholmintie 0 3
Storängsbäcken 2,8 1 33
Kärrbybäcken 0,1 0 170
Västanbybäcken 0,2 2 110
Gropen 0,1 20 16
Langansbölebäcken 0,2 3 36
Lillängsbäcken 0,4 28 410
Gammelbodabäcken 0,1 3 330
Skräddarbölebäcken 0,3 3 66

Utgående från resultaten från undersökningen av vattenfåror kan man dra slutsatsen att Storängsbäckens och 
Lillängsbäckens andel av totalbelastningen som kommer ut i Dragsviksfjärden är stor, även om flödet kunde 
mätas endast i den senare av dem, men i synnerhet under vårens mätningar var Lillängsbäckens flöde klart störst 
av de uppmätta flödena. Båda vattenfårornas avrinningsområden var klart jordbruksdominerade. Utgående från 
undersökningen är också den mindre, men likaså jordbrukspåverkade, Kärrbybäckens belastning betydande. 
Stickprov togs ändå endast två gånger, så resultaten visar bara situationen just då. Utgående från resultaten går 
det ändå att få en uppfattning om de olika fårornas inbördes förhållanden när det gäller den totala belastningen.
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9 Mål för att minska den yttre belastningen
HELCOM har bestämt den största tillåtna fosforbelastningen i Finska viken till 530 t/år och den största tillåtna 
kvävebelastningen till 15 000 t/år Miljöförvaltningen, 2021). Inom vattenförvaltningsområdet Kymmene älv 
- Finska viken borde fosforbelastningen minska med ca 201 t/år enligt VEMALA-modellen, vilket motsvarar 
ca 30 % av all antropogen fosforbelastning. Kvävebelastningen borde minska med ca 2 970 t/år, vilket är ca 
26 % av all antropogen belastning. I Nyland finns det största behovet av att minska fosforbelastningen i de 
åvattendragssystem som rinner ut i kustvattnet, där den antropogena fosforbelastningen allmänt borde minskas 
med över 50 % (Mäntykoski et al. 2021). Utgående från resultaten i den här analysen, skulle 50 % vara målet 
också i Dragsviksfjärden. Vattnet i fjärden är enligt resultaten i otillfredsställande till dåligt skick och fjärden 
har också vid den allmänna ekologiska klassificeringen uppskattats vara i otillfredsställande skick. Eftersom den 
inre belastningen i fjärden enligt resultaten troligtvis är låg, bör restaureringsåtgärderna i första hand riktas till 
avrinningsområdet.

10 Restaureringsplan
Sjöar och andra bassänger har restaurerats i Finland redan i årtionden. I dem finns flera väl testade lösningar, 
såsom vårdfiske, slåtter av vattenväxter, syresättning, muddring, höjning av vattenytan och olika åtgärder inom 
avrinningsområdet, såsom anläggning av våtmarker, sedimenteringsbassänger och skyddszoner, spridning av 
markförbättringsmedel, många reningslösningar för dagvatten samt bygge av trösklar för utloppsfåror, erosionss-
kydd och tvåstegsfåror. Dessutom har kemikaliebehandling av vattnen i avrinningsområdet eller hela sjöar 
testats på flera platser. För avloppsvattnets del, har avloppsnätverk utvidgats, reningseffektiviteten hos renings-
verken rejält förbättrats i anläggningar för såväl samhällets som industrins avloppsvatten, återanvändningen av 
industrins avloppsvatten har utökats och glesbygdens avloppssystem har utvecklats. Förutom de här åtgärderna 
har fiskbeståndets struktur förbättrats, fisk utplanterats, fisket reglerats, gäddvåtmarker anlagts samt en hel del 
upplysningsarbete gjorts för vattenvänligare jordbruk, djurhållning och exempelvis avloppsvattnets eller dagvatt-
nets behandling. Lekområden och yngelområden för vandringsfisk har anlagts i rinnande vatten, vandringshinder 
har avlägsnats, erosionsskydd har byggts, livsmiljöer på botten har diversifierats, effekterna av uträtningar och 
muddringar har minskats och fisk har utplanterats. 

Betydligt färre restaureringar har gjorts i kustvattnen än i inlandsvattnen. Havet är ett öppet område, där vattnet 
flödar mellan olika delar. Det här gör effekterna av restaureringar långsammare och förkortar den tid som restau-
reringsåtgärderna har en inverkan, om de inte är fortgående. Förändringarna i Östersjöns och i synnerhet Finska 
vikens tillstånd återspeglas kraftigt också i tillståndet hos kustvattnen i västra Nyland. Oberoende av Finska 
vikens allmänna tillstånd, rinner ändå stora åar ut till våra kuster, vars belastning lokalt har en betydande inverkan 
på kustvattnens tillstånd. Dessutom kan andra lokala åtgärder ha betydande inverkan, antingen positivt eller 
negativt på vattenområdenas tillstånd. Det går också att säga att Finska vikens allmänna tillstånd ger grunden för 
vattnets kvalitet, men tillståndet kan antingen förbättras eller försämras med lokala åtgärder. 

Under årens lopp har det finländska havsområdet muddrats i främst farleder, hamnar och privata stränder. En 
del muddringar har också gjorts exempelvis på Natura-områden för att öka diversiteten, eller i passager för 
att öka vattenutbytet. Vattenväxtlighet har slåttrats i vasstäckta vikområden, sund och exempelvis simstränder 
för att förbättra rekreationsmöjligheterna, för att begränsa igenväxningen och för att få bort näringsämnen. I 
Pojoviken och utanför Ekenäs har syresättning prövats. I Helsingfors har man försökt förbättra Tölövikens dåliga 
kondition genom att leda in havsvatten av bättre kvalitet från Fölisöfjärden. Fiskbeståndet har skötts genom 
vårdfiske, genom utplanteringar och på senare år också genom att bygga gäddvåtmarker. Dessutom har fladornas 
möjligheter att producera fisk förbättrats.

Genom restaureringarna har man strävat till att förbättra kvaliteten på vattnet, att öka mångfalden eller att 
förbättra det ekologiska tillståndet. I vissa restaureringar har målet varit att förbättra rekreationsbruket och 
hit har kunnat höra bättre möjligheter att röra sig med båt eller fiska samt konstruktion eller förbättring av 
exempelvis fågeltorn, naturstigar, bryggor, simstränder eller möjligheter till paddling. Då det är tal om 
restaurering av vatten kan det alltså vara fråga om mycket olika saker beroende på synvinkel och målsättning. I 
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kustvattensvisionsprojektet är målet att förstå det ekologiska tillståndet och de rekreationshöjande åtgärderna 
så, att deras målsättningar inte står i konflikt med varandra. Vi delar upp restaureringsmetoderna i sådana som 
gäller den interna belastningen, där målet är att binda fosfor i sedimentet eller påverka näringskedjan genom 
fiske (biomanipulation) och sådana metoder som ska minska den externa belastningen från avrinningsområdet 
samt metoder för att avlägsna näringsämnen.

Vi överväger här olika restaureringsåtgärder efter de målsättningar som tas upp i åtgärdsprogrammet för 
havsförvaltningen och i förvaltningsplanen för vattenförvaltningsområdet. Dessutom studerar vi de målsätt-
ningar som tas upp i det lokala fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan. Restaurering av havsvikar anknyter 
också till åtgärdsprogrammet för blå ekonomi i synnerhet när det gäller rekreationsanvändningen. Hållbar blå 
ekonomi är en del av ett vidare program för grön utveckling inom EU. En lyckad grön utveckling förutsätter att 
havens tillstånd är gott. Centrala sektorer inom blå ekonomi är havsindustri, sjöfart, hamnverksamhet, fiske, 
aquakultur och kustturism. Centrala delområden i åtgärdsprogrammet är klimatneutralitet, cirkulär ekonomi 
och avsaknad av föroreningar, biodiversitet och investering i naturen, anpassning till klimatförändringen och 
kustområdenas överlevnadsförmåga, hållbar livsmedelsproduktion samt bättre förvaltning av havsområden 
(Jord- och skogsbruksministeriet 2021).

10 .1 Åtgärdsprogram för vattenvården
I det senaste åtgärdsprogrammet för havsförvaltningen (Miljöförvaltningen, 2021) är övergödningen det viktigaste 
hotet, men tio andra kvalitetsdeskriptorer har också lyfts fram. Dessa är naturens mångfald, främmande arter, 
kommersiella fiskarter, näringsvävar, havsbottnens orördhet, hydrografiska förändringar, farliga och skadliga 
ämnen i miljön, skadliga ämnen i maten, nedskräpning och buller under vatten. I den här restaureringsundersök-
ningen ligger fokus främst på övergödning, men också naturens mångfald och näringsvävar behandlas i någon 
mån. Dessutom bidrar rekreationens behov med sin egen synvinkel till restaureringen och dess målsättningar.

10 .2 Förvaltningsplan för vattenförvaltningsområdet Kymmene älv – Finska 
viken

Åtgärdsprogrammet för havsförvaltningen kompletteras av åtgärdsprogrammet för vattenförvaltningen. De 
sammanfaller i synnerhet när det gäller minskning av övergödning och skadliga ämnen. Alla åtgärder som 
berör avrinningsområden presenteras i vattenvårdsplanerna, men målsättningarna med havsvården har tagits 
i beaktande vid valet av åtgärder och deras dimensionering. Ett centralt mål med vattenvården är att förhindra 
att ytvattnens och grundvattnens tillstånd försämras samt att sträva till att alla vatten uppnår åtminstone gott 
tillstånd. 

Kustvattnen i vattenförvaltningsområdet Kymmene älv – Finska viken delas in i fyra kustvattenstyper. 
Dragsviksfjärdens område hör till sydvästra inre skärgården. Den mest betydande faktorn som påverkar ytvatt-
nens tillstånd i vattenförvaltningsområdet Kymmene älv – Finska viken är den näringsämnesbelastning som riktas 
mot vattnen. Största delen av näringsämnesbelastningen i vattenförvaltningsområdet kommer från jordbruket, 
punktbelastare och glesbygdsbosättningen. Dessutom är bottensedimentets retentionsförmåga för fosfor i Finska 
viken dålig och den inre belastningen upprätthåller övergödningen. Jordbruket har bedömts vara den största 
belastaren i 82 % av kustvattnen. I utkastet till åtgärdsprogram för åren 2022–2027 finns åtgärder för samhällen, 
industri, fiskodling, torvproduktion, skogsbruk, jordbruk, marktäkt, trafik, vattentäkt, restaurering av vattendrags-
system, reglering och byggverksamhet, nedsmutsade markområden, områdesanvändning och kommunikation. 
Jordbrukets åtgärder grundar sig till stor del på åtgärderna inom miljöersättningssystemet. De effektivaste 
åtgärderna är skyddszoner, erosionsförebyggande av åkrar vintertid, och fånggrödor. Också översiktsplaner för 
skyddszoner, våtmarker och naturens mångfaldsobjekt används till hjälp vid gårdsvis rådgivning. Dessutom är 
avsikten att användningen av markförbättringsmedel ska ökas. Restaurering av övergödda havsvikar riktas direkt 
mot havsviken och målet med dem är att minska problemen med övergödning och igenslamning som förorsakas 
av belastningen som kommer ut i havsviken samt den inre belastningen. Det är planerat att restaureringsåtgär-
derna för övergödda havsvikar ska påbörjas först då de åtgärder som genomförts eller kommer att genomföras 
för att minska den externa belastningen är tillräckliga för att restaureringen ska kunna lyckas. Det är också 
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önskvärt att restaureringsåtgärderna av eutrofierade havsvikar genomförs som en del av en större restaurering 
i avrinningsområdet. (Mäntykoski et al. 2021.)

10 .3 Minskning av den externa belastningen

10 .3 .1 Dagvatten
Avrinningsområdet består till ca 11 % av byggnader samt ytbelagda gårdar och parkeringsplatser. Den bebyggda 
ytan ökas av vägarna, men för deras del gick det inte att räkna ut andelen i kartanalysen av avrinningsområdet. 
Dagvatten från de ytbelagda områdena rinner ut i avloppsrör och diken för dagvatten, vilket i allmänhet innehåller 
fasta partiklar och näringsämnen i stads- och vägområden. Det kan också innehålla skadliga ämnen. Av närings-
belastningen i Dragsviksfjärden, bedömde VEMALA-modellen att 10 % av fosforn och 8 % av kvävet kommer från 
dagvatten, vilket inte är en betydelselös andel av belastningen. 

På grund av detta är det viktigt att också kontrollera dagvattnets kvalitet, förutom dess mängd och översväm-
ningsrisk Så länge ett stadsområde inte är helt utbyggt, går det i allmänhet också att hitta områden för att stanna 
upp och rena dagvatten. För att fungera, kräver dagvattenhanteringen förvånande mycket utrymme, och inplane-
ringen lönar sig att göra i samband med planläggningen enligt avrinningsområde. I större avrinningsområden kan 
det vara motiverat att studera delavrinningsområden, exempelvis bifårors tillrinningsområden. Vid undersök-
ningen kan olika flödesförhållanden modelleras, existerande dagvattenlösningar beskrivas och förbättringsförslag 
ges, skyddade områden kan identifieras och områden för hantering av dagvatten kan också identifieras och 
reserveras. Dessutom lönar det sig att göra lösningar för att rena smutsigt dagvatten från vägarna, i synnerhet 
då det mottagande vattnet är känsligt (exempelvis en öringsbäck). De här lösningarna kan till exempel vara att 
lämna öppna diken (bromsar in vattenflödet och kan rena vattnet mer än rör) eller bygge av svackor med biofilt-
rering. Under de senaste åren har dagvattenlösningar tagits till en del av tätorternas rekreationselement eller 
fostran, så de går också att göra till intressanta och visuellt väl fungerande objekt. 

Figur 36. Topografiskt fuktighetsindex i Dragsviksfjärens avrinningsområde. Fuktighetsindex för området söder om fjärden 
har inte räknats ut. 
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Dagvattenlösningar för trivsel och rening som kräver mer utrymme kan anläggas på områden där vattnet också 
stannar upp naturligt. De här områdena kan visualiseras med hjälp av en karta över fuktighetsindex i området 
(Figur 36). Det finns flera områden som kunde komma i fråga för dagvattenbehandling på Dragsviksfjärdens 
avrinningsområde, men det kräver noggrannare undersökningar och åtgärderna bör kombineras med annan 
markanvändning och planering. Det finns planer på att stanna upp det snabbt rinnande dagvattenflödet från 
Horsbäcks industriområde och bygga ett bassäng- eller våtmarkssystem för att rena det. Det här är också 
viktigt med tanke på att området hela tiden utvecklas och när mängden ytbeläggning ökar, ökar också mängden 
dagvatten.

Användning av biokol i filterkonstruktionerna för dagvatten har testats i Helsingfors och Esbo. Konstruktionerna 
tog upp fosfor särskilt effektivt, och dessutom bands skadliga ämnen som tungmetaller, oljekolväten och polyaro-
matiska kolväten effektivt av biokolet. (Kaupunkivesistöt kuntoon 2020.)

10 .3 .2 Jordbruksåtgärder
Utgående från VEMALA-modelleringens resultat är det möjligt att minska jordbrukets fosforbelastning med 
22 % med hjälp av effektiva vattenskyddsåtgärder. Här är inte tvåstegsfåror eller våtmarker inberäknade. 
Klimatförändringen ökar dock den naturliga avrinningen, vilket beror på klimatuppvärmningen, vilken leder till 
att nedbrytningsprocesserna ökar. Det här gör att mer näringsämnen, i synnerhet kväve, frigörs från åkrar och 
skogsmarker. Rådgivning av markägare spelar en framträdande roll i åkrarnas vattenskydd, så att korrekt informa-
tion når odlare. Vid rådgivningen bör, förutom bygge av skyddszoner, våtmarker och tvåstegsfåror, vikten av 
växttäcke vintertid, en livskraftig markbiota och i allmänhet skötsel av markens bördighet tas i beaktande. 

Åkrarnas fosforvärde

Enligt VEMALA-modellen ökar klimatförändringen den fosforbelastning som kommer till Dragsviksfjärden med ca 
233 kg P/år från nuvarande värden (fosforbelastningen är i dagens läge ca 1280 kg/år). Med hjälp av de åtgärder 
som kan göras på åkrarna, skulle det ändå vara möjligt att minska den externa belastningen från nuvarande 
värden med 22 %. I så fall skulle preciserad gödsling och maximalt växttäcke vintertid, fånggrödor, behand-
ling med gips, strukturkalk eller fiber och spridning av slam höra till utbudet av metoder. Den externa belast-
ningen kunde minskas också ännu mer än så här, genom att anlägga våtmarker, bygga tvåstegsfåror och grunda 
skyddszoner. Dragsviksfjärdens avrinningsområde består till ca 25 % av åker, men ca 72 % av fosforbelastningen 
räknas komma från dem. Särskilt viktigt skulle det vara med åtgärder med vilka näringsämnen och fasta partiklar 
skulle fås att stanna på åkern och optimera åkrarnas fosforvärde. Det här är den bästa lösningen för jordbru-
kare och restaurerare av vattendragssystem. Möjligheterna för våtmarker och andra lösningar som samlar upp 
näringsämnen och fasta partiklar efter åkrarna är sämre.

Att upprätthålla åkrarnas bördighet och optimera fosforhalten (P-värdet) är väsentligt för att minska belastningen 
från åkrarna. Det här gäller i synnerhet den fosforform som är lättlöslig och direkt tillgänglig för alger. Det finns 
ändå för tillfället ingen databank, varifrån det går att kontrollera åkerskiftenas näringstillstånd och de åtgärder 
som ska göras på skiftena. Åkrarnas P-värde hade i Finland ökat från en nivå på ca 5 mg/l på 1950-talet till 12,5 
mg/l i början av 1990-talet (Yli-Halla et al. 2001), varefter det inte just förändrats (Lemola et al. 2018). Det skulle 
gå att minska halterna av lättlösligt fosfor på åkermarker på ca hälften av åkerarealen utan att det skulle riskera 
skördeproduktionen på åkrarna, men det är en långsam process (Puustinen et al. 2019). En minskning av fosfor-
gödslingen minskar P-värdena på längre sikt samt risken för läckage av lösligt fosfor. Då fosforgödslingen minskas 
bör uppmärksamhet också riktas mot grundförbättring av åkern, kalkning samt tillräcklig skötsel av vattenhushåll-
ningen och strukturen (Puustinen et al. 2019). Eftersom minskning av åkrarnas P-värden är en långsam process, 
har markförbättringsmedel på senare år använts för att effektivera vattenskyddet.

Gips och andra markförbättringsmedel

RUSLE 2015 (Revised Universal Soil Loss Equation) är en erosionsmall baserad på geodata som utvecklats av JRC 
(EU:s Joint Research Centre) och som räknar ut erosionen i ton per hektar och år. Erosionsvärdet räknas ut genom 
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att bedöma den sammanfattade verkan av regnets eroderande effekt, markens erosionsfaktor, marktäcknin-
gens dämpande effekt, sluttningens längd och branthet samt åtgärder för att förhindra att erosionsmaterialet 
rör sig eller för att styra det. De åkerområden inom Dragsviksfjärdens avrinningsområde där erosionsrisken är 
särskilt stor analyserades med hjälp av geodataprogrammet QGIS. Till erosionskänsliga områden räknades sådana 
åkerområden där erosionen var över 200 ton per hektar och år. Den här bedömningen gjordes alltså så, att de 
områden på åkrarna som är särskilt erosionskänsliga räknades ut. Ingen skiftesvis bedömning gjordes. Av de 803 
ha åker som ligger inom Dragsviksfjärdens avrinningsområde är 181 ha särskilt erosionskänsliga enligt den här 
modellen. Erosionskänsliga områden finns i de flesta av åkerområdena i avrinningsområdet, men främst i deras 
utkanter (Figur 37). Vattenskyddande åtgärder lönar sig att i första hand fokusera till sådana här områden. Detta 
är särskilt viktigt om vintrarna i framtiden blir regnigare och snöfria, vilket skulle öka belastningen av viken.

Figur 37. Erosionskänsliga åkrar inom Dragsviksfjärdens avrinningsområde.

Markförbättringsmedel som strukturkalk, gips, fiberslam och biokol har sedan slutet av 2010-talet väckt stort 
intresse som vattenskyddsåtgärd för åkrar. Gipsbehandling minskar erosionen och därigenom läckage av både 
partikulärt och lösligt fosfor från åkrarna. I Finland har gipsbehandling och dess effekter testats inom projekten 
SAVE och SAVE2 i sydvästra Finland och Vanda ås avrinningsområde (Oksanen, 2019). Gips har också spridits i 
Raseborg på Raseborgs ås avrinningsområde år 2019. Resultaten har varit mycket uppmuntrande och staten har 
också stött gipsbehandling av åkrar som en del av programmet för effektiverat vattenskydd. Gips rekommen-
deras ändå inte för åkrar där vattnet rinner ut i sjöar, eftersom det innehåller sulfat och sulfathaltigt vatten kan 
öka den interna belastningen, det vill säga frigörelsen av fosfor från bottnen i sjöar. Ett undantag till detta är 
åkrar vid sjöar där vattnets uppehållstid är mycket kort (Ollikainen et al. 2018). Gips rekommenderas inte heller 
för Natura-områden, grundvattenområden, ekologiskt odlade åkerområden eller sura sulfatjordar. Sura sulfat-
jordar finns med stor sannolikhet på det översvämningskänsliga området kring Storängsbäcken samt söder om 
Totalfladan, kring den bäck som i den här rapporten kallas för Smedjekullabäcken (se stycke 8.1). I övrigt är 
riskerna för sura sulfatjordar små på åkrarna i området. Ett större grundvattenområde löper under åsen i norra 
delen av avrinningsområdet, men det sträcker sig inte in på åkerområdena. Gipsning av åkrar kunde alltså vara 
en möjlighet i området, men innan spridningen bör kontrolleras att åkern inte ligger på sur sulfatjord.
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Strukturkalk innehåller släckt och/eller bränt kalk. Det lämpar sig för leråkrar som är i behov av kalkning. 
Strukturkalkning lämpar sig inte för åkrar i översvämningsområden eller som direktsås. Strukturkalk sprids 
på åkern under hösten efter skörd och bearbetas in i jorden inom två dygn efter spridningen. Det finns goda 
erfarenheter av strukturkalkning i Sverige och metoden har också testats på några ställen i Finland. Strukturkalk 
spreds hösten 2020 på åkrar i Kyrkåns avrinningsområde inom projektet för restaurering av Sjundeå å 2020–22. 
I RAKUVE-projektet minskade den totala fosforbelastningen från de strukturkalkade åkrarna under fyra år med 
13–78 % (Valkama & Luodeslampi, 2020). Fosforbelastningen har också konstaterats minska på provfälten i Åbo 
och Euraåminne efter strukturkalkning (Pro Agria 2021a och Anttila et al. 2021). Med den här metoden går det 
att förbättra markens partikelstruktur för en längre period (Pro Agria 2019). Strukturkalk kan komma i fråga på 
Dragsviksfjärdens avrinningsområde, där markens beskaffenhet inte lämpar sig så väl för gips, men ämnet bör 
ändå inte spridas på de översvämningsbenägna områdena kring Storängsbäcken eller Smedjekullabäcken.

