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Abstrakt 

Lagen om fiske som trädde i kraft 2016 förutsätter att de fiskeriområden som inrättades när lagen trädde i kraft utarbetar 

planer för nyttjande och vård för sina områden. I planerna beskrivs de viktigaste huvudlinjerna för vården av 

fiskresurserna. Detta pilotplan för nyttjande och vård av fiskresurserna är en del av vattenvisionen som ska bildas i 

Lappfjärds å-Storå området och tas fram i samarbete med olika intressenter. Detta pilotplan kan användas för att upprätta 

den faktiska planen för nyttjande och vård för Kristinestad-Storå fiskeriområdet. Planerna för nyttjande och vård är i kraft i 

högst tio år sedan de godkänts. På grund av sitt rika artbestånd är ån ett av Södra Österbottens och Österbottens mest 

naturekonomiskt värdefulla vattendrag. I ån förekommer bland annat flodpärlmussla, ett nationellt värdefullt ursprungligt 

havsöringsbestånd, lokala icke vandrande öringsbestånd samt harr. Även vandringssik, nejonöga och många vårlekande 

fiskar använder ån och åmynningen som lekplats. De faktorer som kraftigast begränsar fisk- och kräftbeståndens livskraft 

och förstärkning har att göra med problem med vattenkvaliteten som beror på olika markanvändningsformer i 

avrinningsområdet samt förändringar i livsmiljön som beror på rensning och andra bearbetningsarbeten i åfåran. I pilotplan 

har lagt in en målbild för fisk- och kräftbestånd samt fiske för nästa planeringsperiod. Man eftersträvar att uppnå målbilden 

genom att ställa upp delmål för planeringsperioden, vars uppfyllelse främjar uppnåendet av målbilden. Åtgärder som syftar 

till att uppnå delmålen beskrivs i pilotplan separat för älvområdena och insjöområdena. De centrala målen för fiskevården 

är att ombesörja en god livsmiljö för fisken och kräfta, trygga vandringsmöjligheterna samt ordna och vårda fisket på ett 

sätt som möjliggör en maximal yngelproduktion i älvområdet. Särskild vikt läggas vid åtgärder att förstärka 

havsöringsbeståndet. Man bör i mån av möjlighet sträva efter att öka samarbetet mellan lokala aktörer i området och 

överväga att skapa större fiskehelheter i älvområdet. 

Denna publikation utgör en del av projektet Freshabit Life IP (LIFE14 IPE/FI/023).

Projektet har fått finansiering av Europeiska unionens LIFE-program. Materialet reflekterar synsätt av
upphovsmannen, och Europeiska kommissionen eller EASME är inte ansvariga för användning av materialets
innehåll.

The project has received funding from the LIFE Programme of the Eu-ropean Union. The material reflects the

views by the authors, and the European Commission or the EASME is not responsible for any use that may be

made of the information it contains.
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1. Inledning 

Detta pilotplan för nyttjande och vård av fiskresurserna är en del av vattenvisionen som ska bildas i 

Lappfjärds å-Storå området och tas fram i samarbete med olika intressenter. Pilotplanen fokuserar 

på vattenförekomster som ligger i avrinningsområdena av Lappfjärds å-Storå, Vikbäcken och 

Härkmerifjärden. Detta pilotplan kan användas för att upprätta den faktiska planen för nyttjande och 

vård för Kristinestad-Storå fiskeriområdet. Lagen om fiske (379/2015) som trädde i kraft 2016 

förutsätter att de fiskeriområden som inrättades när lagen trädde i kraft utarbetar planer för 

nyttjande och vård för sina områden. I planerna beskrivs de viktigaste huvudlinjerna för vården av 

fiskresurserna. Detaljerade mål och åtgärder på årsnivå antecknas i verksamhetsplaner som 

uppdateras kontinuerligt. Enligt 1 § i lagen om fiske ska fiskeriområdet med utgångspunkt i bästa 

tillgängliga information ordna nyttjandet och vården av fiskresurserna på ett ekologiskt, ekonomiskt 

och socialt hållbart sätt, så att en uthållig och mångsidig avkastning av fiskresurserna, fiskbeståndens 

naturliga livscykel samt mångfalden hos och skyddet av fiskresurserna och den övriga vattennaturen 

tryggas. Planerna för nyttjande och vård ska således grunda sig på bästa tillgängliga regionala 

forsknings- och uppföljningsuppgifter och deras vikt och bindande verkan bör vara större än de 

tidigare motsvarande planerna för fiskeriområdena. I planerna för nyttjande och vård ska de 

allmänna utvecklingsmålen i lagen om fiske framgå, såsom hållbar användning av fiskresurserna, 

förbättrade verksamhetsförutsättningar för fritidsfiske och kommersiellt fiske, tryggande av fiskens 

naturliga livscykel och fortplantning, övergång från utplanteringsorienterad förvaltning av 

fiskevatten till vård av fiskresurserna som grundar sig på reglering av fisket och särskilt tryggande av 

vandringsfiskbeståndens livskraft. I planerna för nyttjande och vård ska man dessutom beakta andra 

nationella strategier för nyttjande och vård av fiskresurserna, av vilka de viktigaste i området 

Kristinestad-Storå är den nationella lax- och havsöringsstrategin för Östersjöområdet 2020, den 

nationell fiskvägsstrategin samt den nationella kräftstrategin. I fråga om de vilda 

havsöringsbestånden ska dessutom de vattendragsspecifika återhämtnings-och förvaltningsplanerna 

som utarbetats av jord- och skogsbruksministeriet inkluderas i fiskeriområdenas planer för nyttjande 

och vård. Planerna för nyttjande och vård är i kraft i högst tio år sedan de godkänts. I denna plan 

kallas tidsperioden i fråga nedan för planeringsperioden. 

 

Lappfjärds å-Storå ligger i landskapen Södra Österbotten, Österbotten och Satakunta och rinner 

genom sex kommuner: Siikais, Östermark, Kauhajoki, Storå, Bötom och Kristinestad (Bild 1). 

Vattenområdena hör till Kristinestad-Storå fiskeriområde (Bild 2). Huvudfårans nedre lopp mellan 

Lillågrenen och Östersjön kallas för Lappfjärds å och delen ovanför kallas för Storå. Fisket i 

älvområdet är nästan helt och hållet fritidsfiske som grundar sig på allmänna fiskerättigheter samt 

på specialtillstånd som innehavare av fiskerätt i vattenområden säljer på sina områden. Särskilt 

under havsöringens vandringstid på våren och hösten koncentreras fisket främst till älvens nedre 

lopp och senare på sommaren bl.a. till Vanhakyläområdet. I åmynningen och i älvens nedre 

forsområden bedrivs i viss mån kommersiell fångst av nejonöga samt fritidsfiske. På grund av sitt rika 

artbestånd är ån ett av Södra Österbottens och Österbottens mest naturekonomiskt värdefulla 

vattendrag. I ån förekommer bland annat flodpärlmussla, ett nationellt värdefullt ursprungligt 

havsöringsbestånd, lokala icke vandrande öringsbestånd samt harr. Även vandringssik, nejonöga och 

många vårlekande fiskar använder ån och åmynningen som lekplats. 
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Bild 1. Lappfjärds å-Storås granskningsområdet. 
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Bild 2. Kristinestad-Storå fiskeriområde samt intilliggande fiskeriområden (CGI Suomi, LMV). 

 

I vattendragets olika delar förekommer många åtminstone delvis differentierade öringpopulationer 

dvs. delbestånd (Jutila m.fl. 2015). Öringarna som förekommer i käll- och sidobäckarna i Lappfjärds 

å-Storå är i huvudsak s.k. lokala bestånd, medan största delen av öringarna i huvudfåran och de 

största biflödena vandrar ut i havet efter yngelstadiet i älven och återvänder till sina 

fortplantningsområden när könsmognaden närmar sig. Individer med denna 

vandringsbeteendemodell kallas för havsöringar. Havsöringen har tack vare rivningen av Villamo 

damm numera möjlighet att stiga upp i huvudfåran ända till åns källområden. Utöver huvudfåran vet 

man att havsöringen stiger från biflöden till åtminstone Bötom å, Metsäjoki å, Heikkilänjoki å samt 

till Pajuluoma och några andra små flöden (Huovinen m.fl. 2005, Jutila m.fl. 2015, Koivurinta m.fl. 

2019, Huovinen 2020). I Lappfjärds å-Storå finns Bottenhavets enda ursprungliga bestånd av 

havsöring som förökar sig naturligt och ett av landets 11 kvarvarande ursprungliga 

havsöringsbestånd. Beståndet är exceptionellt värdefullt för fiskerinäringen också därför att det är 

det det odlingsbestånd som används mest för utplantering vid kusten i södra Finland. I 

klassificeringen av hotade arter i Finland 2019 har havsöringsbestånden vid kusten och 

öringsbestånden i insjöarna i södra Finland bedömts vara starkt hotade (Hyvärinen m.fl. 2019). 

Lappfjärds å-Storås avrinningsområde är på grund av det fiskeriekonomiskt värdefulla 

havsöringsbeståndet ett av vattenskyddsobjekten inom UNESCO:s internationella Project Aqua-

program. På grund av flodpärlmusslan och havsöringen ingår hela Lappfjärds å-Storås huvudfåra och 

Heikkilänjoki år med sina biflöden i Natura 2000-områden. Åmynningen är ett viktigt fågelområde 
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och hör till det riksomfattande skyddsprogrammet för fågelvatten samt till det större skyddsområdet 

Natura 2000-nätverket Lappfjärds våtmarker. 

 

De faktorer som kraftigast begränsar fiskbeståndens livskraft och förstärkning har att göra med 

problem med vattenkvaliteten som beror på olika markanvändningsformer i avrinningsområdet 

samt förändringar i livsmiljön som beror på rensning och andra bearbetningsarbeten i åfåran. För att 

trygga vandringsmöjligheterna för olika fiskarter och andra vattenorganismer ska fiskvägar anläggas i 

älvområdets återstående dammkonstruktioner eller så långt det är möjligt ska vandringshindren 

undanröjas helt. I synnerhet när det gäller havsöring innebär dödlighet till följd av fångst i älv- och 

havsområden ett hinder för stärkandet av havsöringsbeståndet i ån. I och med den nya lagen om 

fiske bör man minska fångsten av fredad öring med fettfena genom styrning av fisket. De centrala 

målen för fiskevården är att ombesörja en god livsmiljö för fisken, trygga vandringsmöjligheterna 

samt ordna och vårda fisket på ett sätt som möjliggör en maximal yngelproduktion i älvområdet. 

Man bör i mån av möjlighet sträva efter att öka samarbetet mellan lokala aktörer i området och 

överväga att skapa större fiskehelheter i älvområdet. Dessa åtgärder skulle ha en direkt inverkan 

särskilt på förbättringen av verksamhetsförutsättningarna för fritidsfisket i fiskeriområdet. 

2. Plan för Lappfjärds å-Storå 

2.1. Grundläggande uppgifter om vattenområdet samt fiskbeståndens 

och fiskets nuläge 

2.1.1. Vattenområdet 

Lappfjärds å-Storås huvudfåra är ca 75 km lång och har en fallhöjd på ca 160 m. Avrinningsområdets 

areal är 1098 km2. Åar och älvar kan delas in i sju delområden i huvudfåran och de viktigaste 

biflödena: Storå, Pajuluoma, Heikkilänjoki å, Bötom å, Metsäjoki å, Lillån och Lappfjärds ås nedre 

lopp (Tabell 1). De viktigaste biflödena har en sammanlagd längd på ca 115 km. Till vattendraget hör 

dessutom en stor mängd mindre bäckar. Åns avrinningsområde har få sjöar (sjöprocent 0,2 %). Enligt 

den avgränsning som används i åtgärdsprogrammet för vattenvården i Storå-Tjöck ås 

avrinningsområde är de viktigaste sjöförekomsterna i avrinningsområdet Härkmerifjärden, 

Blomträsket, Syndersjön, Haapajärvi, Stora Sandjärv, Lilla Sandjärv, Tönijärvi, Kangasjärvi och 

Peurajärvi (Haldin m.fl. 2016). Avgränsningen har kompletterats i denna plan genom att Kivijärvi har 

tagits med i granskningen. De viktigaste sjöarna behandlas i denna plan separat i kapitel 3. Sjöarna i 

avrinningsområdet regleras inte. Lappfjärds å-Storå påverkas av grundvattnet, vilket gör att 

vattenkvaliteten och vattenföringen är jämnare än i de övriga vattendragen i området i allmänhet. 
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Tabell 1. Lappfjärds å-Storås avrinningsområdets viktigaste åar och älvar samt deras ekologiska 

status. 

Å/älv 
Längd 
(km) 

Avrinningsområdets 
area (km²) 

Kommun 
Ekologiska 

status 
(2019) 

Storå 52,4 693,2 Storå, Bötom, Kristinestad God 

Heikkilänjoki å 32,0 183,7 Storå, Bötom, Kauhajoki God 

Pajuluoma 14,1 46,6 Storå, Kauhajoki God 

Bötom å 26,7 195,3 
Kauhajoki, Kristinestad, 

Östermark 
God 

Metsäjoki å 17,1 87,8 Bötom, Kristinestad God 

Lillån 25,7 266,8 Storå, Kristinestad Måttlig 

Lappfjärds ås nedre 
lopp 

16,0 1098,1 Kristinestad Måttlig 

 

Vattenområdena förvaltas i huvudsak av delägarlag och ägare av privata vattenområden. 

Avsaknaden av större områden med gemensamma fisketillstånd och skillnaderna i reglerna för fisket 

mellan områdena försvårar övervakningen av fisket och planeringen av gemensamma 

förvaltningsåtgärder. Fiskelagen Iivari-Polvenkylä, Storå, Villamo-Heikkilä och Vanhankylä har hösten 

2020 inlett förberedelser för en sammanslagning till ett större delägarlag. I Bötom har man också 

berett grundandet av en större administrativa helhet och i Härkmeri ett skifteslag ändras till en 

delägarlag. I och med de nya sammanslagningarna kommer det i fortsättningen att finnas 7 

konstituerat delägarlag i älvområdena: Det nya delägarlag i Storå området, Bötom stora skifteslag, 

Dagsmarks skifteslag, Kärjenkoski fiskelag, Lålby skifteslag, Lappfjärds skifteslag och Härkmeri 

skifteslag. Dessutom i Lillå finns det två skifteslag som är inte konstituerat: Siiroo skifteslag och 

Suojoki skifteslag. Skifteslagen i Dagsmark och Lappfjärd har överlåtit besittningen av 

fiskerättigheterna till Lappfjärds fiskelag, som ordnar försäljningen av fisket och tillstånden i 

områdena. Dagsmarks skifteslag förvaltar dock kräftfisket inom sitt område. Ägandet av 

vattenområdena vid Villamo nya fiskväg och forsavsnittet nedanför överfördes i samband med 

iståndsättningsprojektet av det gamla dammområdet till NTM-centralen i Södra Österbotten. Efter 

att Freshabit-projektet avslutats ansvarar Forststyrelsen i fortsättningen för förvaltning av området. 

Fiskeriområdet kommer att föra diskussioner med Forststyrelsen om överlåtelse av förvaltningen av 

fiskerättigheterna i området till det nya delägarlaget i Storå. 

 

Lappfjärds å-Storås tillstånd försämras tydligast av den kraftiga diffusbelastningen. Näringsämnen 

och partiklar som kommer från åkrar och skog påverkar hela avrinningsområdets tillstånd (Haldin 

m.fl. 2016). Även om det finns mycket skog och få åkrar i åns avrinningsområde jämfört med andra 

åar i Södra Österbotten, används en stor del av områdena nära åfårans stränder för jordbruk 

(Raitalampi m.fl. 2015). Skogsbrukets andel av markanvändningen nära stränderna är störst i åns 

källområden. Största delen av skogarna i avrinningsområdet är kraftigt dikade myrskogar och för 

fiskbeståndet är särskilt problemen som orsakas av rikliga skogs- och myrdikningar skadliga. 

Jordmånen är erosionskänslig särskilt i älvens övre lopp, vilket genom omfattande skogsdikningar 

har orsakat allvarliga olägenheter för vattendraget. På grund av den erosionskänsliga jordmånen 

sandas forsområdena, lekgrusbottnarna täcks och de sel som fisken använder som skyddsområden 

vid lek blir grundare. Omfattande dikningar har dessutom påverkat åns hydrologi, vilket bland annat 

har visat sig i form av en ökad översvämningsrisk (Haldin m.fl. 2016). Torvproduktion förekommer i 
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källflödena i Bötom ås, Storås och Lillåns källområden. Av dessa är två torvproduktionsområden på 

väg att läggas ned inom den närmaste framtiden och i fortsättningen kommer endast ett 

torvproduktionsområde att finnas kvar i Storå. Andra enskilda aktörer som belastar älvvattnet är 

avloppsreningsverket i Storå kommun, fiskodlingsverket i Vanhankylä samt Nevalan Peruna Oy. 

 

Surhetsbelastningen från alunjord försämrar vattenkvaliteten i området i samband med 

översvämningar, men dess betydelse är betydligt mindre än i många andra åar och älvar längs 

Österbottens kust. Alunjordarnas andel av Lappfjärds å-Storås avrinningsområde är ganska liten, och 

därför är allvarliga surhetsskador ganska sällsynta i området (Haldin m.fl. 2016). Till följd av 

klimatuppvärmningen kommer dock skadorna till följd av jordmånens surhet sannolikt att öka i 

området i framtiden. Surhetsproblem orsakade av sura sulfatjordar förekommer tidvis, särskilt i 

Lillån och i nedre loppet av huvudfåran, vilket för sin del orsakar överlevnadsproblem i synnerhet för 

laxfiskarnas rom och yngel. Områdets älvvatten har till största delen en brunaktig färg. Mörkast och 

grumligast är Bötom å. Vattnet i Storå är tämligen klart under torra tider, men blir snabbt grumligt 

efter regn. I området finns värdefull och välbevarad strömmande vattennatur, i synnerhet i Storås 

källområden, och ställvis är vattenkvaliteten åtminstone tidvis nästan i naturligt tillstånd (Haldin 

m.fl. 2016). 

 

De ekologiska konsekvenserna av vattenbyggande (rensningar, invallningar, dammar och 

dammbassänger) är mindre i området än i Österbotten i allmänhet. Lillåns och Lappfjärds å-Storås 

nedre lopp har dock rensats och invallning har gjorts och källbäckar och små åar har ställvis rensats 

och rätats ut. I åns huvudfåra, Bötom å och Lillån finns vandringshinder som åtminstone tidvis 

minskar fiskarnas rörlighet (Bild 3). I Lappfjärds å-Storås huvudfåra finns dammkonstruktioner som 

fungerar som partiella vandringshinder i Sandgrundsfors (fiskvägen färdigställdes 2014), Holmfors 

(en plan för fiskväg finns), Perus (fiskvägen blev färdig 2014), Penttilänkoski och övre delen av Storå i 

Iivarinkylä i Kienokoski (fiskvägen blev färdig 2018). Villamo damm revs i sin helhet 2018 och 

dammen ersattes med en teknisk fiskväg (Bild 4). I Ylikylä i Bötom låg en gammal kvarndamm som 

fungerade som ett vandringshinder, och forsen under dammen modifierades 2021 så att det är 

möjligt för fisk att stiga över dammen i framtiden. I Kärjenkoski finns en dammkonstruktion, som 

fungerar som ett absolut vandringshinder. En förbipasserande led planeras också där. Även i andra 

områden av älven kan det vara mindre dammstrukturer som åtminstone ibland fungerar som ett 

vandringshinder för olika fiskarter. 
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Bild 3. Dammkonstruktioner och uppskattning av deras tillgänglighet för fiskvandringen i Lappfjärds 

å-Storå. 
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Bild 4. Villamo fiskväg i Storå. 

 

Lappfjärds å-Storå är en av de få älvarna i södra Finland där flodpärlmusslan fortfarande 

förekommer. Arten förekommer i Lappfjärds å-Storås huvudfåra. På grund av pärlfångst skyddades 

flodpärlmusslan 1955, men skyddet förhindrar inte att artens livsmiljöer förstörs. Arten hotas av 

rensning av åfåror, eutrofiering och förorening av vatten, skogsdikning och minskad population av 

värddjur för flodpärlmusslor (Oulasvirta m.fl. 2016). Öringsbestånden i Lappfjärds å-Storå har en 

viktig roll i flodpärlmusslans livscykel, då öringen under ett mellanstadium fungerar som värd för 

larverna. Flodpärlmusslan är en starkt hotad, skyddad och fredad art som omfattas av bilagorna II 

och IV till habitatdirektivet. Det är en av världens mest långlivade ryggradslösa djur. Flodpärlmusslan 

kan bli upp till 280 år gammal. Flodpärlmusslan blir könsmogen vid 18–20 års ålder. Hanarna 

befruktar de ägg som honan bär och som efter en tid frigörs i vattnet som larver. Larverna fäster sig 

vid gälar på fiskar som fungerar som värd under mellanstadiet (lax eller öring) och tar den energi de 

behöver från fiskens blodcirkulation. Efter cirka 6 månader släpper larven taget om gälarna och 

fortsätter att växa i åns bottensediment. Endast en på cirka 100 miljoner larver lyckas växa till 

fullvuxen mussla. Flodpärlmusslan är en känslig art som kräver särskilda levnadsförhållanden för att 

klara sig. Arten behöver bland annat rent rinnande vatten, en ren sand- eller grusbotten där den 
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gräver ner sig och ett friskt laxfiskbestånd som värddjur. Arten är särskilt känslig för försurning av 

vattnet samt för höga halter av näringsämnen och metaller. 

 

Uttern ingår i artförteckningen i bilagorna II och IV (a) till habitatdirektivet och utgör för sin del 

grunden för skyddet av Natura-området Lappfjärds-Storå. Uttern är skyddad enligt jaktlagen 

(1993/615). Den rör sig huvudsakligen längs vattendrag och fångar all sin näring i vattnet. Uttern har 

stora revir, vanligtvis 20–40 km vattenleder. Uttrarna rör sig inom sitt område året runt. Särskilt 

strömmande vatten är viktiga för arten, eftersom det endast i strömmande vatten på vintern finns 

områden med isfritt vatten eller tunnlar under isen där det är möjligt att jaga (Liukko 1999). I 

Lappfjärds å-Storå har inga utterinventeringar gjorts, men enligt de lokala invånarna är uttrar vanliga 

i hela älvområdet. Utterns föda består huvudsakligen av fiskar, grodor, fågelungar och fågelägg. 

Fiskbestånden i ån utsätts således för fångsttryck även genom uttern och man vet att uttern också 

äter vuxna öringar som vandrar upp i ån för att leka. 

 

I Finland påträffas två olika bäverarter: europeisk bäver och kanadensisk bäver. I Lappfjärds å-Storå 

förekommer endast europeisk bäver och den hör till områdets ursprungliga arter. Arten skyddas av 

jaktlagen. Beståndet av europeisk bäver i området har ökat betydligt under de senaste åren. Den 

omfattas av habitatdirektivets bilagor II, IV och V. Sommaren 2019 genomfördes bäverkartläggningar 

i ån (Hauhia & Kiiskinen 2019). Kartläggningsområdet omfattade Lappfjärds åmynning och åns nedre 

lopp, huvudfåran från Villamo till åns övre lopp samt Riitaluoma och Heikkilänjoki å med bifåror. 

Resultaten visar att bäver i praktiken förekommer i hela kartläggningsområdet, både i huvudfåran 

och i biflödena. Största delen av observationerna gjordes i åns övre lopp, särskilt i Uuronluoma och 

Kärkiluoma. Mycket stora bäverdammar som blockerar hela åfåran kan för sin del försämra bl.a. 

fiskarnas rörlighet och vandringsmöjligheter i ån. 

 

I kustområdena nära åmynningen finns storskarvskolonier där de häckande fåglarna för sin del jagar 

i älvens nedre lopp och havsområdet utanför ån (Österbottens och Mellersta Österbottens regionala 

skarvsamarbetsgrupp 2017). Lappfjärds åmynning är en smal åmynning omgiven av fastlandet, där 

storskarven tidvis kan jaga effektivt och i synnerhet i juni-september jagar de sannolikt också i den 

smala yttre skärgårdszonen i samma områden som av havsöringarna under det första havsåret 

utnyttjas för födoanskaffning. Havsöringens sammanlagda betydelse för storskarvens föda torde 

vara liten på grund av artens begränsade förekomst, och därför är det svårt att verifiera skarvens 

inverkan på öringsbeståndet i området. Skarvens spridning till älvområdet och forsplatserna ska 

också anses utgöra ett eventuellt hot mot havsöringsbeståndet i Lappfjärds å-Storå. 

