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Vattenskydd 4K fokuserade i:

❖ Testning av jordförbättringsmedel

❖ Vattenskyddsobjekten

(våtmarker, bottentrösklar…)

Vid Ingå, Ingarskila och Sjundeå ån. 

God ekologisk vattenstatus som ett

fokus → Mycket att göra!

Byggdes tillsammans 6 våtmarker + 

två andra vattenskyddsobjekten.

WWF Finland började vattenskydd i västra Nyland i projektet Vattenskydd 4K i 
2018

Viivi Kaasonen



Måste bli god senast 2027.

Ingå och Sjundeå åar bara måttliga.

Ingarskila å i god status men lider

av belasting och klimatförändring

hotar statuset.

Ekologisk status av vatten



VALUTA = Valuma-aluetason 

vesienhallinta = Vattenkontroll på

avrinningsområdenivå

VALUTA har sitt ursprung i en central 

observation som har gjorts i 

Vattenskydd 4K: vattenkontroll behövs 

på området

Åtgärder som förbättrar vattenkontroll

görs på hel biflödes anvrinningområde

om möjligt.

Byggas 6 våtmarker + tvåstegsdiken, 

bottentrösklar, 

sedimenteringsbassänger…

Har sökts finansiering också för 2023-

2024

Projektet VALUTA fortsätter arbetet av projektet Vattenskydd 4K i 2020-
2022
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Nya områden lämpade för 

vattenkontroll hittas med hjälp av 

markägare.

Markägare kontakter oss →

möjligheter diskuteras.

Om en lämplig plats hittas kommer 

åtgärder att planeras och 

genomföras.

WWF betalar kostnader men 

markägare skulle kunna göra 

åtgärder själva också. Behövs:

❖ Information

❖ Finansiering

Samarbete med markägarna
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Åtgärder behövs inte vara stora.

Även små åtgärder hjälpar; 

viktigaste är att åtgärderna är 

lämpliga för det valda området.

→ Litet avrinningsområde behöver 

liten våtmark.

→ Små åtgärder kan kedjas.

I bilden liten Krabbrödjans våtmark 

med ett tvåstegdike.

Stora och små åtgärder är värdefulla

Helsingin yliopisto Geotieteiden ja maantieteen osasto



Våtmarker:

❖ lagrar vatten och balanserar 

flöden

❖ passar i alla platser

❖ tar bort överskott av 

näringsämnen och fasta ämnen 

från vattnet

Storlek minst 0,5 % av 

avrinningsområde.

Det här våtmarken ligger i Ingå:

❖ Avrinningsområde ca. 30 ha

❖ Storlek: ~ 1 ha

Åkern var för fuktig för skogsbruk→

Bra plats för våtmarken.

Våtmarker
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I bilden Mossans våtmark i Ingå

som byggdes i augusti 2021.

❖ Avrinningsområde ca. 64 ha 

varav det mesta är skog.

❖ Storlek: 2,6 ha

Åkern var för fuktig för jordbruk→

Bra plats för våtmarken.

Våtmarker
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Sedimenteringsbassänger:

❖ håller kvar fasta ämnen och 

näringsämnen

❖ förbättrar vattenkontroll eftersom 

de ökar fårors volym.

Passar bäst i små fåror.

Storlek: 3-8 m2 / avrinningsområde 

hektar

Effektiviteten hos 

sedimenteringsbassänger förbättras 

genom små öar och bottentrösklar, 

som bättre håller kvar jord i 

bassängerna.

Sedimenteringsbassänger

Jenny Jyrkänkallio-Mikkola



Stenbelagda bottentrösklar hjälper till 

att:

❖ sakta ner flödet, vilket minskar på 

kraften med vilken vattnet nöter 

diken. 

❖ De håller också kvar vattnet, vilket 

gör det mindre sannolikt att diket 

torkar ut helt.

→ Hjälper med erosion av flodbädden.

Passar bäst i djupa fåror.

Fiskar och andra organismer kan röra 

sig fritt.

Bottentrösklar
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Suojelemme luontoa ja

ratkaisemme ympäristöongelmia

– luonnon ja ihmisten hyväksi

Tack!