Fiberslam och strukturkalk är biprodukter från skogsindustrin, som antingen har kalkats eller komposterats. 
Fibrerna innehåller organiskt material som mikrober använder till föda. Tåliga partiklar i åkerjord består av 
organiskt material samt av klisterämnen från mikrober och svampmycel. Tillägg av organiskt material har noterats 
minska fosforurlakningen från åkrarna till vattnet (Heikkinen, 2019). I Finland forskas som bäst i ämnet och till 
exempel i RAKUVE-projektet minskade belastningen från täckdikena under två uppföljningsår med 45 % (Valkama 
& Luodeslampi 2020). Vid bevattningsexperiment av markprover i laboratorium minskade en tillsats av fibrer 
avrinningen av fasta partiklar och totalfosfor under hela den 4-års period som testet pågick, men ingen förändring 
noterades i avrinningen av totalkväve och lösligt fosfatfosfor (Rasa et al. 2020). I RAKUVE-projektet noterades 
dock en ökning i nitratkvävebelastningen under det andra uppföljningsåret. Tillägg av fiberslam eller närings-
fiber på åkrarna inom Dragsviksfjärdens avrinningsområde rekommenderas om åkrarna lider av brist på organiskt 
material. Fiber kan också spridas på områden där varken gips eller strukturkalk är lämpliga. Innan spridningen 
lönar det sig att följa forskningen i området, i synnerhet när det gäller att minimera kvävebelastningen.   

Biokol är ett nytt markförbättringsmedel som ska förbättra markens bördighet och effektivera vattenskyddet. 
Biokol är poröst, så det drar i sig rikligt med vatten, näringsämnen, tungmetaller och andra orenheter. I ett gram 
biokol finns hundratals kvadratmeter ytareal, vilket gör det möjligt för en stor mängd mikrober att arbeta med 
nedbrytning på biokolets yta. Biokolet binder effektivt vatten vid regn och avger det under torrare perioder till 
växterna. Biokolet kan användas på åkrarna för att förbättra markens bördighet och struktur (Pro Agria 2019b). 
Biokolets egenskaper är bundna till det träslag som använts och till pyrolysprocessen. Biokol testas vid reningen 
av städernas dagvatten, men det kan i fortsättningen ha flera användningsmöjligheter, förutom som markförbät-
tringsmedel också till exempel vid rening av dikesvatten. För tillfället hindrar det höga priset för biokol en vidare 
användning av produkten. Aktuell information om kostnaderna finns i Tabell 4. Olika vattenskyddsåtgärders 
kostnadseffektivitet uträknat som pris för varje avlägsnat fosforkilogram. Modifierat från Puustinen et al. (2019).

Våtmarker, skyddszoner och tvåstegsfåror

Det har utarbetats översiktsplaner för våtmarker och skyddszoner för flera avrinningsområden i Västra Nyland, 
men ingen som skulle täcka hela Dragsviksfjärdens avrinningsområde. Däremot finns det en som inkluderar 
Storängsbäckens avrinningsområde, vilken till största delen består av åker och också hör till de fuktigaste 
områdena inom Dragsviksfjärdens avrinningsområde. Härifrån kommer också 46 % av fosforbelastningen och 
41 % av kvävebelastningen till Dragsviksfjärden.

Våtmarker kan minska den belastning av näringsämnen och fasta partiklar som kommer från avrinningsområdet 
betydligt, om de är tillräckligt stora och mångsidigt byggda. En ur vattenskyddets synvinkel effektivt fungerande 
våtmark är till ytan flera procent av avrinningsområdets storlek, innehåller djupa och grunda områden samt har 
kala och växtbevuxna områden. Dessutom bör det gå att komma åt att sköta våtmarken och det lönar sig ofta att 
hindra fisk från att ta sig in i våtmarken. Våtmarker kan också anläggas för att öka mångfalden eller exempelvis för 
att upprätthålla vilt, men i sådana fall fungerar de troligtvis inte vattenskyddsmässigt om inte kriterierna för en 
sådan våtmark uppfylls. En våtmark bidrar under byggnadsskedet samt under de första åren innan ett växttäcke 
etablerats till utsläpp av fasta partiklar och näringsämnen till vattenområdena nedströms.  
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Skyddszoner vid diken och andra vattendrag minskar fårornas erosion, eftersom växterna i skyddszonen binder 
branterna med sina rötter. Detta gäller i synnerhet buskar. Dessutom minskar skyddszonen den ytavrinning som 
kommer ut i vattendraget, då växtligheten använder näringen för sin tillväxt innan näringsämnena kommer ut i 
vattendraget. En skyddszon betjänar också mångfalden på flera sätt. 

Tvåstegsfåror och översvämningsslätter är naturenliga strukturer för att dränera åkrarna. Tvåstegsfåror kräver 
markyta från omgivande åker, men de är stabilare som system än vanliga v-formade dräneringsfåror och kräver 
dessutom mindre arbete att upprätthålla än ett vanligt dräneringsdike. En tvåstegsfåras funktion baserar sig på 
att vattnet kontrollerat kan nå upp på ett översvämningsplan då vattenståndet är högt, och att fasta partiklar 
och näringsämnen kan sedimentera på den. På så sätt minskar erosionen i fåran och åkrarna blir mindre vatten-
mättade. Tvåstegsfåror har undersökts i Finland under de senaste åren (till exempel Västilä 2015) och de har 
anlagts exempelvis inom Sjundeå å-projektet och i Raseborgs å.  

Det skulle finnas behov av att kartera Dragsviksfjärdens avrinningsområde på plats och att bedöma de lämpligaste 
platserna för olika lösningar för vattenkontroll. Det här arbetet har påbörjats i översiktsplanen för skyddszoner, 
våtmarker och naturens mångfald i Raseborg och Ingå (Vuorinen & Nyqvist, 2013).

10 .3 .3 Minskning av belastningen från skogsbruket
Dragsviksfjärdens avrinningsområde består ungefär till hälften av skog. Marken på skogsområdena består i norr 
främst av sand och i söder av berg med inslag av andra jordarter (jämför Figur 3 och Figur 38), så skogsdiknin-
garna i området är rätt begränsade. Trots den stora skogsarealen, kommer enligt VEMALA-modellen endast 1 % 
av den totala fosforbelastningen och 2 % av kvävet från skogsåtgärder. Andelen är troligen större, men VEMALA 
kan tills vidare inte räkna med skogsåtgärder som gjorts innan år 2012. Dessutom kan skogsbelastningsvärdena i 
VEMALA-modellen också annars vara betydligt undervärderade, eftersom de stöder sig på MetsäVesi-projektets 
slutresultat (jämför Nieminen et al. 2020). På grund av den näringsrika jordmånen är den naturliga avrinningen 
från skogarna på den finländska sydkusten i allmänhet stor, men den kan vara mindre från täckt sandmark. I 
Dragsviksfjärdens avrinningsområde kommer ca 18 % av den totala näringsbelastningen från skogen i form av 
naturlig avrinning. 

Den största vattenbelastaren vid skogsbruk är fasta partiklar som följer med avrinningen till följd av dränering, 
vilka slammar upp vattendragen och vars innehåll av organiskt material förbrukar syre då det bryts ner. Belastning 
förorsakas av markberedningsmetoder som dikningshögläggning och högläggning med fåror. Dessutom kan 
näringsämnen som kommit i rörelse från förnyelseavverkningars hyggesrester samt skogsgödsling förorsaka 
belastning (Joensuu et al. 2012). Intensiva skogsåtgärder kan öka näringsurlakningen också på mineraljord.  

Erosionsrisken för skogsåtgärder kan undersökas med RUSLE-modellen på samma sätt som för åkrar. Av de 
skogsområden som finns upptagna i Skogscentralens skogsfigurdata inom Dragsviksfjärdens avrinningsområde 
(1361 ha), har 202 hektar en hög erosionsrisk (Figur 38). I de här områdena borde säkerställas att fasta partiklar 
och näringsämnen inte skulle öka vattenbelastningen. Erosionskänsliga skogsområden finns i synnerhet i 
nordöstra delen av Dragsviksfjärdens avrinningsområde. 
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Figur 38. Erosionskänsliga skogar inom Dragsviksfjärdens avrinningsområde.

10 .3 .4 Minskning av belastningen från glesbygdens avloppsvatten
Avloppsvattenrådgivning har genomförts i glesbygden kring Dragsviksfjärden åren 2015 (östra området) och 
2017 (i sydost) enligt Figur 39. Rådgivningen har inte täckt hela avrinningsområdet och rådgivningsbesök kunde 
eventuellt göras till de byggnader som tidigare lämnats utanför och som inte hör till något avloppsnätverk. 
Veterligen finns inga vattenandelslag i de här områdena. På Lillholmen och Storholmen bärs troligen vatten in 
med hink och vattenmängderna skulle då vara så små att det inte finns några åtgärdskrav för dem. Utgående från 
rådgivningsbesökens resultat, var högst hälften av avloppssystemen i lagenligt skick vid tidpunkten för besöket. 
Fastigheter inom områden med kommunalt avloppssystem bör anslutas till systemet och avloppsreningssys-
temen för övriga fastigheter borde fås att uppnå åtminstone den reningseffektivitet som krävs i lag. 

Enligt VEMALA-modellen skulle restaurering av avloppssystemen i glesbygds- och fritidsbostäder i hela 
avrinningsområdet minska fosforbelastningen med  3 procent och kvävebelastningen med 2 procent. VEMALA-
modellen baserar sig på övergripande områdesvisa värden, så den verkliga situationen kan vara bättre eller 
sämre än det här beroende på avloppssystemens tillstånd. Avloppsreningssystem som fungerar dåligt släpper ut 
näringsämnen i vattnen och försämrar deras hygieniska tillstånd. 

I projektet KRAV, som avslutades år 2014, utvecklades ett klassificieringssystem för att identifiera känsliga och 
mindre känsliga områden. Det här skulle göra det lättare att bedöma vilka bestämmelser och rekommendationer 
som skulle gälla var i fråga om avloppsvattenrening i Raseborg. Det här materialet finns tillgängligt på Raseborgs 
karttjänst (karta.raseborg.fi).
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Figur 39. Områden som besökts av avloppsvattenrådgivare och avloppssystemens tillstånd vid tidpunkten för besöket.

10 .3 .5 Minskning av belastningen från häststall
Enligt forskningen är inhägnaderna de största enskilda belastarna på hästgårdar (Pesonen et al. 2008). I inhägna-
derna packas marken och fosfor tas inte upp i de nedre jordlagren, utan förs bort till vattendragssystemen 
som ytavrinning. Halterna av lättlöslig fosfor kan vara höga, det vill säga i samma klass som de mest fosforrika 
åkerområdena i Finland. De näringsmängder som ansamlas i inhägnaderna är beroende av hur länge hästarna rör 
sig fritt och hur ofta inhägnaderna städas och deras yta byts ut. Belastningen är som störst under vårens första 
flöden, då de näringsämnen som ansamlats under vintern löser sig i smältvatten. Ammoniumkväve- och fosfor-
halterna i inhägnaderna kan stiga upp till 10 milligram per liter under våren. I medeltal är halten ca 3 mg/l, det 
vill säga 3000 µg/l. Genom att städa rastgårdarna regelbundet kan fosforbelastningen halveras. Belastningen 
kan dessutom minskas genom att fälla ut lösligt fosfor med järn-, aluminium-, eller kalciumföreningar (Pesonen 
et al. 2008).

Inom Dragsviksfjärdens område finns åtminstone några häststall, även om ingen noggrannare kartering gjorts. 
Rådgivningbesök kunde göras för att sprida vetskap om problemen och uppmuntra till åtgärder.

10 .4 Minskning av den interna belastningen

10 .4 .1 Syresättning
Nedbrytning av organiskt material kräver syre. I synnerhet under vintern kan syret ta helt slut i det vattenskikt 
som ligger närmast botten. Då detta sker, reduceras järnföreningarna i bottensedimentet och det fosfor som 
funnits bundet till järnet frigörs. Dessutom kan djuphavsströmmarna i Östersjön förflytta syrefattigt bottennära 
vatten från en plats till en annan. I kustvattnen beror ändå de syrefria förhållandena i huvudsak på en alltför stor 
produktion. 
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Målet med syresättningen är att öka syrehalten i underskiktet genom att pumpa ytvatten nära botten. Ett annat 
alternativ är att pumpa syrgas eller luft till underskiktet. Då ytsedimentet syresätts, slutar också produktionen 
av svavelväte och bottenfaunan återhämtar sig. Under de senaste åren har ändå noterats i sjöar att syresättning 
också kan ha negativa följder, eller ingen verkan alls, på näringshalterna i ytvattnet (Kuha et al. 2016, Niemistö 
et al. 2016, Tammeorg et al. 2017, Horppila et al. 2017). 

Syresättning testades på den finska kusten åren 1995-96 i Pojoviken. I viken testades då tre Mixox-pumpar med 
en luftningseffekt på 2100 kg O2/d, vilket motsvarade ca hälften av det syreförbrukningsbehov som fanns på 
bottnen och i vattnet. Med syresättningen gick det att klart öka syrehalten i underskiktet vintertid, men syresätt-
ningen befarades hämta näringsrikt vatten från underskiktet till ytvattnet. Syresättningsförsöket blev endast 
tvåårigt. (Malve et al. 2000.)

Syresättning av kustvatten testades 2009-2011 i Sandöfjärden under projektet PROPPEN. Pumpningen i 
Sandöfjärden räckte inte till för att hålla området syresatt, utan syret tog slut i det bottennära vattnet i slutet 
av juli. Möjliga orsaker till detta var att det bottennära vattnet värmdes upp, att det pumpade vattnet delvis 
strömmade utanför det område som skulle syresättas samt att pumpningseffekten var alltför låg. I projektet 
konstaterades att luftningspumpning inte är en kostnadseffektiv tilläggslösning för att minska näringsämnena i 
de belastade kustområdena i Finska viken. Enskilda slutna områden, där den externa näringsbelastningen är liten 
eller dess rening är mycket dyr, utgör undantag (SYKE, 2012).

Även om låg syrehalt tidvis förekommit under vintern i Dragsviksfjärden, har i allmänhet inga egentliga 
syreproblem förekommit. Bottensedimentet uppvisar inte heller någon syrebrist och någon kraftig ansamling av 
fosfor har heller inte förekommit i det bottennära vattnet, så syresättning är inte nödvändigt i Dragsviksfjärden. 

10 .4 .2 Kemikaliebehandling av bottensediment
De syrefria förhållandena i kustvattnens underskikt förorsakar intern belastning. I sjöar har den interna belast-
ningen begränsats förutom via syresättning och vårdfiske, också bland annat via kemikaliebehandling. Avsikten 
med tillsatsen av kemikalier är att binda fosfor till sedimentet, även om vattenmassans underskikt skulle vara 
syrefri. 

Det finns för närvarande inget behov av kemikaliebehandling för Dragsviksfjärdens bottensediment.

10 .4 .3 Biomanipulation
Biomanipulation innebär åtgärder som riktar in sig på fiskbeståndet, det vill säga vårdfiske, eller effektiverat 
fiske, samt åtgärder rörande rovfisk, där målet är att stärka rovfiskbestånden antingen genom utplanteringar, 
fiskebegränsningar eller till exempel genom att bygga gäddvåtmarker. En del gäddvåtmarker har dessutom 
noterats hålla kvar näringsämnen. Väldigt lite vårdfiske har utförts i kustområdet, då näringsväven skiljer sig 
från sjöarnas och bland annat saknar stora Daphnia-vattenloppor. Vårdfiske kan ändå medföra andra gynnsamma 
effekter på vattenkvaliteten, såsom en minskning av bottenomrörningen, vilket leder till att mindre näringsämnen 
förflyttas från sedimentet till vattenmassan, och bortföring av näringsämnen från vattenekosystemet. Dessutom 
kan vårdfiske få till stånd positiva förändringar i fiskbeståndets struktur ur rekreationssynpunkt, då mängden 
karpfisk minskar. 

Enligt den nu dominerande hypotesen, skulle den kraftiga övergödningen av Östersjön under 1960-talet inte 
enbart bero på näringsbelastning, utan delvis också förändringar i näringsväven. Fiskarna har blivet mindre 
till storleken och övergödningen har gynnat plankton och småfisk som äter bottenlevande djur (storspigg och 
karpfisk), vilket i sin tur har ökat algproduktionen genom förändringar i näringskedjan. Å andra sidan har fisket 
minskat rovfiskarnas andel i fisksamhället, vilket har inneburit att det nu finns gott om bytesfisk också för skarvar. 
(Korpinen et al. 2018.)

Det skulle vara till fördel för vårdfisket i kustområdena om det kunde genomföras som en koordinerad helhet. 
Det kommersiellt bärkraftiga vårdfiske som utvecklats inom Tanakka-projektet skulle vara en bra modell för 
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ett hållbart och regelbundet vårdfiske, där aktiviteten till stor del kunde finansieras genom de inkomster som 
fås genom försäljning av fångsten (Ventelä, 2020). Fångsten lämpar sig till nyttobruk främst under de tider då 
vattnet är svalare, det vill säga höst, vinter och tidig vår, men det är också möjligt att använda fisken till djurfoder 
under sommaren , om kylkedjan kan hållas obruten. Säsongen för fiske på öppet vatten blir år för år allt längre 
på kusten, vilket gör det möjligt att fånga karpfisk med samma metoder året runt. Dessutom skulle det löna sig 
att reda ut andra användningsmöjligheter för vårdfiskefångsten. I en ekonomiskt lönsam vårdfiskemodell, ersätts 
det traditionella, kostnadsbetonade vårdfisket med fiske där försäljning av fångsten täcker en stor del av kostna-
derna (Ventelä 2020).

Utgående från de yngelkarteringar som utfördes inom Dragsviksfjärdens och Totalfladans områden under våren 
2021, är i synnerhet Totalfladan ett viktigt yngelproduktionsområde. Inom Dragsviksfjärden hittades allmänt 
abborryngel och utanför Lillholmen gösyngel. De här arterna är båda rovfiskar (abborren efter att ha uppnått 
15 cm). Rovfisk, och i synnerhet gäddan, är den mest betydande naturliga reglerande faktorn för karpfisk. 
Dragsviksfjärden är ett potentiellt mycket viktigt yngelproduktionsområde inom Ekenäs-Pojo fiskeriområde.  
Det skulle löna sig att fortsätta yngelutredningarna, i synnerhet under våren, för att noggrannare reda ut 
lekområdena inom Dragsviksfjärden. 

Dragsviksfjärden är ett populärt rekreationsområde. Ett sätt att öka andelen stora gäddor i bästa förökningsål-
dern i området, skulle vara att bestämma ett lokalt fångstmått (Lappalainen et al. 2021). För gäddans del, är det 
möjligt att bestämma lokal reglering inom fiskeriområdet på grund av att gäddbestånden är lokala. (Lappalainen 
et al. 2021.)

10 .5 Bortföring av näringsämnen och andra restaureringsåtgärder
Finska vikens kust förändras hela tiden med landhöjningen ( i västra Nylands område med ca 0,4 cm per år), 
då landytan fortfarande stiger efter istiden. Områden som tidigare legat under vatten kommer fram, grunda 
havsområden blir ännu grundare och växer igen, och detsamma händer i grunda sund. De nästan avsnörda 
havsvikarnas, fladornas, förbindelser med havet bryts helt och fladorna omvandlas till glon, vart havsvatten 
når endast vid storm eller ovanligt högt vattenstånd. Fasta partiklar och näringsbelastning som kommer från 
avrinningsområdet har försnabbat den här utvecklingen. Den huvudsakligen naturliga utvecklingen har försvårat 
användningen av kustområdet för rekreation samt bland annat båt- och annan fartygstrafik. Till följd av detta har 
muddringar och slåtter av vattenväxter gjorts på många ställen. Muddring och slåtter har dessutom i någon mån 
utförts på fågelskyddsområden, för att få till stånd en mer mångformad omgivning. Dessutom har flador restau-
rerats antingen genom att delvis försluta muddrade öppningar, eller genom att öppna havsförbindelsen för att 
underlätta fiskars rörelser.

Genom att avlägsna biomassa fås också näring bort från vattenekosystemet. Det här kan bland annat göras 
genom att ta bort vattenväxter, genom vårdfiske och också genom muddring , även om alla metoder också har 
andra inverkningar av betydelse för restaureringarna.

10 .5 .1 Muddring
Som restaureringsåtgärd ökar muddring vattendjupet. För- och nackdelar med muddring har behandlats ur 
olika synvinklar i tabell 3. Våra kustvatten har muddrats mycket för rekreationsbehov, båtliv och fartygstrafik. 
Muddring förorsakar vid åtgärdstidpunkten kraftig grumling av vattnet, då halterna fasta partiklar ökar i vattnet. 
Genom muddring är det också möjligt att få bort näringsrikt sediment och vattenväxtlighet som stör rekreationen 
med rötterna. Vid muddringen kan skadliga ämnen, såsom TBT-föreningar som använts i bottenfärger för båtar, 
samt deras derivat, frigöras i vattnet. Muddring kommer ofta i fråga för båtleder och simstränder, eftersom det 
är en dyr åtgärd och muddermassornas deponering och behandling kan vara besvärlig på grund av deras stora 
mängd och vikt samt väldigt stora vatteninnehåll. I havsområdet har deponeringsområden för muddringsmassor 
anlagts, där vattenkvaliteten och bottnens tillstånd följs upp. Vid muddringar i stadsområden har i inlandsvatten 
geotuber använts till hjälp, vilka är stora säckar som släpper igenom vatten men inte slam. Geotubbehandling 
är en dyr lösning. Småskalig muddring är vanlig i Dragsviksfjärden på grund av dess grundhet och utbredda  
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bottenvegetation. Muddring kunde genomföras i områden där man önskar hålla vattnet fritt från vattenväx-
tlighet, eller om man vill göra fågelskyddsområden mer mångfaldiga. Om muddring övervägs bör ändå kontrol-
leras att bottensedimentet i området inte är nedsmutsat av skadliga ämnen.

Tabell 3. Fördelar och risker med muddring för olika delaspekter av ett gott tillstånd i havsområdet. Modifierat från Salminen 
(2018).

Kvalitetsdeskriptorer för ett gott tillstånd Fördelar Risker
1. Naturens mångfald Förhållandena kan förbättras Förstör bottnen lokalt
2. Främmande arter Ingen effekt Främmande arter med fartyg
3. Kommersiellt viktig fisk Förhållandena kan förbättras Kan störa förökningen
4. Näringsvävar Förhållandena kan förbättras Kan störa
5. Övergödning Avlägsnar näringsämnen Ingen betydande effekt
6. Havsbottnens orördhet Ingen betydande effekt Förstör bottnen lokalt
7. Hydrologiska förändringar Ingen effekt Ingen effekt
8. Halter och effekter av orenheter Avlägsnar skadliga ämnen Frigör skadliga ämnen från bottnen
9. Orenheter i matfisk Avlägsnar skadliga ämnen Frigör skadliga ämnen till näringskedjan
10. Nedskräpning ‐ ‐
11. Energi och undervattensbuller Ingen effekt Bullerolägenheter

10 .5 .2 Slåtter av vattenväxter
Målet med slåtter av vattenväxter är att förbättra rekreationsmöjligheterna (båtliv, paddling, simning, fiske). 
Slåtter har också använts för att förbättra vattenutbyte och få bort näringsämnen. Det bör ändå noteras att 
vatten- och strandväxtlighet utgör livsmiljöer och skydd för olika organismer, även om igenväxning och en mycket 
riklig vattenväxtlighet kan försvaga naturvärdena. (Leka 2016). Det har noterats att de officiella simstränderna 
vid Dragsviksfjärden inte har haft några problem med blågrönalger, något som åtminstone delvis kan bero på att 
den rikliga vattenväxtligheten minskar mängden tillgänglig näring i vattnet.