 

I älvområdena är den huvudsakliga vattenanvändningsformen fritidsfiske och den övriga 

verksamheten begränsas främst till sporadiska paddlare och andra som rör sig i naturen. I 

åmynningen finns i viss mån båttrafik med anknytning till kommersiellt fiske och fritidsfiske samt 

stugbebyggelse. I Kangasjärvi finns en campingplats med områdets enda officiella EU-badstrand 

(Haldin m.fl. 2016). Mindre allmänna badstränder finns dessutom i Peurajärvi, Lilla Sandjärv och 

Suojoki.  Åns källflöden ligger delvis i Lauhanvuori nationalpark och åns huvudfåra, Heikkilänjoki å 

med bifåror, Härkmerifjärden, Blomträsket, Syndersjön och Haapajärvi hör till Natura 2000-

programmet. I avrinningsområdet finns det också många andra Natura-områden, som dock inte har 

någon begränsande inverkan på fisket. 
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Bosättningen vid åstranden är koncentrerad till tätorterna Storå, Bötom och Lappfjärd och mindre 

bykoncentrationer finns bland annat Längs Storån, Heikkilänjoki å, Bötom å, Metsäjoki å och Lillån 

(Raitalampi m.fl. 2015). I området används så vitt det är känt inte ytvatten som råvatten för 

bosättningens eller livsmedelsindustrins behov, men man tar rikligt med grundvatten både som 

dricksvatten och för andra ändamål. Omfattande utnyttjande av grundvattnet kan också påverka 

ytvattnens status. 

2.1.2. Fiskbestånden 

Enligt Lipkin och Setälä (1989) har 27 fiskarter påträffats i Lappfjärds å-Storås älvområde och 

åmynning, inklusive nejonögon. Dessa arter är abborre, ål, harr, gädda, flundra, gers, regnbågslax, 

grönling, stensimpa, tånglake, storspigg, nors, småspigg, braxen, lake, nejonöga, björkna, 

bäckennejonöga, löja, stäm, sutare, mört, id, öring, sandkrypare, vandringssik och vimma. Utifrån ett 

mycket omfattande material från elprovfiske samt andra undersökningar och observationer kan man 

lägga till åtminstone gös och ruda samt flod- och signalkräfta (Bilaga 1). Av dessa arter kan 

vandringssik, vimma, sutare, ruda, sandkrypare, gös, tånglake, nors, flundra och ål påträffas främst i 

åmynningen och i älvens nedre lopp, även om förekomsten av vimma och sandkrypare är osäker i 

nuläget. 

 

Det råder brist på detaljerade uppgifter om fiskbeståndens tillstånd och riklighet för varje art. Endast 

material från elprovfiske har samlats in regelbundet från älvområdet och öringsbeståndets tillstånd 

har följts upp under årens lopp i samband med flera olika utredningar. Tillståndet för 

vandringssikbeståndet och nejonögonbeståndet har behandlats i några utredningar och rapporter 

sedan millennieskiftet (Huovinen m.fl. 2005, Tolonen & Huovinen 2016, Koljonen m.fl. 2019). Även 

för de ovan nämnda arterna är uppgifterna dock tämligen splittrade och ofullständiga. Man kan inte 

dra särskilt precisa slutsatser av variationen i bestånden eller förekomsten med den information som 

för närvarande finns tillgänglig. När det gäller havsvandrande öring har man tidigare endast kunnat 

presentera grova uppskattningar av den årliga ökningen och smoltproduktionen. I och med 

resultaten från smoltjakten 2019 och 2020, telemetriuppföljningen av vandringsöringar och Vaki-

kalkylatorn i Perusfors kommer uppskattningarna av smoltproduktionen och mängden 

vandringsöring i ån att bli betydligt mer precisa. 

 

Öringsbeståndet som vandrar upp i Lappfjärds å-Storå är Bottenhavets enda återstående 

ursprungliga havsöringsbestånd. Det odlingsbestånd som grundats av havsöringarna i Lappfjärds å-

Storå är det havsöringsbestånd som används mest för utplantering vid kusten i södra Finland.  Enligt 

Naturresursinstitutets genetiska utredning från 2015 skulle öringarna i vattendragets huvudfåra 

tillsammans med öringarna i de nedre delarna av Bötom å, Heikkilänjoki å och Pajuluoma bilda en 

vårdenhet för havsöring (Jutila m.fl. 2015). Öringarna i vattendragets övre lopp tillsammans med 

öringarna i Bötom ås och Heikkilänjoki ås övre lopp utgör en annan vårdenhet, huvudsakligen för 

lokala öringpopulationer. Dessutom ska öringpopulationerna i källvattnen och i några bibäckar ses 

separat för varje enskild bäck i fråga om förvaltning. Enligt de senaste telemetriuppföljningarna ökar 

dock havsöringen åtminstone i Bötom å, Metsäjoki å och Heikkilänjoki å hela vägen till källvattnen 

samt i vissa bibäckar (Bild 5). Utifrån detta är det tidigare, genetiskt grundade vårdenhetstänket inte 

helt korrekt. I Lappfjärds å-Storå har man under de senaste årtiondena årligen planterat ut öringar 

med åns eget bestånd, både som rom, älvyngel och som 2-åriga vandringsyngel. 
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Bild 5. Havsöringens lek- och yngelproduktionsområdet i Bötom som har indentifierat på grund av 

telemetri- och elprovfiskeundersökningarna. 

 

Elprovfiske har bedrivits i åns forsområden sedan 1970-talet och den årliga uppföljningen på 

permanenta observationsområden (11 st) inleddes i mitten av 1990-talet (Jutila m.fl. 2015). Av de 

permanenta observationsområdena ligger 10 i huvudfåran och ett i det nedre loppet av Heikkilänjoki 

å, där den naturliga fortplantningen har följts upp med hjälp av förekomsterna av årsyngel av öring 

(Bild 6). Förekomsten av årsyngel på permanenta observationsområden har varierat kraftigt och är i 

regel ganska låg. Den naturliga yngelproduktionen är mycket liten i Lappfjärds å-Storås nedre lopp, 

där man endast sporadiskt har hittat årsyngel. Utifrån resultaten från elprovfisket, de genetiska 

utredningarna och telemetriundersökningarna kan man bedöma att största delen av havsöringens 

yngelproduktion sker högre upp i åns huvudfåra samt i biflödena Bötom å, Metsäjoki å och 

Heikkilänjoki å (Koivurinta m.fl. 2019). 
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Bild 6. Elprovfiskefångst från året 2020. 

 

Den årliga produktionen av öringsyngel i Lappfjärds å-Storå uppskattades på 1970-talet till cirka 5 

000 smolt och den potentiella yngelproduktionen till 10 000–25 000 smolt per år (Nissinen 1977). I 

början av 2000-talet uppskattades årsproduktionen utifrån resultaten från elprovfiske uppgå till 1 

500–2 000 smolt (Kallio-Nyberg m.fl. 2002). Den nuvarande produktionen i ån har bedömts med 

hjälp av smoltskruv 2019, 2020 och 2021 (Bild 7). Den totala fångsten med smoltskruv som 

genomfördes våren 2019 var 487 smolt. Av dessa fastställdes 290 vara av naturligt ursprung, 103 

utplanterade och 94 oklara. Utifrån dessa resultat var åns beräknade totala smoltproduktion 7298 (± 

1827) individer år 2019 (Lähteenmäki 2020). Den totala fångsten av smolt våren 2020 var 534 smolt. 

Av dessa definierades 467 som naturliga och resten som utplanterade. Utifrån dessa resultat var åns 

beräknade totala smoltproduktion 6084 (± 1876) individer år 2020 (Lähteenmäki, opublicerade 

data). Huvudorsaken till den låga yngelproduktionen och dess variation har bedömts vara det ringa 

antalet moderfiskar som vandrar upp i ån och de på grund av naturförhållandena årligen varierande 

vandringsmöjligheterna förbi de partiella vandringshindren i ån. Enligt fiskemärkesreturer för 

havsöringar som märkts ut på 2000-talet har 96 procent av havsöringarna fångats i havet och endast 

4 procent i älven (Koivurinta m.fl. 2019). Av havsöringarna fiskades 60–80 procent under det första 

och andra havsåret huvudsakligen som bifångst vid nätfiske av sik och abborre. Under det första 

havsåret är fiskedödligheten inte särskilt hög, men den ökar åren därefter. Cirka 90 procent av 

öringarna fångas innan genomsnittlig könsmognad Även om fiskedödligheten till följd av 

fritidsnätfiske har minskat under de senaste åren är den ändå på en nivå som bidrar till att göra det 

svårare att förstärka havsöringsbeståndet i ån. Havsöringarna i Lappfjärds å-Storå vandrar 
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huvudsakligen norrut från åmynningen. En stor del av havsöringarna fiskas utanför åmynningen och i 

kustområdet nära den, eftersom cirka en tredjedel av fiskemärken som returneras kommer från ett 

avstånd på mindre än 10 km från älvmynningen, och 75 procent av märkena har kommit inom 62 km 

från älvmynningen (Koivurinta m.fl. 2019). Den kraftiga pressen från nätfiske i havet är 

huvudorsaken till att antalet havsöringar som vandrar upp för att leka i Lappfjärds å-Storå 

kontinuerligt har varit otillräckligt för att upprätthålla en stark naturlig produktion (Jutila m.fl. 2015). 

Även åfisket har för sin del påverkat de få havsöringar som vandrar upp för att leka, men det 

nuvarande förbudet mot fångst av öringar med fettfena både i havsområdena och i ån kan redan 

inom den närmaste framtiden ge upphov till en liten ökning av antalet vandrande fiskar. Vid 

regleringen av fisket i älvområdet bör man beakta den nuvarande fridlysningen av öring med 

fettfena och styra fisket och de fångstmetoder som används så att de vilda fiskar som skyddas så bra 

som möjligt klarar av trycket från fisket. Dessutom blir det en betydande mängd s.k. urlekta öringar 

som övervintrar i ån efter leken på hösten. Under vårens fiskesäsong utsätts de för ett onödigt 

fångsttryck. Det rekommenderas att man undviker att fiska i de mest betydelsefulla vilosel för 

urlekta öringar på våren, eftersom forskningsrön indikerar att en stor andel av öringarna som 

vandrar upp i Lappfjärds å-Storå har vandrat upp ån tidigare, och de är av stor betydelse för 

yngelproduktionen i ån. 

 

 
Bild 7. Smoltskruv i drift nedanför Sandgrundfors. 

 

Harr förekommer i praktiken längs hela huvudfåran, med undantag av åns nedre lopp och de övre 

delarna. Elprovfiske indikerar att harr förekommer mest i mittloppet av huvudfåran i Ohrikylä, 

Vanhankylä och Storå kyrkby samt i biflödena i Bötom ås nedre lopp. Harrbestånden kan anses vara 
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livskraftiga men på tillbakagång i sina förekomstområden i Lappfjärds å-Storå. Harrbestånden i 

insjöarna i södra Finland klassificeras i allmänhet som sårbara. De största hoten mot harrbeståndens 

livskraft i framtiden är det för kraftiga fisketrycket från spöfiske, problem med vattenkvaliteten samt 

sandbildning i förökningsområden till följd av erosion av älvfåran. Harren är ett av älvområdets 

viktigaste fiskar för spöfiske. Starka harrbestånd har en mycket viktig ställning med tanke på 

intresset för fiske i åar och älvar och man ska fästa särskild uppmärksamhet vid att upprätthålla dem. 

Harr är en art som är relativt lätt att fånga med spö, och man kan således effektivt påverka 

bevarandet av starka harrbestånd genom att reglera fisket. 

 

Nejonögon som klassificeras som nära hotade förekommer i Lappfjärds å-Storå och ökar där 

framgångsrikt. Det finns dock knappt några uppgifter om hur omfattande 

nejonögonförekomstområdet är och var de viktigaste fortplantningsområdena är belägna. De 

viktigaste områdena där nejonögon förekommer finns i älvens nedre lopp. Nejonögonens 

levnadsförhållanden i Lappfjärds å-Storå har i huvudsak försämrats av uppdämning, rensning och 

invallning, så de viktigaste vårdåtgärderna för nejonögats del är att förbättra och restaurera 

livsmiljöerna. 

 

Små mängder vandringssik som klassificerats som starkt hotad stiger upp i älvmynningen och i de 

lägsta strömområdena ända upp till Sandgrundsfors (Källa 2002, Huovinen & Latvala 2005, Koljonen 

m.fl. 2019). Vandringssikens lekvandring, lämpliga lekområden och förekomsten av sikyngel i 

åmynningen och det nedre loppet har utretts bl.a. åren 2003 och 2011–2015 (Huovinen m.fl. 2005, 

Tolonen & Huovinen 2016). Enligt ovan nämnda utredningar finns vandringssikens lekområden i 

Lappfjärds å-Storås nedre fors- och strömområden samt i åmynningen i lämpliga grusbottnade 

områden. Olika åtgärder som riktas mot fåran, markanvändningen i avrinningsområdet samt 

exceptionella översvämningar orsakar dock igenslamning av bottnen i dessa områden, vilket för sin 

del försämrar vandringssikens fortplantningsmöjligheter. I undersökningar av vandringssiksfångsten 

med ryssjor under hösten 2011–2014 har fångsten 2 och 130 individer. De sikar som fångats har i 

genomsnitt varit cirka 47 cm långa och vägt 1 kg. Siken fångas i huvudsak med nät utanför 

älvmynningen och i närliggande kustområden. Enligt undersökningar är mängden vandringssik i 

förekomstområdena i åns nedre lopp mycket låg och varierar kraftigt från år till år. Antalet yngel 

som kläckts och som observerats under vårens undersökningar har också varit litet (Tolonen & 

Huovinen 2016). Det förmodligen hårda nätfisketrycket vid kusten utanför älven tillsammans med de 

begränsade fortplantningsområdena förhindrar en förstärkning av vandringssikbeståndet i 

Lappfjärds å-Storå. Vandringssikbeståndet har stötts genom utplantering av yngel med åns eget 

bestånd i området. De odlade sikbestånden i Kvarkenområdet samt beståndet i Storå är genetiskt 

sett mycket likartade och skiljer sig från de naturliga bestånden, så de har eventuellt blandats till 

följd av odlings- och utplanteringsverksamheten (Koljonen m.fl. 2019).  

 

Vandringsfiskarna använder Lappfjärds å-Storås vattendrag som sin centrala vandringsled och sitt 

fortplantningsområde, så Lappfjärds å-Storå är ett vattendrag för vandringsfisk enligt 64 § i den nya 

lagen om fiske (379 / 2015) som trädde i kraft den 1 januari 2016. Dessutom har fiskeriområdet och 

delägarlagen infört egna begränsningar för fisket. Med beaktande av de nuvarande 

uppskattningarna av yngelproduktionsmängderna i ån har begränsningarna i havs- och älvområdena 

dock inte lyckats leda till ett tillräckligt kraftigt ökat antal moderfiskar i ån för att den naturliga 

yngelproduktionen i Lappfjärds å-Storå ska ha ökat betydligt i fråga om öring och vandringssik. 
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2.1.3. Fiske 

Fritidsfiske 

Med fritidsfiskare avses husbehovsfiskare, fiskare som aktivt använder spöredskap som rör sig i 

området, fiskare som sporadiskt fiskar samt alla fiskare som placerar sig mellan dessa. En del av 

områdets fritidsfiskare äger eller är delägare i fiskevattnen och fiskar huvudsakligen i sina egna 

vatten. Å andra sidan fiskar en stor del av fiskarna huvudsakligen enbart med fiskerätt som baserar 

sig på specialtillstånd som beviljats av delägarlagen. Lappfjärds å-Storå är ett viktigt område för 

fritidsfisket. Motsvarande vattendrag med måttliga harr- och öringsbestånd finns inte i 

närområdena. Spöfiske i älvområdets nedre lopp och i mellersta loppet är populärt under 

högsäsong. De senaste utredningarna om fritidsfisket och fångsterna i Lappfjärds å-Storå gäller fisket 

2009, 2013 och 2017 och de har varit en del av den fiskeriekonomiska samkontrollen i Lappfjärds å-

Storå (Aho 2014, Leppänen & Alaja 2018). Dessutom har fiskeförfrågningar om fisket 2002, 2011 och 

2014 genomförts i älvmynningsområdet (Huovinen m.fl. 2005, Tolonen & Huovinen 2016). Åren 

2011 och 2014 har förfrågningarna varit en del av den obligatoriska kontrollen av 

iståndsättningsprojektet för farlederna i Lappfjärds å-Storås nedre lopp. Ovan nämnda förfrågningar 

har gällt endast en del av älvområdet och ingen mer omfattande förfrågan om hela älvområdet har 

genomförts sedan 1992 och 1998 (Laamanen m.fl. 1994, Koivurinta m.fl. 2001). Målgruppen för 

förfrågningarna har också varierat beroende på tillgång till adressuppgifterna för de fiskare som köpt 

fisketillstånd för älvområdet. Således har resultaten från olika förfrågningar inte varit helt 

jämförbara sinsemellan. 

 

Utifrån förfrågningarna koncentreras fisket i älvområdet till sommarens period med öppet vatten. 

Fisket koncentreras tydligt till åns huvudfåra och i biflödena är fisket mindre. Största delen av 

fiskeansträngningen består av spinn- och flugfiske, mete och pilk används i liten utsträckning. 

Fiskeansträngningen i huvudfåran med spöredskap har på 1990-talet på årsnivå legat på cirka 3000–

5000 fiskedygn och i de senaste fiskeriförfrågningarna har fiskeansträngningen uppskattats till minst 

samma nivå (Aho 2014, Leppänen & Alaja 2018). Enligt förfrågningar är öringen den rikligaste 

fångstarten i huvudfåran, följt av harr och gädda. Enligt bedömningen av öringsfångsten har 

öringsbeståndets tillstånd varit relativt stabilt ända sedan 1990-talet och fram till idag. Däremot 

tyder en klar minskning av harrfångsterna jämfört med nivån på 1990-talet på att harrbestånden i 

älvområdet försvagas åtminstone i huvudfåran (Aho 2014). Kräftfiske i Lappfjärds å-Storås område är 

mycket litet. Enligt förfrågningar kan flodkräftbeståndet i huvudfåran anses ha försvunnit helt, men i 

Lillån finns ännu ett flodkräftbestånd som åtminstone några lokala fiskare utnyttjar (Aho 2014, 

Leppänen & Alaja 2018). Dessutom har de som svarat på förfrågningar nämnt förekomsten av 

signalkräfta i Lappfjärds å-Storås älvområde, vilket för sin del kan försämra flodkräftans 

levnadsmöjligheter ytterligare. Enligt nuvarande uppgifter förekommer signalkräfta i viss mån 

åtminstone i de nedre delarna av huvudfåran. De vanligaste faktorerna som störde fisket var 

försämrad vattenkvalitet, vandringshinder samt faktorer med anknytning till låg vattenföring och 

låga vattenstånd. 

 

Fisket i älvmynningen har också koncentrerats till sommarmånaderna. De som fiskat under den 

övriga årstiden har dock varit aktivare än andra, eftersom det genomsnittliga antalet fiskedagar per 

månad har varit störst bland förfrågningarna i början av året och på hösten (Huovinen m.fl. 2005, 

Tolonen & Huovinen 2016). Fiske har bedrivits i nästan hela älvmynningen, men särskilt populärt har 
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det varit i närheten av Storsten och Fyrmästargrund samt farleden vid Solaxgrunden och 

Granöskatans västra kant. De mest använda fångstredskapen vid fritidsfiske i åmynningen har varit 

nät. I förfrågan 2011 var fiskeansträngningen störst med nät på 41–55 mm, men 2014 hade nät på 

över 55 mm blivit det mest använda fångstredskapet. Under båda åren fångades cirka 60 procent av 

den totala fångsten i åmynningen med nät. Dessutom hade man under dessa år även använt katsa, 

ryssja, nejonögonryssja och krokredskap. De mest populära aktiva redskapen i åmynningen har varit 

kast- samt dragfiske och mete. År 2011 uppgav 31 hushåll att de fiskat på uppföljningsområdet och 

2014 var det 34 hushåll, vilka båda var cirka hälften av dem som svarade. De hushåll som besvarade 

förfrågan hade år 2011 fått sammanlagt cirka 3 200 kg fisk och år 2014 cirka 2 800 kg. 

fiskeansträngningen i åmynningen med passiva redskap 2011 var 1343 fiskedygn och 2014 935 

fiskedygn. Fiskeansträngningen med aktiva redskap under dessa år har varit något under 800 timmar 

per år. Utifrån förfrågningarna har man fått mest gädda, olika karpfiskar och abborre från 

åmynningen. Dessa arters andel av fångstens totalmassa har under båda granskningsåren varit 88 

procent. År 2011 fångades det 770 nejonögon, 70 kräftor och 2014 fångades det 500 nejonögon 

samt 43 kräftor. De som svarade på enkäten hade fått 37 kg öring 2011 och 51 kg 2014. 

Motsvarande siffror för sik var 101 kg och 40 kg. I åmynningen hade vattenvegetationen och det 

rikliga antalet karpfiskar oftast uppgetts som faktorer som stör fisket. Även vattnets grumlighet och 

dåliga kvalitet samt nedsmutsningen av fångstredskapen konstaterades orsaka olägenheter för 

fisket. Det är förbjudet att fiska med nät i ån och området som behandlats i fiskeförfrågningar 

omfattar för närvarande området med nätfiskeförbud i och med att älvmynningen flyttas. 

 

Nejonögonfisket i åns nedre lopp har stor regional betydelse och avkastningen är viktig för de lokala 

fiskarna. År 2019 fiskade 13 fiskare nejonögon i det nedre loppet, av vilka tre var kommersiella 

fiskare. Också andra fiskare som fiskar nejonögon i området och i betydande utsträckning säljer sina 

fångster vidare uppmanas att registrera sig som kommersiella fiskare. Andra aktörer än de som 

antecknats i registret över kommersiella fiskare får inte sälja fångster som de fiskar eller fiskar för 

deras räkning i insjöar eller havsområden. Ett undantag är sporadisk försäljning av mindre fiskpartier 

i insjöarna direkt till konsumenten. Varje fiskare får använda tre nejonögonryssjor. Fisket och 

fångsterna av nejonögonfiskare har utretts noggrannare med hjälp av bokföringsfisket 2011–2014 

(Tolonen & Huovinen 2016) i samband med den obligatoriska kontrollen av farlederna i Lappfjärds å-

Storås nedre lopp. Den sammanlagda fiskeansträngningen för fiskare som regelbundet fiskat i 

området varje år (6 st.) varierade mellan cirka 1 000 och 1 700 ryssjor och genomsnittet för 

enhetsfångsten mellan cirka 0,5–2 kg/ryssjedygn. Enhetsfångsterna varierade mycket mellan åren, 

eftersom åns vattenföring och väderförhållanden har stor inverkan på nejonögats lekvandring. De 

sammanlagda fångsterna för fångstbokförarna under dessa år har i genomsnitt varit cirka 1 000–2 

000 kg/år. 

Kommersiellt fiske 

Det finns ingen heltäckande information om kommersiellt fiske och fångst. Det ringa kommersiella 

fisket i området har i huvudsak varit nätfiske och fiske av nejonöga med ryssja i åmynningen. Mer 

omfattande kommersiellt fiske bedrivs utanför granskningsområdet, i havsområdet utanför 

åmynningen. Yrkesfisket i åmynningen utreddes 2011 och 2014 i anslutning till den obligatoriska 

kontrollen av iståndsättningsprojektet för farlederna i Lappfjärds å-Storås nedre lopp (Tolonen & 

Huovinen 2016). Förfrågan skickades till personer som bott i Kristinestad och som ingått i 

yrkesfiskarregistret. År 2011 uppgav tre yrkesfiskare att de fiskade i området, av vilka en fiskade på 
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heltid, en som bisyssla och en som fiskare för husbehov. År 2014 fiskade en yrkesfiskare med fiske 

som huvudsyssla i området och en fiskare med fiske som bisyssla samt en fiskare som fiskade i 

området i experimentsyfte under en dag. På grund av bristen på yrkesfiskare som fiskat i området 

och bristerna i fångstuppgifterna var resultaten av förfrågningarna begränsade. Fiskare lyfte båda 

åren fram bland annat dålig vattenkvalitet, svaga fiskbestånd, mörtfiskarnas riklighet, 

vattenvegetation och vattnets grumlighet som faktorer som stör fisket. 