Slåtter av vattenväxter kan också ha negativa effekter på vattenkvaliteten. Vattenväxter och deras påväxtalger 
tävlar med planktonalger (till exempel blågrönalger) om näringsämnen i vattnet, förutom att de fungerar som 
underlag för biofilm som bildas på ytan av strån och blad. Den biofilm som bildas på växternas ytor kan också 
binda näringsämnen ur vattnet för sin tillväxt. Dessutom binder vattenväxter bottensedimentet, så de minskar 
resuspensionen och cirkulationen av näringsämnen från sedimentet tillbaka till vattenmassan (Nurminen 
2003). Vattenväxter erbjuder också skydd mot rovfisk för djurplankton och de spelar också en central roll 
som lekområden för fisk och häckningsmiljö för fåglar. Täta och monotona vassbestånd försvagar ändå ofta 
möjligheterna för exempelvis gäddans lek och fåglarnas häckning. Sedimentbindande bottenväxtlighet som 
hindrar vinden från att röra upp löst bottensediment kan troligtvis ha positiva effekter på vattenkvaliteten. 

Det lönar sig i allmänhet inte att helt ta bort vattenväxtlighet, utan det är bättre att göra slingrande leder i 
vassbeståndet. Vassen kan bra glesas ut i farleder och smala sund utanför båtplatser och simstränder. Fåglarnas 
häckning och exempelvis gäddans lek kan stödas med slåtter av vattenväxter. Olika sätt att avlägsna vattenväxter 
finns sammanfattade på ett bra sätt exempelvis på internet-sidorna för det nationella nätverket för restaurering 
av vattendrag (SYKE, 2021b). 

Vass

Vassen är mycket vanlig i sjöar och havsvikar samt på grunda och fuktiga stränder och diken. Växten lever både 
i näringsfattiga och i näringsrika vatten, men den gynnas av övergödning. Vass sprider sig effektivt i synnerhet 
på mjuka bottnar och växer vanligen ända ut i en dryg meter djupt vatten (Figurerna 40-41). Den förekommer 
sällan i över två meters djup. Slåtter lönar sig att genomföra flera år i rad och i mån av möjlighet två gånger per år. 
Slåtter som görs under den kraftiga tillväxtperioden under försommaren får växtligheten att dra sig tillbaka och 
en ny omgång i mitten av sommaren förstärker effekten. Enligt forskningen bortförs i medeltal 5-10 kg fosfor och 
50-100 kg kväve per hektar vid slåtter av vass. Slåtter under sensommaren är att föredra för att ge häckningsro 
åt fåglarna. Resultatet är säkrare ju djupare växten kan skäras av. Vassen kan också beskäras under vintern. Då 
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fås mindre mängd näringsämnen bort, men det har också på vissa ställen gett goda resultat. Dessutom går det 
under goda isvintrar att komma åt att skära vassen utan specialutrustning i områden som är svårtillgängliga 
under sommaren. Landslåtter av vass är ställvis nödvändigt för att sköta igenväxta strandängar och för att sakta 
ned vassens spridning och igenväxningen. Bete fungerar ofta som fortsatt skötselåtgärd. I allmänhet bör utbredd 
slåtter av vattenväxter undvikas Det är bäst att koncentrera slåttern till de viktigaste platserna ur rekreationens 
eller naturskyddets synvinkel och planera den så att det uppstår mosaiklandskap. Det bör beaktas att vass som 
växer exempelvis framför dikesutlopp får fasta partiklar att sedimentera och på så vis renar vatten som kommer 
till området. Rester från slåttern bör absolut tas bort ur vattnet. (Leka, 2019; Miljöförvaltningen, 2016.)

Figur 40. Vassbestånd på hösten. (LUVY / Jussi Vesterinen)

I Finland har bland annat vattenrestaureringsprojekten VELHO och HOLA LAKE fokuserat på vass och möjlighe-
terna att utnyttja den. Resultaten från de här projekten har samlats på miljöförvaltningens Ruoko-sidor. Det 
uppskattas finnas ca 30 000 ha vassbestånd i Finlands kustvatten, så det finns gott om material. Vass kan 
användas till energiförbränning eller biogas. Den lämpar sig till källa för organiskt material till åkrar eller användas 
som växtunderlag, täckningsmaterial, strö eller djurfoder. Det kan också användas till att bygga tak, vägg- eller 
isoleringselement eller vattenskyddskonstruktioner. (Miljöförvaltningen, 2016.)

Under hösten 2020 påbörjades John Nurminens stiftelses och Forststyrelsens gemensamma vassprojekt i 
Kyrkslätt. Som testmål fungerar Norra Fladets värdefulla kulturmiljöområde i Esboviken. Målet med projektet är 
att cirkulera näringsämnen som tagits upp av vassen från de övergödda kustvattnen till land. Samtidigt främjas 
inom projektet användningen av vass som en ersättande råvara för torven samt stöds skyddet av naturens 
mångfald. Inom projektet har gjorts en bakgrundsutredning (John Nurmisen Säätiö 2021), där det bland annat 
finns instruktioner till hur slåtter av vass kan utföras så att den inte riskerar naturens mångfald.

I Dragsviksfjärden finns vass längs största delen av kusten, men i synnerhet utanför de bäckar som rinner ut 
i viken. På sådana områden är vassbestånden viktiga då de bromsar upp fasta partiklar och binder de näring-
sämnen som hämtas med vattendragen. Slåtter bör göras vid behov och med eftertanke för att förbättra fågelvär-
dena i området. 
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Figur 41. Vassbeståndets slut. (LUVY / Jussi Vesterinen)

Axslinga

Axslingan (Figur 42) har under de senaste åren blivit vanligare i vissa havsvikar. Orsaken till detta är okänd, 
men uppenbarligen är övergödningen och klimatförändringen (förlängning av vegetationsperioden) åtminstone 
delorsaker. Vattenkvaliteten i vikarna kan ha förbättrats med ökningen av axslinga och vattnet blivit klarare, 
men å andra sidan försvårar slingan exempelvis båtliv betydligt genom att tvinna in sig i propellrar. Axslingan 
utsöndrar också ämnen som driver bort fiskyngel och pungräkor. Det finns hittills rätt lite erfarenhet av slåtter 
av slinga, men det är allmänt känt att arten kan föröka sig från växtfragment. Slåtter av axslinga kan alltså 
främja vidare förökning hos växten. Undervattensväxter tävlar om näring med alger och erbjuder gott skydd 
mot rovdjur för djurplankton som livnär sig på alger. I allmänhet rekommenderas att växten avlägsnas med en 
insamlande maskin eller genom notning. Från små områden kan undervattensväxter tas bort med en kratta 
under försommaren och på nytt under sensommaren. (Leka, 2019.)

Avlägsnande av axslinga via sugmuddring har testats i Karleby under åren 2019 och 2020 samt i Nuikonlahti 
i Rimito i Nådendal under sommaren 2021. Vid sugmuddring sugs växten bort med rötterna från bottnen. 
Förutom slingan, tas inget annat bort från vattnet och efter filtrering pumpas vattnet tillbaka till havet. Den här 
metoden, som utvecklats av Clewat Oy, kunde testas också i Västnyland på områden där axslingans tillväxt blivit 
ett problem. Axslingan bör ändå inte tas bort från hela viken, eftersom växten har en positiv effekt på vattnets 
kvalitet.

Axslinga förekommer, tillsammans med hornsärv, som en dominerande art i så gott som hela Dragsviksfjärden 
och kunde avlägsnas med eftertanke från de huvudsakliga båtlederna och andra områden där växten utgör störst 
olägenhet.
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Figur 42. Axslinga. (VALONIA / Katri Väänänen)

10 .5 .3 Vårdfiske
Tills vidare är vårdfiske det effektivaste sättet att få bort näringsämnen ur vattnet. Vårdfiske har också andra 
fördelar (se stycke 10.1.3). Under år 2013 avlägsnades 570 ton fosfor och 3000 ton kväve med fiskfångsten från 
Östersjön (Hyvärinen et al. 2017). Det finns gott om outnyttjad potential i vildfiskbeståndet, i synnerhet vad gäller 
produktutveckling och logistik. Under åren 2018-2021 undersöktes möjligheterna hos vårdfiske av storspigg inom 
projektet SEABASED. Inom projektet konstaterades att storspiggfångsten troligen lämpar sig för biodiesel eller 
biogas, till foder i fiskodlingar eller till och med till livsmedelsbruk. Dessutom har storspiggen noterats äta rovfis-
kars rom och yngel samt öka mängden trådformiga alger i en svensk undersökning, så vårdfiske kunde också vara 
till nytta genom biomanipulation. 
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I det stora hela, skulle det vara viktigt att främja användningen av fisk från naturliga inhemska bestånd för att 
minska övergödningen. Överfiske av rovfisk (särskilt gös) och svag förökning är ändå redan ett problem, så fiske 
borde fokuseras på exempelvis karpfisk såsom mört (Ruuhijärvi 2021).

Fiskbeståndet och dess uppbyggnad i Dragsviksfjärden är för tillfället för dåligt känt för att vårdfiske ska kunna 
planeras.

10 .6 Restaureringar som ska öka mångfalden
På kustvattenområdena har gjorts en del restaureringar som haft som mål att säkra eller öka naturens mångfald. 
Slåtter av vass, fångst av små rovdjur, effektiverat fiske av karpfisk och muddring av öppna vattenytor i monotona 
vassbälten har utförts på fågelvatten. Gamla, igenväxta strandängar (kulturbiotoper) har betats och deras 
växtlighet har reducerats, så att värdefulla växtarter och miljöer som är beroende av betning har kunnat komma 
tillbaka. Vresros, som är en skadlig främmande art, har beskurits och grävts bort från stränder med maskin. 
Dessutom har det gjorts omplanteringar av ålgräs och kransalger till potentiella miljöer (sandbottnar). Till de här 
områdena har det dessutom satts ut bojar för förtöjning av båtar, så att den värdefulla vegetationen på bottnen 
inte skulle skadas av ankaren. Fördjupade mynningar i flador har på vissa ställen grundats upp och på vissa ställen 
muddrats eller beskurits, så att fladorna har kunnat fungera som lekområden, i synnerhet för abborre. Dessutom 
har tät växtlighet beskurits i flador och glon. Det är möjligt att få finansiering från miljöministeriets habitatpro-
gram Helmi för åtgärder som ökar mångfalden och återställer miljön.

Den kartering som gjorts av havsmiljön inom VELMU-projektet har hämtat in mycket ny information i synnerhet 
om tillståndet hos undervattensnaturen i de finländska havsområdena. Resultaten från karteringarna har publice-
rats i VELMU-karttjänsten. En del av resultaten är rena karteringsresultat, men det finns också en hel del modelle-
rade resultat, eftersom en stor del av området inte har hunnit karteras. De här modellerna har tidigare bland 
annat använts till fiskeriområdenas nyttjande- och vårdplaner.  

Det verkar som om åtminstone växtdiversiteten i Dragsviksfjärden minskat (Bilaga 3; kapitel 6).

10 .7 Kostnader för olika restaureringsåtgärder
Restaureringskostnaderna är förutom av utrustning, arbetskraft och produkter också beroende av bland annat 
lokala förhållanden, logistik och den yta som ska restaureras. Tabell 4 tar upp kostnadseffektiviteten hos restau-
reringar i avrinningsområdet i förhållande till kg avlägsnad fosfor. Ur tabellerna kan ses att samma åtgärd kan 
variera betydligt i kostnadseffektivitet beroende på bland annat plats, avrinningsområde och storlek.

Markförbättringsmedel är kostnadseffektiva vattenskyddsåtgärder, även om spridningen för deras del bör 
upprepas med några års mellanrum. Om  gips skulle spridas ut på en tredjedel av de erosionskänsliga åkrarna i 
Dragsviksfjärdens avrinningsområde (181 ha), en tredjedel skulle behandlas med strukturkalk och en tredjedel 
med näringsfiber, skulle det kosta ca 21 000 euro utan moms.

Kostnadseffektiviteten hos tvåstegsfåror är ca 249 €/ P kg. Här antas skötselintervallet vara 20 år, men det kan 
också vara mycket längre, vilket skulle minska kostnaderna märkbart. Dessutom är nyttan hos tvåstegsfåror och 
exempelvis dagvattenkonstruktioner klart bredare än fosforborttag, då målet också kan vara till exempel att 
förhindra skador från översvämningar. Bygge av 1 km tvåstegsfåra skulle motsvara 15 000-35 000 €. 
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Tabell 4. Olika vattenskyddsåtgärders kostnadseffektivitet uträknat som pris för varje avlägsnat fosforkilogram. Modifierat 
från Puustinen et al. (2019), Mäki ym. (2021) och Luodeslampi (2021). De värden som står i parentes är uträknade inom det 
här projektet.

Åtgärd Min Medel Max

Jordbruk:

Små våtmarker (<0,5 ha), 30‐50% åker 150 200 240

Medelstora våtmarker (0,5‐2 ha), 20‐30 % åker 200 300 360

Medelstora våtmarker (0,5‐2 ha), 30‐50 % åker 120 180 220

Medelstora våtmarker (0,5‐2 ha), >50 % åker 100 110 130

Stora våtmarker (>2 ha), 30‐50 % åker 110 150 180

Vintertida växttäcke på åkern, <0,5 % lutning 660 990 1400

Vintertida växttäcke på åkern, 0,5‐1,5 % lutning 490 630 890

Vintertida växttäcke på åkern, 1,5‐3 % lutning 280 360 520

Vintertida växttäcke på åkern, 3‐6 % lutning 120 160 230

Vintertida växttäcke på åkern, >6 % lutning 70 90 130

Gibsbehandling 80

Strukturkalk  (21)  (75)  (470)

Fiberslam eller näringsfiber 88 199 731

Reglerad dränering 340 1500 2700

Kontroll av näringsbalansen 290 440 520

Tvåstegsfåra 249

Skogsbruk:

Skyddszon för avverkningsområde 60 130 210

Rördammar för skogsbruket 20 40 50

Glesbygd:

Utvigning av avloppssystemet till glesbygden 830 2300 4500

Nya fastighetsvisa avloppsreningssystem för fast bostad 480 1300 2600

Nya fastighetsvisa avloppsreningssystem för fritidsbostad 200 570 1100

Avlägsning av näringsämnen:

Muddring 1606 5913

Vårdfiske 66

Slåtter av vass 80 270

Kostnadseffektivitet (€/P kg)

10 .8 Fortsatta åtgärder i Dragsviksfjärden
Inom projektet västra Nylands kustvattensvision 2021 uppgörs ett måltillstånd för restaurering av kustvattnens 
restaurering, alltså en vision fram till år 2050. Visionen med strategi är en vägkarta över hur restaureringsarbetet 
kan fortgå målmedvetet och långsiktigt i samarbete med kommunerna. För att uppnå ett gott ekologiskt tillstånd 
i kustvattnen kräver det, att kustkommunerna förbinder sig att delta i restaureringsarbetet samt att delta i 
restaureringsprojekten. I samband med visionen framlägger man för kommunerna, att de förbinder sig till, att i 
fortsättningen delta i restaureringsarbetet jämte finansieringsavtal under den kommande sexårsperioden.  

Avsikten är att fortsätta med restaureringen av pilotområdena år 2022 som en del av större projekthelheter. 
Områdets kommuner har förbundit sig till en egenfinansiering av en fortsättning på restaureringarna år 2022. 
För åren 2022-2024 har planerats ett större projekt för att minska belastningen från jord- och skogsbruket med 
fokus på restaureringar i avrinningsområdena samt ett skilt projekt för spridning av markförbättringsmedel. 
Båda koordineras av LUVY. Dessutom har man ansökt om medel för ett separat projekt gällande restaurering 
av rinnande vatten. Det är möjligt att koncentrera den noggrannare planeringen av restaureringarna inom 
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Dragsviksfjärdens tillrinningsområde, spridningen av markförbättringsmedlen samt uppföljningen inom de ovan 
nämnda lantbruksprojekten och verka inom Raseborgs kommuns område inom ramen för egenfinansieringen och 
resurserna. För tillfället täcker kommunens finansiering endast åtgärderna för år 2022. För Dragsviksfjärdens del, 
ska den här restaureringsplanen ge tillräckligt med bakgrundsinformation för att påbörja restaureringsarbetet. 
Också andra projektaktörer kan genomföra restaureringsarbete. Lämpliga restaureringsåtgärder för området 
har sammanfattats i Tabell 5.

När det gäller Dragsviksfjärdens avrinningsområde, kommer största delen av belastningen med Storängsbäcken 
från öster. Det här är ett lantbruksdominerat område och jord- och skogsbruksåtgärder är därför av vikt. 
Storängsbäcken rinner genom ett område som lätt översvämmas och området närmast fåran kan bestå av sura 
sulfatjordar. Detta bör tas i beaktande då åtgärder planeras. Det lönar sig att överväga en kombination av olika 
åtgärder såsom markförbättringsmedel, tvåstegsfåror och våtmarker. Det här gäller också övriga jordbruks-
marker och erosionsbenägna områden. 

Möjligheterna att utveckla system för hantering av dagvatten bör undersökas närmare. Förutom att vattnet kan 
föra med sig också ansenliga mängder skadliga ämnen och näring, för dagvatten ofta med sig stora variationer i 
flödet, vilket förorsakar erosion i de fåror det strömmar genom. Projektfinansiering har sökts till år 2024 för bygge 
av en våtmark för dagvattensrening inom Dragsviksfjärdens avrinningsområde. Tanken är att våtmarken ska 
stanna upp och rena dagvatten som rinner från Horsbäck småindustriområde innan det kommer ut i Gropfjärden.

Övergångstiden för förnyelse av avloppsvattensystemen i glesbygden har löpt ut. Systemens skick bör kontrol-
leras, särskilt som en stor del av systemen tidigare inte uppfyllt lagens krav. De system som inte ännu är i skick 
bör åtgärdas så fort som möjligt. Rådgivning kan utföras i området enligt behov och existerande kommunala 
avloppnätverk kan utvidgas.  

Rådgivningskampanjer skulle vara av värde också exempelvis inom jord- och skogsbruket, gällande tillgängliga 
metoder för minskning av belastningen från åkrar, stall och skogsbruksmetoder. Rådgivning kan också riktas till 
båtfolk, så att de känner till hur de kan njuta av båtlivet på ett så hållbart sätt som möjligt, samt till de som önskar 
muddra i området.

Andra åtgärder som rör båttrafiken i området kunde vara en fartbegränsning för båtar. Det här skulle minska 
mängden resuspenderat material från botten av viken, som i sin tur ökar mängden tillgänglig näring och vattnets 
grumlighet. Det finns ingen egentlig hamn inne i själva området, men nog strax utanför utloppet, på andra sidan 
Baggöbron. Det är viktigt att se till att servicen här fungerar, att det finns möjlighet att tömma båtens septiktank 
och göra sig av med avfall på ett ändamålsenligt sätt. Vid tvätt av båtar, lösgörs också skadliga ämnen till vattnet, 
så möjlighet att göra detta så att den skadliga inverkan är så liten som möjligt är viktig.

Muddring och slåtter i vattenområdet kan göras med eftertanke för att underlätta båttrafik och/eller öka 
mångfalden samt för att avlägsna näringsämnen från viken. Det kan också göra det lättare för andra arter att ta 
sig in i områden där axslinga och hornsärv helt kommit att dominera bottenvegetationen. Utbredd slåtter kan 
ändå ha negativa effekter på vattenkvaliteten, då näring frigörs och vattnet grumlas upp. Stödande inplantering 
av arter som håller på att försvinna kan övervägas, om det anses möjligt och lämpligt.

Genom föreningars verksamhet och den allmänna miljöfostran är det möjligt att på många sätt verka för en 
minskning av livsmedelsförbrukningens inverkan på vattendragssystemen och exempelvis en ökning av naturfis-
kanvändningen. Dessutom är i synnerhet bortförsel av biomassa från döda trådalger och vattenväxter en klar 
åtgärd.
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Tabell 5. De restaureringsåtgärder som lämpar sig bäst för Dragsviksfjärden, deras nytta och behövliga tillstånd. 

Restaureringsåtgärd Nytta Tillstånd/godkännande
Jordbruk:

Skyddszon
Minskar den näringsbelastning som kommer ut i vattnet med 
ytavrinningen och stabiliserar fårans kanter

Markägare

Tvåstegsfåra Minskar näringsbelastningen och erosion av vattenfåran Markägare

Markförbättringsmedel
Minskar belastningen från näring och fasta partiklar och 
förbättrar markens struktur

Markägare/odlare

Vintertida växttäcke
Minskar belastningen från totalfosfor och fasta partiklar i 
vattnet. Jämnar ut flödet

Odlare

Fånggrödor Minskar belastningen från totalfosfor och fasta partiklar i vattnet Odlare

Våtmark
Minskar belastningen från totalfosfor och fasta partiklar i 
vattnet. Jämnar ut flödet

Markägare/NTM‐centralens 
utlåtande om tillstånd enligt 
vattenlagen

Dagvatten:

Våtmarker, sedimentationsgropar och 
bassänger

Minskar belastningen från fasta partiklar, näringsämnen och 
skadliga ämnen i vattnet. Jämnar ut flödet

Markägare/NTM‐centralens 
utlåtande om tillstånd enligt 
vattenlagen

Glesbygdens avloppsvatten:

Rådgivning, reparation och förnyelse eller 
utvidgning av avloppsnätverket

Minskar belastningen från fasta partiklar, näringsämnen och 
skadliga ämnen i vattnet. Förbättrar vattnets hygieniska kvalitet

Borttagning av näringsämnen:

Slåtter av vattenväxtlighet
Minskar igenväxning och mängden tillgänglig näring. Förbättrar 
möjligheterna till båttrafik. Bör planeras så, att naturens 
mångfald ökas

Anmälan till NTM‐centralen 
och markägares tillstånd. NTM‐
centralens utlåtande om 
tillstånd behövs enligt 
vattenlagen

Muddring
Minskar igenväxning och mängden tillgänglig näring. Bör 
planeras så, att naturens mångfald ökas. Förbättrar 
möjligheterna till båttrafik

Anmälan till NTM‐centralen 
och markägares tillstånd. NTM‐
centralens utlåtande om 
tillstånd behövs enligt 
vattenlagen

Naturens diversitet:

Restaurering av yngelproduktionsområden Yngelproduktionsområdenas tillstånd bör först kontrolleras.

Markägare och/eller 
vattenägare/NTM‐centralens 
utlåtande om tillstånd enligt 
vattenlagen

Diversifiering av vassbältet Mosikartad strandnatur ökar biodiversiteten

Markägare och/eller 
vattenägare/NTM‐centralens 
utlåtande om tillstånd enligt 
vattenlagen

Restaurering av rinnande vatten
Livsmöjligheterna för öring och andra vattenlevande organismer 
förbättras

Markägare och/eller 
vattenägare/NTM‐centralens 
utlåtande om tillstånd enligt 
vattenlagen

Åtgärder som rör båtliv:
Rätt dimensionerat tömningssystem för 
septitankar

Minskar näringsutsläpp och försämring av vattnets hygieniska 
kvalitet

Gästhamn

Hastighetsbegränsningar Minskar uppgrumling och näringshalt i vattnet Trafikledsverket
Tvättplatser för båtar Minskar mängden skadliga ämnen som kommer ut i vattnet
Rådgivning:

Information om miljövänlig verksamhet till 
bosatta/verksamma i området. 

Ökar miljömedvetenheten och ger verktyg för miljövänligare 
verksamhet för jordbrukare, skogsbrukare, stallverksamhet, 
avloppsvatten, muddring, slåtter och sjöfart

10 .9 Dragsviksfjärdenin jatkotoimet
Länsi-Uudenmaan rannikkovesivisio 2021 -hankkeessa laaditaan Länsi-Uudenmaan alueen rannikkovesien tavoite-
tila eli visio vuoteen 2050. Visio ja siihen liittyvä strategia on tiekartta siitä, kuinka kunnostustyötä jatketaan 
määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti kuntien kanssa yhteistyössä. Rannikkovesien hyvän tilan saavuttaminen vaatii 
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rannikkokunnilta sitoutumista kunnostustyöhön ja osallistumista kunnostushankkeisiin. Kunnille esitetään vision 
yhteydessä sitoutumista seuraavan kuusivuotiskauden ajan kunnostustyöhön rahoitussopimuksineen.

Pilottialueiden kunnostusta jatketaan vuonna 2022 osana laajempia hankekokonaisuuksia. Pilottialueiden kunnat 
ovat sitoutuneet kunnostuksen jatkamisen omarahoitukseen vuonna 2022. Länsi-Uudellemaalle on haettu LUVYn 
koordinoimina vuosille 2022–2024 laajaa maa- ja metsätalouden kuormituksen vähentämiseen ja valuma-aluekun-
nostuksiin keskittyvää hanketta sekä erikseen maanparannusaineiden levittämishanketta. Lisäksi on haettu 
virtavesien kunnostamiseen erillistä hanketta. Dragsviksfjärdenin valuma-aluekunnostusten tarkempi suunnit-
telu, maanparannusaineiden levittäminen ja vaikutusten seuranta on mahdollista keskittää edellä mainittuihin 
maatalouden hankkeisiin ja toimia Raaseporin alueella tultaisiin toteuttamaan kunnan omarahoitusosuuden ja 
resurssien puitteissa. Tällä hetkellä kunnan rahoitus kattaa vain vuoden 2022 toimenpiteitä. Dragsviksfjärdenin 
osalta nyt laadittu kunnostussuunnitelma antaa tarpeelliset taustatiedot kunnostustyön aloittamiseksi. Esitettyjä 
kunnostustöitä voivat toteuttaa myös muut hanketoimijat. Sopivia kunnostustoimia löytyy taulukosta 6.

Suurin osa Dragsviksfjärdenin kuormituksesta virtaa Storängsbäckenin kautta idästä. Alueella on paljon maanvil-
jelyä, joten maa- ja metsätaloustoimenpiteet ovat tärkeitä. Storängsbäcken valuu tulvimisherkän alueen läpi 
ja uomaa läheisimmät alueet voivat olla happamia sulfaattimaita. Tämä mahdollisuus on otettava huomioon 
toimenpiteiden suunnittelussa. Suositeltavinta on harkita eri toimenpiteiden kombinaatiota, kuten maanparan-
nusaineita, kaksitasouomia ja kosteikkoja. Tämä koskee myös muita maatalousalueita ja eroosioherkkiä alueita. 

Hulevesien käsittelyjärjestelmien kehittämismahdollisuudet olisi tutkittava tarkemmin. Sen lisäksi, että hulevesi 
voi tuoda mukanaan merkittäviä määriä haitallisia aineita ja ravinteita, ne usein aiheuttavat suuria vaihte-
luita virtaamassa, mikä aiheuttaa eroosiota alapuolisessa uomassa. Hankerahoitusta on haettu vuodelle 2024 
yhden hulevesikosteikon rakentamiseen Dragsviksfjärdenin valuma-alueelle. Kosteikon on tarkoitus viivyttää ja 
puhdistaa Horsbäckin pienteollisuusalueen hulevesiä ennen niiden päätymistä Gropfjärdeniin.

Määräaika haja-asutusten jäteveden puhdistusjärjestelmien uudistamiseen on umpeutunut. Järjestelmien kunto 
vaatii tarkistamista, sillä suurin osa järjestelmistä ei aiemmissa kartoituksissa ole täyttänyt lain määräyksiä. Yhä 
puutteelliset järjestelmät on korjattava niin pian kuin mahdollista. Alueella voi tarpeen mukaan tehdä neuvontaa 
ja olemassa olevia kunnallisia jätevesiverkkoja voi laajentaa.   

Neuvontakampanjat olisivat hyödyllisiä esimerkiksi maa- ja metsätaloudessa, koskien olemassa olevia keinoja 
peltojen, tallien ja metsätalouden kuormituksen vähentämiseksi. Neuvontaa voisi myös suunnata veneilijöille, 
jotta he tietäisivät, miten nauttia veneilystä mahdollisimman kestävällä tavalla sekä niille, jotka haluavat ruopata 
alueella. 

Muita alueen veneliikennettä koskevia toimenpiteitä voisi olla veneiden nopeusrajoitus. Tämä rajoittaisi lahden 
pohjalta uudelleenpöllyävän sedimentin määrää. Sedimentin pöllyäminen lisää käytettävissä olevien ravinteiden 
määrän sekä samentaa vettä. Alueella ei ole varsinaista satamaa, mutta Baggön sillan toisella puolella, 
Dragsviksfjärdenin suuaukon ulkopuolella, löytyy yksi. On tärkeää varmistaa, että palvelut satamassa toimivat. 
Satamasta tulee löytyä mahdollisuus veneen septitankin tyhjentämiseen ja jätteiden asianmukaiseen käsittelyyn. 
Veneen pesussa irtoaa haitallisia aineita veteen, joten mahdollisuus mahdollisimman haitattomaan venepesuun 
on tärkeää järjestää.

Vesialueen ruoppausta ja niittoa voi alueella tehdä harkiten veneilyn helpottamiseksi sekä/tai luonnon monimuo-
toisuuden lisäämiseksi sekä ravinteiden poistamiseksi lahtialueelta. Se voi myös helpottaa muiden lajien asettu-
mista alueille, missä tähkä-ärviä ja karvalehti vallitsevat täysin vesikasvustoa. Laaja niitto voi kuitenkin tuoda 
mukanaan kielteisiä vaikutuksia veden laatuun, kun ravinteita vapautuu ja vesi sameutuu. Katoamisen vaarassa 
olevien lajien tuki-istutuksia voi harkita, jos se katsotaan mahdolliseksi ja soveliaaksi.

Yhdistyksien toiminnan ja yleisen ympäristökasvatuksen kautta on mahdollista monin tavoin vähentää elintarvi-
kekulutuksen vaikutuksia vesistöihin sekä esimerkiksi edistää luonnonkalakäyttöä. Lisäksi erityisesti kuolleiden 
rihmalevämassojen ja vesikasvien poisto rannoilta olisi selkeä toimenpide.
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Taulukko 6. Dragsviksfjärdenille parhaiten soveltuvat kunnostustoimet, niiden hyödyt ja toimiin tarvittavat luvat.

Kunnostustoimenpide Hyödyt Luvat/hyväksynnät
Maatalous:

Suojavyöhyke
Vähentää pintavalunnan mukana tuomaa ravinnekuormaa 
vesistöön ja vakauttaa uoman reunoja.

Maanomistaja

Kaksitasouoma Vähentää ravinnekuormaa ja uomaeroosiota. Maanomistaja

Maanparannusaineet
Vähentää ravinne‐ ja kiintoainekuormitusta ja parantaa maan 
rakennetta.

Maanomistaja/viljelijä

Talviaikainen kasvipeite
Vähentää kiintoaine‐ ja kokonaisfosforin kuormitusta vesistöön. 
Tasaa virtaamia.

Viljelijä

Kerääjäkasvit Vähentää kiintoaine‐ ja kokonaisfosforin kuormitusta vesistöön. Viljelijä

Kosteikko
Vähentää kiintoaine‐ ja kokonaisfosforin kuormitusta vesistöön. 
Tasaa virtaamia.

Maanomistaja/ELY‐keskuksen 
lausunto vesilain mukaisesta 
luvasta

Hulevedet:

Kosteikot, suodatuspainanteet ja altaat
Vähentävät kiintoaine‐, ravinne‐ ja haitta‐ainekuormitusta 
vesistöön. Tasaavat virtaamia.

Maanomistaja/ELY‐keskuksen 
lausunto vesilain mukaisesta 
luvasta

Haja‐asutuksen jätevedet:
Neuvonta, korjaus ja uusiminen tai 
viemäriverkoston laajentaminen

Vähentävät kiintoaine‐, ravinne‐ ja haitta‐ainekuormitusta 
vesistöön. Parantaa vesistön hygieenistä laatua.

Ravinteiden poisto:

Vesikasvillisuuden niitto
Vähentää umpeenkasvua ja poistaa vesistöstä ravinteita. 
Parantaa mahdollisuudet veneilyyn. Suunniteltava niin, että 
luonnon monimuotoisuus lisääntyy.

Ilmoitus ELY‐keskukselle ja 
maanomistajan lupa. 
Tarvittaessa ELY‐keskuksen 
lausunto vesilain mukaisesta 
luvasta

Ruoppaus
Vähentää umpeenkasvua ja poistaa vesistöstä ravinteita. 
Suunniteltava niin, että luonnon monimuotoisuus lisääntyy. 
Parantaa mahdollisuudet veneilyyn.

Ilmoitus ELY‐keskukselle ja 
maanomistajan lupa. 
Tarvittaessa ELY‐keskuksen 
lausunto vesilain mukaisesta 
luvasta

Luonnon monimuotoisuus:

Kalojen kutualuekunnostukset Poikastuotantoalueiden kunto selvitettävä ensin.

Maan‐ ja/tai vesialueen 
omistaja/ELY‐keskuksen 
lausunto vesilain mukaisesta 
luvasta

Ruovikoiden monipuolistaminen Mosaiikkimainen rantaluonto lisää biodiversiteettiä.

Maan‐ ja/tai vesialueen 
omistaja/ELY‐keskuksen 
lausunto vesilain mukaisesta 
luvasta

Virtavesikunnostukset Taimenen ja muiden vesieläinten elinmahdollisuudet paranevat.

Maan‐ ja/tai vesialueen 
omistaja/ELY‐keskuksen 
lausunto vesilain mukaisesta 
luvasta

Veneilyyn liittyvät toimet:
Septitankkien tyhjennysjärjestelmän 
riittävyys

Vähentää ravinnepäästöjä ja hygieenistä nuhraantumista. Vierassatama

Nopeusrajoitukset Vähentävät veden samentumista ja ravinteisuutta. Väylävirasto
Pesupaikkoja veneille Veteen joutuvien haitallisten aineiden määrät vähenevät
Neuvonta:

Neuvontaa ympäristöystävällisistä 
käytännöistä alueen  asukkaille/toimijoille

Kasvattaa ympäristötietoisuutta ja antaa maanviljelylle, 
metsätaloudelle, tallitoiminnalle, jätevedelle, ruoppaukselle, 
niitolle ja veneilylle työkaluja ympäristöystävällisemmälle 
toiminnalle
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11 Sammanfattning
Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) påbörjade år 2021 projektet västra Nylands kustvattensvision i 
samarbete med Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt. Projektet fick stöd från Nylands NTM-central. Målet med 
projektet är att göra restaureringsplaner för de fyra pilotområdena. Dessutom utvecklas en vision för västra 
Nylands kustvatten, som är en gemensam vägkarta för restaureringsarbetet. Under projektet har också en 
kartförfrågan genomförts, i vilken områdets bosatta och stugägare har engagerats, liksom också sådana som 
rör sig i naturen i området, och samlats in information om noterade problem. Projektets mål är att få igång en 
avrinningsområdesbaserad restaurering av övergödda havsvikar och kustvatten till ett gott ekologiskt tillstånd.

Dragsviksfjärden i Raseborg är en vidsträckt grund havsvik med begränsat vattenutbyte. Längst in hittas 
Totalfladan, vilken klassificerats som ett fågelskyddsområde av nationell betydelse och som också är en del av 
Persöfladan-Totalfladans naturskyddsområde. Båttrafiken i Dragsviksfjärden är livlig och en hel del muddringar 
och slåtter har gjorts vid stränderna och de huvudsakliga båtlederna. Den grunda viken har en riklig bottenvege-
tation, som binder näring och gör vattnet klarare, men som stör rekreationsbruket. Vegetationen speglar höga 
näringshalter och mängden känsligare arter är begränsad.

Dragsviksfjärden får vatten från ett ca 32 km2 stort landområde, varav ca hälften består av skog och en fjärdedel 
jordbruksmark. En stor del av belastningen till viken följer med Storängsbäcken från nordost. Största delen av 
det undersökta områdets odlingsmark ligger på gammal sjöbotten inom bäckens avrinningsområde. Det här är 
också den mest låglänta marken i Dragsviksfjärdens område och löper därför störst risk att översvämmas. Vatten 
rinner också till Dragsviksfjärden från Stora Salpausselkäåsens sandjord i norr, där också Ekenäs tätortsområde 
ligger, och ett bergsområde i söder. 

År 2021 togs vattenprov från tre punkter i havsområdet och från tio av de fåror som rinner ut i viken. Dessutom 
analyserades gamla vattenkvalitetsresultat från databaserna. Vattenkvaliteten har varit otillfredsställande vad 
gäller fosfor- och klorofyllvärdena samt dålig vad gäller kväve och siktdjup. Bottensedimentet visade ändå inga 
tecken på att ha lidit av syrebrist och förutom ett par lägre vintertida värden, har det inte noterats några problem 
med syrehalterna i vattnet. Den inre belastningen är därför förmodligen inte av stor betydelse i viken.

Den yttre belastningen i viken beräknades med hjälp av modelleringspogrammet VEMALA. Den årliga yttre fosfor-
belastningen är ca 1415 kg och kvävebelastningen ca 20 200 kg. Jordbruket är den största enskilda belastaren 
för både fosforns och kvävets del, vars andel är  65 % av fosforbelastningen och 51 % av kvävebelastningen. 
Näststörst är den naturliga avrinning som kommer från åker och skog, vilket omfattar 21 %  av fosforbelast-
ningen och 37 % av kvävebelastningen. Den tredje största belastningskällan är dagvattnet, vilket står för 10 % 
respektive 8 % av den totala fosfor- och kvävebelastningen. Motsvarande värden för den stadigvarande glesbyg-
dsbosättningen är 3 % och 2 %. Andelarna från övriga belastningskällor (skogsbruk, fritidsbostäder, nedfall och 
punktbelastning), är enligt modellen små eller så gott som obefintliga. Enligt VEMALA-modellen växer närings-
belastningen med klimatförändringarna. Om effektiva vattenskyddsåtgärder tas i bruk inom jordbruket, kunde 
den årliga fosforbelastningen i stället minska med i medeltal 22 % från de nuvarande värdena.  

Under Gulf-provfiske av yngel som utfördes i juni 2021 dominerades fångsten särskilt av abborre och nors. 
Utgående från VELMU-modelleringsresultat för yngelproduktionsområden, skulle ändå Dragsviksfjärden och i 
synnerhet Totalfladan ha gynnsamma till mycket gynnsamma lekområden för flera olika fiskarter, bland annat 
abborre, gädda och gös. Fältundersökningar pågår för att reda ut tillståndet hos de här områdena.

Tidigare har ett öringsprojekt genomförts i en bäck vid Langansböle, och år 2015 anlades en våtmark i Broby på 
gränsen till Totalfladans naturskyddsområde.

Det lönar sig att fokusera restaureringsarbetet i Dragsviksfjärdens område till avrinningsområdet, så att den yttre 
belastningen kan minskas. Jordbruksområdena bör karteras och olika åtgärder, såsom markförbättringsmedel, 
tvåstegsfåror och våtmarker, övervägas. Dessutom bildas en hel del dagvatten i området, till vilket det behövs 
konstruktioner för att stanna upp och rena flödet. Det finns också ännu rum för att förbättra reningen av avlopps-
vatten i glesbygden genom rådgivning, övervakning, förnyelse av system och utvidgning av avloppsnätverk.
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Stödjande restaureringsarbete kan också göras i Dragsviksfjärden. Fiskbeståndet behöver undersökas och 
yngelproduktionsområdena karteras närmare innan restaureringsarbete som rör fiskbeståndet planeras närmare. 
Dragsviksfjärden lider av igenväxning och utbredning av vassbestånd. Slåtter bör planeras med beaktande av 
naturens mångfald och möjliga effekter på vattnet, likaväl som rekreationsbruk. Dessutom bör säkras att det 
finns möjlighet att tömma båtens septiktank, tvätta båten och göra sig av med avfall på ett ändamålsenligt sätt. 
Hastighetsbegränsningar för båttrafik kunde övervägas i området.

Information om miljövänlig verksamhet bör spridas bland de som är bosatta eller verkar i området. Det här gäller 
jordbrukare, skogsbrukare, stallverksamhet, avloppsvatten, muddring, slåtter och sjöfart.

12 Yhteenveto
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) aloitti vuonna 2021 yhteistyössä Raaseporin, Inkoon, Siuntion 
ja Kirkkonummen kanssa Länsi-Uudenmaan rannikkovesivisio 2021 -hankkeen. Hanke sai Uudenmaan 
ELY-keskukselta avustusta. Hankkeen tavoitteena oli laatia neljälle pilottialueille kunnostussuunnitelmat. Lisäksi 
Länsi-Uudenmaan rannikkovesille laaditaan rannikkovesivisio, joka on yhteinen, määrätietoisen kunnostustyön 
tiekartta. Hankkeen aikana on toteutettu myös karttakysely, johon on osallistuttu alueen asukkaita, mökkiläisiä ja 
luonnossa liikkuvia ja kerätty tietoa havaituista ongelmista. Hankkeen tavoitteena on käynnistää valuma-alueläh-
töinen rehevöityneiden merenlahtien ja rannikkovesien kunnostus kohti ekologisesti hyvää tilaa.

Raaseporin Dragsviksfjärden on laaja matala merenlahti, jolla vedenvaihtuvuus on rajoitettu. Sisimpänä lahdessa 
löytyy Totalfladan, joka on luokiteltu kansallisesti tärkeäksi lintusuojelualueeksi, ja joka on myös osa Persöfladan-
Totalfladan-luonnonsuojelualuetta. Veneliikenne on Dragsviksfjärdenissä vilkasta, ja rannoilla sekä veneväylillä 
on tehty paljon ruoppauksia ja niittoja. Matalassa lahdessa on runsas vesikasvillisuus, joka sitoo ravinteita ja 
kirkastaa vettä, mutta häiritsee virkistyskäyttöä. Kasvillisuus heijastaa korkeita ravinnepitoisuuksia ja herkim-
pien lajien määrä on vähäinen. 

Dragsviksfjärdeniin valuu vettä noin 32 km2 maa-alueelta, josta noin puolet koostuu metsästä ja neljännes 
maatalousmaasta. Iso osa lahden kuormituksesta tulee Storängsbäckenin puroa pitkin koillisesta. Suurin 
osa valuma-alueen viljelysmaasta sijaitsee vanhalla merenpohjalla puron valuma-alueella. Tämä on myös 
alavin maa-alue Dragviksfjärdenin valuma-alueella, ja on siksi suurimmassa vaarassa tulvia. Vettä valuu myös 
Dragsviksfjärdeniin pohjoisesta Ensimmäiseltä Salpausselkäharjulta, missä sijaitsee Tammisaaren taajama-alue, 
sekä kallioalueelta etelästä. 

Vesinäytteitä otettiin vuonna 2021 kolmelta eri havaintopaikalta merenlahdella sekä kymmenestä lahteen 
laskevasta vesiuomasta. Lisäksi analysoitiin vanhoja tietokannoissa olevia vedenlaatutuloksia. Vedenlaatu on ollut 
fosforin ja klorofyllin pitoisuuksien osalta välttävä, sekä typen ja näkösyvyyden osalta huono. Pohjasedimentistä 
ei kuitenkin havaittu merkkejä happipuutteesta ja parin matalampien talvisajan arvojen lisäksi happiongelmia ei 
ole vedessä havaittu. Sisäisen kuormituksen määrä ei siksi oletettavasti ole lahdessa merkittävä. 

Lahden ulkoinen kuormitus laskettiin VEMALA-mallinnusohjelmalla. Vuotuinen ulkoinen fosforikuormitus on 
noin 1415 kg ja typpikuormitus noin 20 200 kg. Maanviljely on suurin yksittäinen kuormittaja sekä fosforin että 
typen osalta. Maanviljelyn osuus on 65 % fosforikuormituksesta ja 51 % typpikuormituksesta. Toiseksi suurin 
on luonnonhuuhtouma pelloilta ja metsiltä, joka on 21 % fosforikuormituksesta ja 37 % typpikuormituksesta. 
Kolmanneksi suurin kuormituslähde on hulevesi, joka vastaa 10 % kokonaisfosforin ja 8 % kokonaistypen kuormi-
tuksesta. Vastaavat arvot ovat 3 % ja 2 % vakituisen haja-asutuksen jätevesikuormituksen osalta. Muiden kuormi-
tuslähteiden (metsätalous, loma-asunnot, laskeuma ja pistekuormitus) osuudet ovat mallinnuksen mukaan 
vähäisiä tai käytännössä olemattomia. VEMALA-mallin mukaan ravinnekuormitus kasvaa ilmastomuutosten 
edetessä. Mikäli tehokkaat vesiensuojelutoimenpiteet otetaan käyttöön maanviljelyssä, vuotuinen fosforikuor-
mitus voisi sen sijaan laskea keskimäärin 22 % tämänhetkisistä arvoista.  

Kesäkuussa 2021 tehdyissä Gulf-kalanpoikaspyynneissä valtaosa saalista oli ahventa ja kuoretta. VELMU:n poikas-
tuotantoalueiden mallinnuksien mukaan Dragsviksfjärdenissä ja erityisesti Totalfladanissa olisi kuitenkin suotuisia 
tai erittäin suotuisia poikastuotantoalueita usealle kalalajille, muun muassa ahvenelle, hauelle ja kuhalle. 
Maastossa tehdyt kartoitukset ovat meneillään näiden alueiden tilanteen selvittämiseksi.
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Aiemmin Dragsviksfjärdenin valuma-alueella on toteutettu taimenhanke Langansbölessä olevassa purossa, ja 
vuonna 2015 rakennettiin kosteikko Brobyhyn, Totalfladanin luonnonsuojelualueen rajalle. 

Dragsviksfjärdenin kunnostustöissä kannattaa keskittyä valuma-alueelle, jotta ulkoinen ravinnekuormitus 
vähentyisi. Maanviljelysalueet tulisi kartoittaa ja eri toimenpiteitä, kuten maanparannusaineita, kaksitasouomia 
ja kosteikkoja olisi harkittava. Lisäksi valuma-alueella muodostuu runsaasti hulevettä, jonka viivyttämiseksi 
ja puhdistamiseksi tulisi rakentaa hulevesirakenteita. Valuma-alueella on myös kiinteistöjä, joiden jätevesien 
kuormitusta voisi vähentää neuvonnan, valvonnan, järjestelmien uudistamisen sekä viemäriverkostojen laajen-
tamisen keinoin.