2.2. Målsättningar och delmål för fiskbestånden och fisket 

2.2.1. Målbild för nästa planeringsperiod 

Fiske- och fiskvården i Lappfjärds å-Storås älvområde ordnas i enlighet med innebörden av 1 § i lagen 

om fiske så att nyttjandet och vården av fiskresurserna är ekologiskt, ekonomiskt och socialt 

hållbart, så att en uthållig och mångsidig avkastning av fiskresurserna, fiskbeståndens naturliga 

livscykel samt mångfalden hos och skyddet av fiskresurserna och den övriga vattennaturen tryggas. 

De möjligheter som ån erbjuder för olika fiskargrupper bevaras och stärks. Allt utnyttjande av 

fiskresurserna och älvvattendraget genomförs utan att man äventyrar fiskbeståndens produktion 

och mångfald. Fritidsfisket ger mycket välbefinnande och upplevelser, nejonögonfisket i älvområdet 

utgör en levande del av den lokala kulturen och fiskeverksamheten ger avkastning till 

vattenområdesägarna. Bestånden av arter som är viktiga för fisket är starka. Fisket i området och de 

viktigaste fiskbeståndens tillstånd är välkända och informationen används för att styra fisket. 

2.2.2. Delmål 

Man eftersträvar att uppnå målbilden genom att ställa upp delmål för planeringsperioden. Åtgärder 

som syftar till att uppnå delmålen beskrivs i kapitlen 2.3, 4, 5, 6, 7 och 8 jämte underkapitel samt i 

bilaga 4 och verkställandet av dem jämte tidtabell presenteras i kapitel 12 samt i bilaga 5. 

Tidtabellen för granskning av delmålens utfall beskrivs i kapitel 13. Där beskrivs också de åtgärder 

som vidtas om uppnåendet av målet klart misslyckas. Ett sammandrag av delmålen, de metoder som 

främjar förverkligandet av dem samt mätningen av utfallet finns i bilaga 2. 

Fiskbestånden 

DELMÅL 1. Bestånden av arter som är viktiga för fisket, öring, harr, sik och nejonöga är livskraftiga. 

Förutsättningarna för fiskbeståndens naturliga fortplantning stärks och man strävar efter att öka 

naturproduktionen. För att upprätthålla fiskemöjligheterna i älvområdet stöds örings- och 

harrsbestånden vid behov genom småskaliga utplanteringar. Sikbestånden och fångsterna från dem 

grundar sig fortfarande huvudsakligen på utplanteringar som fortsätter. Mätningen av och målen för 

genomförandet preciseras när man får mer information om fritidsfiskets fångster och annan 

information om fiskbestånden. 

 

DELMÅL 2. Naturbestånden av havsöring i Lappfjärds å-Storå stärks. I havs-, älvmynnings- och 

älvområdet tryggas moderfiskarnas tillträde till fortplantningsområdena i tillräcklig utsträckning och 

vandringshindren i älvområdet som försvårar vandringen avlägsnas. Utfallet mäts utifrån 

uppföljningsresultaten för yngeltätheten, smoltproduktionen och mängden vandringsfisk i 

älvområdet. Under den kommande planeringsperioden sätts som mål en ökning av den 

genomsnittliga förekomstfrekvensen av sommargamla (0+) öringar (yngel / 100 m2) på permanenta 
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observationsområden i älvområdet. Utredningen av den nuvarande nivån av smoltproduktionen och 

mängden vandringsfisk fortsätter och med hjälp av resultaten strävar man efter att i framtiden 

fastställa en målnivå för både smoltproduktionen och mängden vandringsfisk. Mätningen av utfallet 

och målen preciseras vid behov när man får mer detaljerad information om havsöringsbeståndets 

status. Utfallet utvärderas som expertbedömningar. 

 

DELMÅL 3. Flodkräftbestånden i området stärks och nya flodkräftområden anläggs med hjälp av 

utplanteringar. Man känner till signalkräftans utbredningsområde i ån och man förebygger skador på 

flodkräftbeståndet genom effektivt reduceringsfiske samt information. Utfallet mäts utifrån 

provkräftfiskets fångstmängder. Målet är livskraftiga flodkräftbestånd samt begränsning av 

spridningen av signalkräfta i området. Utfallet utvärderas som expertbedömningar. 

 

DELMÅL 4. Under planeringsperioden får man ny användbar information om de centrala fisk- och 

kräftbestånden i området. Informationen kan utnyttjas för att ställa upp mål för styrningen av fisket 

och fisk- och kräftbeståndens tillstånd under följande planeringsperiod. Informationsbehovet hänför 

sig till bedömning av hur väl olika styrnings- och vårdåtgärder fungerar samt huruvida de är 

tillräckliga eller ej. Utfallet utvärderas som expertbedömningar. 

Fiske 

DELMÅL 5. Området bevaras och utvecklas som ett intressant mål för fritidsfiske. Fritidsfisket ger 

också tillståndsinkomster för vattenområdenas ägare och för vården av fiskevattnen. Mätningen av 

genomförandet preciseras senare när man får bättre information om fritidsfisket och fångsten i 

älvområdet. 

 

DELMÅL 6. Det lokalt viktiga nejonögonfisket i älvområdet och åmynningen förblir en del av 

fiskekulturen i området. Fångsten dimensioneras så att den är hållbar så att förutsättningarna förblir 

starka även i fortsättningen. Mätningen av nejonögonbeståndets tillstånd och fångsten av nejonöga 

preciseras senare. 

 

DELMÅL 7. I älvområdet utvecklas en fiskekultur som baserar sig på hållbara flodkräftbestånd. 

Försäljningen av kräftfisketillstånd områdesvis inleds när flodkräftbestånden har stärkts till en 

hållbar nivå för fisket. Utfallet bedöms utifrån utvecklingen av de sålda kräftfisketillstånden och 

individtätheten i kräftprovfisket. Utfallet utvärderas som expertbedömningar. 

 

DELMÅL 8. Organiseringen av delägarlagen och andra ägarenheter och sammanslagningen av 

vattenområdena till större helheter än i nuläget utreds och främjas. Detta är i praktiken en 

förutsättning för att man senare eventuellt ska kunna bilda områden med gemensamma 

fisketillstånd i området. Dessa områden skulle öka fiskets kvalitet och områdets attraktivitet som 

fritidsfiskemål. Genomförandet mäts i form av en ökning av samarbetet, utveckling av arealen av 

områden med gemensamma tillstånd och avkastning av sålda tillstånd. Utfallet utvärderas som 

expertbedömningar. 

 

DELMÅL 9. Fiskeriområdet känner till områdets fiskarstruktur och deras fångst med rimlig 

noggrannhet. Detta är kärnan i den kunskapsbaserade styrningen och regleringen av fisket. Detta 
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delmål är ett långsiktigt mål som främjas genom regelbundna fiskeriförfrågningar. Utfallet 

utvärderas utifrån genomförda utredningar som expertbedömningar. 

2.3. Åtgärder för att vårda fiskbestånden och utveckla och främja 

fisket 

2.3.1. Förslag till regleringsåtgärder för fisket 

Förslagen till regleringsåtgärder för fisket som gäller stärkandet av havsöringsbeståndet i ån har 

härletts ur den nationella lax- och havsöringsstrategin 2020 för Östersjöområdet (Jord- och 

skogsbruksministeriet 2015) samt de vattendragsvisa återhämtnings- och förvaltningsplanerna för 

öring i Östersjön (Koivurinta m.fl. 2019). Utanför Lappfjärds å-Storå finns områden med förbund mot 

fiske med nät, storryssja och trål som förutsätts i lagen om fiske i älvar med vandringsfisk samt en 

fiskväg vars mål är att skydda älvens havsöringsbestånd. Havsöringarnas vandring till ån och havet 

ska beaktas under hela den öppna vattenperioden i älvmynningen och i havsområdet utanför. 

Särskilt kritiskt är det att granska nätfisket och införa begränsningar för fisket, om man även i 

fortsättningen konstaterar att fisketrycket i området är för starkt för havsöringen. I lagen om fiske 

som trädde i kraft 2016 begränsades det maximala antalet nät hos andra än kommersiella fiskare till 

240 meter, vilket för sin del kan minska nätfisketrycket. Enligt 12 § i förordningen om fiske är det 

förbjudet att fånga öring med ytnät i havet och med ytnät avses nät som har placerats närmare 

vattenytan än 1,5 meter. Man ansöker om ändring av den nuvarande giltighetstiden för 

begränsningen av nätfiske på 1 km (15.8.–31.10.) så att begränsningen gäller även när havsöringen 

stiger på våren 1.4.–15.5. Dessutom kan man i framtiden vid behov också granska en utvidgning av 

fiskvägen från den nuvarande, om man konstaterar att nätfisketrycket i åmynningen fortfarande är 

för störande för havsöringsbeståndets utveckling. I havsområdet rekommenderas att man under 

tidsperioderna 1.4.–15.5. och 1.10.–31.12. kraftigt undviker att placera ut nät av flätad tråd eller 

starkt fibermaterial på områden under 3 meter. För att skydda stora moderöringar som vandrar upp 

för lek rekommenderas att onödigt nätfiske minskas i Kristinestads och Kaskö skärgård, särskilt från 

islossningen till slutet av juni samt från början av september till slutet av oktober. 

Älvmynningspunkten har redan i enlighet med ett tidigare avtal flyttats från den grundare inre viken 

till Storstenen, där ån egentligen rinner ut i havet. Höstfridlysningen i älvområdet (1.9.–30.11.) gäller 

således även i det s.k. före detta åmynningsområdet. Om man i området ändå vill tillåta spöfiske av 

andra än vandringsfiskar (t.ex. gädda och abborre) under höstfridlysningstiden ska dispens för detta 

sökas hos fiskerimyndigheten vid NTM-centralen i Egentliga Finland. Det är förbjudet att använda 

nät och andra fasta fångstredskap i hela älvområdet. I älvens nedre lopp och i åmynningen tillåts 

dock fiske av nejonöga med ryssja och mjärde på traditionella fångstplatser. Det är också tillåtet att 

fiska med katsa i åns nedre lopp nedströms om båthus. Det är tillåtet att fånga lake med katsa, krok 

och ryssja under vintern och pilka lake i åns nedre lopp 1.1.–28.2 nedströms om båthus. 

 

På grund av havsöringsbeståndets status i Lappfjärds å-Storå ska man också fästa särskild 

uppmärksamhet vid att minimera fiskedödligheten för vilda öringar i älvområdet. Enhetliga regler 

och begränsningar för fisket ska fastställas för hela älvområdet inklusive biflödena. På så sätt 

säkerställs så goda förutsättningar som möjligt för frisläppta öringar med fettfena att klara av 

fångstbelastningen. Förslaget till fiskeregler och -begränsningar som omfattar hela älvområdet 

presenteras i bilaga 3. Dessutom blir det en betydande mängd vinteröringar kvar i ån efter leken på 
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hösten. Under vårens fiskesäsong utsätts de för onödigt fångst. Undersökningar visar att en stor del 

av de öringar som vandrar upp för att leka i Lappfjärds å-Storå har lagt rom tidigare, och de har stor 

betydelse för åns yngelproduktion. Enligt telemetriundersökningar finns några av de mest 

betydelsefulla vilosel för urlekta öringar i Dagsmarksområdet. På våren rekommenderas det starkt 

att man undviker onödigt fiske i åns sel fram till slutet av maj för att minska fångstbelastningen på 

urlekta öringarna. Dessutom ska urlekta öringar omedelbart släppas tillbaka i ån och man ska 

undvika att hantera dem i onödan, exempelvis att lyfta upp dem från ån eller att fotografera dem. 

 

I fiskvägen som byggts för att trygga fiskvandringen samt på en tvåhundra meters sträcka ovanför 

och under den eller någon annan motsvarande anordning är fiske av alla slag förbjudet (71 § i lagen 

om fiske). Fiske får inte bedrivas i en kanal som leder vatten till en kraft- eller annan anläggning eller 

på en sträcka på hundra meter under en damm som avses i 4 § 1 punkten i dammsäkerhetslagen 

(494/2009). I ån finns dammkonstruktioner och fiskvägar som byggts i anslutning till dem. I närheten 

av dessa finns lagenliga fiskeförbudsområden som gäller hela året. Dessa begränsningar ska 

kontrolleras och uppdateras av fiskmyndigheten alltid när nya fiskvägar eller andra 

förbipasseringslösningar byggs i dammkonstruktionerna. Det är förbjudet att meta och pilka i fors- 

och strömområden i vattendrag för vandringsfisk och förbudet gäller även vattenområdets ägare 

och innehavare av fiskerätt. Dessutom är handredskapsfiske förbjudet i fors- och strömområden 

utan tillstånd av vattenområdets ägare eller innehavaren av fiskerätten (7 § i lagen om fiske). 

Forsarna och strömområdena i åns huvudfåra samt de viktigaste biälvarna kartläggs och märks ut i 

tjänsten kalastusrajoitus.fi. I nästan alla mindre käll- och sidobäckar har öringpopulationerna 

försvagats och klarar inte av trycket från fisket. Eftersom öringar som gör havsvandring i praktiken 

har vandringsförbindelse till alla mindre bäckar i området, gäller samma lagstadgade begränsningar 

och bestämmelser om minimimått i dessa områden som i större fåror. För att skydda och 

återuppliva de naturliga öringpopulationerna i vattendragets olika delar bör man så snart som 

möjligt utarbeta en detaljerad vårdplan för hela vattendraget. 

 

Harr är en relativt lätt fångst för spöfiskare i rätta förhållanden. Ett högt fångsttryck och ett för lågt 

minimimått leder lätt till att harrbestånden minskar. Som främsta metod för vård av harrbestånden 

borde man använda regleringen av fisket. Det är ett effektivt sätt att stärka beståndet eftersom det 

direkt kan påverka storleken på älvens naturliga lekande bestånd. En höjning av fångstmåttet till en 

högre nivå än den nuvarande gör det möjligt för en större del av de lekande individerna att bli 

större. De större individernas fortplantningsframgång är enligt undersökningar större än de mindre 

individerna, varvid harrbeståndet skulle ha bättre förutsättningar än tidigare att stärkas. Det är också 

viktigt att förhindra att vattendragen eutrofieras och att fasta partiklar sköljs ut i vattnen, eftersom 

båda försämrar harrens levnadsförhållanden särskilt i rom- och yngelstadiet. Enligt förordningen är 

harren fredad i vatten söder om breddgraden 67 ° 00 'N under tidsperioden 1.4.–31.5. I vården av 

harrbestånden är det viktigaste att bevara de naturliga bestånden så mångsidiga som möjligt. Om 

utplanteringarna anses nödvändiga lönar det sig att koncentrera dem till vattendrag där beståndet 

har försvagats kraftigast eller försvunnit helt. Utplanteringar av harr kan också göras i form av 

flyttningar, det vill säga genom att flytta individer, befruktade rom eller ungar från det starka 

lekande harrbeståndet i närområdet till tomma lekområden. För sådan utplantering krävs alltid 

tillstånd av fiskerimyndigheten. 
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I fråga om nejonögon har fångstens inverkan på populationsstorleken inte undersökts nämnvärt, och 

därför kan man inte ge några rekommendationer på basis av forskningsrön. Enligt förordningen om 

fiske är nejonögonfiske förbjudet från och med den 1 april till och med den 15 augusti. Vid 

bedömningen av de effektivaste metoderna för att vårda nejonögonbeståndet borde det finnas 

tillräckligt med information om storleken på nejonögonbeståndet i ån, men här är utmaningen den 

stora årliga variationen i nejonögonmängderna och svårigheterna i bedömningen av beståndets 

storlek. Olika utredningar av nejonögonbeståndets tillstånd borde inledas för att man ska få aktuell 

information om besluten. För de yngelområden som är viktigast med tanke på nejonögonens 

fortplantning görs en utredning och alla former av bearbetning av åfåran bör undvikas i 

fortsättningen, särskilt i de viktigaste yngelproduktionsområdena för nejonöga som utredningen 

visar. Nuförtiden fångas största delen av nejonögonen i älvens nedre lopp. Om man vill utvidga 

nejonögonfisket högre upp i älven och göra det möjligt att fördela nyttan på en större grupp fiskare, 

ska man överväga strängare begränsningar för det nedre loppet, t.ex. för antalet redskapsenheter. 

Dessförinnan ska man dock utreda vilken andel av nejonögonen som vandrar upp i ån faktiskt fångas 

i det nedre loppet, och hur många som lyckas vandra upp högre i ån. 

2.3.2. Förslag till åtgärder för utveckling av fisket 

Storskarven är fridlyst i naturvårdslagen och åtgärderna som gäller storskarven kräver dispens från 

NTM-centralen. För att minska de konflikter som storskarven orsakar har man inrättat regionala 

skarvarbetsgrupper vid kusten. Deras viktiga uppgift är att styra och göra ansökan om 

undantagstillstånd och praxis i anslutning till detta smidigare. I åtgärdsplanen för storskarven i 

Österbottens kustområde som sammanställts av den regionala samarbetsgruppen för storskarven i 

Österbotten och Mellersta Österbotten har Lappfjärds å-Storås åmynning lyfts fram som ett 

konfliktområde vid Österbottens kust (Österbottens och Mellersta Österbottens regionala 

skarvsamarbetsgrupp 2017). Enligt åtgärdsplanen fanns det 2017 två storskarvskolonier i närheten 

av Lappfjärds å-Storå, Storgrynnan och Norrgåsin, av vilka den förstnämnda var näst störst i Finland 

under året i fråga. Även Girsberget utanför åmynningen har tidigare haft kolonier av häckande 

storskarv, men dessa fåglar har sannolikt flyttat till andra kolonier i regionen. De senaste åren har 

det varit häckande skarvar framför Siipyy i Norrgåsin, Sandkobban och Mellanberget. År 2020 hade 

dessa kolonier totalt 814 bon. Dessutom har det observerats att skarvar också har börjat ansamlas i 

närheten av södra spetsen av Stångrund och Trutklobban. På öarna utanför åmynningen och i 

åmynningen har man regelbundet observerat vilande och jagande storskarvar. Lappfjärds åmynning 

är en smal åmynning omgiven av fastlandet, där storskarven tidvis kan jaga effektivt och i synnerhet i 

juni-september jagar de sannolikt också i den smala yttre skärgårdszonen i samma områden som av 

havsöringarna under det första havsåret utnyttjas för födoanskaffning. På våren kan dödligheten på 

grund av storskarvens jakt i fråga om havsöringssmolter i princip få en betydande roll. Skarven har 

dock inte konstaterats utsätta havsöringsbeståndet i Lappfjärds å-Storå för något betydande 

fångsttryck (Lähteenmäki 2020). Havsöringens totala betydelse för storskarvens föda i området 

torde vara liten på grund av artens fåtalighet. Saken har undersökts vid smoltfisket i våren 2020 och 

2021 med hjälp av havsöringssmolt märkta med PIT-märken, och det hjälper att förfina 

uppskattningarna av havsöringens betydelse för storskarvens föda i området. Skarvens spridning till 

älvområdet och forsplatserna ska anses utgöra ett eventuellt framtida hot mot havsöringsbeståndet 

i Lappfjärds å-Storå. I grunda älvsträckor kan havsöringens ungar liksom harren vara utsatta för 

storskarvens jakt. I älvområdet och vid kusten utanför har man årligen planterat havsöringsungar. På 

grund av storskarvens jakt har delägarlagen flyttat utplanteringarna av havsöring på området till 
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oktober. I åtgärdsplanen för storskarven i Österbottens kustområde presenteras eventuella grunder 

för undantagstillstånd enligt 39 § i naturvårdslagen samt åtgärdsförslag för att minska de skador som 

skarvarna orsakar. Som föreslagna åtgärder har man bland annat lyft fram förebyggande åtgärder 

genom att skrämma och skrämma bort fåglar för att förhindra att nya kolonier bildas, genom att 

skjuta bort fåglar som söker föda från området, genom att på permanenta kolonier i området 

behandla ägg på ett kontrollerat sätt för att minska och begränsa populationen, genom att avlägsna 

häckande fåglar utanför häckningsperioden samt genom att jaga bort fåglar med fiskeredskap för att 

utreda effekten av metoden. Enligt skarvarbetsgruppen ska dessutom kontinuerlig årlig uppföljning 

och utvärdering av utförda åtgärder genomföras. De skador som storskarvarna orsakar fiskbeståndet 

och fisket i området ska utredas och följas upp. Om konflikter upptäcks i området ansöker 

fiskeriområdet om dispens för att minska de skador storskarven orsakar på ovan nämnda grunder. 

Fiskeriområdets allmänna uppfattning är att storskarvsbeståndet i området bör minskas. 

Fiskeriområdet fortsätter att föra fram ärendet i den regionala skarvarbetsgruppen. 

 

För skolelever, unga och specialgrupper ordnas fiskeevenemang tillsammans med organisationer och 

fiskeföreningar. Fiskeriområdet möjliggör verksamheten genom att skaffa de tillstånd från 

vattenområdenas ägare som behövs för evenemangen, medan föreningarna ansvarar för övriga 

arrangemang. Målet är att öka ungdomarnas intresse för fiske och på lång sikt även för 

fiskeriområdenas verksamhet. Samtidigt introduceras deltagarna till skyddet av fiskbestånden och 

vattendragen i området och till en ändamålsenlig hantering av fångsten. Man strävar efter att ordna 

fiskeevenemang årligen och om evenemangsplanerna och genomförandet av dem nämns också i 

handlingsplanerna och -rapporterna. 

 

Att samla all information om älvområdet och dess fiske på ett ställe, t.ex. i anslutning till 

fiskeriområdets egen webbplats, skulle möjliggöra att effektivt informera om tillståndsområdena, 

reglerna och begränsningarna samt försäljningen av fisketillstånd. I början av planeringsperioden 

inrättas en egen webbplats för fiskeriområdet där all information om fisket och fiskbestånden i 

området samlas in. Dessutom kommer tjänsterna längs med ån, exempelvis eldningsplatser, skyltar 

och parkeringsplatser för fiskare, att utvecklas och utökas. Lagenliga fiskeförbudsområden i 

anslutning till dammar och fiskvägar samt andra eventuella begränsningsområden markeras tydligt i 

terrängen. 

2.3.3. Plan för restaureringsåtgärder 

På senare tid har restaureringsåtgärderna riktats mot åns övre lopp och källbäckar. Senast 

restaurerades området för dammen som rivits från Villamo i Lappfjärds å-Storå samt 

strömområdena ovanför den i Storå i Kienokoski, Polvenkoski och Pettukylä (Bild 8). Den borttagna 

dammen i Villamo ersattes med en teknisk fiskväg och den nedre forsen restaurerades. I Kienokoski 

gjordes också en förbipasseringslösning i anslutning till den gamla dammkonstruktionen för att 

trygga fiskarnas vandring. I Bötom vid Ylikoski dammen gjordes också en fiskväg på hösten 2021. Vid 

åns källbäckar har man under flera år utfört mindre, talkobaserade restaureringsarbeten. 
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Bild 8. Restaurerad flod i Polvenkoskiområdet i Storå. 

 

Nuläget i fors- och strömområdena i Lappfjärds å-Storås avrinningsområde ska kartläggas särskilt 

med tanke på fiskarnas fortplantningsförutsättningar och yngelns tillväxtområden. I huvudfåran 

finns flera forsar där man med riktade småskaliga restaureringsåtgärder kunde förbättra fiskarnas 

fortplantningsförhållanden ytterligare (Bild 9). I den senaste tidens uppföljningar har man observerat 

att havsöringen ökar främst i åns biflöden, som sannolikt har den viktigaste ställningen med tanke på 

öringens yngelproduktion. Därmed skulle man också med hjälp av iståndsättningsåtgärder i 

forsområdena i de viktigaste sidogrenarna kunna förbättra åns potential för yngelproduktion jämfört 

med nuläget. 
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Bild 9. Potentiella restaureringsplatser () i Lappfjärds å-Storås huvudfåra (LMV). 

 

Helmi-programmets rehabiliteringsåtgärder planeras genomföras redan 2021. Enligt preliminära 

planer rehabiliteras 5–10 kilometer lång del av floden i Pajuluoma och 2–6 km lång del i Hukanluoma 

till ett bättre naturligt tillstånd. Villamo-området har en gammal biflod som har varit torr. Det ska 

rensas, återvattnas och rehabiliteras som ett livsområde för öringsyngel. Nära Lohiluoma, vid 

Loukaskorpi, finns en rensad del av flodbädden, som ska återställas till ett mer naturligt tillstånd från 

en längd på 700–1200 meter. 

 

I den vattendragsvisa återhämtnings- och skötselplanen för öring i Östersjön har följande väsentliga 

restaureringsåtgärder för havsöring antecknats för Lappfjärds å-Storå. För kommande restaureringar 

ska en detaljerad restaureringsplan för hela avrinningsområdet utarbetas. I framtiden bör särskilt 

forsområdena i den nedre delen av huvudfåran iståndsättas så att de bättre lämpar sig för öringens 

fortplantning och yngelproduktion, bl.a. genom att öka antalet lekgrynnor och yngelområden. Om 

problemen med vattenkvaliteten i Lillån minskar tillräckligt i framtiden och vandringshindren i ån kan 

avlägsnas, bör de rensade forsområdena iståndsättas också i Lillån. Även högre upp i vattendraget 

och i andra biflöden behövs dock fortfarande iståndsättning av öringens fortplantningsområden. I 

synnerhet om de yngeltätheter som observerats vid provfisket i havsöringens huvudsakliga 

fortplantningsområden är låga, bör man utreda om förökningen störs av problem med 

vattenkvaliteten eller om felet finns på grund av bristen på lek- och yngelområden eller strukturella 

problem. De kommande iståndsättningsåtgärderna koncentreras efter behov i första hand till dessa 

områden där man har observerat fiskar som leker, men yngelproduktionen har varit låg. 

Uppföljningen, underhållet och underhållet av de restaurerade områdenas funktion ska i 
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fortsättningen vara regelbunden för att nyttan av restaureringarna ska vara så stor och bestående 

som möjligt. 

 

De återstående dammkonstruktionerna i Lappfjärds å-Storå är till största delen sådana att de för 

närvarande inte helt hindrar öringens uppgång. På basis av de senaste resultaten av 

telemetriövervakningen är det dock nödvändigt att utreda möjligheterna att underlätta fiskens 

vandring vid dammarna i huvudfåran Perusfors, Holmfors och Penttilänkoski. I synnerhet när vattnet 

är litet verkar Perusfors trots fiskvägen utgöra ett vandringshinder för vandringsöringarna, eftersom 

största delen av vattenföringen i ån styrs till ett kraftverk i området och forsen blir nästan torra. 

Under lågvattenföringsperioderna skulle det vara nödvändigt att trygga ett tillräckligt flöde i forsen 

för att möjliggöra fiskarnas vandring genom forsområdet till fiskvägen. Fiskvägen planeras till 

dammen i Kärjenkoski damm i Lillån. Man bör följa upp hur redan byggda fiskvägar fungerar. 

Funktionsdugligheten hos Perusfors fiskväg som färdigställdes i åns nedre lopp 2014 har följts med 

VAKI-fiskräknare 2015, 2016 och 2020 och Villamo fiskväg som färdigställdes 2018 har följts upp 

under 2019 och 2020 (Bild 10).  Uppföljningen ska fortsätta i Perusfors och Villamo. Även fiskvägarna 

i Kienokoski, Ylikylä och Sandgrundfors borde i framtiden följas åtminstone sporadiskt. 

 

 
Bild 10. VAKI-fiskräknare i drift ovanför Villamo år 2020. 

 

Man strävar efter att förhindra erodering av åbäckar och surhetsproblem genom att fästa större 

uppmärksamhet vid markanvändningen längs ån samt vid dikningspraxis i åker- och skogsområden. 

Vid dikning av avrinningsområdet bör stor försiktighet iakttas. De olägenheter som dikningen orsakar 

kan minimeras genom att man på dikningsområdena bygger gräv-/rensningsavbrott, slamgropar, 
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sedimenteringsbassänger, ytavrinningsfält, konstruktioner för hantering av vattenföring samt 

våtmarker. Alla slags schaktnings- och markarbeten samt röjning av strandsly och trädbestånd bör 

undvikas särskilt i fårornas omedelbara närhet för att undvika erosion och belastning av fasta 

partiklar. Vid markanvändningen i avrinningsområdet bör man alltid lämna skyddsremsor på 

stränderna av såväl små som större naturliga fåror. Vid behov kan massor avlägsnas från de mest 

igenslammade älvområdena t.ex. genom sugmuddring. Skyddet av källor till kallvatten och 

utloppsplatser ska också beaktas i planeringen av markanvändningen. Till följd av det varmare 

klimatet kan dessa områden med kallt vatten bli av väsentlig betydelse för t.ex. vandringsöringarnas 

överlevnad och även för yngelproduktionen. Områden med kallvatten och utloppsplatser bör 

kartläggas och skyddas i framtiden. Vid uppdateringen av planen för hantering av 

översvämningsriskerna i Lappfjärds-Storå ska man vid planeringen av åtgärderna särskilt beakta det 

unika havsöringsbeståndet i vattendraget. 

 

Aktörer som belastar vattendrag i åar och älvar ska åläggas att utföra regelbunden obligatorisk 

kontroll inom influensområdet för eventuella olägenheter som verksamheten orsakar. I det 

fiskeriekonomiska samkontrollprogrammet för Lappfjärds å-Storå och Tjöck å 2017–2021 deltar 

följande verksamhetsutövare från Lappfjärds å-Storås område: 

 

Vattenutsläpp i Storån 

- Storå kommuns avloppsreningsverk (LSSAVI/150/04.08/2013) 

- Nevalan Peruna Oy (LSU-2008-Y-300 (111)) 

- Vanhakylän kalanviljely Oy (LSY-2008-Y-52) 

 

Vattenutsläpp i Lillån 

- Isojoen Urakointi Oy, Sulkonkeidas (LSSAVI/10/04.08/2011) 

- Vapo Oy, Helmiäiskeidas-Tempakankeidas (LSY-2004-Y-405), Kotokeidas (ESAVI/375/04.08/2010) 

 

Vattenutsläpp i Bötom å 

- Vapo Oy, Mustalaisneva (LSY-2004-Y-406, LSY-2009-Y-36) 

2.3.4. Plan för planteringar 

På Lappfjärds å-Storås älvområde har man under åren 2015–2020 på basis av fiskerimyndighetens 

registeruppgifter planterat endast havsöring och harr som finns i Storå (Tabell 2). En del av 

utplanteringarna av öring har gjorts med yngel med fettfena som s.k. beståndsvårdande 

utplanteringar och en del av utplanteringarna har gjorts med yngel med skuren fettfena. Enligt 

återhämtnings- och skötselplanen för havsöringsbeståndet i Lappfjärds å-Storå kommer de 

beståndsvårdande utplanteringarna att minskas i framtiden och vid stärkandet av 

havsöringsbeståndet strävar man i fortsättningen i första hand efter att öka åns egen produktion av 

naturliga yngel. För att trygga fiskemöjligheterna utplanteras dock måttliga mängder 

havsöringsyngel med skuren fettfena i ån även i fortsättningen. Beståndsvårdande utplanteringar av 

öring i älv- och vandringssyfte kan göras bl.a. i nedre delen av huvudfåran samt i Lillån, där det ännu 

inte förekommer någon betydande naturlig yngelproduktion, men där det i takt med att 

förhållandena förbättras kunde finnas förutsättningar för en ökning av den naturliga 

fortplantningen. Dessutom kan stödplanteringar vid behov göras under de närmaste åren på 

älvavsnittet ovanför Villamo före detta damm för att inleda yngelproduktionen av havsöring. I 
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telemetriövervakningen har man dock observerat att fisken redan ökar i området, så 

utplanteringarna torde kunna upphöra mycket snart. Vid alla planteringar av öring i Lappfjärds å-

Storås vattendrag ska endast öring med skuren fettfena från åns eget bestånd användas. Vid 

förnyandet av moderfiskbestånden och den regionala inriktningen av utplanteringarna bör man i 

fortsättningen i mån av möjlighet beakta de interna vårdenheterna för öringpopulationer i 

vattendraget. 

 

Tabell 2. Utplanteringar av fisk i Lappfjärds å-Storås älvområde under åren 2015–2020.  

Art Ålder 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Havsöring 

Rom 85594 0 0 0 0 0 

1 åriga. 19020 28924 29285 10990 0 0 

2 somm. 0 0 0 0 8464 0 

2 åriga. 14292 15619 19239 10000 14198 15248 

Harr 1 åriga. 0 0 0 0 0 2874 

 

Utplanteringarna av harr har varit mycket små och de harr som numera förekommer i ån 

härstammar huvudsakligen från naturlek. Under de senaste tio åren har harr enligt registret 

planterats endast i Bötom år 2020 samt i nedre loppet av huvudfåran (Tabell 2). Vid utplanteringarna 

användes Kitkajoki ås bestånd. Om man konstaterar att harrbeståndet har minskat kan man för att 

stärka det och upprätthålla fiskeförutsättningarna vid behov plantera ut harr i älvområdet. 

Harrutplanteringar kan också göras genom att överföra individer, befruktade rom eller yngel från en 

stark harrpopulation i närheten till tomma lekplatser. Sådana utplanteringsaktiviteter måste alltid 

godkännas av fiskerimyndigheten. Planteringarna ska utföras i områden där harrbeståndens 

tillbakagång konstateras vara kraftigast eller där beståndet har försvunnit helt. I första hand strävar 

man dock efter att stärka harrbeståndet genom att reglera fisket, eftersom det överdrivna 

fisketrycket på arten ofta är den främsta orsaken till att bestånden har minskat. Reglering av fiske är 

ett effektivt sätt att stärka beståndet eftersom det direkt kan påverka storleken på älvens naturliga 

lekande bestånd. I mån av möjlighet ska harr från åns egna eller geografiskt så nära bestånd som 

möjligt användas för utplanteringen. Det är bra att kontakta den regionala fiskerimyndigheten om 

harrbeståndet och utplanteringen före utplanteringarna. 

 

Områdets vandringssikbestånd har under de senaste tio åren stötts genom att man planterat 

nykläckta yngel av vandringssik från åns eget bestånd i åns nedre lopp och i åmynningen under 2011 

(240 000 st.) och 2014 (33 000 st.). Den naturliga fortplantningen i åns nedre lopp är för närvarande 

liten. För att stärka sikbeståndet kan utplanteringarna vid behov fortsätta med utplantering av 

vandringssik. 

 

Lakebeståndet har fått stöd under de senaste tio åren genom utplantering nykläckta yngel i 

åmynningen under 2010 (100 000 st.) och 2016 (147 000 st.). Utplanteringarna kan vid behov 

fortsätta för att upprätthålla lakebestånden i området och trygga fångsterna, om man har fått 

positiva bevis på resultaten av de tidigare utplanteringarna. 

 

Möjligheterna att utplantera nejonöga utreds tillsammans med fiskmyndigheten, om åns egen 

produktion i framtiden konstateras vara otillräcklig för att upprätthålla de lokala fiskarnas 

fiskeförutsättningar. 
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År 2012 planterades 1 000 flodkräftor i Töniluoma. Det är osäkert om de utplanterade kräftorna 

klarar sig och det har inte gjorts några kräftobservationer i området. Fiskeriområdets delägarlag vill 

återställa flodkräftbestånden i älvens kräftpestfria områden i övre loppet av huvudfåran samt i 

biflödena. Information om återställandet av flodkräftbestånden och utförandet av utplanteringarna 

finns i bilaga 4. 

En sammanfattning av de arter och bestånd som kan användas i utplanteringar i sjöar och rinnande 

vattendrag på fiskeriområdet ges i tabell 3. Vid planeringen av fiskutplanteringar tas också hänsyn till 

utplanteringar i angränsande fiskeriområden. Fiskerimyndigheten ska kontaktas om alla 

utplanteringar av fisk och kräftor i området och utplanteringarna ska alltid anmälas till 

utplanteringsregistret. 

 

Tabell 3. Arter och bestånd som kan användas i utplanteringar i sjöar och rinnande vattendrag på 

Kristinestad-Storå fiskeriområdet utan särskilt tillstånd av ELY-centralens fiskerimyndigheten. 

Art Bestånd 

Havsöring Storå 

Sik Älvområdena: Storå/Malax, sjöar: diverse 

Harr Om möjligt det geografiskt närmaste insjöbestånd/älvens eget bestånd 

Gädda Om möjligt det geografiskt närmaste insjöbestånd 

Nejonöga Om möjligt det geografiskt närmaste bestånd/älvens eget bestånd 

Regnbågslax Inte definierat 

Lake Om möjligt det geografiskt närmaste insjöbestånd 

Ål Inte definierat 

Flodkräfta Frisk flodkräftbestånd 

3. Plan för avrinningsområdets insjöar 

3.1. Grundläggande uppgifter om vattenområdet samt fiskbeståndens 

och fiskets nuläge 

Vid valet av sjöar som inkluderats i granskningen har man använt åtgärdsprogrammet för 

vattenvården i Storåns–Tjöck ås avrinningsområden som grund och den avgränsning av områdets 

viktigaste sjöförekomster som används i åtgärdsprogrammet (Haldin m.fl. 2016). Avgränsningen har 

kompletterats i denna plan genom att Kivijärvi har tagits med i granskningen. De viktigaste 

sjöformationerna i Lappfjärds å-Storås avrinningsområde är Härkmerifjärden, Blomträsket, 

Syndersjön, Haapajärvi, Kivijärvi, Stora Sandjärv, Lilla Sandjärvi, Tönijärvi, Kangasjärvi och Peurajärvi 

(Bild 5). Av sjöarna hör Härkmerifjärden, Blomträsket, Syndersjön och Haapajärvi till nätverket 

Natura-2000 och är viktiga fågelvattendrag. 
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Bild 5. De viktigaste sjöformationerna i Lappfjärds å-Storås granskningsområdet (LMV). 

3.1.1. Vattenområden 

Det finns lite information om områdets sjöar. Skogsbruket är en av de största belastarna för sjöarna i 

avrinningsområdets övre delar. Det finns litet eller inget jordbruk i sjöarnas avrinningsområde. 

Sjöarna i området är därför mindre belastade än sjöarna i Österbotten i allmänhet. Den långvariga 

belastningen av fasta partiklar och humus har dock på lång sikt kunnat ändra förhållandena i sjöarna 

bl.a. genom att ändra bottnens kvalitet, göra dem grundare och öka färgvärdena. Härkmerifjärden, 

Blomträsket, Syndersjön och Haapajärvi är en del av nätverket Natura 2000. Grundläggande 

uppgifter om sjöarna presenteras i tabell 4.  
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Tabell 4. De viktigaste sjöformationerna i Lappfjärds å-Storås granskningsområdet samt deras 

ekologiska status. 

Sjö 
Area 
(ha) 

Avrinningsområdets area 
(km²) 

Kommun 
Ekologiska status 

(2019) 

Härkmerifjärden 466 - Kristinestad Måttlig 

Blomträsket 142 54,8 Kristinestad God 

Syndersjön 60 8,1 Kristinestad God 

Stora Sandjärv 82 5,9 Kristinestad Oklassificerad 

Lilla Sandjärv 58 34,8 Kristinestad Oklassificerad 

Tönijärvi 41 4,5 Storå, Kristinestad Oklassificerad 

Kangasjärvi 47 1,7 Storå Hög 

Haapajärvi 52 1,8 Storå God 

Peurajärvi 6 0,3 Bötom Oklassificerad 

Kivijärvi 38 - Storå Oklassificerad 

 

Härkmerifjärden 

Härkmerifjärden är i kontakt med Lappfjärds å-Storås åmynning via ett smalt sund. Detta syns bland 

annat i vattenkvaliteten, eftersom havsvattnet tidvis kan tränga in i sjön. Även fiskar har fri 

vandringsled från havet till sjön. Sjön utsätts för diffus belastning och det finns sura sulfatjordar i 

området, varför sjön klassificeras som måttlig till sin ekologiska status. Sjön är också bred och grund, 

den djupaste punkten når bara 1,5 meter. Därför blandas ytsedimentet med näringsämnen i vattnet 

när det blåser, vilket grumlar vattnet och höjer fosforhalterna. Vid vattendragets stränder finns 

några fritids- och bostadsfastigheter. Sjön hör till nätverket Natura 2000. 

 

Blomträsket 

Blomträsket är en grund humusrik sjö. Sjöns djupaste punkt är endast 3 m. Blomträsket utsätts i viss 

mån för diffus belastning från jord- och skogsbruket och dess ekologiska status är god och måttlig. 

Vid vattendragets stränder finns några fritids- och bostadsfastigheter. Sjön hör till nätverket Natura 

2000. 

 

Syndersjön 

Syndersjön ligger alldeles intill Blomträsket och är en mycket grund, nästan igenvuxen och humusrik 

sjö. Sjöns djupaste punkt är bara 0,7 meter djup. Vid sjöns stränder finns endast några fritids- eller 

bostadsfastigheter. Sjön hör till nätverket Natura 2000. 

 

Stora Sandjärv och Lilla Sandjärv 

Bägge sjöarna är relativt naturliga, grunda och humushaltiga och vid deras stränder finns vissa 

fritids- och bostadsfastigheter. Enligt officiella uppgifter når sjöarnas djupaste punkter endast cirka 2 

meter, men enligt lokalinformationen är Stora Sandjärvs maximala djup större. I Lilla Sandjärvi finns 

också en allmän badstrand. 

 

Tönijärvi 

Tönijärvi är vid sidan av Kangasjärvi den enda av sjöarna i avrinningsområdet som har klassificerats 

som humusfattig. Enligt lokalinformationen är sjön mycket grund och bottnen består huvudsakligen 
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av mjukt sediment. Vid stranden av sjön eller i dess omedelbara närhet finns endast några fritids- 

eller bostadsfastigheter. 

 

Kangasjärvi 

Kangasjärvi är en liten humusfattig och mycket klar sjö i utmärkt skick i Storå kommun. Storå fiskelag 

ansvarar för fiskearrangemangen i sjön. Sjöns avrinningsområde är litet och konsekvenserna av 

mänsklig verksamhet är ganska små. På grund av sina egenskaper är sjön dock mycket känslig för 

eventuell belastning. Det största djupet är 6,7 meter. Vid sjön finns en campingplats med en allmän 

badstrand. Vid sjön finns också gott om fritidshus.  

 

Peurajärvi 

Peurajärvi, som ligger invid Bötom kyrkby, är en för området typisk liten och låg humusrik tjärn. Den 

är endast 1,7 meter som djupast. I sjön finns en officiell badstrand och en fritidsbostad. Bötom 

fiskelag ansvarar för fiskearrangemangen i sjön. 

 

Haapajärvi 

Den grunda och humusrika Haapajärvi ligger också mitt i en outdikad Natura 2000-myr i Lillåns 

källområden, och utifrån belastningarna har den bedömts ha åtminstone god status. Sjön hör till 

nätverket Natura 2000. 

 

Kivijärvi 

Kivijärvi är en grund humussjö med mörkt vatten i Lillåns källområden. Vid stranden av sjön eller i 

dess omedelbara närhet finns endast två fritidsfastigheter. 

3.1.2. Fiskbestånden 

Till sjöarnas naturliga fiskbestånd hör åtminstone abborre, gärs, mört, braxen och gädda. I 

Kangasjärvi har man planterat ut olika fiskarter ända sedan 1949 (Storå kyrkby fiskelag 2020). Under 

de senaste drygt 20 åren har endast nykläckta och 1-somriga sikyngel använts i utplanteringarna. 

Tidigare har man också på försök planterat gös, harr, insjööring och ål i sjön. Även i Peurajärvi har 

sikplanteringar gjorts under några år (Bötom fiskelag 2020). Kvicksilverhalterna i abborre i 

Blomträsket överskrider miljökvalitetsnormerna och därför har sjön klassificerats som sämre än god i 

fråga om kemisk status. Även andra sjöar är till sitt avrinningsområde eller sina egenskaper sådana 

att det finns en risk för att kvicksilverhalterna överskrids. 

3.1.3. Fiske 

Härkmerifjärden, Blomträsket, Stora Sandjärv och Lilla Sandjärv samt Tönijärvi 

Det finns inga exakta uppgifter om fisket i sjöarna, men det är i huvudsak småskaligt fritidsfiske som 

bedrivs av lokalbefolkningen. 

 

Syndersjön 

Det finns inga uppgifter om fisket i sjön, men på grund av igenväxningen är det i praktiken omöjligt 

att fiska i sjön.  
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Kangasjärvi 

Det finns inga exakta uppgifter om fisket i Kangasjärvi. Fisket i sjön grundar sig på fisketillstånd som 

säljs av Storå fiskelag. Sjön är ett mycket populärt fritidsfiskeställe särskilt på grund av det starka 

sikbeståndet och det klara vattnet. Många fiskare från andra orter besöker platsen varje år. Vid sjön 

ordnas årligen också bl.a. flugfisketävlingar. Tillåtna fångstredskap på sjön är flug, drag, metspö, 

harpun, spjut och pilk. 

 

Peurajärvi 

Det finns heller inga exakta uppgifter om fisket i Peurajärvi. På grund av närheten till Bötom kyrkby 

och områdets övriga rekreationsanvändning rör sig sannolikt i viss mån lokala fritidsfiskare vid sjön. 

Bötom fiskelag ordnar också bl.a. mettävlingar i sjön. 

 

Haapajärvi och Kivijärvi 

Det finns inga uppgifter om fisket i sjöarna. På grund av sjöarnas avlägsna läge är fisket sannolikt 

mycket litet eller nästan obefintligt. 

3.2. Målsättningar och delmål för fiskbestånden och fisket 

3.2.1. Målbild för nästa planeringsperiod 

Fiskbestånden i sjöarna i området vårdas och utnyttjas så att de möjligheter till fritidsfiske som de 

erbjuder bevaras och stärks. Allt utnyttjande av fiskresurserna och sjövattendragen genomförs utan 

att man äventyrar fiskbeståndens produktion och mångfald. Fritidsfisket ger mycket välbefinnande 

och fiskeverksamheten ger avkastning till vattenägarna. Bestånden av arter som är viktiga för fisket 

är starka. Fisket i området och de viktigaste fiskbeståndens tillstånd är välkända och informationen 

används för att styra fisket. 

3.2.2. Delmål 

Man eftersträvar att uppnå målbilden genom att ställa upp delmål för planeringsperioden. Åtgärder 

som syftar till att uppnå delmålen beskrivs i kapitlen 3.3, 4, 5, 6, 7 och 8 jämte underkapitel och 

verkställandet av dem jämte tidtabell presenteras i kapitel 12. Tidtabellen för granskning av 

delmålens utfall beskrivs i kapitel 13. Där beskrivs också de åtgärder som vidtas om uppnåendet av 

målet klart misslyckas. Ett sammandrag av delmålen, de metoder som främjar förverkligandet av 

dem samt mätningen av utfallet finns i bilaga 2. 

Fiskbestånden 

DELMÅL 1. Bestånden av arter som är viktiga för fisket förblir livskraftiga. Fiskbestånden grundar sig 

huvudsakligen på naturlig fortplantning. Sikbestånden och fångsterna från dem i Kangasjärvi och 

Peurajärvi grundar sig fortfarande på utplanteringar som fortsätter. Mätningen av och målen för 

genomförandet preciseras när man får mer information om fritidsfiskets fångster och annan 

information om fiskbestånden. 

 

DELMÅL 2. Under planeringsperioden får man ny användbar information om fiskbestånden i 

området. Informationen kan utnyttjas för att ställa upp mål för styrningen av fisket och 

fiskbeståndens tillstånd under följande planeringsperiod. Informationsbehovet hänför sig till 
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bedömning av hur väl olika styrnings- och vårdåtgärder fungerar samt huruvida de är tillräckliga eller 

ej. Utfallet utvärderas som expertbedömningar. 

Fiske 

DELMÅL 3. Sjöarna bevaras och utvecklas till ett intressant mål för fritidsfiske. Fritidsfisket ger också 

tillståndsinkomster för vattenområdenas ägare och för vården av fiskevattnen. Målet är att hålla 

graden av fritidsfiske i området på den nivå som ett hållbart nyttjande av fiskbestånden förutsätter. 

Mätningen av genomförandet preciseras senare när man får bättre information om fångsten för 

fritidsfisket i området. 

 

DELMÅL 4. Fiskeriområdet känner till fiskarstrukturen i de sjöar som är viktigast för fiskerinäringen 

och deras fångst med rimlig noggrannhet. Detta är kärnan i den kunskapsbaserade styrningen och 

regleringen av fisket. Detta delmål är ett långsiktigt mål som främjas bl.a. genom insamling av 

fångstmängder. Utfallet utvärderas utifrån genomförda utredningar som expertbedömningar. 