Kunnostusta voi tukea myös Dragsviksfjärdenillä tehtävin toimin. Kalastoa olisi tutkittava ja poikastuotanto-
alueet kartoitettava paremmin ennen kuin kalastoa koskevaa kunnostustyötä voidaan suunnitella tarkemmin. 
Dragsviksfjärden kärsii umpeenkasvusta ja ruovikoiden laajenemisesta. Niittoja suunniteltaessa on otettava 
huomioon luonnon monimuotoisuus, mahdolliset vaikutukset veden laatuun sekä virkistyskäyttöön. Lisäksi on 
varmistettava veneiden septitankkien tyhjennyksen riittävyys, veneiden pesun asianmukaisuus ja veneilijöiden 
jätehuolto. Veneliikenteelle voisi harkita alueella nopeusrajoituksia. 

Neuvonta ympäristöystävällisistä käytännöistä olisi levitettävä asukkaille ja alueella toimiville. Tämä koskee 
maanviljelijöitä, metsänhoitajia, tallitoimintaa, haja-asutuksen jätevesijärjestelmiä, ruoppausta, niittoa ja 
veneilyä.
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Kuva 3.4. Suojeluluokitusten lajien ja muiden huomionarvoisten lintulajien pesimäaikaiset reviirit 
yleiskaava-alueen lounaisosassa vuonna 2014.

Täydentävä havaintoaineisto 

Osayleiskaava-alueen linnuston lajikoostumusta ilmentää osittain myös lintuharrastajien Tiira-
lintutietopalveluun vuoden 2010 alusta elokuuhun 2014 tallentama havaintoaineisto. Koska 
havainnot perustuvat sattumanvaraiseen eikä järjestelmälliseen saati kattavaan retkeilyyn, eikä 
kaikkia lajeja ja yksilöitä ole talletettu Tiiraan, saa aineistosta käsityksen lähinnä siitä, mitä lajeja 
alueella voi esiintyä. Aineisto on lähes kokonaan muuttoajalta, eikä siitä voi päätellä pesivää 
lajistoa. 

Pesimäaikaisia, vuoden 2014 selvitystä täydentäviä, merkittäviä havaintoja osayleiskaava-alueelta 
on tiedossa laulujoutsenesta, tukkasotkasta, kaulushaikarasta, ruskosuohaukasta, hiirihaukasta, 
ruisrääkästä, huuhkajasta, kehrääjästä, käenpiiasta, harmaapäätikasta, leppälinnusta, kivitaskusta, 
rastaskerttusesta ja peltosirkusta. Havaintoja on koottu taulukkoon 3.5. Jotkin niistä voivat koskea 
lintuja, jotka eivät todellisuudessa pesineet alueella. 

Bilaga 2. Skyddsklassificerade och andra betydelsefulla fågelarter revir under häckningstiden i 
nordvästra delen av Dragsviksfjärdens avrinningsområde år 2014. Från Ahola & Hjelt (2015). 

(2/2)
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Analyses of water quality of Dragsvisfjarden 

Abstract 
 

In September of this year, 2021, students from Novia University of Applied Sciences of Sustainable 
Coastal Management went to Dragsviksfjärden for field work, collected samples as well as data for 
analysis. Took the boat for field work, a total of four days, distributed in different weeks in September. 
In order to evaluate the water quality of Dragsviksfjärden, water quality parameters such as 
temperature, secchi depth, salinity, oxygen saturation, and chlorophyll-a were collected and analysed. 
During the entire field work process, the collected data were recorded in the ArcGIS Field Maps mobile 
application software. The equipment utilized for sampling were YSI sensor, Secchi disk and Water 
Limnos. Temperature, secchi depth, conductivity, and oxygen saturation were all measured and 
recorded on site. Conductivity was further converted into salinity. In addition, the collected water 
samples were taken to the laboratory for further analysis of the content of chlorophyll-a. All the 
acquired data were eventually processed and analysed on ArcGIS Pro. Through the analyses of the 
collected data, the following results were observed: The temperature gradually decreased from the 
beginning of September to the end of September, which was consistent with the changing trend of 
climate temperature. For secchi depth, there was a clear transition from lower values to higher values 
from the waters nearby Horsbäck towards Ekenäs harbour, and the water close to Horsbäck had the 
lowest values which most likely due to the flow of nutrients. In terms of salinity, from left to right on 
the map, it showed gradually lower, which is reasonable. The salinity in the narrow part of the middle 
was relatively high because of the closure of the waters. In respect of oxygen saturation, the closer 
you get to the mouth of the sea, the greater the oxygen saturation value. One of the important reasons 
is because the season is late autumn, there was much vegetation died resulting in many decaying 
activities that consume oxygen. The oxygen saturation was high as well in the narrow part of the 
waters. Probably this was due to the low amount of water exchange and less viscosity. The amount of 
chlorophyll-a was found as decreasing trend following the direction from right to left. As mentioned 
before, much of the vegetation died, so places with a lot of decaying activity, oxygen levels went lower 
level.  Furthermore, to investigate the factors affecting water quality, we also did the correlation 
analyses between chlorophyll and secchi depth, chlorophyll and oxygen saturation.   

Keywords: Water quality, Secchi depth, Chlorophyll-a, salinity, temperature, and oxygen saturation 
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1.  Background 
 

Dragsviksfjarden is a sallow, lush and nutritious bay in Ekenas, Raseborg. It is about less than four 
meters in depth and close to shallow Pojo  bay. It’s a very quiet bay stretching from inner part of the 
municipality and extending outwards to the direction of the Baltic Sea. It Provides ecosystem services 
both for land and sea. Some of the endangered aquatic marine plants flourish well inside this bay. 

The changes in weather patterns have been marked here, such as increasing seawater temperature 
(HELCOM 2007), diminishing sea ice situations (Jevrejeva et al. 2004), and improving windiness 
(Soomere & Keevallik 2003). On the contrary, salinity in the sea has been decreasing, which is 
consistent with the current raise in freshwater runoff to the Gulf (Rönkkönen et al. 2004, Westerbom 
2006, Laine et al. 2007, Soomere et al. 2009). Near-bottom oxygen levels have risen, owing to a 
decrease in salinity and the resulting loss of stratification (Laine et al. 2007). A clear long-term 
decrease in water transparency has also been noticed in the sea, which is caused, at least in part, by 
increased riverine input of turbid water, as well as eutrophication impacts (i.e. increased 
phytoplankton growth) (Fleming-Lehtinen & Kaartokallio 200).) 

Baggo Bridge is sorrounded by the bay, which extend all the way to Langansbole; this could have 
negative effect on the water quality and other factors affecting the bay just as other bays are leaking 
nutrients to the water causing bad quality of water. Another contributing factors is that nutrients 
stored in the bottom sediment for decades can circulate to the water when cottage owner dredge, 
which also causes Eutrophication. 

The quality of coastal water can have large spatial and temporal variations especially during winter 
when the lakes are covered in ice. As a result, the physiology and the evolution of water quality 
variables follow an approximately annually cycle. During the winter, just a minimal quantity of 
radiation attains phytoplankton cells, which are the primary effective component in water. As a result, 
lake efficiency is lesser or entirely absent. When the ice cover dissolves in the summer time, radiation 
rates increase, and biological action begins to boost up. 

The objectives of this study were to investigate water quality of Dragsviksfjärden, by measuring, 
analysing, and mapping the parameters such as temperature, secchi depth, salinity, oxygen saturation, 
and chlorophyll-a. The results were plotted in the maps. Furthermore, correlation analyses were also 
carried out to see the relationships between chlorophyll-a and secchi depth and chlorophyll-a and 
oxygen saturation. 

 

2. Methods 
2.1 Equipment  
2.1.1 YSI sensor 
 

The YSI sensor was used to collect data for temperature (℃), conductivity (SPC-mS/cm), and oxygen 
saturation (%) (Fig. 1). The sensor was submerged one meter below the surface water and recorded.  
This information was collected latter from the ArcGIS Field Maps. 

Before using YSI sensor, it is important to rinse the probe with distilled water to ensure the accuracy 
of the measurement results. After rinsing, the probe was submerged for one meter, the measurement 
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results were automatically displayed in real time on the sensor screen, and the data was recorded 
after the reading was stabilized. 

 

Fig. 1. The YSI sensor was used to collect data for temperature (℃), conductivity (SPC-mS/cm), and 
oxygen saturation (%) (source:https://www.ysi.com/prosolo) 

 

2.1.2 Secchi Disk 
 

The Secchi disk, invented in the 19th century by Angelo Secchi, was used to measure the transparency 
or turbidity of the water. It is a plain white, circular disk 30 cm (12 in) in diameter (Fig. 2). The secchi 
disk was lowered in the water using a labelled string. As the secchi disk was submerged, the clarity of 
the disk significantly reduced. The depth at which the disk is no longer visible is taken as a measure of 
the transparency of the water. If the disk is deeper into the water, this means that the water is cleaner. 

 

Fig. 2. The appearance of Secchi disk 

 

2.1.3 Water Limnos 
 

Chlorophyll samples were collected in the water using the Water Limnos. The device was lowered one 
meter beneath the surface, with both ends open. The instrument was brought back to the boat after 
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the metal ring was used to shut the cylinder while it was underwater. Then the water was transferred 
to plastic container bottles that were translucent to avoid the samples being influenced by the sunlight 
(Fig. 3). 

For the chlorophyll sampling, we allotted two days on September 23 and 30, 2021 to collect CHL data 
along Dragsvik bay. A total of 16 samples were collected, making it four samples per group. The data 
collection was done both morning and afternoon and we tried to spread the sample collection 
throughout the whole study site. Two groups collected in the morning from 9:30 to 11:32 and the 
other two in the afternoon from 13:00 to 16:00.  

 

 

Fig. 3. The Water Limnos was used to collect chlorophyll samples  

 

2.2 Chlorophyll measurement in laboratory  
 

The collected chlorophyll samples were filtered using the vacuum pump in the laboratory. For the 
steps, a round filter paper was placed on top of the glass flask. The filter paper was slightly moistened 
to catch more of the chlorophyll. Then, a metal funnel was connected to the flask where the filtered 
water will drain. The sample water was measured at 100mL and was poured into the funnel (Fig.4). 
The vacuum pump was operated to remove the water from the funnel and into the flask. When all 
water was removed, the filter paper was then carefully folded and transferred in a bottle for analysis 
in Tvarminne.  
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Fig. 4. Student handled the chlorophyll samples in the laboratory 

 

In Tvarminne laboratory, the chlorophyll samples were analysed by transferring samples on a pippete 
plate in a specific order (2A, 2B, 2C, 2D) together with ethanol and standard water replicates (1.04,10.4, 
and 100.4 micrograms/L). The tray was gently placed inside the machine to process the chlorophyll 
and the result was printed out. 

 

2.2 Data Analyses 
2.2.1 Interpolation through ArcGIS Pro 
 

Since the data between ArcGIS Field Maps and ArcGIS Pro were synchronized, becasue data analysis 
can be performed on ArcGIS Pro without complicated data conversion. Before analysis, data values 
were reviewed corresponding with the diaries of each group to ensure that there were no errors. Once 
the data values were confirmed, then the data analysis followed next. The same process was done for 
the analysis of secchi depth, chlorophyll, salinity, and oxygen data. Using ArcGIS Pro, data was 
imported to the application for GIS analysis.  The Diffusion Interpolation with Barriers tool was used 
to interpolate the values. 

 

2.2.2 Data fitting through Origin 8.5  
 

Origin is a widely used data analysis and mapping software.   

The parameters affecting water quality are interrelated and inseparable. To analyse the changing 
relationships between parameters, data fitting was performed using ‘Origin 8.5’ software. Data fit 
includes linear fit, nonlinear fit, and polynomial fit, with different fit patterns depending on the 
situation.  
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3. Results 
3.1 Temperature 
 

Through preliminary analysis of the collected temperature data, it was found that the temperature 
data collected at different locations on the same day differed very little (See Appendix Fig. 12). 
Therefore, the mean temperature of the four-day sampling (Fig. 5) was calculated and the overall 
temperature change was analysed. 

 

Fig. 5. Mean temperature sampled over four days in four locations 

 

3.2 Secchi Depth  
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Fig. 6. Secchi depth map for Dragsviksfjarden in September-October 2021. Interpolation method - 
Diffusion interpolation with barriers (symbolized as 5 geometric intervals). 

 

The secchi depth data of the study area were interpolated and presented on the map (Figure. 6). The 
measured points are visible in the map as dots. The colours from these dots go from red, this indicated 
low secchi depth. If it is red, this shows a high turbidity in the water. When the colour is blue, it 
indicates where the highest secchi depth has been found in this area. The blue values are still too low 
to be considered good. (Appendix-13 shows secchi depth map for expanded Dragsviksfjarden) 

 

3.3 Salinity  
 

Electrical conductivity shows us how easily electricity can go through a particular material, water in 
our case. Distilled water does not conduct electrical current. The salts (ions) dissolved in water give it 
the ability to conduct electricity. That is why conductivity is so closely linked to salinity.  

The sensor, that we have, measures Specific Conductance. Specific conductance is a conductivity 
measurement made at or corrected to 25° C (Gray, J. R. et al, USGS Water-Resources Investigations 
Report 00-4191). The units are uS/cm. 

In order to convert Specific Conductance to salinity we can use a special calculator like this one: 
http://www.fivecreeks.org/monitor/sal.shtml. 

Our first Specific Conductance measurements were taken on the 10th of September 2021 and the last 
measurements on the 30th of September, but salinity is a parameter that does not change rapidly, 
therefore we assume that there is a possibility to group our results in one map. All in all, we have 38 
points with Specific Conductance measurements (Fig.7). 
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Fig. 7. Salinity map for Dragsviksfjarden in September-October 2021. Interpolation method - 
Diffusion interpolation with barriers (symbolized as 10 equal intervals).  

 

It can be seen from Fig. 7 that in the overall trend, from left to right, the salinity was getting lower 
and lower, and the salinity in the narrow part of the middle was relatively high. 

 

3.4 Oxygen Saturation  
 

 

Fig. 8. Oxygen Saturation map for Dragsviksfjarden in September-October 2021. Interpolation 
method - Diffusion interpolation with barriers (symbolized as 8 geometric intervals).  

From the interpolation map of oxygen saturation, overall, the closer you get to the mouth of the sea, 
the greater the oxygen saturation value. Oxygen saturation in narrow areas of the middle of the bay 
was also greater than in wider waters on both sides. (Appendix-14 shows oxygen saturation map for 
expanded Dragsviksfjarden) 

 

3.5 Chlorophyll-a 
 

Chlorophyll-a concentration is crucial when monitoring the status of water bodies as this is related to 
the phytoplankton productivity that serve as one of the indicators for water quality. Based on the 
chlorophyll data values in Fig. 9, there were no major trends found however, it can be observed that 
data collected in the morning are generally higher than data collected in the afternoon. 
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Fig. 9. Chlorophyll Values (ug/L) and time of collection 

 

 

Fig. 10.  Chlorophyll-a map for expanded Dragsviksfjarden in September-October 2021. Interpolation 
method - Diffusion interpolation with barriers (symbolized as 6 equal intervals). 

 

Chlorophyll-a results show the chlorophyll concentration of the bay represented by different colours 
with red having the highest value and blue with the lowest (Fig. 10). Following the direction from right 
to left, it can be observed that chlorophyll amount tends to decrease at the left portion or mouth of 
the bay. It has been observed that near Horsbäck, the chlorophyll content was high, which indicated 
the accumulation of chlorophyll along the coast. The highest values found was 17.1 μg/l in the middle 
where the area is narrow, while at the more open region show lower chlorophyll-a concentration 
values at 2.77 μg/l. 
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4. Discussion 
4.1 Temperature 
 

Temperature is an important factor to consider when assessing water quality. In addition to its own 
effects, temperature influences several other parameters and can alter the physical and chemical 
properties of water. In this regard, water temperature should be accounted for when determining: 
Metabolic rates and photosynthesis production, Compound toxicity, Dissolved oxygen and other 
dissolved gas concentrations, Conductivity and salinity, Oxidation-reduction potential (ORP), pH and 
Water Density.  

It can be seen from Fig. 5 that as time goes from the beginning of September to the end of September, 
the water temperature also decreases, which is consistent with the change trend of climate 
temperature, indicating that air temperature is the most important factor affecting water 
temperature. 

 

4.2 Secchi Depth 
 

Secchi depth is a measure of water transparency. Secchi depth is high when the amount of chlorophyll 
a, total suspended solid, and chromophoric dissolved organic matter are minimal. 

When the value of secchi depth is below 3,0 meters, the water is moderately nutrient enriched (MOEE, 
2012).  It can be visible the possible sources of nutrients (Fig. 6). Close to Horsbäck the water has the 
lowest values. This could be from nutrient flows from farms nearby. When looked from the waters 
nearby Horsbäck towards Ekenäs harbour. There was a clear transition from low values to higher 
values. But, in the middle of the map is an orange area that could also show a nutrient inflow nearby.  

Since Secchi depth is usually an assessment of the cumulative impact of visually significant 
components, its quantification is subjective and uncertain in most cases. 

 

4.3 Salinity 
 

The salinity of sea water is affected by many factors including latitude, ocean currents, precipitation, 
evaporation, river runoff, and so on. 

As can be seen from Fig. 7, the overall trend, from left to right, the salinity is getting lower and lower, 
which is consistent with the fact that the more closed the sea area, the lower the salinity. The reason 
for the high salinity in the narrow part of the middle may be that the water is close to closure, and the 
water in that part is exchanged less with other water, resulting in increased salinity.   

 

4.4 Oxygen Saturation 
 

Oxygen saturation, also known as dissolved oxygen, refers to the concentration of dissolved oxygen 
in the water when the oxygen exchange between the water and the atmosphere is in equilibrium. It 
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is the main factor of water quality evaluation and the basic condition for the survival and reproduction 
of organisms in water bodies. Changes in dissolved oxygen are influenced by factors like as air 
exchange, plant and animal metabolism, chemical breakdown of microbes and organic matter, and 
hydrodynamic properties (such as mixing, advection, convection, and upwelling or downwelling). The 
amount of dissolved oxygen in water is an indicator of the self-purification ability of water (HELCOM). 
Many variables impact dissolved oxygen in seawater, including physics, biology, and chemistry, and 
dissolved oxygen saturation value, which may visually depict the health state of water bodies in the 
sea region, is studied and addressed. 

It is speculated that the cause of this situation may be that the sampling time was late autumn in 
September, and many underwater plants were gradually dying, and plant materials decompose and 
rot to consume oxygen, so the oxygen saturation concentration was low in places with many plants. 
In addition, hydrodynamics is one of the important influencing factors. The closer the area to the 
mouth of the sea, the more sea water is exchanged with the outer part of the bay, and the more 
oxygen is found in the outside sea.  

In addition to collecting data from the bay, we also sampled and collected data in the extended area 
of the bay toward the mouth of the sea, from which receipts confirmed the high oxygen saturation of 
the outside region of the bay. There were many factors that affect oxygen saturation, and the above 
are the important factors that the author thinks. (Appendix-14 shows oxygen saturation map for 
expanded Dragsviksfjarden). 

 

4.5 Chlorophyll-a 
 

Chlorophyll-a is measured to indicate the amount of phytoplankton biomass presence in the area. This 
is also linked to the presence of algal blooms and eutrophication (HELCOM, 2009). The samples points 
carried out within Dragsvik showed a clear picture of higher chlorophyll-a concentrations in the 
narrow part of the bay. Higher concentration of chlorophyll may be caused by a number of factors 
such as possible internal or external nutrient loading of N and P, season, the time of data collection 
(light availability) (HELCOM, 2009). However, the results show that highest concentration is present 
in the upper middle part, which may also be due to the inflow of nutrients from nearby farms into the 
sea or other external loading activities. With the removal of an outlier data, the results show a more 
gradual change of chlorophyll amounts throughout the study site, now generally coinciding with the 
results of the secchi depth. For this result, the general concentration of the chlorophyll is on the 
rightmost side where the water was observed to be most stagnant, the depth is very shallow, which 
served as the nursery site for certain faunal species. We also recognize the possibility of the 
interpolation was not to be accurate as the interpolation tool used did not account for water currents. 
Furthermore, chlorophyll may be higher on these areas because of external nutrient loading from 
agricultural activities.  

Furthermore, the end of September when data was collected it was nearing winter season, higher 
sediments and detritus may possibly accumulate. Moreover, the effect of light on the amount of 
chlorophyll can be exhibited in Fig. 9, where chlorophyll-a amounts were observed to be higher on 
average during the morning than in the afternoon, shows that light availability is a factor for 
chlorophyll production. 

Finally, in order to improve, it is recommended to take more samples and replicates especially for the 
chlorophyll samples, to reduce the possibility or errors and to have more reliable results for 
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interpolation. Chlorophyll samples stored in the fridge prior analysis in Tvarminne may also be avoided 
next time to reduce the risk of affecting the results. 

 

4.6 Chlorophyll-a & Secchi Depth  
 

According to HELCOM (2009), chlorophyll and turbidity are positively correlated that when the former 
increases, the latter also increases, resulting to decreased light penetration through the water column. 
Based on our interpolated results, turbidity reflects the general chlorophyll distribution with some 
minor differences. This could mean that turbidity may not relate entirely to chlorophyll amounts but 
more on the amount of sediment within the bay. Since the bay is considered a shallow area with an 
average of 2 meters depth, sediments may greatly contribute to the turbidity results.  

 

4.7 Chlorophyll-a & Oxygen Saturation  
 

 

Fig. 11. Polynomial fit results of chlorophyll and oxygen saturation. 

 

To further analyse the relationships between chlorophyll with oxygen saturation, a data fitting analysis 
was conducted (Fig. 11). Results showed that there was a negative correlation between oxygen and 
the chlorophyll along Dragsvik bay. The main reason behind this was that the sampling time was late 
autumn in September. Many plants were gradually died, so in many places, decay activity was more 
prominent, resulting in the consumption of more oxygen. In other words, places with a lot of 
chlorophyll caused drop in oxygen levels due to decaying activity.   

In addition, as water flows to the direction of the mouth of the bay, it was observed that the oxygen 
was slightly increased. This could be explained by the wider space at the mouth of the bay where 
winds are expected to be stronger. On the other hand, it did not significantly affect chlorophyll 
concentration amounts where air mixed at the surface water (1m below surface water). Chlorophyll 
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concentration, therefore, could be directly affected by other factors and not largely by oxygen 
saturation. 

 

5. Conclusion 
 

The study was conducted in the autumn season in the month of September. In this time, the increased 
amounts of decaying organic maters such as dying plants, increased amounts of detritus, resulting to 
decreased oxygen levels, and decreasing the water temperature. The salinity trend could be explained 
by the bay being a brackish water where freshwater can be observed near the catchments areas while 
increasing its value towards the direction of the Baltic Sea. Observed chlorophyll amounts as an 
indicator, supports the general conclusion that the bay was eutrophicated which was probably caused 
by possible external nutrient loading. Continuous monitoring of the bay is necessary to control the 
possible increase of eutrophication overtime which may affect the entire ecosystem. 

 

6. References 
1. Alenius, P., Myrberg, K. & Nekrasov, A., 1998. Physical oceanography of the Gulf of Finland: a 

review. Boreal Env. Res. 3, 97–125.  
2. Andersson, A., Hajdu, S., Haecky, P., Kuparinen, J. & Wikner, J., 1996. Succession and growth 

limitation of phytoplankton in the Gulf of Bothnia (Baltic Sea). Mar. Biol. 126, 791–801.  
3. Andrejev, O., Myrberg, K., Alenius, P. & Lundberg, P.A., 2004. Mean circulation and water 

exchange in the Gulf of Finland – a study based on threedimensional modeling. Boreal Env. 
Res. 9, 1–16.  

4. Aschan, M. 1990. Changes in softbottom macrofauna communities along environmental 
gradients. Ann. Zool. Fennici 27, 329–336. 

5. Gray, J. R., Gylsson, G. D., Turcios, L. M., & Schwarz, G. E. 2000. Comparability of Suspended-
Sediment Concentration and Total Suspended Solids Data. USGS Water-Resources 
Investigations Report 00-4191. Reston, VA: U S Geological Survey. 

6. Specific Conductance, Chapter 6.3 of Section A, National Field Manual for the Collection of 
Water-Quality Data, Book 9, Handbooks for Water-Resources Investigations  

7. HELCOM 2009. Eutrophication in the Baltic Sea – An integrated thematic assessment of the 
effects of nutrient enrichment and eutrophication in the Baltic Sea region. Balt. Sea Environ. 
Proc. No. 115B. Retrieved last December 6, 2021, from URL: https://helcom.fi/wp-
content/uploads/2019/08/BSEP115B-1.pdf 

8. HELCOM 2007. Guidelines for sampling and determination of dissolved oxygen in seawater. 
Retrieved from https://helcom.fi/media/publications/Guidelines-for-sampling-and-
determination-of-dissolved-oxygen.pdf 

9. Secchi Readings – Measuring our Water Clarity, Retrieved from URL: https://hallshawklakes.ca 
/featured/sech-readings/ 
 
 
 

Bilaga 3. Studeranderapporter för kursen Coastal Ecology II vid linjen för Sustainable Coastal 
Management vid yrkeshögskolan Novia år 2021 (på engelska). (15/76)



89 .

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 9/2022

16 

 

7. Appendix 
 

 

Fig. 12. This is a temperature map for Dragsviksfjarden in 30th of September. Interpolation method - 
Diffusion interpolation with barriers. It is symbolized as 5 geometric intervals.  

It can be seen that the maximum temperature difference for the entire water is only 0.5 degrees 
Celsius.   

 

 

Fig. 13. This is a Secchi Depth map for expanded Dragsviksfjarden in September-October 2021. 
Interpolation method - Diffusion interpolation with barriers. It is symbolized as 5 geometric intervals.  
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As can be seen from the figure, the overall trend is that the more narrowly enclosed inland areas, the 
lower the value of secchi depth and the lower the transparency of water.  

 

 

Fig. 14. This is an Oxygen Saturation map for expanded Dragsviksfjarden in September-October 2021. 
Interpolation method - Diffusion interpolation with barriers. It is symbolized as 8 geometric intervals. 

It can be seen from the figure that the closer to the narrow and enclosed inland area, the lower the 
value of oxygen saturation. 

 

Bilaga 3. Studeranderapporter för kursen Coastal Ecology II vid linjen för Sustainable Coastal 
Management vid yrkeshögskolan Novia år 2021 (på engelska). (17/76)



91 .

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 9/2022

  
 
 
 

Importance of benthos fauna in 
Dragsviksfjärden 

Bilaga 3. Studeranderapporter för kursen Coastal Ecology II vid linjen för Sustainable Coastal 
Management vid yrkeshögskolan Novia år 2021 (på engelska). (18/76)



92 .

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 9/2022

Importance of benthos fauna in Dragsviksfjärden 
 

University: Novia University of Applied Sciences 
Program: Sustainable Coastal Management 
Course: Coastal Ecology II 

Project supervisor: Stefan Heinänen & Jonna Engström- Öst 
Authors: Camilla Arhippainen, Florian Kruisheer, Lisette Rabenberg, Mahendra Pariyar, Olayinka 
Olugboyle, Tianyang Zhao 

Location: Ekenäs, Finland 
Date: 15th December 2021 

 

Bilaga 3. Studeranderapporter för kursen Coastal Ecology II vid linjen för Sustainable Coastal 
Management vid yrkeshögskolan Novia år 2021 (på engelska). (19/76)



93 .

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 9/2022

 

Table of Contents 
 

1. Introduction .......................................................................................................................... 1 

2. Materials and methods .......................................................................................................... 3 

3. Results ................................................................................................................................... 5 

4. Discussion ........................................................................................................................... 12 

5. Conclusion .......................................................................................................................... 14 

Bibliography ........................................................................................................................... 15 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 3. Studeranderapporter för kursen Coastal Ecology II vid linjen för Sustainable Coastal 
Management vid yrkeshögskolan Novia år 2021 (på engelska). (20/76)



94 .

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 9/2022

                                                                              Importance of benthos fauna in Dragsviksfjärden 

                                                                   
 

1 

1. Introduction 
 
Dragsviksfjärden is a coastal bay with an area of six km2. In its eastern end the bay can be 
considered as a flad. In the western part the bay is connected to the Baltic Sea. This bay is 
located in the archipelago in the Southwest of Finland, in the municipality Raseborg. It has a 
latitude of 58.7667° and a of longitude 17.3500°. The land around the bay is dedicated to 
different types of land use, such as agricultural, industrial, and urban areas. Due to climate 
change, it is possible that this will affect the habitat and water quality of the bay. The purpose 
of this report is to see changes in the abundance of benthos (SYKE, 2021). 
 
As for the water in the bay, it is brackish. This means that the salinity should be more than 0.5 
parts per trillion (ppt), but it should remain below 25 ppt. Compared to all the seas worldwide, 
the Baltic Sea is one of the most eutrophicated waterbodies. This has also an influence on the 
bay, because the bay is connected to the Baltic sea. Another thing, due to the agricultural land 
around the bay, it is also possible that nutrients end up in the waters and sediments (Raateoja 
& Kauppila, 2018). In terms of nutrients, there is, for example, nitrogen and phosphorus. If too 
much of one or both substances ends up in the water, it causes algae to bloom too quickly. 
When too many algae are present, it can have a bad influence on the water quality and the 
habitat. It also removes oxygen from the water, making it more difficult for other organisms, 
such as fish, to survive (The issue, 2021). 
 
Dragsviksfjärden falls under the marine shallow water category. A bay falls into this category 
when it is less than four meters deep and is mainly surrounded by the mainland. Such a bay 
can differ in several ways. For example, there may be differences in size, salinity, and water 
currents. In general, a shallow bay has a great biodiversity. It is relatively calm there because 
there are not such violent waves. There are also benthic communities present and these, in 
combination with small fish, ensure that larger fish and birds are attracted to the area. The small 
fish come to these areas to give birth to new fish (Marine Finland, 2021). 
 
Concerning the in- and outflow of the bay, there is a bridge with a narrow passage. Here, the 
water can flow in from the sea and out towards the sea. Furthermore, there is also an inflow 
from some small rivers and brooks among the bay. This has been personally observed by being 
present at the location and can be verified via google maps (Googlemaps, 2021). 
 
LUVY is a regional non-governmental organization, founded in 1975, for water protection in 
the western area of Uusimaa. Therefore, it promotes the protection and thereby provides 
research and specialist services for the area. LUVY is now working on a project called 
rannikkovesivisio, and as a part of this project, students of NOVIA University of Applied 
Sciences are now working on smaller projects (rannikkovesivisio, 2021). Those smaller 
projects are all about Dragsviksfjärden. Dragsviksfjärden is being researched to see what the 
state of the water quality and the habitat there is. This is important for the entire environment, 
for plants, animals and people. It is important that the ecosystem continues to function properly 
in order to prevent it from having adverse effects on, for example, biodiversity. In this report, 
the focus will be on benthos and depth (LUVY, 2021). 
 
But what is benthos? Benthos is a name for all organisms that live on the bottom of the water, 
be it saltwater, freshwater or brackish water. This is also called the benthic zone. Benthos can 
be separated on the basis of size, but also on the basis of where exactly it lives. In terms of size, 
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you have macro, meio, and microbenthos. In terms of location, you have endobenthic, which 
lives in the bottom, you have epibenthos, which lives on the bottom, and you have hyper 
benthos, which lives just above the bottom. Benthos is useful to serve as food for organisms 
higher up in the food web. Benthos is also useful because they eat organic matter, which keeps 
the water in a better quality (Brittanica, 2021). 
 
For this report, the research question is: What species can be found in the bay and what are 
their characteristics? Therefore, there are some other questions that help to support the research 
question. Before answering the research question, it is good to know more about the species 
present. These sub-questions are: 

¥ What is the abundance of the species? 
¥ What do the species found in the bay say about the water quality? 
¥ What is the depth of the bay? 

To answer this question, several samples were taken in the bay where one or more species 
were found. For this, the species richness was monitored. Hereby, an analysis of the depth of 
the bottom was made.   
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2. Materials and methods  
 
2.1 Study area and sites 
The study area features Dragsviksfjärden Bay, a bay in the Archipelago, in the South of 
Finland. The surrounding area is characterized by different types of land use, the catchment 
area comprises mostly forest areas, agricultural land, industrial areas, and urban areas (SYKE, 
2021). In the bay, the maximum water depth is 4 meters which makes it a shallow bay. It is 
characterized by the substrate of soft bottoms. In these soft sediments, the benthos are of 
importance at the bottom because of the biogenic structures and bioturbation that they provide 
(Reise, 2002). It is an area that has a lot of common reeds, and this has a positive effect on the 
benthos. The reeds give structure to benthic communities and the area, by providing a habitat 
for benthic communities (Holomuzki & Klarer, 2010).  
 
 
2.2 Dataset 
The fieldwork and microscope analysis for the Dragsviksfjärden bay were carried out and 
coordinated by students from Novia University of Applied Sciences location Raseborg. The 
sampling was performed over a period of 4 days whereby twice a day samples were taken, 
during the months September and October 2021. The data collected during the sample days 
were stored physically and digitally; the ArcGIS field maps program was used for this purpose. 
Several points could be created whereby the coordinates were established. The final dataset 
includes thirteen different sample locations of which two are located at the end of the bay, in 
the northwest, the majority in the middle of the bay and three in the southwest (Fig. 1). The 
final data processing counted a specie variety of sixteen benthos to which this was subsequently 
reduced to thirteen. A discrepancy in the listing of the benthos is apparent in the original 
dataset. The analysis has been adjusted to present and examine benthos specie richness in the 
area. 
 
2.3 Benthos data  
The procedure for the collection of benthos data was performed using an Ekman grab from a 
boat. With the Ekman grab, quantitative and qualitative macroscopic benthos samples are 
collected with a holding capacity of 3 liters. An Ekman grab is a bottom grab attached to a rope 
including lead what is of importance since when the grab sinks to the bottom, the hinge valves 
are open. When the lead hits the hinges, the valves close and the sediment is captured from the 
bottom (Wildco, 2010). By putting the mud sample through a sieve, the fine particles are 
separated from the mixture, exposing the organisms. The organisms are collected in a labelled 
plastic jar and later analyzed under the microscope. During the analysis, a note was made of 
the species along with its Latin, English, and Finnish name.  In some cases, the quantity of 
species found is also indicated, but there is not enough data to make a specie abandonment 
comparison. 
  
2.4 Depth data  
To enrich the latest data on the depth of the bay, the depth was measured during the field 
workdays. In order to measure the depth, the echo sounder device was utilized. The actual 
depth and the depth of the vegetation were monitored. The device contains an echo sounder 
with a transducer which can transmit sound pulses through the water and receives the reflected 
sound from the bottom. In the final depth determination, the time interval between the sound 
pulse and the return is measured (Jain & Singh, 2003).   
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In order to calculate the depth, an interpolation was made. This was done with the data collected 
by students this year and data from previous years. To start with, the measured depth has to be 
converted into negative, i.e. multiplied by -1. Next, a tool called "topo to raster" was used via 
ArcGIS to calculate the interpolation. 
 
2.5 Data processing  
Data retrieved from ArcGIS field maps (ESRI, 2020) has been converted to Excel to provide 
an overview. A distinction is made for each component for the selection of benthos and depth. 
In addition, adjustments for the use of a structured and realistic dataset have been made (table 
1). The analysis was done in the program Arc GIS pro to create maps of a specie dispersal (Fig. 
3) which after the analysis more insightful also showed the specie richness (Fig. 2). 
 
 

  

Figure 1: Overview of the study area with sites featured. The various randomly selected sample locations are spread across 
the Dragsviksfjärden bay. The majority is in the eastern part of the bay, the western part of the bay consists of three of the 
thirteen sites.  The coordinates of the sites were imported into ArcGIS software (Esri). 
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3. Results 
 
3.1 Species richness  
The benthic fauna that was found reflects the fact that Dragsviksfjärden is a shallow bay with 
low salinity levels and mostly soft, muddy bottoms (Holmberg, Ranta, Mettinen, Suonpää, & 
Valtonen, 2015). Species dominantly living in fresh water can succeed in the bay, as especially 
in the eastern part of the bay the water can almost be considered as fresh water and not brackish.  
 
Species expected to be found in benthos samples from areas like Dragsviksfjärden are larvae of 
different midges, mud, and pond snails as they mainly inhabit soft bottoms. This also was the 
case in the samples taken in the fieldwork. The oxygen levels in the soil could provide an 
analysis of the quality of aquatic life. However, this has not been monitored and therefore the 
oxygen in the soil cannot be included in the results. However, a large number of midge larvae 
species have been found at various locations in the bay (Fig. 3a). These species can live well in 
conditions of low oxygen level. In addition, it was visually observed that the sediment samples 
were of a dark color. However, it could not be directly linked to the color black. Furthermore, 
there was no strong odor, which is an indicator of anoxia (Holmberg, Ranta, Mettinen, Suonpää, 
& Valtonen, 2015). 
 
The Mytilus edulis, blue mussel, that were found at a sampling point in the beginning of the 
bay, quite close to the bridge, is not what you expect to find in the bay as it lives on hard 
bottoms, in areas with higher salinity and lower turbidity. This in comparison to the 
Pseudanodonta complanata, depressed river mussel, that were found. This mussel lives in slow 
moving, nutrient rich waters and predominantly on muddy and sandy bottoms, often in small 
and isolated populations.  
 
 
Table 1: Over the thirteen sample locations, a total number of thirteen different species were found. The names of the species 
in Latin, English, Finnish, and Swedish have been noted for clarification. 

Latin name English name Finnish name Swedish name 
Mytilus edulis  Blue mussel Sinisimpukka Blåmussla  
Peringia ulvae  Mud snail Kartiosukkulakotilo Stor tusensnäcka  
Orthocladiinae  Midge larvae Sääskitoukka Mygglarv  
Chironomus sp. Midge larvae Sääskitoukka Mygglarv  
Gammarus sp. Gammarid shrimp Merikatka Tångmärla  
Culex pipiens House mosquito Lintuhyttynen Sydlig husmygga  
Lymnaea spp.  Pond snails Limakotilot Dammsnäckor  
Hemiclepsis marginata Leech Juotikas Igel  
Cordulia aenea  Downy emerald Vaskikorento Guldtrollslända  
Radix sp. Wandering snail Limakotilo Dammsnäcka  
Polychaeta  Scale worms Monisukasmadot Havsborstmaskar  
Ischnura elegans  Common bluetail Hoikkatytönkorento Större kustflickslända  
Pseudanodonta 
complanata  

Depressed river mussel Litteäjärvisimpukka Flat dammussla  

 
In the benthos samples that were taken not that many species were found. The most common 
was Chironomus sp. (Fig. 3a), it was found at ten of thirteen sampling points. The Chironomus 
sp. larvae lives on bottoms like the ones found in Dragsviksfjärden. Another species typical for 
habitats as the ones in Dragsviksfjärden are Radix sp. The Chironomus sp. findings made are 

Bilaga 3. Studeranderapporter för kursen Coastal Ecology II vid linjen för Sustainable Coastal 
Management vid yrkeshögskolan Novia år 2021 (på engelska). (25/76)



99 .

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 9/2022

                                                                              Importance of benthos fauna in Dragsviksfjärden 

                                                                   
 

6 

in accordance with the findings that were made in the Pojo bay close to Ekenäs when LUVY 
made assessments of the benthic fauna 2014-2018 (Liljendahl, et al., 2018). 
During the sample days, thirteen different locations were sampled. The largest different 
specimen catch was eight (Fig. 2). This is in the eastern part all the way to the north. The other 
big catch was in the western part with a number of six. In general, the number of species caught 
was fairly low. To indicate the distribution of specie richness, circles are made around the points 
with different sizes. 
 

 

Figure 2: Amount of species diversity in the sample points. The map is showing how many different species were found at one 
location. The larger the circle, the larger the number of the different species found. 
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Figure 3: Species richness maps of the Dragsviksfjärden bay. (a-m) shows where in the bay the species is found, 
larvae, snails, shrimp, worms, mussels. The black dots indicate all sample points and the red dots show where the 
specific specie occurs. Occurrence in ten different places is the highest notation. 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

(g) (h) 
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The species found in the bay during sampling have different characteristics and requirements 
regarding in what conditions they live. The bay has both an internal and external nutrient 
loading which affects the conditions for the species. Species that can tolerate such 
circumstances will succeed. This has been observed in previous studies and in this one. 
(Holmberg, Ranta, Mettinen, Suonpää, & Valtonen, 2015). There are also species that were 
found that can be seen as indicators for that the situation is not all bad, such as Peringia ulvae 
and Pseudanodonta complanate. 
 
 
 
 

Figure 4: Species richness maps of the Dragsviksfjärden bay. (a-m) shows where in the bay the species is found, larvae, 
snails, shrimp, worms, mussels. The black dots indicate all sample points and the red dots show where the specific 
specie occurs. Occurrence in ten different places is the highest notation. 

(i) (j) 

(k) (l) 

(m) 
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Mytilus edulis 
The Mytilus edulis can live in up to 30 meters depths due to, so far, no predators in the Baltic 
Sea like crabs and sea urchins. The blue mussel lives mostly on hard bottoms and where the 
water mixes well. It thrives in the outer archipelago but lives also in the inner archipelago if the 
waters are not too stagnant. It also needs a salinity above four per mille. The mussel is a filter 
feeder, filtrates e.g., phytoplankton, bacteria, and organic particles. A medium sized mussel 
filters several liters of water per hour (Viitasalo, et al., 2021). The Mytilus edulis is not the 
typical inhabitant of Dragsviksfjärden due to its characteristics.  
 
Peringia ulvae  
This mud snail is a marine species that lives in the ocean’s tidal zones and in estuaries. Peringia 
ulvae is one of two mud snail species living in Finland’s coastal waters. The third is New 
Zeeland mud snail, an alien species not yet that common in Finnish waters. Peringia ulvae feeds 
on microscopic algae (especially diatoms), bacteria, and organic particles on vegetation and on 
the surface of the sediment. The snail clime on rocks and vegetation. They can live also on soft 
bottoms if they are oxygenized (Viitasalo, et al., 2021). 
 
Orthocladiinae  
The Orthocladiinae larvae lives predominantly in fresh waters, but some species can tolerate 
low salinity. The larvae are important for the aquatic ecosystem, they are food for several 
species. Only a few species are bottom dwellers. They feed mainly on diatoms and disintegrated 
algae but also microorganisms and detritus. The development of the larvae is fast, approx. ten 
days when the water temperature is suitable (Moller Pillot, 2014). 
 
Chironomus sp.  
The larvae of non-biting midges of the family Chironomidae live under water. The larvae are 
much bigger than the adults, up to three centimeters and breath through the skin. They live in 
fresh water, but some species can tolerate brackish water with low salinity. The larvae feed on 
dead organic matter and plankton, some live as parasites or predators as larvae. Our most 
common non-biting midges, Chironomus plumosus, has clear red larvae that live in numbers 
on bottoms that are shallow, eutrophicated and low in oxygen. They are good prey for fish 
seeking food in such areas (Viitasalo, et al., 2021). 
 
Gammarus sp.  
The Gammarus sp or gammarid shrimps are small and quick. The most abundant in Finnish 
waters of the family is Gammarus salinus. Gammarus salinus can easily be distinguished from 
others due to its kidney shaped eyes. To distinguish different Gammarus from each other a 
microscope is needed. The gammarid shrimps are good food for fish as well as birds. In Finnish 
coastal waters can be found six different gammarid species and in estuaries can also be found 
species that only live-in freshwater. Gammarus salinus and the alien species Gammarus 
tigrinus is found is shallow soft bottomed areas as well as on hard bottoms (Viitasalo, et al., 
2021). 
 
Culex pipiens  
The Culex pipiens lives close to waters through its entire life. The larvae are aquatic and can 
inhabit almost all kind of waters, even polluted ones. The habitat can be natural as 
Dragsviksfjärden, shallow waters with lot of organic matter or artificial as a water barrel. For 
the survival of the larvae right temperature, PH and salinity of the water is also important. Culex 
pipiens and Culex pipiens molestus are closely related, C. pipiens feed mainly on birds and C. 
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p. molestus on humans. The adult is also known for spreading viruses like the West Nile virus 
and Pogostantauti (Vinogradova, 2000). 
 
Lymnaea spp.  
Lymnaeidae is the family for pond snails. Snails have only one shell, whereas mussels have 
two. The snail’s shell is usually formed as a spiral and the shell is its home, always carried with 
it. Along the Finnish coast lives a couple of dozen pond snail species, predominantly on soft 
bottoms. They are freshwater species but can live in brackish waters with low salinity. The pond 
snails have a thin brown shell through which you can see the animal which has light and dark 
spots on its skin (Viitasalo, et al., 2021). 
 
Hemiclepsis marginata  
The Hemiclepsis marginata is greenish or red brown in its color. It is 1-2 cm long but can stretch 
up to 4 cm and is 5 mm in width. After sucking blood its body can be noticeably big. The heart-
shaped head has two pairs’ eyes, of which the first pair can be missing. Hemiclepsis marginata 
is a good swimmer. It sucks blood from fish and frogs, body fluids from worms and mollusks. 
With its suction cup it attaches itself to vegetation and rocks. It lives in slow moving waters 
(Laji.fi, n.d.). 
 
Cordulia aenea   
The Cordula aenea prefers vegetation rich, nutrient-low waters like ponds, lakes and marshes 
in forests and woodlands. It also occurs in more nutrient-rich waters but fewer in numbers. The 
larvae phase is two to three years (Natursidan.se, n.d.). 
 
Radix sp  
The two most common pond snails in Finland are Radix balthica and Radix labiata. In Finland 
(also Sweden) Radix labiata and Radix balthica has commonly not been differentiated (Laji.fi, 
n.d.). Radix balthica is the most common pond snail in our coastal waters. It lives along the 
whole coast among vegetation and algae, both on hard and soft bottoms. It has a strong foot 
which helps it to keep attached to its surface also in rough sea. They can be very abundant 
especially on protected beaches with low water salinity and on vegetation on shallow bottoms. 
They feed on decaying fish, filamentous algae, leaves and freshwater polyps. They are 
hermaphrodites and lay their jellylike eggs on vegetation and rocks (Viitasalo, et al., 2021). 
Radix labiata is a freshwater snail. The shell is dark brown to grey-yellow and usually semi-
translucent. The shell is quite thick (Artfakta, n.d.) . 
 