3.3. Åtgärder för att vårda fiskbestånden och utveckla och främja 

fisket 

3.3.1. Förslag till regleringsåtgärder för fisket 

De regler och begränsningar som gäller i sjöarna är tillräckliga för att upprätthålla fiskbeståndens 

tillstånd på en hållbar nivå för det nuvarande fisket. Om fisketrycket ökar avsevärt i framtiden finns 

det skäl att se över de regionala reglerna och begränsningarna. 

3.3.2. Förslag till åtgärder för utveckling av fisket 

Att samla all information om sjöarna och fisket där på ett ställe, t.ex. i anslutning till fiskeriområdets 

egen webbplats, skulle möjliggöra att effektivt informera om tillståndsförfarandena, reglerna och 

begränsningarna samt försäljningen av fisketillstånd. 

3.3.3. Plan för restaureringsåtgärder 

Grunddammen som byggts i samband med muddringen av Stora Sundet som mynnar ut i 

åmynningen från Härkmerifjärden ska iståndsättas så att den möjliggör bättre fiskvandring. För 

närvarande har fiskar svårt att ta sig förbi dammen, särskilt under lågvattenföringsperioder. I 

Kangasjärvi har man startat ett restaureringsprojekt på grund av att sjöns vattenkvalitet har 

försämrats. Det försumpade strandområdet i sjöns södra ända orsakar belastning av fasta partiklar i 

sjön via erosion som beror på vågor. Restaureringen omfattar förutom erosionsskydd i 

strandområdet även småskalig restaurering av sjöns utloppsbäck. För närvarande är det inte 

nödvändigt att planera andra restaureringsåtgärder för sjöarna, men särskild försiktighet ska utövas i 

markanvändningen i närmiljön och avrinningsområdet. Små och grunda sjöar och tjärnar är mycket 

känsliga för belastning. Om markanvändningen är mycket kraftig och det finns rikligt med belastande 

verksamhet i avrinningsområdet finns det risk för att sjöarnas tillstånd försämras avsevärt. I små 

sjöar och tjärnar syns effekterna som förändringar i bottnens kvalitet, igenväxning och förändringar i 

fiskbeståndet samt eventuell syrebrist. Exempelvis kan belastningen av organiska och fasta partiklar 

som orsakas av skogsdikningar som sker utan vattenskydd på permanent basis ändra sjöarnas 

tillstånd genom att medföra ökad bottenslam, göra vattendragen grundare och genom förändring av 
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vattenfärgen. Utdikning kan också sänka grundvattennivån, vilket gör sjöarna grundare och 

påskyndar igenväxningen. Allmänt taget borde avrinningsområdenas vattenhållningskapacitet 

förbättras med hjälp av olika naturvårdsprojekt, t.ex. genom att anlägga våtmarker och iståndsätta 

utdikade myrområden. Om sjöarnas tillstånd försämras avsevärt och utvecklingen stör 

rekreationsanvändningen och fisket, inleds omedelbart åtgärder för att iståndsätta sjöarna och 

förbättra deras tillstånd. 

3.3.4. Plan för planteringar 

Fisket i Kangasjärvi grundar sig nästan helt på det utplanterade sikbeståndet, så sikutplanteringarna 

fortsätter i framtiden enligt den tidigare modellen för att bevara förutsättningarna för fiske i sjön. 

Lönsamheten hos sikplanteringarna i Peurajärvi bör följas upp och om arten konstateras vara 

framgångsrik i sjön kan utplanteringarna fortsätta för att göra sjöns fiskbestånd mångsidigare och 

öka intresset för fiske. Fiskerimyndigheten ska kontaktas om utplanteringarna och utplanteringarna 

ska alltid anmälas till utplanteringsregistret. 

 

En sammanfattning av de arter och bestånd som kan användas i utplanteringar i sjöar och rinnande 

vattendrag på fiskeriområdet ges i tabell 3. Vid planeringen av fiskutplanteringar tas också hänsyn till 

utplanteringar i angränsande fiskeriområden. Fiskerimyndigheten ska kontaktas om alla 

utplanteringar av fisk och kräftor i området och utplanteringarna ska alltid anmälas till 

utplanteringsregistret. 

4. Regional planering av användningen av vattenområden och 

utveckling av samarbetet på området 

4.1. Områden av fiskeriekonomisk betydelse 

Hela Lappfjärds å-Storås älvområde kan anses vara ett mycket viktigt fiskeriekonomiskt område 

enbart med hänsyn till det ursprungliga havsöringsbeståndet. I Lappfjärds å-Storå finns Bottenhavets 

enda ursprungliga bestånd av havsöring som förökar sig naturligt och ett av landets 11 kvarvarande 

ursprungliga havsöringsbestånd. Beståndet är exceptionellt värdefullt för fiskerinäringen också 

därför att det är det det odlingsbestånd som används mest för utplantering vid kusten i södra 

Finland. Lokal öring eller havsvandrande öring finns i praktiken i hela älvområdet med undantag av 

Lillån och några mindre biflöden. Även dessa fåror kan dock anses vara potentiella 

förekomstområden för öring i framtiden, om livsmiljöernas kvalitet förbättras. På basis av de senaste 

resultaten som baserar sig på telemetriövervakning finns havsöringens viktigaste 

fortplantningsområden i huvudfåran Tuimalankoski i forsområdena i Pajuluomanhaara samt i 

biflödena Heikkilänjoki å, Bötom å och Metsäjoki å. I älvområdet förekommer det också mycket harr, 

och harrfisket har stor betydelse för fritidsfisket i området. Nejonögonfisket har också stor lokal 

betydelse för områdets få kommersiella fiskare samt för fiskare med husbehov. Åmynningen och de 

lägsta strömställena ända till Sandgrundfors är vandringssikens lekområde. Åmynningen är också ett 

viktigt fortplantningsområde för flera vårlekande arter. 

 

Enligt fiskeförfrågningarna är ån ett regionalt viktigt objekt för fritidsfisket och det lockar även 

många utländska fiskare. Fritidsfisket är främst koncentrerat till åns huvudfåra, men även i Bötom 
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och Heikkilänjoki å finns det ett fisketryck. För lokala husbehovsfiskare är mynningen ett viktigt 

område med tanke på nejonögonfisket och vid den lägsta forsen i Sandgrundsfors fångas nejonöga i 

viss mån också med mjärde. 

 

Av sjöarna i området är fritidsfiske vanligt i synnerhet i Kangasjärvi och sjön har även i övrigt ett högt 

rekreationsvärde. Sjön och dess fiskbestånd har länge utvecklats uttryckligen med tanke på 

fritidsfisket och tillståndsinkomsterna går nästan helt tillbaka till skötseln av fiskbeståndet i sjön. 

Peurajärvi är särskilt viktigt som objekt för lokala fritidsfiskare, och Bötom fiskelag har strävat efter 

att göra fiskbeståndet i sjön mångsidigare under de senaste åren, bland annat genom 

sikplanteringar. De övriga sjöarna i området har betydelse främst för lokalbefolkningens husbehovs- 

och rekreationsfiske och dessa förutsättningar bör tryggas även i fortsättningen. 

 

Kommersiellt fiske i Lappfjärds å-Storå är mycket litet. Enligt fiskeförfrågningarna har kommersiellt 

fiske bedrivits endast i åns nedre lopp. I åmynningen finns de begränsningsområden som lagen om 

fiske förutsätter för fiske med nät, storryssja och trål samt en fiskväg. Skyddet av åns 

havsöringsbestånd anses särskilt viktigt i den färska vattendragsspecifika återhämtnings- och 

förvaltningsplanen för havsöring i Östersjön. Därför är förutsättningarna för kommersiellt fiske i 

åmynningen och åmynningsområdet mycket begränsade. 

4.2. Områden och fångstredskap som lämpar sig väl för kommersiellt 

fiske 

Lappfjärds å-Storå kan knappast anses ha några områden som lämpar sig för kommersiellt fiske. 

Endast i åns nedre lopp och i de lägsta forsområdena kan man anvisa områden som lämpar sig för 

fiske av nejonöga med ryssja och mjärde. Det är i synnerhet svårt att bedriva nätfiske i åmynningen 

så att det inte skadar åns havsöringsbestånd. De gängse priser för tillstånd att bedriva kommersiellt 

fiske har inte fastställts. Det är i princip en fråga mellan en kommersiell fiskare och vattenägare, och 

avtal i området har hittills träffats mellan vattenägare och kommersiell fiskare. Priset för tillstånd att 

bedriva kommersiellt fiske bestäms om användningen av fiskelagens 13 § ibland måste övervägas. I 

detta fall tar fiskeriområdet reda på prisnivån från de vattenägare som tidigare har hyrt ut sitt vatten 

till kommersiell fiskare. Innan priset fastställs frågar fiskeriområdet också synpunkter på rätt prisnivå 

från den kommersiellt fiskets intresseorganisation, Finlands Yrkesfiskarförbund. 

4.3. Områden som lämpar sig väl för fisketurism 

I princip är hela Lappfjärds å-Storås huvudfåra samt de viktigaste biflödena och Kangasjärvi lämpliga 

områden för fisketurism. I områdena finns fiskbestånd som intresserar spöfiskare, såsom öring, harr 

och sik. Längs åstranden och i Kangasjärvi finns det en del rastplatser och i närområdena erbjuds 

olika turismtjänster och inkvartering. Närheten till Lauhanvuori nationalpark och den 

naturturismrelaterade infrastruktur som skapats i samband med den kan också utnyttjas av 

fisketurismen. Eventuella fiskeguider i området kan ingå avtal med vattenområdets ägare om 

bedrivande av guidning på de vattenområden som de förvaltar. Det kan dock bli svårt att bilda större 

avtalsområden i älvområdet om delägarlagen inte är villiga att utveckla sitt samarbete i området. 
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4.4. Gemensamma tillståndsområden för fritidsfiske och utveckling av 

systemet 

I området finns inga områden med gemensamma fisketillstånd, utan alla delägarlag säljer egna 

fisketillstånd till de vattenområden som de förvaltar. Älvområdets fisketillstånd kan nuförtiden köpas 

till följande områdena: Iivarinkylä-Polvenkoski, Storå, Villamo-Heikkilä, Bötom, Vanhakylä, Lappfjärd, 

Kärjenkoski och Härkmeri. Det finns dock förutsättningar för att skapa större gemensamma 

tillståndsområden. I praktiken rör sig redan nu spöfiskare i hela älvområdet och en harmonisering av 

de större tillståndsområdena och reglerna för fisket skulle minska missförstånd och regelbrott som 

beror på skillnader mellan områdena samt möjliggöra en bättre fiskeupplevelse än tidigare. De 

gemensamma tillståndsområdena skulle göra fiskemöjligheterna i området mångsidigare och 

eventuellt medföra extra inkomster för vattenägarna och områdets olika tjänsteleverantörer. En 

större storlek på tillståndsområdet än tidigare och bättre möjligheter att fånga fångsten skulle öka 

målets dragningskraft betydligt, varvid också en måttlig höjning av tillståndspriserna skulle kunna 

vara möjlig. Det har inte gjorts några utredningar om efterfrågan på gemensamma fisketillstånd i 

området, men de som svarat på fiskeriförfrågningarna har också ofta lyft fram problem i anslutning 

till ordnandet av fisket. 60 procent av dem som svarade på fiskeriförfrågan 1998 ansåg att man 

borde inrätta ett gemensamt tillståndsområde för ån. Fiskeriområdet fortsätter att föra fram 

ärendet i området och uppmuntrar delägarlagen att främja sammanslagning i framtiden. 

Fiskeriområdet kan skapa förutsättningar för uppkomsten av gemensamma tillståndsområden 

genom att erbjuda sig att bl.a. sköta försäljningen av gemensamma tillstånd om områdena kan 

inrättas. Bildandet av gemensamma tillståndsområden främjas under den kommande 

planeringsperioden genom att utveckla samarbetet mellan vattenområdenas ägare och delägarlagen 

i området. 

4.5. Utveckling av samarbete 

Ett ökat samarbete möjliggör effektivare nyttjande och vård av fiskevattnen samt ger tilläggsresurser 

för genomförandet och effektiveringen av skötselåtgärderna och till exempel fiskeövervakningen. Ett 

ökat samarbete som omfattar hela avrinningsområdet skulle öka ägarnas intresse och aktivitet i 

vården av fiskevattnen. I framtiden kan den åldrande aktiva personalen som ansvarar för fiskefrågor 

i regionen och det låga antalet nya aktörer som ansluter sig skapa utmaningar för verksamheten. 

Genom att utveckla samarbetet skapar man bättre förutsättningar för att bilda eventuella områden 

med gemensamma fisketillstånd för fritidsfiske. Större ägar- eller samarbetsenheter skulle också 

ställa större områden till ägarnas och delägarnas förfogande än tidigare. Fiskeriområdet utreder 

vattenägarnas och delägarlagens vilja att slå samman områdena intill till större helheter. Detta skulle 

minska förvaltningen och öka de sammanslagna områdenas betydelse i fiskeriområdet. 

 

Tillståndssystemen för delägarlag som säljer fisketillstånd för älvområdet förenhetligas och 

utvecklas. Försäljningsställena för tillstånden lyfts tydligt fram och möjligheten att köpa tillstånd via 

fiskeriområdets webbplats möjliggör en centraliserad tillståndsförsäljning och datainsamling av de 

fiskare som löst tillståndet. Detta medför besparingar i kostnaderna för tillståndsförsäljningen. 
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Enligt 84 § i lagen om fiske ska delägarlagen och vattenområdets ägare informera fiskeriområdet om 

sina kontaktuppgifter. Fiskeriområdet kan spara uppgifterna för eget bruk även i Kalpa 

(fiskeriområdenas elektroniska tjänster). Under den kommande planeringsperioden uppdaterar 

fiskeriområdet uppgifterna om delägarlagen i sitt eget register. Till delägarlag som är organiserade 

skickas begäran om bekräftelse och uppdatering av uppgifterna. Kartan över delägarlagen och de 

kontaktuppgifter som delägarlagen känner till läggs ut på fiskeriområdets webbplats. 

5. Plan för hur övervakningen av fisket och fiskbestånden ska 

ordnas 

Det behövs tillräcklig uppföljning för att bedöma hur delmålen för fisket och fiskbestånden har 

uppnåtts. De uppgifter som samlas in kan också utnyttjas i annan planering av fiskeekonomin i 

området. Det har funnits mycket begränsad tillgång till uppdaterade uppföljningsuppgifter om 

Lappfjärds å-Storå eller brister i uppgifterna. Under de senaste åren har man dock ökat forskningen i 

området genom att för havsöringens del följa upp yngeltätheten i ån samt smoltproduktionen och 

vandringsbeteendet hos vandringsfiskarna. Uppgifterna har hjälpt till att precisera uppskattningarna 

av yngelproduktionen i ån och placeringen av de viktigaste fortplantningsområdena för 

havsvandrande öring. 

 

Uppföljning av fisket 

Fritidsfiskets struktur, fångster och fiskemängder i området har tidigare följts upp med hjälp av 

fiskeriförfrågningar. Genomförandet av förfrågningarna och målgruppen har dock varierat mellan 

förfrågningarna, så jämförelsen mellan åren har delvis varit svår att genomföra. Inte heller har någon 

bredare fiskeriförfrågan som omfattar hela älvområdet genomförts sedan 1998. En fiskeriförfrågan 

riktad till fiskare som har köpt fisketillstånd i området med fem års mellanrum skulle ge information 

om fiske och fångst i älvområdet. Då är det också lättare att jämföra tidigare undersökningar, 

eftersom man där vid val av målgrupp i huvudsak har använt ett urval som baserar sig på 

tillståndsförsäljning. Det är också möjligt att få vägledande information om utvecklingen av 

fiskemängden genom det årliga antalet tillstånd som delägarlagen säljer och senare om 

tillståndsförsäljningen för eventuella områden med gemensamma tillstånd. Med tanke på ett lyckat 

genomförande av fiskeriförfrågan är det särskilt viktigt att i fortsättningen samla in adressuppgifter 

för alla fiskare som löst in tillståndet i samband med tillståndsförsäljningen. I anslutning till 

fiskeriområdets webbplats skulle det också vara möjligt att utveckla ett system för fångstrespons, till 

vilket fiskarna skulle åläggas att anmäla sina fångster. Om man känner till det totala antalet personer 

som löst fisketillstånd i älvområdet, är det med hjälp av uppgifterna om fångstresponsen möjligt att 

uppskatta älvområdets totala årliga fångst. Det skulle vara möjligt att få information om 

utvecklingen av havsörings- och harrbestånden i älvområdet samt fångsterna av dessa arter också 

med hjälp av bokföringsfiskare som aktivt fiskar i området under hela fiskesäsongen. 

Bokföringsfiskarna bokför sitt fiske och sina fångster och rapporterar årligen uppgifterna till 

fiskeriområdet. I fråga om spöfiske skulle det också kunna vara möjligt att i samband med 

övervakningen genomföra någon form av insamling av fångstuppgifter. 

 

För Kangasjärvi och Peurajärvi skulle det enklaste sättet att samla in information om fritidsfiskarnas 

fångster i sjöarna vara att förplikta fiskarna att fylla i fångstresponsen efter sitt fiske. Till exempel 
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priser som lottas ut bland dem som lämnat in sin fångstrespons skulle sporra till att lämna 

fångstrespons. Med hjälp av fångstresponsen kan man i fortsättningen noggrannare planera bl.a. 

utplanteringar av fisk i sjöar och deras resultat. 

 

Uppföljning av fiskbestånden 

Jord- och skogsbruksministeriet har som mål att på lång sikt göra Lappfjärds å-Storå till en så kallad 

indexälv (Koivurinta m.fl. 2019) som ger information om tillståndet för havsöringsbeståndet i 

Bottenhavsområdet. Detta förutsätter att information regelbundet samlas in om bland annat antalet 

älvyngel i lek- och yngelproduktionsområdena, antalet smolt och antalet leköringar som vandrar upp 

i ån. Uppföljning av fiskbestånden som redan länge genomförts i området fortsätter som tidigare. 

Fiskbeståndet i strömmande vatten samt yngeltätheten hos öring och harr följs upp med hjälp av det 

årliga elprovfisket. Naturresursinstitutets permanenta observationsområden i huvudfåran och 

Heikkilänjoki å används för provfiske. Antalet permanenta observationsområden ska kontrolleras 

och nya permanenta observationsområden bör inrättas i bl.a. de lekområden för havsöring i 

Heikkilänjoki å, Bötom å och Metsäjoki å som konstaterats utifrån de senaste undersökningarna. 

Resultaten av restaureringar av fortplantningsområden i älvområdet följs också upp med hjälp av 

elprovfiske. Nivån på havsöringens smoltproduktion utreds med hjälp av smoltskruvfiske nedanför 

Sandgrundfors, t.ex. vartannat eller vart tredje år. Smoltfångst är en metod som används allmänt i 

vandringsfiskar och som ger direkt information om nivån på smoltproduktionen och 

havsöringsbeståndets tillstånd. Antalet havsöringar som vandrar upp i ån bedöms med hjälp av VAKI-

fiskräknaren vid fiskvägen i Perusfors damm. I Perusfors fiskväg är det också möjligt att utnyttja PIT-

märkesuppföljning av vandringsfiskar, med hjälp av vilken man kan samla information om hur stor 

del av öringarna som använder fiskvägen och hur stor del som hoppar direkt över dammen. 

Tillsammans med uppgifterna om VAKI-räknaren skulle man med hjälp av PIT-märkningsuppgifterna 

noggrannare än tidigare kunna bedöma storleken på åns vandringsöringsbestånd. Möjliga problem 

relaterade till nedvandring av havsöringsmolter i Perusfors damm och kraftverk bör också uppföljas. 

Havsöringarnas vandringsbeteende, utbredning i älvområdet och de viktigaste lekområdenas läge 

kan följas upp bl.a. med hjälp av radiotelemetri. Radiotelemetriuppföljningar i Lappfjärds å-Storå har 

genomförts tidigare, senast 2019–2020. Inventeringen av lekbon genom vadning har visat sig 

fungera som en fungerande metod för att följa upp öringens honbestånd och utreda lekmiljön. En 

regelbundet genomförd beräkning av lekbon i vissa forsar skulle ge mer noggrannhet vid 

bedömningen av storleken på beståndet av lekande havsöring i Lappfjärds å-Storå. 

 

Fiskeförhållandena för nejonöga och fiskets effektivitet följs med hjälp av fiske- och fångstbokföring i 

samarbete med de regionala fiskarna som fiskar nejonöga med ryssja. Fångsterna bokförs årligen 

och uppgifterna skickas till fiskeriområdet. De fiskare som deltar i bokföringen får en fiske- och 

fångstdagbok där de registrerar fångsten och antalet fiskeredskap för varje vittjning. Nejonögats 

yngelproduktion och fortplantningsområden i älvområdet utreds med hjälp av en kartläggning av 

förekomsten av nejonögonlarver.  

 

Vandringssikbeståndets tillstånd, sikens lekvandring och fortplantning kan följas upp med hjälp av 

ryssjefångst i åmynningen och med håvfångst av sikyngel. Fångsten bör genomföras på samma sätt 

som vid den obligatoriska kontrollen av iståndsättningsprojektet för farlederna i Lappfjärds ås nedre 

lopp för att resultaten ska vara jämförbara. Närmare detaljer om uppföljningen framgår av 

projektets slutrapport. 
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Vid uppföljningen av fiskbeståndets tillstånd i Kangasjärvi fungerar nätfiske med jämna mellanrum 

bäst. Nätfiske kan användas för att bedöma fiskbeståndets storlek, fiskbeståndets struktur, arternas 

förekomstgrad och förändringar i populationsstrukturen. Dessutom är det lätt att få prover av 

fångsten från nätfiske t.ex. för att undersöka åldersstrukturen, fiskarnas tillväxt eller fiskarnas föda. 

 

Fiskeriområdet anser att Lappfjärds å-Storås fiskeriekonomiska betydelse på riksnivå bör erkännas 

och forskningen koncentreras till området i större utsträckning än tidigare. Olika myndigheter, 

såsom NTM-centralen i Södra Österbotten och Naturresursinstitutet, kan fungera som ansvariga 

instanser och samarbetspartner i ovan nämnda utredningar. De fastställer närmare detaljer om 

uppföljningen och tidpunkterna för genomförandet. 

6. Plan för ordnande av fiskeövervakning 

Syftet med tillsynen, de bestämmelser och föreskrifter som ska övervakas 

Syftet med fiskeövervakningen är att säkerställa att fisket är lagligt och tillåtet. Alla fiskare ska följa 

de regler och bestämmelser som gäller för fisket i området. Fiskeövervakningen omfattar 

bestämmelserna i lagen och förordningen om fiske, de regionala fiskebestämmelser som NTM-

centralen fastställt samt lokala, regionala och riksomfattande fisketillstånd och eventuella lokala 

bestämmelser. Fiskeövervakningen ska omfatta alla fiskargrupper på ett heltäckande och jämlikt 

sätt. Vid övervakningen ska man också fästa uppmärksamhet vid att fångsten hanteras på behörigt 

sätt. 

 

Tyngdpunkterna i tillsynen under den kommande planeringsperioden 

I synnerhet ska iakttagandet av reglerna och bestämmelserna om skydd av åns ursprungliga 

havsöringsbestånd och havsöringsfiske övervakas noggrant. Begränsningar och regler som införts för 

att stärka havsöringsbeståndet och deras syfte ska tydligt framhållas för fiskarna i älvområdet. 

Särskilda tyngdpunktsområden för övervakningen är åmynningen, dammar och fiskvägar, 

havsöringens viktigaste förekomst- och fortplantningsområden i huvudfåran samt i grenarna i Bötom 

å, Metsäjoki å och Heikkilänjoki å och urlekta öringarnas vilosel. Närmare detaljer om hur tillsynen 

ska tillämpas och om tyngdpunkterna planeras årligen och presenteras i handlingsplanerna. 