Polychaeta   
The Polychaeta is a family of scale worms lives on both hard and soft bottoms, from shallow 
waters to the great depths of the oceans. Only a few lives in the Baltic Sea’s low salinity levels. 
The ones living in the Baltic lives predominantly on soft bottoms. The most common in Finnish 
waters is Hediste diversicolor. It lives on mainly on muddy bottoms. The Polychaeta’s are 
active predators with diverse eating habits, including invertebrates and dead animals. 
Polychaeta can also live as a commensal on other scale worms. Typical for Polychaeta’s are 
that they have pairs of scales on the back. The worms also have bristles, like small “spikes” 
standing out from its body (Artfakta, n.d.). 
 
Ischnura elegans  
The Ischnura elegans lives its adult life in all kinds of waters, it is not very demanding regarding 
its habitat. It thou prefer waters with open shores and solid bottom, like nutrient-low lakes and 
brackish waters with rock / gravel bottom and shore. The larvae phase is one to two years 
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(Artfakta, n.d.). The delicate built larvae are water animals. They can be distinguished by the 
three leaf-like gills at the end of the body (Halkka, et al., 2003). 
 
Pseudanodonta complanata  
The Pseudanodonta complanata is a freshwater species that usually submerge itself fully into 
the bottom. It is a filter feeder. Its habitat is lakes and streams. This mussel is not common in 
Finland and population is scarcely distributed and they are often isolated from other 
populations. The shell is 7-8 cm and yellowish in color, flat, thin, and fragile (Laji.fi, n.d.). 
 
 
3.1 Depth processing  
The benthos lives on the bottom, but the bottom can have different depths. The depth affects 
which species are present, how many species. Species living deeper may react differently to the 
environment than species below the surface. The depth has been determined by interpolating 
data and it shows that Dragsviksfjärden generally has a depth of around three meters, but that 
in places it can be up to four meters deep (Fig. 5) (Brittanica, 2021). The shallow depth indicates 
that the water column is mixed, and the waters warms early. Land rise is still occurring and will 
affect the depth during coming centuries. During last 100 years it has been approximately 40 
cm, having quite an impact on the depth (Thilman, 2019).The depth data used for interpolation 
was collected during the sampling and has been merged with the depth information from 
Havsmanualen2 to get a better accuracy of the depth. 
 

  

Figure 5: The map of the depth in the Dragsviksfjärden bay after the measurements of the Echo sounder combined with the 
old data. 
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4. Discussion 
 
The sampling work of this semester aims to train our students' sampling ability, including 
understanding the role and significance of sampling, pre-preparation for sampling work, 
proficient use of various equipment, sampling techniques and subsequent processing of 
samples. At the same time, under the cooperation of multiple teams, finally identified recent 
notable changes in the western coastal ecosystems that may be attributed to climate change. 
  
Several sampling procedures were generally successful. Most of the expected samples and data 
were obtained, and the results were quite satisfactory. The students' sampling and follow-up 
analysis capabilities have also been significantly improved. 
  
An overview of the types and numbers of benthic organisms in Dragsviksfjärden, as well as 
their distribution and conditions are known. Benthic organisms play an important role in the 
environment, but these samples have only been simply classified, counted, and visualized on 
the map. It is not enough to get these samples. More and more valuable data is not obtained. 
These samples could play a greater role. If conditions permit, in the future, water quality can 
be evaluated by analyzing benthic parameters, such as using certain organisms to adapt to 
salinity and temperature and collecting their data. The distribution and quantity are used to 
reverse the impact of local inorganic substances on the ecological environment. This will 
provide reference for future ecological assessment and protection of the area (Heta Rousi, 
Samuli Korpinen, & Erik Bonsdorff, 2019). At the same time, the relatively complete sea depth 
data also greatly assists the analysis. 
  
Combining figure 3, figure 4 and figure 5, it can be noted that there are different typical species 
in different depths, and it can be basically determined that there is a certain relationship between 
species richness and depth. Among many species, Chironomus sp. is the most common, perhaps 
this is the species that plays an important role, because data show that it is the prey of many 
hunters. By observing the habits of these species, it can be found that most of the sampled 
species eat algae, bacteria and so on, so their relationship is neutral or symbiotic. Since many 
hypoxic organisms are found, it can be considered that the bottom of Dragsviksfjärden is in 
anoxic state. 
  
Although the oxygen content in the bottom sample has not been analyzed, the available data 
show that the Gulf of Finland is often affected by the inflow of anoxic deep-water masses in 
the northern Baltic Sea, so the ocean floor in this area has been in an oxygen-deficient state for 
a long time. Although a small number of benthic organisms can live in a low-oxygen 
environment, low-oxygen seawater will cause the death of most benthic organisms, which in 
turn will lead to water pollution such as eutrophication (Vallius, 2006). 
  
But there are also many problems:  
1. The sample size may be too small. This is of because of lack experience of the students, but 
the small sample size makes some analyses less credible. 
  
2. The distribution of selected sampling locations is uneven and unsatisfactory. Although the 
teacher has delineated the approximate range before, it is still considered to determine the 
appropriate sampling points on the map in advance, because such unevenness will lead to 
deviations in the judgment of various living conditions in the later period. 
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3. Some important data has not been analyzed. For example, bottom oxygen, which hinders the 
analysis of the results, because the data shows that oxygen (normal oxygen, hypoxia) is a strong 
predictor of species diversity and incidence in benthic assemblages (Heta Rousi, Samuli 
Korpinen, & Erik Bonsdorff, 2019). If there are detailed data, our results will be more valuable. 
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5. Conclusion 
 
Dragsviksfjärden is a shallow bay with brackish water and soft bottom. In its eastern end the 
bay can be considered as a flad. Due to a bridge in the western end of the bay, the in- and 
outflow of water is quite restricted. The depth in the bay is under four meter and a quite 
significant part of it is under two meters.  
 
The benthic fauna was studied by taking samples in September 2021. In total thirteen samples 
were collected. When the material retrieved from the bottom sediment were analysed, thirteen 
different species were identified. The most common species was Chironomus sp., midge larvae. 
It was found in ten samples. This species is typical for bays like Dragsviksfjärden as they 
tolerate well both saline and fresh water as well as low oxygen levels. Though, the oxygen level 
of the bottom sediment was not measured; this information would be informative when doing 
more in-depth studies regarding the species in the area. 
 
In order to get a better understanding of the benthic fauna in the bay more sampling should be 
carried out during a longer period. The sampling would also benefit more if the sampling points 
were more evenly spread out in the area than they were in this study. Now only the number of 
species found at each sampling point were noted, not the number of individuals of the different 
species.  
 
At the moment, therefore, the quantity of different species has been determined and the depth 
over the entire bay has been calculated, but the correlation could be investigated. Even though 
the bay is not very deep, different species could be found at different depths. Also, the behaviour 
can be looked at, whether a species behaves differently just under water, or a few meters under 
water. 
 
This study shows that the benthic fauna in Dragsviksfjärden is quite typical for soft bottoms in 
nutrient rich waters.  
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1. Introduction  

As part of the Coastal Ecology II course and during the first semester of the 

academic year 2021-2022, the first-year students of the Bachelor of Sustainable 

Coastal Management at Novia University of Applied Sciences had the task to 

study and expand their knowledge in terms of coastal populations, ecosystems, 

pressures, and services of the Baltic Sea. Their general objective was to establish 

the baseline for the biological and physio-chemical conditions of 

Dragsvikfjärden. In addition, this course allowed them to learn how to 

communicate the results of ecological studies to intended targets. Indeed, it is 

within the framework of a project, accompanied by Luvy that all this could be 

put into practice. LUVY is a non-profit affiliation established in 1975 to advance 

water protection in its space of operation in Western Uusimaa. Afterward, the 

exercises have extended to incorporate natural security and ecological 

wellbeing, and LUVY presently promote water assurance, ecological insurance, 

and ecological wellbeing. (Luvy, n.d.) 

 

Luvy sent to the university a list of tasks for students accompanied by their 

teachers to contribute to one of the pilot study areas in the project 

"Rannikkovesivisio". After consultation, the teachers selected an appropriate 

part of the tasks and converted them into 4 work packages including: 

- Wp 1: Water quality, oxygen, conductivity, temperature, Chl, Secchi 
depth. 

- Wp 2: Bottom fauna 
- Wp 3 Vegetation, depth 
- Wp 4 Catchment area, land use/type & potential grazing areas & pike 

nurseries 
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This report focuses on work package number 3, from which the depth study has 

been removed. Indeed, this study focuses on the study of the flora and 

macrophytes in the Dragsviksfjärden water. 

 

Dragsviksfjärden water is typically large shallow bays and lagoon habitats. It is 

around Pojo bay, which splits the area of the city of Raseborg from the parish 

village of Pojo the Gulf of Finland (Map 1). The bay is a brackish water area and 

has one of the richest abundance of species in Finland. (Visit Raseborg, Pojo). 

The bay is a typical large shallow bay and there is a lagoon at the end of the bay. 

Shallow bays are significant natural surroundings and are highly pursued for 

sporting exercises. Typically, shallow bays have a large biodiversity and offer 

many ecological services such as habitat, primary production, biological control, 

regulating services through carbon storage and sequestration and maintenance 

of resilience, water purification and coastal defense as well as many recreational 

services such as swimming and recreational fishing.  (Marine Finland (2) n.d., 

Gundersen 2017)  

Lagoons are geographically protected and frequently rich marine estuary, will 

generally be complex and differently molded as far as sea-going vegetation. Such 

territories are plentiful in spineless creatures and bug hatchlings living in the 

sloppy base. Lagoons form when an underwater sill is created due to land-rise 

and with time they will become glo lakes separated from the sea. Lagoons have 

typically a lower salinity (Marine Finland (1) n.d.)  

Bilaga 3. Studeranderapporter för kursen Coastal Ecology II vid linjen för Sustainable Coastal 
Management vid yrkeshögskolan Novia år 2021 (på engelska). (40/76)



114 .

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 9/2022

Page 4 of 26 

Dragsviksfjärden water has serious condition of eutrophication. Due to nutrient 

input from sewage plants etc., the phytoplankton is growing vigorously there. In 

that case, the oxygen condition is degraded. From the appearance point of view, 

the overall clarity of water quality is not high, with a bit yellow green, especially 

the inner part.  

At the end of this project, it is possible to imagine that a certain conclusion could 

be drawn concerning the eutrophic character of the environment. Indeed, the 

study of the vegetation is a way to understand the aquatic ecosystem. According 

to the Finnish environmental agency SYKE, the ecological status of the 

Dragsviksfjärden is poor (Syke, Vesikartta). It is in the discussion section that it 

will be possible to establish some relationship between the results of this study 

and the previous statement.   

 

Map 1: The location of research area Dragsvikfjärden 
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2. Methods 

2.1. Sample collection 

The first-year students of the Bachelor of Sustainable Coastal Management at 

Novia University of Applied Sciences went to the field to sample and collect the 

data necessary to conduct this project.  The study focused on the Baltic Sea and 

more specifically in the Dragsviksfjärden. For this purpose, the class, consisting 

of 24 students, was divided into four groups. The groups went to the sea four 

times (10/09; 14/09; 23/09; 30/09). During each trip, two groups were 

responsible for focusing on collecting vegetation samples in the archipelago, 

documenting, and identifying our results and then analyzing the data collected.  

 

They went to the bay by boat, "Rönnqvist boat". It was necessary to be well 

covered because despite the mild month of September the temperatures were 

lower at sea and the wind could sometimes be strong. The material used for the 

vegetation collection was composed of a rake, plastic bags, fine tweezers, and 

boxes to collect the species. The objective was to scan the area as much as 

possible to collect a maximum of data and this covering the whole study area. 

For this purpose, the sampling locations were chosen once on board to study the 

whole study area, but no route or sampling places were defined beforehand. 

 

It is thanks to the rake that it was possible to collect the submerged vegetation.  

Rake is usually used in agricultural production, which has hard metal serrations. 

Once arrived at the study site, the rake was attached with ropes which allowed 

to throw it and catch the aquatic plants floating in the water and on the sea 

bottom more easily 

The operation was quite simple, but it was necessary to succeed in throwing the 

rake well so that it reached the desired area without turning over.  Once the rake 
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was back on board, the students separated the different species from each 

other. In addition, the data and observations were collected in Esri Fieldmaps. 

The application had been previously downloaded and the map of the subject of 

study having been created in advance, allowing everyone, using a smartphone, 

to collect the following information for each species: GPS coordinates of the 

sampling location, the name of the sample, the depth at which the vegetation 

was collected, the depth of water.  

 

Immediately afterwards, someone was responsible of taking pictures of each 

species and sending them to the remote students who were in direct 

communication via Teams during the excursion. This ensured that no one forgot 

and that everything was well documented. In turn, the online students 

proceeded to identify the plants through literature. Also, small bags and bins 

were available for those in the field. This allowed them to bring the plants back 

to the university to analyze the data in class. When all the data from the spot 

was collected and the tasks were completed, the team went to a new location 

to repeat the task and find out what species were there. On average, during each 

morning or afternoon, three to four locations were sampled.  

 

2.2. Data analysis 

2.2.1. Species abundance and comparison to earlier observations 

Species abundance was calculated by calculating the sum of all samples where 

the species was present. This was then divided by the total amount of vegetation 

samples taken.   

The city of Raseborg has mapped the waters around the city in the 

“Havsmanualen”-project during 2014-2016. The project also includes data on 

marine vegetation. (Havsmanualen 2019). This data was compared to our 

Bilaga 3. Studeranderapporter för kursen Coastal Ecology II vid linjen för Sustainable Coastal 
Management vid yrkeshögskolan Novia år 2021 (på engelska). (43/76)



117 .

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 9/2022

Page 7 of 26 

observations to identify possible changes in the vegetation composition for the 

study area.  

For the comparison the “Havsmanualen” data for the Dragsviksfjärden area was 

downloaded. Since the data was quantitative, i.e., the abundance of each species 

in each sample point was evaluated with a numerical value from 0-1, and our 

data simply recorded the presence of a species the “Havsmanualen” data was 

transformed to record the presence / absence of a species. A species was 

considered present in the sample if it had an entry regardless of the amount. 

The species abundance was then calculated similarly as for our own data by 

calculating the number of samples where the species was present. This was then 

divided by the total amount of vegetation samples. 

 

2.2.2. Macrophyte Index 

Hansen & Snickars (2014) have developed a macrophyte index (MI) for the 

assessment of shallow soft bottomed biotypes.  

For the calculation Hansen & Snickars (2014) provide a list of species sensitive or 

tolerant to eutrophication and the calculation is based on the presence of these:  

MI = ( (NS – NT) / N ) x 100 

where NS is the number of sensitive species found, NT is the number of tolerant 

species an N is the total amount of species, including those not classified. The 

calculation produces values from -100 (all found species were tolerant) to +100 

(all found species were sensitive). Results at the lower end of the scale suggest 

bad ecological status and results at the upper end suggest a good ecological 

status. 

The list of sensitive and tolerant species was quite short and while it contained 

several different Myriophyllum and Potamageton species, some of the species 

from these genera present in our samples were not classified. As all the 
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Myriophyllum and Potamageton species in the list were classified as tolerant we 

included Myriophillum alterniflorum, Myriophillum sibiricum and Potamageton 

pectinatus to the tolerant species in our calculations. 

 

3. Results 

3.1. Vegetation in the Dragsviksfjärden 

In total samples were taken from 34 different sites ( 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Map 2). From these 18 different species were identified. 
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                 Map 2: Sampling sites in Dragsviksfjärden during the four different field trip days 

Three species were more frequent in the samples than any other: Ceratophyllum 

demersum (present in 50% of all samples), Myriophyllum spicatum (41%) and 

Myriophyllum sibiricum (29%) (Error! Reference source not found.Graph 1). 

These species all thrive in shallow waters with muddy bottoms and low salinity 

and have a high adaptability and grow quickly and densely, often overtaking 

other species. (Viitasalo et.al. 2017).  
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In many locations the vegetation was very dense and visible from the surface 

(Error! Reference source not found.); in some locations the propeller of the boat 

was so entangled in the vegetation that it needed to be cleaned manually before 

proceeding.Most of the species present in the 

bay are endemic to brackish waters. However, 

there are also several freshwater species 

present, such as Nymphaea alba, Fontanalis 

antipyretica and Nitellopsis obtuse. In addition 

to the recorded species the common reed 

Phragmites australis was present along most of 

the shorelines.   A full description of the species 

identified as well as distribution maps can be 

found in the supplementary material to this 

report.  
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Figure 1: Dense Myriophillum spicatum growth 
at one of the sample sites 
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Graph 1:Vegetation species observation abundance in samples (N=34) 

Of the identified species Najas marina is listed as near threatened (NT) on the 

Helcom red list. (Helcom 2013).  

 

3.2. Vegetation in the Totalfladan lagoon 

The end of the Dragsviksfjärden is a shallow lagoon or flad, the Totalfladan. 

Typically, flads are rich in biodiversity and can contain a variety of marine 

vegetation, often varying in species composition (Marine Finland, n.d.). We 

chose to examine the vegetation from the samples in the Totalfladan separately 

to see if there was any difference to the general vegetation in the 

Dragsviksfjärden.  In our samples the species composition in the Totalfladan was 

like the whole Dragsviksfjärden; Ceratophyllum demersum, Myriophyllum 

spicatum and Myriophyllum sibiricium were all highly present (80% of samples, 

60% and 40% respectively).  

However, the freshwater species Nymphaea alba and Fontanalis antipyretica 

were present in a larger proportion of the samples than in the rest of the bay.  

The only samples of Chara canencens and Schoenoplectus tabernaemontani in 

the whole study were also found in the Totalfladan ( 

Graph 2). 
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Graph 2: Species abundance in samples from the Totalfladan lagoon (N=5) 

 

3.3. Changes in vegetation 

The “Havsmanualen” project done 

by the city of Raseborg 2014-2015 

identified 35 different species in 148 

samples in the Dragsvikfjärden 

(Havsmanualen 2019). During that 

study Ceratophyllum demersum, 

Myriophyllum spicatum and 

Myriophyllum sibiricum were 

already among the most common 

species.  

However, Najas marina was the 

second most abundant in the earlier samples, present in 47% of all samples and 

spread out evenly throughout the bay, while in our sampling Najas marina was 

preset in only 1 sample (3%). ( 

Graph 3, Map 3). Other species quite common in the earlier study were 

Drepanocladus sp. (present in 20% of the samples), Stuckenia pectinata (16%), 

Vaucheria cf. dichotoma (13%), Ranunculus circinatus (12%), Spirogyra sp. (12%) 

and Ulva sp. (10%) but these were not found in any of the samples during our 

study. ( 

Graph 3) 

Map 3: Najas Marina distribution in 2014-15 survey (top, light blue 
points) and in our survey (below, light blue dot) 
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Graph 3: Comparison of observed species in Havsmanualen 2014-2015 and our current study (data 
Havsmanualen 2019) 

 

Of the 35 species present in the earlier study only 11 species were also found in 

our study while our samples included 7 species not found in the earlier study. 

However, many of the species absent in either of the studies were present only 

in few samples so the differences can depend on the location of the sampling 

sites.   

 

3.4. Macrophyte index (MI) 

The samples from the Dragsviksfjärden contained four species categorized as 

tolerant by Hansen & Snickars (2014): Ceratophyllum demersum, Lemna trisulca, 

Myriophyllum spicatum and Potamogeton perfoliatus. Additionally, we included 

Myriophillum sibiricum and Potamageton pectinatus to the tolerant species as 

described in the methods-section. Four species categorized as sensitive were 

also present Chara aspera, Chara canescens, Chorda filum and Zostera marina.  
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Based on these the MI was calculated to be -16,67 indicating a slightly bad 

ecological status in the bay. 

 

4. Discussion 

4.1. Eutrophication of the Dragsviksfjärden 

Based on the vegetation species composition in the Dragsviksfjärden there is a 

high likelihood of eutrophication in the bay. The MI indicates a bad ecological 

status, with eutrophication tolerant species taking over from eutrophication 

sensitive ones.  

Fast-growing species have been shown to benefit from eutrophication as they 

can concentrate much of their biomass near the surface to receive more light 

and thus adapt better to higher turbidity in eutrophicated waters. Of the species 

found in the samples especially Ceratophyllum demersum, Myriophyllum 

spicatum, Potamogeton perfoliatus and Ruppia maritima have been shown to 

have a positive relationship to eutrophication. (Hansen & Snickars, 2014). 

Three of these fast growing, eutrophication tolerant species, specifically 

Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicatum and Myriophyllum sibiricum 

were present in 79% of all samples taken.  

The data from our samples indicates that Najas marina has decreased 

considerably in the bay. Najas marina is listed as near threatened (NT) by the 

HELCOM redlist, it is mainly threatened by eutrophication and connected effects 

such as decreased light penetration due to increased turbidity as well as shading 

by other fast-growing species (Helcom 2013). Furthermore, Drepanocladus sp. 

mosses were found in 20% of the samples taken in 2014-15 but not found in any 

of our samples suggesting that they too have diminished due to decreased light 

penetration because of eutrophication.  
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It is our opinion that the vegetation in the bay corresponds closely to the bay’s 

ecological status classification; the Finnish environmental agency SYKE has 

classified the bay’s status as “poor”, and the vegetation supports this 

classification (Syke, vesikartta) 

 

4.2. Effects of vegetation on the bay 

Although the bay is quite overgrown in places and the effects of eutrophication 

can be seen, there are still many positive effects from the vegetation. The 

vegetation provides habitat and shelter for many species of macroinvertebrates, 

as well as protection for juvenile fish. This in turn attracts larger fish as predators. 

The vegetation also binds nutrients, sediment, and CO2, as well as acts as a 

natural filter for run-off (Gundersen 2017). 

The abundance of predatory fish could be seen clearly during the fieldwork, 

several recreational fishing boats were present on the bay during each of the 

sampling days.  

In addition, the bay provides habitat and shelter for many water birds, feeding 

on the vegetation. A bird sanctuary is indeed located in the north part of the bay. 

 

4.3. Considerations about methods 

The sampling and identification of species was done by students, many who 

were unfamiliar to area and/or species identification. This presents a possibility 

for misidentification, especially in species that are very similar to each other. As 

an example, Chrysymenia wrightii can be mentioned, which is indigenous to 

Japan but has also been found on the European Atlantic coast. It is highly unlikely 

that this species has found its way to the Dragsviksfjärden. However, the most 

common species were identified with quite good reliability, so it is unlikely the 

misidentifications have a large effect on the results.  
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Although the samples taken cover the study area quite well, even more samples 

could have found more species. The Havsmanualen data from 2014-15 has four 

times as many sample points than our data, so there is a possibility that some 

less abundant species were missed in our study.  We took 1-2 samples from each 

site with the rake, while the earlier study had larger samples from a 5-meter 

circle at each point. This can also result in us missing less abundant species as 

the sampling was more random at each point.  

The time of the sampling can also affect the results, the samples were gathered 

in late autumn during September and October. Species thriving earlier in the 

summer, such as Ranunculus circinatus which blooms very visibly in the early 

summer (Viitasalo 2017), can have been missed late in the autumn.   

Regardless of these considerations we are quite confident that our data is 

reliable concerning the overall status of the Dragsviksfjärden.  

 

4.4. Water Protection 

Normal resident, water security is firmly connected to general natural insurance. 