 

För hotade och tillbakagångna fiskarter har i lagen fastställts ersättningsvärden som man förlorar till 

staten i samband med fiskebrott och -förseelser mot dessa arter. Det är också tillåtet att fiska 

hotade och utarmade fiskarter inom ramen för fredningstiderna, fångstmåtten och andra 

fiskebegränsningar. Om fångsten av misstag strider mot fångstmåtten och/eller är fredad ska den 

omedelbart släppas tillbaka i vattnet även om den är död. Den nya förverkandepåföljden i lagen om 

fiske och de skyddsvärden som fastställts genom förordningen blir aktuella endast i de fall där 

fiskaren i strid med lagen har tagit en hotad fisk som nämns i förordningen som fångst. Utanför 

fredningstiderna är det tillåtet att fånga hotade fiskar som uppfyller fångstmåttet inom de gränser 

som lagen tillåter. Ersättningsvärdena delges dem som fiskar i området och vid övervakningen fäster 

man särskild uppmärksamhet vid fisket av arterna i fråga och hanteringen av de frigjorda fiskarna. I 

Lappfjärds å-Storå är ersättningsvärdena för de arter som nämns i 119 § 1 mom. i lagen om fiske 

(379/2015) följande: 
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- öring med fettfena i havet och i en å som mynnar ut i havet 3 260 euro 

- öring med bortklippt fettfena i havet och i en å som mynnar ut i havet 390 euro 

- harr 300 euro 

- sik i en å eller bäck som mynnar ut i havet 460 euro 

- nejonöga 100 euro 

- flodkräfta 50 euro 

- ål 3 510 euro 

 

Värdet på en fiskindivid som är mindre än 25 centimeter är tio procent av det värde som anges i den 

nämnda paragrafen för motsvarande individ som anges i 1 §. 

 

Värdet av alla individer av nejonöga och flodkräfta är dock föreskrivet i 1 §. 

 

Tillsynsresurser 

Fiskeriområdet Kristinestad-Storå har gett övervakningsfullmakt till 8 personer, av vilka en fungerar 

som koordinerande ansvarig övervakare. Övervakarna fungerar enligt talkoprincipen och 

delägarlagen och fiskeriområdet har betalat kilometerersättningar till övervakarna. Det är 

nödvändigt att öka antalet övervakare i området jämfört med nuläget och om man vill kan man 

ändra övervakningen i en mer professionell riktning genom att koncentrera övervakningsuppgifterna 

till färre övervakare som får hjälp av en grupp personer som övervakar talkoarbetet. För att öka 

tillsynsresurserna söks nödvändiga medel hos den regionala fiskerimyndigheten. Med 

fiskeriområdets övervakare ingås skriftliga övervakningsavtal där man kommer överens om 

tillvägagångssättet, rapporteringen, utrustningen som används, försäkringsskyddet och 

ansvarsfördelningen för övervakningen.  

 

Uppföljning av övervakning och resultat 

Genomförandet av fiskeövervakningen följs upp genom fiskeövervakarnas rapportering. Den 

rapportering som fiskeriområdet och fiskeövervakaren sinsemellan har kommit överens om ersätter 

dock inte anmälningar om evenemang till NTM-centralen som hör till fiskeövervakarens lagstadgade 

skyldigheter. Fiskeövervakarnas rapportering ska ge åtminstone följande nyckeltal: 

Övervakningstimmar, antalet fiskare/fångstredskap som inspekterats under övervakningen, antalet 

fiskare som fiskat utan tillstånd, antalet misstänkta förseelser, antalet anmärkningar och antalet 

begäran om utredning. För personer som fiskat utan tillstånd specificeras vilket tillstånd som saknas 

eller om det är fråga om brott mot tillståndsvillkoren. Fiskeförseelser specificeras i följande grupper: 

fridlysnings- eller fångstmätarförseelse, brott mot bestämmelserna om redskap och fångstredskap, 

förseelse som gäller märkning av fångstredskap eller annan förseelse. Fiskeriområdet sammanställer 

årliga sammandrag av övervakarnas rapporter. Med hjälp av sammandragen följer man upp hur 

tillsynens volym förverkligas samt hur antalet olika förseelser utvecklas i förhållande till antalet 

övervakningshändelser. Det långsiktiga målet med övervakningen och informationen i anslutning till 

den är att minska det relativa antalet förseelser. Om förseelserna blir vanligare överväger man att 

öka övervakningsresurserna eller att tydligt fokusera övervakningen på problemområden. 

 

Åtgärder för att utveckla övervakningen 

För att effektivera och rationalisera övervakningen strävar man efter att öka antalet övervakare och 

övervakningsavtalsområdets täckning. Detta skulle delvis gynnas av större områden med 
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gemensamma tillstånd än tidigare. Samarbetet mellan avtalsområdenas ägare och övervakare ökas i 

fråga om behandlingen av förseelser som observerats i samband med övervakning. Ägarna ska på 

förhand fatta beslut om hur fiskeövervakaren ska agera om det förekommer olovligt fiske i området 

(annat än försummelse av fiskevårdsavgiften). Olovligt fiske är ett målsägandebrott och 

målsäganden äger vattenområdet, det vill säga ofta ett delägarlag. Fiskeövervakaren ska veta om 

ägaren regelbundet vill begära att åtal väcks för förseelser eller om delägarlaget vill anmäla först 

upprepade förseelser till polisen. Av denna sakhelhet bör ägaren (i allmänhet delägarlagets stämma) 

fatta ett tydligt beslut om mötet som en anvisning som skickas till fiskeriområdet, som ger 

anvisningar till övervakarna. Delvis i anslutning till det som nämnts ovan bör övervakarna utarbeta 

tydliga anvisningar för mer allmänt bruk om hur man ska gå till väga i alla tillsynssituationer när 

förseelser upptäcks eller misstänks. Anvisningarna gör övervakarnas verksamhet smidigare och 

enhetliga förfaranden fås för övervakningen. I de anvisningar som fiskeriområdets styrelse har 

utarbetat ska man till exempel ge anvisningar om för vilka förseelser det räcker med att endast ge en 

anmärkning. Utöver fiskeområdets egna riktlinjer måste fiskeövervakaren naturligtvis också följa 

fiskelagen och agera i enlighet med paragraferna i fiskelagen. 

 

Samarbete med andra aktörer och regioner 

Utöver fiskeriområdets övervakare utförs fiskeövervakningen vid sidan av det övriga arbetet också 

av myndigheter såsom sjöbevakningen och polisen, som i första hand granskar fiskevårdsavgifterna 

av fritidsfiskare och vid behov ger handräckning till exempel för avlägsnande av olovliga 

fångstredskap. I början av planeringsperioden utreds möjligheterna att årligen regelbundet ordna 

gemensamma övervakningsdagar i området. I dagarna deltar åtminstone fiskeövervakare, polisen 

och sjöbevakningssektionen. Dessutom utreder fiskeriområdet möjligheten att samarbeta och dela 

övervakningsansvaret med de intilliggande fiskeriområdena, varvid tillsynsresurserna skulle öka 

ytterligare. 

7. Beaktande av vandringsfiskar, hotade fiskbestånd och 

biologisk mångfald i åtgärderna 

I Lappfjärds å-Storå vidtas det under planeringsperioden åtgärder för att förbättra 

vandringsfiskbeståndens livskraft genom att bygga fiskvägar för de återstående vandringshindren 

samt genom att regelbundet följa de nuvarande fiskvägarnas funktion och förbättra deras funktion 

om problem uppstår. Utöver havsöringen förbättrar åtgärderna också andra vandringsfiskars, liksom 

sik och nejonöga samt olika vattenorganismers vandringsmöjligheter i älvområdet. Iståndsättningen 

av forsområdena fortsätter särskilt i de områden som är viktigast med tanke på havsöringens 

fortplantning. De fiskeförbud som gäller i området för att trygga vandringsfiskarnas fortplantning 

fortsätter. I havsområdet skyddas öringsbestånden i området med hjälp av de lagstadgade 

fiskeförbudsområdena och fiskvägarna i åmynningen, vars utvidgning utreds. Dessutom 

rekommenderas det att nätfisket med kraftiga nät på grunda kustområden begränsas kraftigt på 

hösten och våren. I synnerhet för att återuppliva åns naturliga havsöringsbestånd i älvområdet 

fastställs enhetliga regler och begränsningar för fisket. Käll- och sidobäckarnas öringpopulationer har 

försvagats och klarar inte av ett ökat fisketryck jämfört med den nuvarande nivån. För att skydda och 

återuppliva de naturliga öringpopulationerna i vattendragets olika delar bör man så snart som 

möjligt utarbeta en detaljerad vårdplan för hela vattendraget. Vandringsfiskbeståndens tillstånd följs 
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upp regelbundet och mångsidigt. Man ingriper aktivt i observerade problem och vidtar nödvändiga 

korrigeringsåtgärder utan dröjsmål. Utplanteringsplanen styr i mån av möjlighet användningen av 

åns egna fiskbestånd som har anpassat sig till förhållandena i området. På lång sikt strävar man efter 

att minska utplanteringsmängderna när åns naturliga produktion återhämtar sig. Åtgärderna stöder 

särskilt målen i den nationella lax- och havsöringsstrategin samt i den vattendragsspecifika 

återhämtnings- och förvaltningsplanen för havsöring. 

8. Beaktande av signalkräfta och andra främmande arter i 

åtgärderna 

I Lappfjärds å-Storås område förekommer både åns ursprungliga flodkräfta och utplanterad 

signalkräfta. Kräftpest har konstaterats första gången i Lappfjärds å-Storå på 1940-talet (Mannonen 

m.fl. 2000). Flodkräftan förekommer veterligen endast i Lillån och flodkräftbeståndet i huvudfåran 

förlorades slutgiltigt på 1970-talet. Mellan 1989 och 2004 planterades sammanlagt cirka 12 000 

flodkräftor och cirka 38 000 signalkräftor (Pursiainen m.fl. 2006) i Lappfjärds å-Storås 

avrinningsområde. Enligt nuvarande uppgifter förekommer utplanterad signalkräfta i viss mån i de 

nedre delarna av huvudfåran, ställvis till och med rikligt. Tydligen täcker signalkräftans 

förekomstområde numera även de nedre delarna av Lillån och risken är att signalkräftan i framtiden 

sprider sig högre upp i älvens flodkräftområden. 

 

Lokalbefolkningens och vattenområdets ägares önskemål har varit att flodkräftor ska planteras i 

Lappfjärds å-Storås huvudfåra. År 2018 inledde NTM-centralen i Södra Österbotten en undersökning 

där man genom att sumpa sjukdomsfria flodkräftor försökte utreda hur väl flodkräftan trivs i 

Lappfjärds å-Storås huvudfåra (Huovinen 2019, Bild 12). Vid kräftsumpning i Lappfjärds å upptäcktes 

kräftpest av typ Ps1, dvs. signalkräfttyp, på den lägsta sumpningsplatsen i Dagsmark. Kräftpest 

upptäcktes inte i kräftorna i Vanhankylä eller Storå. 
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Bild 12. Flodkräftor hölls i sumpar i Lappfjärds-Storå på sommaren 2018.  

 

Invånarna i Lappfjärds å-Storås område och personer som fiskar i området bör informeras effektivt 

om kräftpesten som upptäcktes 2018. Personerna ska informeras om vad kräftpest innebär och hur 

spridningen av kräftpest kan förebyggas. För att minimera skadorna av signalkräfta ska de inte 

avsiktligt flyttas eller planteras ut på nya områden och olovlig spridning av signalkräftor ska 

förhindras med hjälp av information. Det nuvarande utbredningsområdet för signalkräfta i 

Lappfjärds å-Storå bör utredas noggrant med hjälp av provkräftfiske för att de skador som arten 

orsakar ska kunna förebyggas så effektivt som möjligt. Signalkräftan hör till de skadliga främmande 

arterna och på grund av kräftpesten som nu påträffats finns det allt större grunder för en utredning. 

Kräftpest av typ Ps1 försämrar ökningen av signalkräfta som bär på sjukdomen. I Lappfjärds å-Storå 

borde man med hjälp av provkräftfiske också utreda signalkräftbeståndets storleksfördelning och 

hur väl kräftpopulationen som bär på kräftpest ökar. Man strävar efter att förhindra att signalkräfta 

sprider sig i älvområdet och i synnerhet i Lillåns flodkräftområde bl.a. genom effektivt fiske och 

information. Flodkräftor kan om man så vill planteras ut i kräftpestfria områden där det redan 

tidigare har förekommit flodkräftor. Åtgärderna följer den nationella strategin. I bilaga 4 presenteras 

skyddsplanen för flodkräftan i Lappfjärds å-Storå. 

 

Regnbågslax på flykt förekommer tidvis i älvområdet på grund av fiskodlingsverksamheten vid 

kusten, men de har inte orsakat olägenheter för åns övriga fiskbestånd. Det rekommenderas att 

fångad regnbågslax behålls som fångst. 
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9. Förslag till fördelning av den andel som ska användas för 

ägarersättningar för medel som samlas in i form av 

fiskevårdsavgifter 

Fiskeriområdet delar ut ägarersättningarna med hjälp av Kalpa (fiskeriområdenas elektroniska 

tjänster). Tjänsten omfattar en karta över området och uppgifter om vattenfastigheterna och deras 

ägare. För fiskeriområdet är systemet avgiftsfritt och verksamhetsledaren har användarrättigheter. 

Vattenägarna får en ersättning som baserar sig på användningen av avgiftsbelagda allmänna 

fiskerättigheter i fiskevattnen samt på fiskeguideverksamhet. Som allmän fiskerätt betraktas 

handredskapsfiske, dvs. kastfiske eller dragfiske med ett spö och en lina. Fiskeriområdet beslutar om 

principen för fördelningen av medlen vid vårstämman. Fördelningsgrunden gäller den ersättning 

som samlats in föregående år och som NTM-centralen fattar beslut om under innevarande år. 

Fördelningen sker i enlighet med ägarförhållandena den sista december föregående år och 

fiskebegränsningarna för föregående år. 

 

Fiskeriområdet rekommenderar att de som får ägarersättningar avstår från ersättningarna och 

lämnar dem jämnt fördelade över hela fiskeriområdet för allmännyttig forsknings- och 

uppföljningsverksamhet, fiskevattenvård, fiskeövervakning och utplantering av fiskyngel. 

10. Regional intressebevakning 

Fiskeriområdet lyfter fram sina egna synpunkter och försöker till exempel med hjälp av utlåtanden 

påverka de projekt som planeras för området och som påverkar miljöns tillstånd och i synnerhet 

planeringen av åtgärderna i åtgärdsprogrammet för vattenvården som uppdateras med sex års 

mellanrum i avrinningsområdena i Storå-Tjöck å. Fiskeriområdet deltar också aktivt i det arbete som 

utförs av den regionala samarbetsgruppen för vattenvård, delegationen för Storå-Tjöck å samt den 

regionala skarvarbetsgruppen för Österbotten och Mellersta Österbotten. 

11. Kommunikationsplan 

Kommunikationsmål 

Med hjälp av intern kommunikation hålls bl.a. fiskeriområdets styrelse och fiskeövervakarna 

uppdaterade i ärenden som gäller fiskeriområdet. Vattenområdets ägare ska informera 

fiskeriområdet om sina kontaktuppgifter, tillståndsförsäljning, fiskebestämmelser, iståndsättningar, 

egna fiskeövervakare och andra beslut. Fiskeriområdet å sin sida ser till att de lokala aktörerna utan 

dröjsmål informeras om ärenden som gäller områdets mer omfattande fiskeriekonomiska 

beslutsfattande. Den externa kommunikationen medför en ökad synlighet för fiskeriområdet och 

visar att verksamheten vilar på en stabil grund. Efter att användnings- och förvaltningsplanen har 

godkänts publiceras planen på fiskeriområdets webbplats och skickas per e-post för kännedom till de 

ägare, kommersiella fiskare och fisketurismguider och representanter för fritidsfiskare vars 

kontaktuppgifter är kända för området. Ett meddelande om nyttjande och vårdplanen sammanställs 

också i lokaltidningarna i området. 
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Ansvariga för kommunikationen 

Det huvudsakliga ansvaret för kommunikationen ligger hos fiskeriområdets styrelse och 

verksamhetsledare. För fiskeriområdet utses en kommunikationsansvarig som är väl informerad om 

fiskeriområdets verksamhet och som ansvarar för planeringen och genomförandet av 

kommunikationen. Om det inte finns någon separat kommunikationsansvarig fungerar 

verksamhetsledaren som kommunikationsansvarig tillsammans med styrelsens ordförande. Även 

medlemmarna i fiskeriområdets styrelse deltar i kommunikationen, även om huvudansvaret ligger 

hos en person. 

 

Kommunikationsstrategi 

Den kommunikationsansvariga utarbetar tillsammans med styrelsen en kommunikationsstrategi för 

att styra kommunikationen inom området. Strategin genomförs via den årliga 

kommunikationsplanen och i den antecknas årets kommunikationstidtabell och uppföljning av 

kommunikationen samt avtalas om ansvariga instanser och kommunikationskanaler. 

 

Intern kommunikation 

Den interna kommunikationen används bland annat för administrativa ärenden. Viktiga målgrupper 

för den interna kommunikationen är styrelsen, fiskeövervakarna och andra tjänstemän. Ansvaret för 

den interna kommunikationen ligger hos fiskeriområdets verksamhetsledare, den 

kommunikationsansvariga och övervakningskoordinatorn. Kanaler för intern kommunikation är bl.a. 

direkt personlig kontakt, e-post och möten. 

 

Extern kommunikation 

Den externa kommunikationen gäller till exempel fiskebestämmelser, ärenden som gäller 

fisketillstånd, information om fiskemöjligheter och fiskeriområdets beslut. Målgrupperna för den 

externa kommunikationen är bl.a. delägarlag och andra ägare av vattenområden, närliggande 

fiskeriområden, fiskare, kommuner och städer, organisationer, medier och myndigheter. I samband 

med tillståndsförsäljningen är det bra att säkerställa att varje fiskare känner till fiskebestämmelserna 

för tillståndsområdet. Vid elektronisk tillståndsförsäljning är det lätt att länka dessa uppgifter till 

varje inköpstransaktion. För dem som löser in tillstånd från försäljningsställena lönar det sig att 

tillsammans med tillståndet dela ut en fiskevattenkarta e.d., där fiskebestämmelserna framgår. 

Ansvaret för den externa kommunikationen ligger hos den kommunikationsansvarige. Kanaler för 

extern kommunikation är bl.a. fiskeriområdets webbplats, meddelanden, sociala medier, 

utbildningstillfällen, broschyrer, lokaltidningar och kommunernas informationsbrev. För att 

fiskeriområdet ska hållas uppdaterat i aktuella frågor inom sitt område ska verksamhetsledaren 

säkerställa att fiskeriområdet också finns på kommunernas, regionförvaltningsverkets, NTM-

centralens, vattenvårdsföreningarnas och andra instansers distributionslistor. 

 

Kommunikationsåtgärder och -verktyg 

I kommunikationen berättas bl.a. om fiskeriområdets allmänna verksamhet, gällande lokal reglering, 

fiskebestämmelser, tillstånd och försäljning av dem, fiskeövervakning samt fiskemöjligheter. 

Fiskeriområdets kommunikationskanal är i huvudsak dess egen webbplats. Detta skulle betjäna 

områdets fiskare bäst, eftersom informationen skulle kunna hittas på ett ställe. Arbetet med att 

skapa en webbplats köps vid behov in från en utomstående aktör, om det inte finns experter inom 

branschen bland de egna aktörerna, men webbplatsen uppdateras av fiskeriområdet. Om 
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fiskeriområdet upplever att området har nytta av sociala medier, såsom Facebook och Instagram, tar 

fiskeriområdet i bruk dessa. 

 

Uppföljning av kommunikationen 

Man följer upp årligen hur väl kommunikationen fungerar och ett sammandrag av kommunikationen 

presenteras i fiskeriområdets årsberättelse. Användningen av webbsidor och eventuella kanaler i 

sociala medier och deras popularitet följs upp med lämpliga verktyg. Uppföljningen av 

kommunikationen ger information om hur kommunikationen fungerar, problempunkter, 

utvecklingspunkter samt behovet av följande års kommunikation. 

12. Verkställande av planen för nyttjande och vård 

Fiskeriområdet, innehavarna av fiskerätt och myndigheterna ansvarar tillsammans för 

genomförandet av planen. Delägarlagens och de privata vattenområdenas ägare ska beakta 

nyttjande och vårdplanen när de ordnar fisket och vården av sitt eget vattenområde. Myndigheterna 

ska också beakta riktlinjerna i planen i sitt beslutsfattande. NTM-centralen verkställer sådana 

regionala regleringsåtgärder som kräver beslut av NTM-centralen. I bilaga 5 presenteras de uppgifter 

som ska verkställas under planeringsperioden inklusive tidtabeller och ansvariga instanser. 

 

Till verkställandet hör många praktiska åtgärder som preciseras varje år. Detaljerna, tidtabellerna 

och genomförandeansvaret beskrivs i fiskeriområdets verksamhetsplan. De praktiska åtgärder som 

beskrivs i verksamhetsplanen är till exempel anskaffning av tillstånd som behövs för iståndsättning 

och plantering, sammanställning av fiskeregler, ordnande av restaurering, beställning av 

planteringsavsättningar, sammanställning av resultat av uppföljningen, ingående av avtal om 

samarbete och köpta tjänster och ordnande av finansiering. 

 

De praktiska åtgärderna och deras koppling till målen i planen för nyttjande och vård sammanställs 

årligen i verksamhetsberättelsen. Den kontinuerliga uppföljningen av åtgärderna ger också 

vägledning för bedömning av nyttjande- och vårdplanens effektivitet och behovet av att uppdatera 

planen. 

 

13. Utvärdering av genomslagskraften och uppdatering av 

planen 
 

Nyttjande- och vårdplanens genomslagskraft utvärderas utifrån hur målen för fisket och 

fiskbestånden som ställts upp i planen har uppnåtts. Måluppfyllelsen utvärderas i två delar så att 

resultaten från den första utvärderingsomgången är tillgängliga vid årsmötet 2027 och resultaten 

från den andra utvärderingsomgången vid årsmötet 2031. Verksamhetsledaren gör sammandrag av 

utvärderingarna och presenterar resultaten av utvärderingarna och eventuella åtgärder som följer av 

dem i fiskeriområdets årsmöten samt i årsberättelserna för dessa år. 

 

Statusmålet för de centrala fiskbestånden i älvområdet och sjöarna (delmål 1 i älv- och sjöområdena) 

bedöms utifrån fiskeriförfrågan och andra utredningar som gjorts. Om målen inte uppfylls och det 
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framkommer tydliga tecken på att fiskbestånden har försvagats, övervägs metoder för att rätta till 

situationen enligt situationen och uppdateras i nyttjande- och vårdplanen. Det kan till exempel vara 

fråga om effektivering av regleringsåtgärderna för fisket och iståndsättning av 

fortplantningsområden (öring, harr och nejonöga) eller utredning av utplanteringarnas resultat (sik) 

och efterföljande åtgärder. 

 

Uppnåendet av målet för de naturliga bestånden av havsöring (delmål 2 i älvområdet) bedöms i den 

första bedömningen särskilt utifrån resultaten från uppföljningen av mängden vandringsfisk samt 

yngeltätheterna och smoltproduktionen i älvområdet. Om mängden vandringsfisk i ån samt yngel- 

och smoltproduktionen inte utvecklas i en mer positiv riktning än i nuläget, övervägs allt effektivare 

metoder bl.a. genom att även beakta eventuella fridlysningsförfaranden under fiskesäsongen för 

fisket i älvområdet. Även under den andra utvärderingsomgången granskas havsöringsbeståndens 

utveckling enligt samma mätare. 

 

Framstegen i fråga om målen för utvecklingen av mängden och kvaliteten på uppgifter om 

fiskbeståndens status och fritidsfiskets fångster (delmål 4 och 9 i älvområdet samt delmål 2 och 4 i 

sjöområdena) följs upp under både den första och den andra utvärderingsomgången. Om mängden 

användbar information som kan utnyttjas för planeringen av vården av fiskbestånden och fisket inte 

har ökat, söker man i samband med bedömningarna nya metoder för att skaffa dessa uppgifter i 

samarbete med andra aktörer. De nya metoderna uppdateras i planen för nyttjande och vård. 

 

Uppnåendet av målen för fritidsfisket (delmål 5 i älvområdet och delmål 3 i sjöområdena) mäts som 

en expertbedömning utgående från uppgifter från fiskeriförfrågningar samt omfattningen av 

tillståndsintäkter. Mätningen av utfallet preciseras betydligt om man får information om fritidsfisket 

och fångsten i området genom förfrågningar som omfattar hela området. 

 

Utfallet av målen för nejonögonfisket (delmål 6 i älvområdet) bedöms som en expertbedömning 

utifrån de uppgifter som bokföringsfiskarna har antecknat. Om det under den första 

bedömningsomgången konstateras att nejonögonfångsten eller förutsättningarna för 

nejonögonfiske försämras, intervjuas nejonögonfiskare och problempunkter och hinder för fisket 

utreds. Utifrån uppgifterna söker man effektivare åtgärder för att förbättra situationen och 

uppdaterar åtgärderna även i planen för nyttjande och vård. Motsvarande bedömning görs också 

under den andra utvärderingsomgången. 

 

Genomförandet av målet att öka samarbetet och skapa gemensamma tillståndsområden (delmål 8 i 

älvområdet) följs upp under båda utvärderingsomgångarna på basis av de framsteg som uppnåtts i 

samarbetet mellan vattenområdena, dvs. som utveckling av delägarlagens och de gemensamma 

tillståndsområdenas areal och som avkastning på de sålda tillstånden. Om målet inte nås utreds 

hinder för organiseringen tillsammans med vattenägarna. På basis av utredningarna söker man 

effektivare metoder för att uppmuntra delägarlagen att gå samman och uppdaterar metoderna i 

planen för nyttjande och vård. 

 

Om fiskbeståndens tillstånd eller fisket förändras så kraftigt att målbilden och de centrala delmålen 

inte längre kan uppnås på ett förnuftigt sätt, ska fiskeriområdet ta initiativ till att ändra eller 

uppdatera målen i planen för nyttjande och vård. Även möjligheten att få tillgång till ny information 
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som är väsentlig för verksamheten kan medföra ett behov av att uppdatera planen även vid andra 

tidpunkter än i samband med utvärderingen av hur målen har uppnåtts. Planeringen och 

uppföljningen av de operativa målen för övervakningen av fisket, intressebevakningen och 

kommunikationen sker på årsnivå.
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BILAGA 1. 

 

Fisk- och kräftarter som förekommer i älvområdet med deras förekomst- och lekområden. 

Källinformation om förekomstområdet: * elfiskeregistret, ** annat 

Laji Ursprung Förekomstområde Lekområde 

Abborre Naturlig Huvudfåran upp till Rottakoski, i biflödena Lillån, Bötom å * I förekomstområdet 

Ål 
Naturlig, 

utplanterad 
Åmynningen ** - 

Harr 
Naturlig, 

utplanterad 
Huvudfåran upp till Storå kyrkby, i biflödena Bötom å, 

Pajuluoma och Heikkilänjoki å * 
Förekomstområdets fors- och 

strömområdena 

Gädda Naturlig 
Huvudfåran upp till Rottakoski, i biflödena Lillån, Bötom å, 

Pajuluoma och Heikkilänjoki å * 
I förekomstområdet 

Flundra Naturlig Åmynningen ** - 

Gärs Naturlig Huvudfåran upp till Polvenkoski, i biflödena Lillån * I förekomstområdet 

Regnbågslax Fiskodling Huvudfårans nedre lopp, från havsområdets fiskodling ** I förekomstområdet 

Grönling Naturlig 
Huvudfåran upp till Iivarinkylä, i biflödena Idbäcken, Lillån, 

Bötom å, Metsäjoki å, Pajuluoma och Heikkilänjoki å * 
Förekomstområdets fors- och 

strömområdena 

Stensimpa Naturlig 
Huvudfåran upp till Iivarinkylä, i biflödena Botöm å, 

Metsäjoki å, Pajuluoma och Heikkilänjoki å * 
Förekomstområdets fors- och 

strömområdena 

Tånglake Naturlig Åmynningen ** - 

Storspigg Naturlig Åmynningen, huvudfårans nedre lopp * I förekomstområdet 

Gös Naturlig Åmynningen ** I förekomstområdet 

Nors Naturlig 
Vandrar från havet till huvudfårans nedre lopps 

lekområdena ** 
I förekomstområdet 

Småspigg Naturlig Åmynningen, huvudfårans nedre lopp * I förekomstområdet 

Braxen Naturlig Åmynningen, huvudfårans nedre lopp * I förekomstområdet 

Lake Naturlig 
Huvudfåran upp till Iivarinkylä, i biflödena Lillån, Bötom å 

och Pajuluoma * 
I förekomstområdet 

Nejonöga/Bäcknejonöga Naturlig 
Huvudfåran, i biflödena Lillån, Bötom å, Metsäjoki å, 

Pajuluoma och Heikkilänjoki å* 
I förekomstområdet 

Björkna Naturlig Åmynningen, huvudfårans nedre lopp ** I förekomstområdet 

Ruda Naturlig Åmynningen ** I förekomstområdet 

Löja Naturlig Huvudfåran upp till Pärusfors ** I förekomstområdet 

Stäm Naturlig Åmynningen, huvudfårans nedre lopp ** I förekomstområdet 

Sutare Naturlig Åmynningen ** I förekomstområdet 

Mört Naturlig Huvudfåran upp till Toivolankoski, i biflödena Lillån * I förekomstområdet 

Id Naturlig Åmynningen, huvudfårans nedre lopp till Sandgrundsfors ** I förekomstområdet 

Öring 
Naturlig, 

utplanterad 

Huvudfåran, i biflödena Idbäcken, Lillån, Bötom å, Metsäjoki 
å, Pajuluoma och Heikkilänjoki å, samt många mindre 

bäckar * 

Förekomstområdets fors- och 
strömområdena 

Sandkrypare Naturlig Åmynningen, huvudfårans nedre lopp ** I förekomstområdet 

Vandringssik 
Naturlig, 

utplanterad 
Åmynningen, huvudfårans nedre lopp till Sandgrundsfors ** 

Förekomstområdets fors- och 
strömområdena 

Vimma Naturlig Åmynningen, huvudfårans nedre lopp ** I förekomstområdet 

Flodkräfta Utplanterad Lillån ** I förekomstområdet 

Signalkräfta Utplanterad Huvudfårans nedre lopp ** I förekomstområdet 



 

 

BILAGA 2. 

 

Sammandrag av delmål, metoder och mätare i anslutning till fiskbestånd och fiske i Lappfjärds å-

Storå. 
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Delmål 1 Metoder Mätare 
Bestånden av viktiga arter för fisket såsom 
öring, sik och nejonöga är livskraftiga. 
Förutsättningarna för att fiskbestånden ska 
föröka sig naturligt förstärks och en ökning av 
naturproduktionen eftersträvas. För att 
upprätthålla möjligheterna till fiske i åns 
område stöds vid behov örings- och 
harrbestånden med småskaliga 
utplanteringar. Sikbestånden och fångsterna 
som de ger grundar sig fortsättningsvis 
huvudsakligen på utplanteringar, som 
fortsätter. 

Fiskebegränsningar och regler 
för fiske. Restaureringar av 
livsmiljöer och utplanteringar. 
Belastningen som kommer till 
området påverkas bland 
annat med utlåtanden och 
annan intressebevakning.  

Verkställandet mäts och målen 
preciseras när det kommer mer 
information om fritidsfiskets 
fångster och annan information om 
fiskbestånden. 

Delmål 2     

De naturliga bestånden av havsöring i 
Lappfjärds å-Storå förstärks. I havs-, 
mynnings- och åområdet tryggas 
moderfiskarnas tillräckliga tillgång till 
förökningsområdena. Vandringshinder som 
försvårar vandringen tas bort. 
Smoltproduktionen och den nuvarande nivån 
på mängden vandringsfisk fortsätter att 
utredas och med hjälp av resultaten försöker 
man fastställa den framtida målnivån såväl för 
smoltproduktionen som för mängden 
vandringsfisk. 

Fiskebegränsningar och regler 
för fiske. Nätfiskeförbud i åns 
område. Fiskeförbud och -
begränsningar i åmynningen 
för att trygga öringens 
vandring. Vandringshinder tas 
bort och lösningar tas fram för 
förbiledning. Restaureringar 
av livsmiljöer. Mångsidig 
uppföljning av 
havsöringsbestånden. 

Verkställande mäts som 
expertbedömning på basis av 
yngeltätheten i åområdet och 
resultaten från uppföljning av 
smoltproduktionen och mängden 
vandringsfisk. Under den följande 
planeringsperioden ställs som mål 
att den genomsnittliga 
förekomsttätheten (yngel/100 m2) 
av standarprovfisk av 
sommargamla (0+) öringar ska öka.  

Delmål 3     

Bestånden av flodkräftor i området förstärks 
och nya flodkräftområden anläggs med 
utplanteringar. Området i ån där signalkräftan 
sprids är välkänt och skadorna som arten 
orsakar för flodkräftbeståndet förebyggs med 
effektivt riktat fiske och med hjälp av 
information. Målet är livskraftiga 
flodkräftbestånd och att begränsa 
signalkräftans spridning i området.  

Kräftfiske regleras. 
Utplanteringar. Åtgärder för 
att begränsa beståndet av 
signalkräfta. Information. 

Verkställande mäts på basis av 
fångstmängderna vid 
provkräftfiske. 

Delmål 4     

Under planeringsperioden erhålls ny 
användbar information om områdets 
viktigaste fisk- och kräftbestånd. 
Informationen kan utnyttjas för att styra 
fiskeriet under följande planeringsperiod och 
för att ställa upp mål för fisk- och 
kräftbeståndens tillstånd. 
Informationsbehovet hör samman med hur 
olika styr- och skötselåtgärder fungerar och 
bedömningen av deras tillräcklighet. 

Områdets fisk- och 
kräftbestånd följs upp. 
Uppföljning av information 
som har framställts på annat 
håll. Delmål 8, det vill säga 
insamling av fångstuppgifter 
från kommersiellt fiske och 
fritidsfiske. 

Verkställande bedöms som 
expertbedömning. 
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Delmål 5     
Området kvarstår och utvecklas 
som intressant fritidsfiskeobjekt. 
Fritidsfisket ger också 
tillståndsinkomster för ägarna till 
vattenområdena och för vården av 
fiskevattnen.  

Utveckling av infrastrukturen i 
anslutning till fiske. Utveckling av 
samverkan och gemensamt 
tillståndssystem (Delmål 7). 
Evenemang som riktas till skolelever, 
ungdomar och specialgrupper. 
Fiskbeståndens tillstånd (Delmål 1). 
Information om fiskemöjligheter. 

Mätning av verkställande 
preciseras senare när det finns 
bättre information om 
fritidsfisket och fångsterna i åns 
område. 

Delmål 6     
Det lokalt viktiga nejonögsfisket i 
åområdet och åmynningen kvarstår 
som en del av områdets fiskekultur. 
Fisket dimensioneras på ett hållbart 
sätt så att förutsättningarna 
bevaras starka även i 
fortsättningen.  

Reglering av fisket. Fångstbokföring. 
Uppföljning av beståndet av 
nejonögon. 

Mätning av verkställande 
preciseras senare när det finns 
bättre information om fisket av 
nejonögon och fångsterna i 
åområdet. 

Delmål 7     
För åområdet utvecklas en 
kräftfiskekultur som grundar sig på 
hållbara bestånd av flodkräfta. 
Försäljning av kräftfisketillstånd 
skilt för varje område inleds när 
bestånden av flodkräftor har blivit 
så starka att de håller för fiske.  

Reglering av fisket. Fångstbokföring. 
Uppföljning av kräftbestånden. 
Tillståndsförsäljning och kräftfiske 
ordnas. Information. 

Verkställande mäts på basis av 
sålda kräftfisketillstånd och 
utvecklingen av individtätheten i 
kräftfångsterna i försökssyfte. 
Verkställande bedöms som 
expertbedömning. 

Delmål 8     
Möjligheter för delägarlagen och 
andra ägarenheter att organisera 
sig och vattenområdena att gå 
samman till större helheter än i dag 
utreds och främjas. Detta är i 
praktiken förutsättningen för att 
senare eventuellt skapa 
samtillståndsområden, som ökar 
fiskeriets kvalitet och områdets 
dragningskraft som 
fritidsfiskeobjekt. 

Delägarlagens och de privata 
vattenområdenas kontaktuppgifter 
uppdateras och uppgifterna förs in på 
fiskeområdets nätsidor. Delägarlagens 
och andra ägoenheters intresse för att 
organisera sig och gå samman såsom 
även att inrätta samtillståndsområden 
utreds. 

Verkställande mäts av hur 
samverkan har ökat, 
utvecklingen av antalet 
organiserade delägarlag och 
arealer, utvecklingen av 
samtillståndsområdenas areal 
och intäkter av sålda tillstånd. 
Verkställande bedöms som 
expertbedömning. 

Delmål 9     
Fiskeområdet känner områdets 
fiskarstruktur och fångsterna med 
måttlig noggrannhet. Detta är 
kärnan för den 
informationsbaserade styrningen 
och regleringen av fisket. 

Regelbundna fiskerienkäter. 
Bokföringsfiskare. Uppföljning av hur 
elektroniska system för insamling av 
fångstuppgifter utvecklas och tas i 
bruk. 

Verkställande bedöms som 
expertbedömning på basis av 
utredningar. 
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Förslag för regler- och begränsningar för fiske som omfattar hela älvområdet: 

 

• Alla öringar med fettfena måste, utan dröjsmål, släppas tillbaka i ån och endast öringar utan 

fettfena får tas som fångst 

• Urlekta öringar som övervintrar i ån måste, utan dröjsmål, släppas tillbaka i ån 

• De öringar som ska släppas tillbaka, d.v.s. öringar med fettfena och urlekta öringar som 

övervintrar, ska behandlas med fuktade händer och onödiga lyft av dessa ur vattnet t.ex. för 

fotografering bör undvikas. 

• Minimimått för öring utan fettfena är 50 cm 

• Fredningstid för öring är 1.9.–30.11. 

• Öring utan fettfena har inte fångstbegränsningen  

• Minimimått för harr är 40 cm 

• Fredningstid för Harr är 1.4.–31.5. 

• Harr får tas som fångst högst 2 fiskar/dag/fiskare 

• Sik är fredad 1.9.–30.11. 

• Fiske av nejonöga är tillåtet 16.8.–31.3. 

• Pilkfiske i hela ån är förbjudet. Pilkfiske av lake är dock tillåten från ankomst av is till 28.2. i 

åns nedre lopp nedströms från båthusen 

• Fiske av lake med katsa och ryssja är tillåten från ankomst av is till 28.2. i åns nedre lopp 

nedströms från båthusen 

• I allt fiske godkänns endast drag med krokar utan hullingar – en trippelkrok eller två enkla 

krokar  

• Användning av lyftkrok är förbjuden 

• Det rekommenderas att man använder håv med knutfritt nät 

• Användning av nät och andra fast fångstredskap är förbjuden i hela ån, förutom fiske av 

nejonöga i traditionella fiskeplatser och fiske med katsa i åns nedre lopp nedströms från 

båthusen 

• För att säkerställa fortplantningen för öring och harr, tas förbud i bruk mot att vada på 

områden med strömfallsområden och forsar uppströms från Pärusforsen. Förbudet är i kraft 

under perioden 1.9.–31.5. 

• Man följer principen om rörligt fiske, fiskeplatser får ej reserveras 

• Fiskare som fiskar från båt bör väja för sådana som fiskar från stranden
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1. Bakgrund och mål 

Den nationella kräftstrategin 2019–2022 förutsätter att fiskeriområdet i sin nyttjande- och vårdplan 

inkluderar en separat del om kräftekonomin där man fastställer åtgärder för att hantera 

signalkräftbestånden och för att skydda flodkräftbestånden, inklusive förhindrande av spridningen 

av kräftpest. Bakom kraven ligger den snabba minskningen av bestånden av flodkräfta och 

klassificeringen av arten som starkt hotad (Hyvärinen m.fl. 2019) samt klassificeringen av signalkräfta 

som skadlig främmande art på EU-nivå. Enligt lagen om fiske ska dessutom områden som lämpar sig 

väl för kommersiellt fiske/kräftfiske och fisketurism definieras i nyttjande- och vårdplanen. 

 

I Lappfjärds å-Storås område påträffas finsk flodkräfta och signalkräfta från Nordamerika. 

Signalkräftan tål kräftpest bättre än flodkräftan. Kräftpesten hos signalkräftor är ett problem för 

flodkräftorna, eftersom signalkräftbestånden upprätthåller kräftpest permanent i sina 

förekomstvatten. Det har varit förbjudet att plantera signalkräftor i alla vatten sedan EU:s direktiv 

om främmande arter trädde i kraft 2016. Den nya strategin begränsar inte utnyttjandet av de 

befintliga signalkräftbestånden, utan uppmuntrar till ett effektivt och planmässigt utnyttjande av 

signalkräftbestånden. 

 

 
Bild 1. Riktgivande områden för förekomst av flodkräftor och signalkräftor i Lappfjärds å-Storå baserat på 

aktuell information (LMV). 
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I denna plan har Naturresursinstitutets publikation "Utkast till kräftekonomisk plan för nyttjande och 

vård för fiskeriområdet Norra Päijänne för åren 2019–2024" utnyttjats både innehållsmässigt och 

strukturellt (Erkamo m.fl. 2019). I planen behandlas inte kräftornas ekologi, livsmiljökrav eller 

grunderna för vården av kräftbestånden, så det rekommenderas att de som ansvarar för det 

praktiska genomförandet och planeringen av vården och uppföljningen av kräftbestånden grundligt 

bekantar sig med handboken Nyttjande och vård av fiskresurserna samt den nationella 

kräftstrategin. 

2. Förordningar och strategier som styr nyttjandet och vården av 

kräftbestånden 

2.1. EU-förordningen om främmande arter och hanteringsplanen för signalkräfta 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 om förebyggande och hantering av 

introduktion och spridning av invasiva främmande arter trädde i kraft den 1 januari 2015 och 

genomförandeförordningen om förteckningen över främmande arter som är skadliga för unionen 

(EU) 2016/1141 trädde i kraft den 3 augusti 2016. Signalkräftan ingår i arterna i förteckningen och 

omfattas således av bestämmelserna i EU-förordningen om främmande arter, som bl.a. kräver att 

medlemsländerna utarbetar och lämnar in en nationell plan för hantering av skadliga främmande 

arter till EU inom 18 månader efter att genomförandeförordningen trätt i kraft. Jord- och 

skogsbruksministeriet godkände den 13 mars 2018 hanteringsplanen för bekämpning av skadliga 

främmande arter (Huusela-Veistola m.fl. 2017).   

2.2. Nationell kräftstrategi 2019–2022 

Den nationella kräftstrategin godkändes 2014. Kort därefter antogs ovannämnda EU-förordning om 

främmande arter och den nya nationella fiskelagen (379/2015) och den tillhörande förordningen 

samt lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter (den s.k. nationella lagen om 

främmande arter, 1709/2015) samt förordningen som utfärdats med stöd av den. I det sistnämnda 

föreskrivs nationellt om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 

1143/2014 (EU-förordningen om främmande arter). Eftersom signalkräftans ställning förändrades 

radikalt i och med den nya lagstiftningen tillsatte JSM en arbetsgrupp för att uppdatera den 

nationella strategin enligt den nuvarande lagstiftningen. Arbetsgruppens förslag blev klart i 

december 2018 (Nationella kräftstrategin). Ministeriet godkände den och den publicerades den 5 

april 2019. 

 

Den nationella kräftstrategin ger förutsättningar för vård av kräftbestånden. I strategin har insjöarna 

i Finland delats in i fyra grupper enligt hur goda förutsättningarna för att bedriva kräftekonomi som 

baserar sig på flodkräftor är i olika områden. Målet för alla områden är att bevara och öka bestånden 

av flodkräftor samt att förhindra och kontrollera spridningen av signalkräftor och kräftpest. I skydds- 

och vårdområden för flodkräftor är åtgärderna för att begränsa eller avlägsna signalkräftbestånden 

kraftigare än i områden med signalkräftor som inrättats med tillstånd, där tyngdpunkten ligger på ett 

effektivt och hållbart utnyttjande av signalkräftbeståndet. Man strävar efter att utnyttja båda våra 

kräftarter effektivt. 
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Planen för hantering av signalkräftor ingår också i den uppdaterade nationella kräftstrategin, där den 

och dess genomförande har behandlats i större omfattning än i JSM:s plan för bekämpning av 

skadliga främmande arter. Det rekommenderas att de bestånd som producerar signalkräfta utnyttjas 

ännu effektivare, men omsorgsfullt för att förebygga spridningen av signalkräftor och kräftpest. 

Däremot bör oproduktiva signalkräftor förstöras om det bara är ekonomiskt och tekniskt möjligt. För 

närvarande används knappast några andra godtagbara metoder för bekämpning än intensivfångst. 

 

I den nationella strategin konstateras följande om utrotande av signalkräftor:  

Enligt 4 § i lagen om främmande arter är vattenägaren skyldig att så snabbt som möjligt avlägsna nya 

förekomster av signalkräfta innan de sprids vidare. Om utrotningen inte lyckas eller om den kan 

antas förutsätta oskäliga kostnader, ska man sträva efter att planmässigt och effektivt förhindra att 

signalkräftorna växer och sprids. Enligt 17 § i lagen om främmande arter kan NTM-centralen vid 

behov vid vite eller hot om tvångsutförande bestämma att en vattenägare eller innehavare av 

signalkräfta som avsiktligt grundats utan tillstånd eller som uppkommit av oaktsamhet ska utrotas, 

om förekomsten kan orsaka betydande skada för den biologiska mångfalden. Kostnaderna för de 

utrotningsåtgärder som förutsätts ska dock vara skäliga i förhållande till den nytta som kan uppnås 

genom utrotningen. 

 

Förmodligen kan man endast utrota signalkräftor i små sjöar, tjärnar och strömmande vatten. I norra 

Finland kan det kanske också vara tekniskt och ekonomiskt möjligt att utrota små signalkräftbestånd 

i stora sjöar. I övriga fall ska man koncentrera sig på att begränsa spridningen av beståndet. Om 

beståndet av signalkräfta kollapsar så att produktionen blir låg eller om beståndet tillfälligt 

försämras på grund av störningar i fortplantningen kan möjligheterna att förstöra beståndet 

förbättras genom effektivt fiske. 

 

Om signalkräftorna inte kan utrotas och det finns en naturlig spridningsväg för flodkräftvatten, ska 

man sträva efter att hålla signalkräftans täthet så liten att det naturliga spridningstrycket på 

beståndet är så litet som möjligt. Samtidigt minskar spridningstätheten för kräftpest från 

signalkräftbeståndet i vattendragen, vilket kan minska sannolikheten för att kräftpest sprids. 

 

För att skydda flodkräftbestånden föreslås bland annat följande åtgärder:  

• Ombesörja den vattenvård och de vattenrestaureringar som kräftorna behöver. 

• Fortsatt kartläggning av förekomsten av dold As-kräftpest 

• I fisk- och kräftutplantering används bevisligen pestfria sättfiskar och -kräftor. 

• Myndigheterna strävar efter att främja odlingen av pestfria flodkräftor. 

• Vid planering av utplantering av fisk och beviljande av utplanteringstillstånd ska man 

beakta att kräftpest inte av misstag flyttas med fiskar eller deras transportvatten. 

Detta är särskilt viktigt om man vet att det finns ett signalkräftbestånd i 

vattentäktsvattendraget vid en anläggning som producerar sättfiskar. 

Fiskodlingsanläggningarna har ingen uppföljning eller klassificering av kräftsjukdomar, 

så ansvaret för riskbedömningen ligger hos den som köper sättfiskar. 

• Information om kräftpestvatten lämnas på webbsidor och vid nyckelobjekt i 

vattendragen. 

• Förekomsten av flodkräftor ska utredas och beaktas i vatten- och miljötillstånden. 
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Flodkräftan har bedömts vara starkt hotad i rapporten "Röd bok 2019" om hotade arter i Finland 

(Väinölä m.fl. 2019). För närvarande anses det dock inte nödvändigt att freda flodkräftorna, 

eftersom flodkräftbestånden inte hotas av överfiske utan av en förödande sjukdomsalstrare. Såväl 

finländska som svenska experter har ansett att utnyttjandet av flodkräftbestånden är bra med tanke 

på skyddet, eftersom man så länge som beståndet ger ekonomisk och rekreationsmässig nytta 

upplever att det är värdefullare än enbart skyddsvärdet och man vill då skydda det effektivt. 

3. Förekomst, vård och skydd av flodkräftor i Lappfjärds å-Storå 

I Lappfjärds å-Storås område förekommer det veterligen flodkräfta åtminstone i Lillån (Bild 1). Risken 

för förflyttning av kräftpest som hotar flodkräftbeståndet i Lillån har ökat avsevärt på grund av 

signalkräftorna i åns huvudfåra. Därför ska Lillåns flodkräftbestånd skyddas mer systematiskt än 

tidigare. Det lönar sig att skydda flodkräftorna i Lappfjärds å-Storå på enbart kräftekonomiska 

grunder, eftersom flodkräftan bättre än signalkräftan har anpassat sig till livet i småvatten och 

strömmande vatten. 