You secure water bodies and groundwater by settling on methodical decisions 

and little activities in daily existence and by keeping a cautious, ready, and 

serious disposition. The following are the tips that everybody to ensure their 

waters: 

¥ Discard risky waste like batteries, oils, and dissolvable based paints at 

assigned assortment focuses and meds to drug stores. In this way, hurtful 

substances don't enter the streams with sewage, for instance, or 

contaminate groundwater.  

¥ Keep your engine vehicles - the cars and boats - overhauled and in great 

condition. Wash your vehicle in an assigned washing region, particularly if 
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you use cleansers or synthetic compounds. If not, supplements and 

synthetics can either wind up in streams or be retained into groundwater.  

¥ Sort and reuse appropriately and don't place non-sewer material in the 

latrine bowl. Thusly, unsafe substances don't enter streams, for instance 

with sewage.  

¥ Utilize the most harmless to the ecosystem cleansers conceivable 

(cleaning, dishwashing, and clothing) and wash your rugs in uniquely 

planned washing regions so the washing water doesn't wind up in the 

water. This way you don't pointlessly build the heap on the water as 

supplements and different synthetic compounds in cleansers.  

(Luvy, n.d.)  

 

5. Supplementary material 

5.1. Species descriptions 

Chara aspera: This species is on the world red list of threatened species; 

however, the concern is minor, and the risk of extinction is low. It is found in 

permanent or temporary stagnant waters at variable depths (average around 

1.6m) and in an oligotrophic to oligo-mesotrophic environment (poor in organic 

matter). Inverse of the previous one.  

 

Chara canescens: this alga is considered freshwater and can be found in brackish 

waters or coastal habitats such as wetlands. Affected by eutrophication, this 

plant is in regression because its natural habitat is destroyed by human activities. 

This alga has many cells, each one including a large vacuole. It does not have 

roots but fixes itself easily in the substrate such as sand, a muddy sediment by 

its rhizoids.  
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Chorda filum: this brown plant, can make up to 10 m length (generally between 

§ and 8m) for a diameter cord of 5 or 6 mm. It can be found in the northwest of 

Europe, in shallow waters, on gravel. 

 

Ceratophyllum demersum: this submerged rootless aquatic species has a wide 

ecological tolerance and generally grows in slow flowing or stagnant streams, 

sandy or silty substrates.  Growing up to 5-6 m tall, it can form a dense and 

attractive canopy above ground. According to the IUCN list, the concern for this 

species remains minor. Ceratophyllum demersum is now considered as an alga 

of waterways in many regions of the world, as it is very stable and can reproduce 

very quickly. Its presence in certain environments can affect the phytoplankton 

because it can have a dominant character on the other waterbodies because of 

the competition which can be established.  

 

Enteromorpha compressa: It is an alga which has a thallus. This thallus is 

constituted of strip of one to two cm of width and making 30 cm length 

sometimes. The tubes of the plant are branched and of green color. The marine 

species pushes on a rather firm substrate. 

 

Fontinalis antipyretica: This cosmopolitan species whose geographical 

distribution extends from Europe to Asia but can also be found in America and 

Africa grows in various biotopes. However, it prefers to live in shady and shallow 

waters such as lakes and rivers. Forming clumps, its stems are long and can reach 

up to 1m. Its status is currently not assessed by the IUCN and according to the 

European list of threatened species, the concern is minor, which means that the 

risk of extinction of Fontinalis antipyretica is low.  

Bilaga 3. Studeranderapporter för kursen Coastal Ecology II vid linjen för Sustainable Coastal 
Management vid yrkeshögskolan Novia år 2021 (på engelska). (55/76)



129 .

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 9/2022

Page 19 of 26 

 

Hydrilla verticillata: this aquatic plant originating from Asia or Australia can be 

found today almost everywhere on the Earth. Ramified, it is fixed to the ground 

and can measure up to 8 meters in height. Having been introduced, it is 

considered invasive. Indeed, it can form very compact stands or shade the native 

species by harming their development. Added to that, it is resistant because it 

can indeed a high degree of salinity. According to the IUCN red list, its 

preoccupation is minor. 

 

Lemna trisulca: this annual plant lives submerged and floats only at the time of 

the bloom. It can be found almost in all the regions of the world. However, it 

requires a very strong humidity, a rather acid soil and very rich in organic matter. 

(Survives even in case of eutrophication)  

 

Myriophyllum sibiricum: otherwise known as northern watermilfoil, this aquatic 

plant has all its leaves submerged under water and these can be up to 50 mm 

long. This plant lives only in ecosystems such as wetlands.  

 

Myriphyllum spicatum: this plant is an aquatic perennial. It has an extremely fine 

foliage that can form a dense mat at depth. The species thrives in waters with 

weak currents, called lentic, such as lakes or shallow reservoirs with little 

sunlight. However, it can have an invasive character. Currently, it is considered 

as least concern by the red list.  

 

Myriophyllum alterniflorum: this European slender plant has floating stems and 

submerged leaves. It lives mainly in bogs, ponds or lakes of fresh water and peat 

rich soils. Again, this species has the conservation status IUCN: least concerned.  
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Najas marina: a submerged rooted aquatic angiosperm both in freshwater and 

brackish environments. It grows on muddy and sandy sediments in the photic 

zone all over Europe. It is vulnerable to eutrophication and listed as near 

threatened (Helcom 2013) 

 

Nitellopsis obtuse: this freshwater plant has long, straight branches arranged in 

whorls, attached at nodes to the stem at an acute angle. It grows at several 

meters depth in lentic environments. It is distributed in all Europe and Asia.  

 

Nymphaea alba: despite a rather answered distribution, it is a native plant in 

Europe. This perennial plant of basin and quiet water lives rooted in the mud. Its 

white emergent leaves, which can be up to 9 cm in diameter, can be seen in 

bloom between August and September.  According to the list of priority species, 

no international responsibility is involved, it is currently not threatened. 

 

Potamogeton pectinatus: This plant that can be found all over the world, lives in 

ponds, lakes, and rivers. It is perennial; it forms like a hair and can grow quickly 

and diffusely. The soil in which its roots are found is rich in organic matter and 

nutrients.   

 

Rupia maritima: this aquatic species is very generally found in coastal areas of 

the world. We recognize it thanks to its very tapered leaves. It grows poorly in 

fresh water. The species which is protected in Europe has a tolerance to salinity 

and tolerates even extreme environmental conditions. Therefore, it is resistant 

to eutrophication. However, it is threatened by human activities such as 

agriculture and industry which could affect its habitat. 
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Schoenoplectus tabernaemontani: this perennial is cosmopolitan and grows in 

humid environments in various places of the world. Being able to grow at 2m 

depth it is mainly found in ponds, lakes, or rivers with muddy or sandy substrates. 

It blooms from May to August and is not threatened with extinction.  

 

Zanichellia palustris: this species is biologically considered as a perennial with 

rhizomes. At the adult age, this submerged aquatic plant has very branched 

thread-like stems, opposite leaves and isolated or grouped flowers. It can be 

found in Europe, Asia, America, and Australasia. The conservation concern is 

minor.  

 

Zostera marina: This protected species that can be found in the Atlantic Ocean, 

the Baltic Sea or the Mediterranean Sea is a marine flowering plant. It is fixed to 

the sediment by rhizomes and forms dense meadows. Its green leaves can 

measure up to 1.2m long and between 4 and 12 mm wide. 

 

Chrysymenia wrightii: this plant is originally described in Japan, but it has been 

found on the European Atlantic coast. However, we expect this to be a 

misidentification, most likely the species in the sample was something else. 

 

Bilaga 3. Studeranderapporter för kursen Coastal Ecology II vid linjen för Sustainable Coastal 
Management vid yrkeshögskolan Novia år 2021 (på engelska). (58/76)



132 .

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 9/2022

Page 22 of 26 

5.2. Vegetation maps  

 

Map 4: distribution of the three most common species: Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicatum and Myriophyllum 
sibiricum 

Map 5: distribution of the rest of the species except the three most common ones 
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Map 8: Ceratophyllum demersum distribution in 2014-15 survey 
(top, light blue points) and in our survey (below, light blue dot) 

Map 7: Myriophyllum sibiricum distribution in 2014-15 survey (top, 
light blue points) and in our survey (below, light blue dot) 

Map 6: Myriophyllum spicatum distribution in 2014-15 survey 
(top, light blue points) and in our survey (below, light blue dot) 
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Introduction 
Water quality issues are becoming more common nowadays. There are more nutrients ending up in water 
bodies and due to the higher temperatures, there is a higher chance of eutrophication. This problem can 
have huge effects on the life in the water. Therefore, more research is carried out to understand how this is 
possible. 

The area in which the study was conducted is located in the Dragsviksfjärden. The area features a variety of 
features from shallow reed areas to deeper sections bordering the Baltic Sea (Hansen & Snickars, 2014).  The 
proximity area features a densely populated urban area named Tammisaari (Bowler et al. 2019).  However, 
the majority of the surrounding area contains forest and farmland (Flam, 2020). In addition, in the 
Tammisaari area heavy pressure on the Dragsviksfjärden is created due to its recreational boating activities. 
These pressures include the building of docks and the heavy use of the area by motorboats (Visitraseborg, 
2021).  

The study commenced with a request from Luvy (Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry) to assist with a 
study of water quality near the Dragsviksfjärden. It was carried out with the intent to collect new data from 
the Dragsviksfjärden.  This study required the investigating of different unique section of the catchment area. 
Each study area has its own unique characteristics (Hansen & Snickars, 2014). 

During the study many samples were taken to get an understanding of the current level of the water quality. 
All numerical data was recorded using a mobile application called Field Maps (ArcGIS, 2021). After field work 
sessions concluded samples were analysed and identified in the laboratory using print and internet 
resources.  

For the reason of the large scope of the project the topics were divided between different research groups. 
In this paper the topic of catchment areas and pike nurseries will be discusses. The process of analysing the 
necessary data started with creating GIS (Geographical Information Systems) maps. With the use of the 
created maps it is possible to analyse the effect of the catchment areas on the water quality. Furthermore, 
these maps will demonstrate ideal locations for potential pike nurseries. The aim of the study is to 
understand the effect of the catchment areas on the water quality and by association the viability of areas 
for potential pike nurseries. Therefore, the following research questions are stated: 

1. “What is the effect of the catchment areas on the water quality of the Dragsviksfjärden” 
2. “What are suitable locations for potential pike nurseries in the Dragsviksfjärden” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3. Studeranderapporter för kursen Coastal Ecology II vid linjen för Sustainable Coastal 
Management vid yrkeshögskolan Novia år 2021 (på engelska). (67/76)



141 .

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 9/2022

 

 

 2 

Methods 
In this project the aim was to gain different maps that can be used for an analysis about the water quality 
of the Dragsviksfjärden and the possible pike nurseries. In the following part is described how these maps 
are made. 

To begin with, 2 different base maps are downloaded, Elevation models from National Land Survey of Finland 
in both 10M and 2M1 and Corine maps from Finnish Environment Institute both 2012 and 20182. The 
elevation model shows the elevation in the area of the Dragsviksfjärden. The Corine maps show the different 
land uses both from 2012 and 2018. Then, the clipping tool is used to delineate the desired area.  

As second the “ Flow direction” and “ Flow accumulation” tools are used to create the water accumulation. 
After that, the watersheds of the area are created with the use of this water accumulation. The map now 
included the water body as well so this is subtracted from the map. This resulted in a map with only the 
watersheds left. Every watershed was assigned a different number and color, so it was easy to see the 
different watersheds. 

To analyze the land use for each watershed the “Tabulate Area ” tool was used. The Land use map (Corine) 
had different classes and we decided to use LEVEL 3. This level is divided in a good amount of land uses to 
be able to analyze it. The tabulated area table was transferred from GIS to Excel, where the analysis started. 
All the data was divided by 400 because of the cell size in GIS (20 X 20). By dividing it with 400, the number 
of cells per structure was calculated. By knowing this, a chart is created in excel showing the land use from 
both 2012 and 2018.  

To visualize the results and get a better understanding, a total of 4 different maps have been created: 

1. 10m watershed with ditches and reed 
2. 2m watershed with ditches and reed 
3. 10m transparent watershed with borderlines to see corine-map 2018 under 
4. 2m transparent watershed with borderlines to see corine-map 2018 under 

In addition, a map showing favorable pike nurseries is created. Three layers are added to define the best 
optional places including: protected areas3, reed areas and potential flooding areas4. The reed areas are 
drawn by using the tool on a Google Earth map where the reed areas were shown. The “Intersect” and “Clip” 
tool has been used to overlap the layers which included both protected areas and reed areas to create a new 
layer showing the ideal places for pike nurseries. As last the “Extract by mask” tool was used to delineate the 
area with the attributes. 

 

  

1Elevation models (National Land Survey of Finland, 2021), 2Corine data (SYKE, 2021),  3Protected areas (SYKE, 
2021), 4Potential flooding areas (Scalgo, 2021)  
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Results  
 
This map shows that the region is highly developed, and it probably affects the local ecosystem. A large 
factor affecting the region is the number of docks. The presence of this many docks would also lead one to 
believe that there are also many boats in the region. According to Merryl Alber and Janice Flory from the 
Georgia Coastal Research Council, the building of docks can greatly destroy established vegetation when 
being installed. In addition, they raise the point that existing docks can block sunlight and prevent vegetation 
from growing. Without this vegetation erosion is more likely (Georgia Coastal Research Council, 2005). 
Considering that these are just the moorings with docks, there also are a number of moorings in the area. 
Moorings even the ones which are dock-less could result to several detrimental effects to the sea-life and 
their habitats (Cawthron Institute, 2018). 

In addition, there are a few energy production activities in the area of the Tammisaari Peninsula. The 
presence of these facilities may or may not have a substantial impact on marine life and their habitats 
depending on the kind of energy produced at the facilities. As for the conventional energy production 
facilities like those involving the use of coal, heavy metals are used and if discarded to the sea, serious long-
term detrimental effects are to be experienced in the marine ecosystem (UCSUSA, 2019). This is an addition 
to the fact that the Carbon-dioxide produced also leads to global warming hence adverse effects to be 
experienced in the future too (UK Environmental Law Association, 2021). 

The area also has a number of production facilities. These facilities generally have a negative effect on coasts 
near them. The main way they could cause a problem is with their discharge. According to Nguyen Dinh Dap 
from Moscow State University untreated waste being dumped results in heavy pollution and eutrophication. 
However, if wastewater is treated properly, it should have a minimal effect (Nguyen Dinh Dap, 2019).  

 

 

         Figure 1: Impact map of the Dragsviksfjärden showing the energy production, factories  
         and boat docking. 
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The following maps show the watersheds surrounding the Dragsviksfjärden area. These watersheds are 
created using GIS. It includes the ditches and therefore it can be seen that every watershed has an impact 
on the Dragsviksfjärden, because each watershed has at least one ditch ending up in the waterbody. 
Furthermore, the reed areas are shown. The presence of reed increases the oxygen content of the water 
(Laura Šukiene, 2018). However, high numbers of reed potentially decrease nutrient flow in the water due 
to its ability to slow down nutrient flow from the soil (Huhta, 2009). Since the Dragsviksfjärden contains a 
lot of reed areas, it improves the water quality (Thames21, 2015). Nevertheless, according to Iiro Ikonen and 
Eija Hagelberg, excess reeds can lead to ideal habitat for predators which increases biomass which causes 
eutrophication (Hagelberg, 2007). 

 

 

Figure 2: Map  of  the  Dragsviksfjärden  showing  the  watersheds, the  ditches and   
the  reed  areas. It  includes  the 2M  hight  level. 

 

Figure 3: Map  of  the  Dragsviksfjärden showing  the  watersheds, the ditches and 
the reed areas. It includes the 10M hight level map. 
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             Figure 4: Map showing the land use of the watersheds surrounding the  
            Dragsviksfjärden. Every colour represents a different type of land use in 2018 which 
             could affect the water quality. 

 

Figure 5: Map showing the land use of the watersheds surrounding the  
Dragsviksfjärden. Every colour represents a different type of land in 2012 use which  
could affect the water quality. 

 

The maps above show the region broken down by land use type. It shows that region 15, 1, and 18 are 
heavy farm land. In addition it shows watershed 3 and 15 are largely urban. Lastly is shows that watershed 
13 and 17 are still largely Forrest. The first two will cause negative effects and the forest could possibly 
have a neutral or positive effect.  
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In figure 6 and 7, two pie charts which shows the land use for different types of forests of the year 2012 
and 2018 are compared. It is seen in the charts that land use has decreased from 27% in 2012 to 26% in 
2012 by 1% for Non-irrigated arable land. Following the similar pattern Board-leaved forests have also 
decreased by 1% by the year 2018. Mixed forest land use increased the most from 11% in 2012 to 13% in 
2018. However, the chart also shows a slight increase of total 1% land use for Industrial units and 
transitional woodland. The land use ratio remains same over the years for sport and leisure facilities (2%), 
road rail networks and associated land (2%), discontinues urban fabric (5%), salt marshes (2%), coniferous 
forest (31%) and land principally occupied by agriculture (1%). Inland marshes were introduced in the 2018 
pie chart of total 1% new land use where there was no inland marshes land use seen in 2012. 

When one considers water quality it is best to consider the presence of urban areas and agricultural 
activity as important factors if one reduces farm run off and urban run off it is a great step to improve the 
local water quality (Antonio et Al, 2021). When considering the effect of agriculture production in water 
quality it should be judged on the amount of nutrient run off. This usually comes from excess fertilizer. The 
fertilizer can introduce excess nitrogen to the local area (Takashi et Al,2021). Though Forrest’s can 
counteract this effect. 

Forrest’s due to their large amount of trees, there soil is both absorbent and stable. The roots prevent any 
excess soil from breaking free and entering the waterway. In addition when it does rain the trees soak up 
moisture like a sponge and prevent the excess rain from carrying excess nutrition into the Baltic. This is 
contrast to cities with concrete and asphalt. These materials do not absorb any water so any waste will be 
washed into the nearest water way by excess rain(Michael a Mallin et Al, 2021). 

Overall, the presence of Forrest areas is essential to preventing excess nutrients into local waterways. 
Their ability to trap excess rain and use it productively is an important part of the natural cycle. However, 
since cities are not going away and essential for them to adapt. Concrete and asphalt allow easy water 
flow and possible an easy route to the local waterway. Cities need to manage the excess street water 
responsibly. In addition, cities can create city parks and plant trees to create natural water sponges to 
reduce excess water (university of Leeds,2021). 

 

 

 

Figure 6 Land use pie chart showing the percentages of land use in the year 2012 of the Dragsviksfjärden 
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Figure 7: Land use pie chart showing the percentages of land use in the year 2018 of the Dragsviksfjärden 

 

 

 

Figure 8: Map showing possible pike nurseries in the Dragsviksfjärden 
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Pike nurseries  

Pike (Esox Lucius) is Finland’s second most common fish after perch (Perca fluviatilis) (Luontoportti). Pikes 
are encountered in the most of Finnish lakes (from about 80% of them) as well as from the coastal sea areas 
all around the Finnish coastline and even from Åland (Härmä, Lappalainen & Urho, 2007; Kalahavainnot). 
Even though pike is originally a freshwater species, they also spawn in brackish coastal areas of the Northern 
Baltic Sea (Luontoportti). 

To determine where to place pike nurseries is important to understand the pikes themselves. Pikes are one 
of the earliest fish to spawn in the spring when the water starts warming up and ice melts (Winroth, 2020). 
To spawn pikes can travel longer distances. Outside of the spawning period pikes are not actively moving 
from place to another, typically staying in the same area most of their life lurking for a prey (Luontoportti). 
Pikes prefer a shallow grassy beach, but in their absence a variety of other beaches are considered suitable, 
at sea for example rocky shores and the bladderwrack zones (Luontoportti). Pikes even spawn in flooding 
areas in estuaries of streams and rivers (Winroth, 2020). 

The spawning itself needs a reasonably shallow area, preferably not more than few meters deep, and 
vegetation. Usually pikes favor areas where common reed (Phragmites australis) is dominating (Härmä, 
Lappainen & Urho, 2015). These reed belts are a dominant feature in sheltered shores, serving a complex 
and shallow habitat for pikes to spawn in (Härmä, Lappainen & Urho, 2015). They need vegetation in the 
spawning process because the spawn gets attached to vegetation, for example to common reed (Winroth, 
2020). Due to this factor, pikes are not too pike of the sediment type, because there is no risk for the 
spawn to be suffocated in the sediment in the bottom (Winroth, 2020). Furthermore, the vegetated 
shallow shores are also important for the larval phase, and they provide a great hiding place for the pike 
fry (Härmä, Lappainen & Urho, 2015; Winroth, 2020). 

Important factor for pike nursery success is the food available in the area. Due to high turbidity of the 
Dragsviksfjärden it may make it harder for these predators to find their pray, since pikes are known to be 
guided by visual stimuli (Jørgensen, 2009).  It has also been studied that the differences in pike larvae size 
can be affected due to salinity levels or being not fully adapted to the conditions of brackish-water 
(Engström-Öst, Lehtiniemi, Jónasdóttir & Viitasalo; 2005).  

By using geographic information systems (GIS) we predicted favorable places in Dragsviksfjärden in Ekenäs 
for pikes to spawn. We formed spatial prediction maps of where the pikes could possibly spawn. We used 
depth models, to delimit the areas that were not favorable for spawning. In addition to that we formed a 
layer based on aerial photos taken from the area to map out the reed belts. Combining this information, 
we could make conclusions of where the pikes are spawning, and where the possible nurseries could take 
place. This is illustrated in figure 8. 

In the figure 8 provided protected areas, reed areas, combination of those, and potential flooding areas 
have been marked. Like said earlier pikes are opportunist of the spawning location and can even spawn in 
flooding areas (Wintroth 2020), due to this we also marked those areas on the map in light yellow colour. 
Reed areas are essential for the spawn not to fall to the sediment (Winroth 2020), which led us to map all 
the reeds in the Dragsviksfjärden on light green. Protected areas provide more shelter for the pikes hence 
the marked protected areas on blue. The best spawning areas are the dark green marked areas (reed + 
protection area), but in general spawning is highly possible in the lighter green reed areas too.  

To summarize, Dragsviksfjärden as a location offers a great habitat for pike to spawn. The inner part of 
archipelago seems to be the key zone for reproduction in brackish waters, even though sporadically pikes 
are found to reproduce in the outer and intermediate archipelago (Winroth, 2020). To emphasize the reed 
belt shores in the inner archipelago, such as Dragsviksfjärden, create a ground for a valuable reproduction 
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habitat for pike. Furthermore, the water depth being low it offers a pleasant ground for spawning, and the 
close by flooding areas make the area even more favorable for pikes to spawn at.   

 

Conclusion 
 Since our topic was slightly different then everyone else’s due to it not being directly related to our 
fieldwork we had to do it with slightly different tools. These included online research and databases for 
geographic data. Unlike the other groups we had to do our own research and for this reason we gained 
new skills. These included learning about a topic from scratch and then analyzing what we learned. This 
was a great skill in addition to our hands on skills learned during the unrelated field work to our study. For 
this reason, I believe we learned more from this opportunity.  

After our GIS analysis we propose that if there is to be an ideal location for a pike nursery the 
Dragsviksfjärden can provide this location assuming it follows some guidelines. The ideal location for new 
nurseries would be the area across from Tammisaari, the islands in the middle, and near Horsbäck. These 
would be areas 13, 18, 2, or the potential flooded areas south of Norrby or Total. These would be the best 
places for pike nurseries to avoid most urban and farm influences.  
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