3.1. Utgångspunkter för vård och skydd av flodkräftor 

Utöver det befintliga beståndet av flodkräfta lönar det sig för fiskeriområdet att fundera över om det 

i vattenområdena ännu finns sådana källflöden som ligger tillräckligt långt från huvudfårans 

signalkräftområde och till vilka det lönar sig att försöka återställa eller plantera flodkräftor. Eftersom 

bestånden av flodkräftor då och då utrotas även om de skyddas omsorgsfullt, bör man också 

plantera nya bestånd. I nuläget är det mest brådskande att utreda situationen för de nuvarande 

bestånden. I allmänhet kan orsaken till att flodkräftbeståndet är glest vara att miljöfaktorerna 

begränsar fortplantningsresultatet eller kräftornas överlevnad.  Kräftpest kan också hålla beståndet 

glest. Eller så växer beståndet utan att ha blivit tätare än så. Det tar i allmänhet 15–30 år för 

flodkräftbeståndet att utvecklas från utplantering till fångststyrka. I allmänhet lönar det sig att 

plantera ut flodkräftor för återhämtning och etablering endast i de bästa målvattnen.  Sura eller 

mjuka sjöar som lämpar sig dåligt för kräftor bör helst hållas helt kräftfria. 

 

Skötseln av flodkräftbestånden bör koncentreras till små åar och bäckar i vattendragens källflöden. I 

dessa vatten genomförs skydds- och återupplivningsåtgärder för flodkräftbestånden och man strävar 

efter att avlägsna signalkräftor som eventuellt förekommer i dem eller, om det inte lyckas, begränsa 

spridningen av dem så effektivt som möjligt. Det viktigaste är att signalkräftorna inte sprids ut till nya 

områden. Dessutom måste särskild uppmärksamhet fästas vid att förhindra att kräftpest flyttas, 

eftersom allt som är i kontakt med vattnet i signalkräftvatten eller andra kräftpestvatten kan 

överföra kräftpest till andra områden.  Att informera om riskerna med kräftpest är den viktigaste 

åtgärden för att skydda flodkräftbestånden. 

3.2. Flodkräftans förekomst, riklighet och beståndsvårdande åtgärder 

Enligt nuvarande uppgifter påträffas flodkräftor i Lappfjärds å-Storås område åtminstone i Lillån. 

Beståndet har fått sin början genom utplantering. Utöver detta känner man under de senaste tio 

åren till en utplantering av 1 000 kräftor i Töniluoma, men dess öde är okänt. Enligt observationer är 

det mycket sannolikt att utplanteringen inte har lyckats. Orsaken till detta kan vara bl.a. problem 

med vattenkvaliteten i Töniluoma. Enligt lokala uppgifter förekommer det eventuellt flodkräfta 

också i Heikkilänjoki ås nedre lopp, men detta är inte helt säkert. Lappfjärds å-Storå ligger i ett så 
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kallat vårdområde för flodkräftor enligt den nationella kräftstrategin, det vill säga i 

avrinningsområden där det inte alls förekommer sjöar med en yta över 500 ha. Sådana 

avrinningsområden anses vara särskilt lämpliga för vård av flodkräftbestånden om vattenkvaliteten 

är lämplig. 

3.2.1. Flodkräftområden och föreslagna åtgärder för bevarande av kräftbestånden 

Enligt nuvarande uppgifter förekommer det i betydande utsträckning flodkräftor i Lillån i 

Kärjenkoski. Enligt lokala uppgifter förekommer signalkräftor redan ganska nära nedströms om 

Kärjenkoski, åtminstone i huvudfåran nedströms om Dagsmark och i Lillån ända fram till Merijärvi. 

Det är nödvändigt att följa upp signalkräftornas förekomst och spridning och försöka bromsa upp 

spridningen genom intensivfiske och genom att satsa på information. Kräftsituationen i Heikkilänjoki 

å borde utredas med hjälp av provkräftfiske. 

3.2.2. Möjliga områden för återetablering och etablering av flodkräftor 

Förutom kräftpest är vattenkvaliteten och bottenkvaliteten viktiga faktorer som påverkar 

utplanteringarnas framgång (bl.a. Erkamo och Rajala 2012). Grovt klassificerad är vattenkvaliteten i 

allmänhet god i vatten från karga momarker och svag i vatten från myrmarker.  Kräftorna tål surhet 

dåligt, vilket är den viktigaste faktorn som begränsar kräftorna. Vattnets surhet bör helst vara i 

spannet pH 6,5–8,5. Även i spannet pH 6–6,5 påträffas det kräftbestånd, men de har ofta dålig 

produktion. I vatten med ett kontinuerligt pH-tal under 6 eller en alkalinitet under 0,05 millimol per 

liter påträffas inga användbara kräftbestånd. Vattnets kalciumhalt ska vara över 3 mg/liter och 

alkaliniteten över 0,05 mmol/liter. I goda kräftvatten finns det gott om fast botten och skyddsplatser 

för kräftor på ett sådant djup där vattnet håller sig isfritt och syrerikt på vintern. En detaljerad 

beskrivning av sådant som ska beaktas vid kräftutplantering finns i kräftkapitlet i del B i boken 

"Kalavarojen käyttö ja hoito" (Erkamo och Tulonen 2018). I vatten där kräftorna har försvunnit ska 

man sträva efter att utreda den sannolika orsaken till förlusten och om den eventuellt ytterligare 

begränsar kräftornas överlevnad. Det är i synnerhet viktigt att utreda förekomsten av kräftpest i 

vattendragen med sumpningsförsök. Man kan se åtminstone två olika orsaker till utplantering av 

kräftor, främjande av kräfthushållningen och kräftfisket samt artskydd. De kräftekonomiska 

utplanteringarna upplevs oftast som de viktigaste och det lönar sig att koncentrera dem till de 

potentiellt bästa vattnen. Avgörande för utplanteringsresultaten är naturligtvis också att man lyckas 

förhindra spridningen av kräftpest. 

 

I denna plan bedömdes områdenas lämplighet för flodkräftor främst med hjälp av lokaldata och en 

grundkartgranskning. Det lönar sig att göra sig förtrogen med vatten- och bottenkvalitetsfrågor för 

varje vattendrag före utplanteringsåtgärderna. Även avståndet från signalkräftförekomsten i 

huvudfåran är en viktig grund för bedömningen av potentiella utplanteringsvatten. 

 

Som potentiella vattendrag för etablering av flodkräfta anses i Lappfjärds å-Storå alla de områden 

där det inte förekommer signalkräfta eller kräftpest och där vattenkvalitetsfaktorerna anses vara 

gynnsamma för flodkräftan. Sådana områden kan vara t.ex. övre delarna av Lappfjärds å-Storås 

huvudfåra tillräckligt långt från signalkräft- och kräftpestområdet i det nedre loppet, Bötom å, 

Metsäjoki å samt Heikkilänjoki å och Pajuluoma samt andra mindre bäckar och tjärnar i älvområdet. 

För alla ovan nämnda objekt ska ytterligare utredningar göras om områdets lämplighet som livsmiljö 

för flodkräftan innan utplanteringarna genomförs. I synnerhet med tanke på etablering av flodkräfta 
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kan man också iståndsätta lämpliga älvområden på olika håll i vattendraget. Om starka 

flodkräftbestånd kan inrättas i nya områden, ska det vara möjligt att utnyttja bestånden tillräckligt 

för att undvika övertäta populationer. 

4. Signalkräftbestånd, deras utbredning och kontroll 

I planen för hantering av signalkräftor gäller följande åtgärder fiskeriområdenas verksamhet:  

 

Övervaka att förbuden följs:  

• Det är förbjudet att plantera och odla signalkräftor. 

• Signalkräftor får inte flyttas utanför fångstområdet i sina förekomstvatten. 

• Sumpning av signalkräftor i annat än det vattendrag där de har fångats. 

 

Ansvarsfull fångst, användning och handel med signalkräftor effektiveras: 

• Ansvariga parter och samarbetspartner: NTM-centraler, fiskeriområden, ägare av 

vattenområden, handel, kräftfiskare, föreningar. 

• Tidtabell: fortlöpande. 

 

I samarbete med vattenområdets ägare sörjer man för följande i flodkräftornas skydds- och 

vårdområden: 

• Nya förekomster av signalkräfta avlägsnas så fort som möjligt innan de sprids. 

• Man förhindrar systematiskt och effektivt att signalkräftbeståndet växer och sprids. 

• Ansvariga parter och samarbetspartner: NTM-centralerna, kommunerna, Forststyrelsen, 

fiskeriområdena, vattenområdenas ägare, föreningar. 

• Tidtabell: fortlöpande. 

 

En plan för att hantera signalkräftor och förhindra deras spridning inkluderas i planer för nyttjande 

och vård av  

nya fiskeriområden. 

• Ansvariga parter och samarbetspartner: NTM-centralerna, fiskeriområdena. 

• Tidtabell: från och med 2020 när fiskeriområdena har inrättats och arbetet med att utarbeta 

deras nyttjande- och vårdplaner inleds. 

 

Möjligheterna och metoderna för att utrota signalkräftorna i vattnen utreds. 

• Ansvariga parter och samarbetspartner: NTM-centraler, kommuner, Forststyrelsen, 

fiskeriområden, ägare av vattenområden, forskningsinstitut, högskolor, föreningar. 

• Tidsplan: 2021–2023. 

 

Ändamålsenliga metoder för reglering av signalkräftbestånden och utveckling av bestånden  

utreds. 

• Ansvariga parter och samarbetspartner: Naturresursinstitutet, vattenområdenas ägare, 

föreningar. 

• Tidsplan: 2021–2023. 
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Uppföljning av spridningen av signalkräfta enligt EU:s förordning om främmande arter och  

strategin för främmande arter. 

• Ansvariga parter och samarbetspartner: NTM-centralerna, Naturresursinstitutet, 

fiskeriområdena, vattenområdenas 

• ägare. 

• Tidtabell: fortlöpande datainsamling, lägesrapport med 3 års mellanrum. 

 

Man utreder och främjar en effektivare nyttoanvändning, förädling och produktifiering av hela 

signalkräftfångsten, så att den effektiva fångsten av signalkräftor blir mer lönsam. 

• Ansvariga parter och samarbetspartner: NTM-centraler, fiskeriområden, ägare av 

vattenområden, forskningsinstitut, högskolor, förädlingsföretag. 

 

Möjligheterna till kräftfiske ökas, den kontrollerade tillgången till fisketillstånd främjas och 

kommersiellt kräftfiske möjliggörs. 

• Ansvariga parter och samarbetspartner: NTM-centralerna, fiskeriområdena, 

vattenområdenas ägare, föreningar 

4.1. Förekomst av signalkräftor 

I Lappfjärds å-Storå har man i början av 1990-talet planterat ut signalkräftor i Dagsmark och Perus 

samt eventuellt i Härkmeribäcken. Numera förekommer det signalkräfta i älvområdet åtminstone i 

huvudfåran nedströms om Dagsmark samt i Lillåns nedre lopp. (Bild 1.) Det exakta 

utbredningsområdet har inte utretts. I småvatten klarar sig signalkräftorna i allmänhet sämre än 

flodkräftorna (med undantag av kräftpestpåverkade vatten), eftersom småvattnen svalnar för 

snabbt under de svala höstarna för signalkräftan, vilket gör att kräftornas fortplantning misslyckas. 

Enligt expertbedömningar tål signalkräftan också humusens effekter och surhet sämre än 

flodkräftan. Det finns inga starka forskningsrön om detta, eftersom signalkräftor har planterats 

ganska lite i humushaltiga vatten. 

4.2. Att förhindra spridningen av eller att utrota signalkräftor 

Det är svårt att bli av med signalkräftor i områden där de har spridit sig och bildat ett växande 

bestånd. Att förhindra spridning är det viktigaste sättet att dämpa signalkräftans utspridning, men i 

vissa områden kan också begränsnings- och utrotningsåtgärder komma i fråga. I ljuset av den 

nuvarande kunskapen är det inte möjligt att helt bli av med utbredda bestånd av signalkräftor, och 

det lönar sig inte att slösa resurser på detta. Genom att utrota signalkräftbestånden eller effektivt 

begränsa spridningen av dem kan man återföra stora områden till flodkräftbestånden eller trygga 

bevarandet av de befintliga flodkräftbestånden. 

4.2.1. Information om riskerna med spridning av signalkräftor  

Att informera allmänheten är viktigt för att förhindra spridningen av signalkräftor. Det är det 

effektivaste sättet att förhindra att arten avsiktligt sprids ut i nya vatten. Delägarlagen och 

fiskeriområdet ska informera kräftfiskarna om riskerna med signalkräftan och om centrala fakta, 

såsom: 

• Det är förbjudet, straffbart och äventyrar kräftbestånden att plantera och sumpa 

signalkräftor någon annanstans än i det vattendrag som de har fångats i. 
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• Signalkräftor har nästan alltid kräftpest, så deras förekomstvatten är permanenta källor till 

kräftpest. 

• När man rör sig mellan signalkräftvatten och andra vatten ska man alltid komma ihåg att alla 

föremål som hålls våta eller fuktiga kan överföra kräftpesten till andra vattendrag. 

• Också när man rör sig mellan signalkräftvatten lönar det sig att följa praxis som förhindrar 

att kräftpest överförs, eftersom viruset hos kräftpeststammarna i olika vattendrag varierar. 

Även om signalkräftorna har anpassat sig till att leva i balans med sin egen kräftpeststam, 

kan kräftpeststammen som flyttas från ett annat vattendrag orsaka massdöd och en kollaps 

av produktionen av signalkräfta åtminstone under en tid. 

4.2.2 Kontroll av beståndets täthet 

Signalkraftbeståndet i huvudfåran ska inte bli för tätt. Om beståndet blir för tätt sprider sig kräftorna 

i högre grad till nya områden och nya vatten. Fisket ska också riktas till Lillån där signalkräftor enklast 

kan sprida sig för att hota det befintliga flodkräftbeståndet. Signalkräftan kan alltså också på egen 

hand sprida sig från ett vattendrag till ett annat, men en sådan spridning är långsam och dess 

betydelse har hittills varit liten jämfört med bestånd som flyttats av människor. På grund av de stora 

flödena vid översvämningar är det i praktiken omöjligt att förhindra att kräftor sprider sig 

nedströms. Därför är det mycket viktigt att inga signalkräftor planteras i källvatten och att man 

försöker avlägsna befintliga bestånd från källvatten. I allmänhet stiger signalkräftan inte upp på land, 

men om förhållandena är tvingande eller ogynnsamma kan den nog färdas på land några tiotal eller i 

goda förhållanden (fuktig luft och jämn jord) upp till hundratals meter. Signalkräftan tål också att 

vistas i luften under ganska långa perioder, vilket främjar spridningen över mark (Banha & Anastacio 

2014). Det är mest sannolikt att kräftorna vandrar ut på land i områden med mycket täta bestånd, 

där knappa resurser driver kräftorna att leta efter föda och nya områden. 

4.2.3. Utrotning av signalkräftbestånd 

De befintliga signalkräftbestånden kan försvinna endast i små vattendrag eller i fall av enskilda små 

bestånd Långvarig effektiv fångst kan vara den enda godtagbara metoden för utrotning, eftersom till 

exempel vissa gifter som har god effekt på kräftor är mycket skadliga även för den övriga 

vattennaturen. Förutom intensiv fångst borde man också testa och utveckla andra möjliga metoder 

för utrotning, särskilt om man inte uppnår önskat resultat genom intensivfiske. Man bör sträva efter 

att förstöra nya och små signalkräftbestånd så fort som möjligt med hjälp av intensivfiske. Det finns 

än så länge knappt någon erfarenhet av att utrota signalkräftor genom intensivfiske i finländska 

förhållanden. Om det förekommer problem med förökning av signalkräftor eller om de drabbas av 

massdöd kan man genom fiske även lyckas i lite större tjärnar, små sjöar eller strömmande vatten. 

Då är det effektivast att inleda intensivfiske redan samma år som man märker att beståndet har 

försvagats. Fångsteffekten ska vara så stor att nästan alla kräftor av fortplantningsstorlek kan 

avlägsnas årligen och den ska fortsätta årligen tills det har gått minst 4–6 år sedan de sista kräftorna 

av fortplantningsstorlek fångades. Då har förmodligen alla unga kräftor från de sista fångstkräftorna 

vuxit till fångststorlek. Beståndet kan återhämta sig ganska snabbt genom unga kräftor, även om det 

knappt skulle finnas några kräftor av fångststorlek. Därför bör fisket fortsätta varje år så länge man 

fångar kräftor och även därefter tills alla yngelåldersgrupper säkert har fångats. I vatten där det 

endast finns ett begränsat område som lämpar sig för kräftor, t.ex. i närheten av stränder, och där 

det övriga området består av mjuk lerbotten, kan kräftorna fångas effektivt. På motsvarande sätt 

kan det vara omöjligt att genom fiske bli av med kräftorna om de har spridit sig på ett stort område 
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med djupt vatten. I strömmande vatten är fångsteffekten lätt stor, eftersom beteslukten som 

strömmen för med sig gör att mjärden lockar kräftor från ett flera gånger större område jämfört 

med stillastående vatten. Totalt torde det i de flesta fall ta cirka 10 år att avlägsna ett bestånd. I 

småvatten, i synnerhet i strömmande vatten, kan man lyckas betydligt snabbare. Det handlar alltså 

om ett långsiktigt projekt, som man måste förbinda sig att slutföra. Å andra sidan är den årliga 

fiskeansträngningen inte nödvändigtvis särskilt stor. 

5. Förekomst och bekämpning av kräftpest 

5.1. Kräftpest 

Den första kräftpestobservationen i Lappfjärds å-Storås område som registrerats i kräftpestregistret 

(Mannonen m.fl. 2006) är från 1947. 

 

Lokalbefolkningens och vattenområdets ägares önskemål har varit att flodkräftor ska planteras i 

Lappfjärds å-Storås huvudfåra. År 2018 inledde NTM-centralen i Södra Österbotten en undersökning 

där man genom att sumpa sjukdomsfria flodkräftor försökte utreda hur väl flodkräftan trivs i 

Lappfjärds å-Storås huvudfåra (Huovinen 2019). Vid kräftsumpning av flodkräfta i Lappfjärds å-Storå 

upptäcktes kräftpest av typ Ps1, dvs. signalkräfttyp, på den lägsta sumpningsplatsen i Dagsmark. 

Ingen kräftpest upptäcktes hos sumpad flodkräfta i Vanhakylä eller Storå. 

5.2. Bekämpning av kräftpestspridning 

5.2.1. Information om kräftpest 

De viktigaste åtgärderna för att skydda flodkräftorna är att förhindra att kräftpest och signalkräftor 

sprider sig. Det viktigaste är att aktivt informera om risken för kräftpest och de metoder som 

används för att förhindra dess spridning. Information om kräftpesten ska ges t.ex. i samband med 

försäljning av tillstånd. Kräftfiske- och fisketillstånd bör säljas separat. Då kan bl.a. förfrågan om 

kräftfiske genomföras effektivt och de som köper kräftfisketillstånd kan få riktad information. Utöver 

delägarlagens egna anvisningar skulle man till exempel kunna dela ut Kräft-broschyren, som nyligen 

förnyats av Centralförbundet för Fiskerihushållning, där de viktigaste uppgifterna som kräftfiskaren 

behöver presenteras i korthet. Det är på sin plats att informera regelbundet också vid evenemang 

som ordnas av delägarlagen och fiskeriområdet, på fiskeriområdets webbplats, i lokaltidningar, i 

Facebook-grupper och andra forum som når lokalbefolkningen. I kommunens och byarnas 

gemensamma informationskanaler berättas det om risken för att kräftpest flyttas med båtar och 

fisk- eller kräftfångstredskap. Det är viktigt att sprida medvetenheten om kräftpesten så att den inte 

sprids av misstag på grund av brist på information. Fiskare i Lappfjärds å-Storå rör sig ibland i hög 

grad mellan olika områden och det kan vara möjligt att pesten sprider sig till pestfria områden 

uppströms bl.a. på vadarbyxor m.m. Möjlighet till desinfektion av fångstredskap på lämplig plats 

längs med ån skulle kunna minska risken betydligt. 

5.2.2. Desinfektion av redskap  

I kräftkapitlet i handboken Nyttjande och vård av fiskresurserna (Erkamo och Tulonen 2018) ges 

följande anvisningar om bekämpning av kräftpest: "Alla som rör sig på vattnet ska agera så att 

kräftpest inte sprider sig från ett vattendrag till ett annat via kräft- eller fiskfällor, båtar eller annan 

utrustning. Desinfektion av fångstredskap är ett effektivt sätt att förebygga spridningen av kräftpest. 
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Man ska vara särskilt noggrann om man är tvungen att flytta utrustning eller fångstredskap från 

signalkräftvatten till flodkräftvatten. För båtarna är det mest praktiska och oftast tillräckliga åtgärder 

att tömma slagvattnet ordentligt och tvätta ytorna och till sist spola med alkohol eller torka 

ordentligt i solen. Ångtvätt rekommenderas om båtens ytor klarar av det. Eftersom ett perfekt 

desinfektionsresultat är osäkert när det gäller båtar och stora fångstredskap, såsom noter och 

ryssjor, lönar det sig att undvika att dessa omedelbart flyttas från andra vatten till flodkräftvatten. 

Det tar till exempel lång tid att helt torka tjocktrådiga fångstredskap.” Livsmedelsverkets anvisningar 

för desinfektion av fångstredskap är: 

• Koka i minst tio minuter om utrustningen tål kokning. 

• Frysning i minst tre dygn vid -20 grader. 

• Torkning i bastu i 60–80 grader i 5–6 timmar. 

• Att dränka utrustningen i 4-procentig formalinlösning eller 75 % spritlösning (t.ex. Sinol och 

Lasol) i minst 30 minuter. Man har strävat efter att begränsa användningen av formalin till 

nödvändig yrkesmässig användning på grund av dess hälsoskadliga effekter. Förutom alkohol 

är kemikalier som baserar sig på samverkan mellan aktivt syre och syror behändiga 

desinfektionsmedel. Till exempel har Virkon S™ varit ett populärt preparat på grund av sin 

användarvänlighet. I centrala riskområden kan man ordna möjlighet till desinfektion av 

fångstredskap på delägarlagets vägnar. 

5.2.3. Övriga åtgärder för bekämpning av kräftpest 

Tjuvkräftfiske och båttrafik från andra håll samt passivt fiske är uppenbara riskfaktorer för spridning 

av kräftpest. Det krävs tillräcklig upplysning och övervakning av dessa. Kräftpest kan också överföras 

från ett vattenområde till ett annat i djurpäls. Därför kan det vara motiverat att effektivera jakten av 

små rovdjur av denna anledning. Samarbetet mellan delägarlag och jaktvårdsföreningar för att 

organisera fisket i Lappfjärds å-Storå bör inledas så snart som möjligt. Ett effektivt sätt att förebygga 

skador orsakade av förorenade mjärdar skulle också vara att förbjuda användningen av egna mjärdar 

Då skulle försäljarna av kräftfisketillstånd erbjuda dem som fiskar att i förekommande fall använda 

mjärdar mot t.ex. pant. Nationella kräftstrategin (Erkamo m.fl. 2019) rekommenderar dessutom 

bland annat följande åtgärder: signalkräftvatten ska vara lätt att hitta också på internet, så att t.ex. 

fiskare som rör sig mycket i olika områden kan planera sin verksamhet redan på förhand så att risken 

för att kräftpest ska överföras enkelt kan minimeras. Dessa behov betjänas av att kända 

signalkräftvatten i varje delägarlag eller fiskeriområde registreras centraliserat på en karta över 

förekomsten i portalen för främmande arter eller webbplatsen kalahavainnot.fi, om de ännu inte 

finns där. När NTM-centralerna beviljar utplanteringstillstånd för flodkräftor ska de förutsätta att 

man genom tillräckliga åtgärder säkerställer att de kräftor som används inte bär på pesten. På grund 

av sjukdomssäkerheten rekommenderas användning av odlade kräftor. Livsmedelsverket bedömer 

att det inte har förutsättningar att godkänna naturpopulationer för sättkräftproduktion. Eftersom 

odlingsproduktionen av flodkräftor i nuläget är mycket liten, måste det dock tills vidare vara möjligt 

att vid utplanteringarna även använda kräftor som fångats i naturliga vatten och vars hälsa har 

säkerställts separat för varje utplanteringsparti. Om Livsmedelsverket har konstaterat att de är 

pestfria och beviljat utplanteringstillstånd är det bra att före omfattande planteringar sumpa i 

utplanteringsvattnet för att konstatera att det inte förekommer kräftpest i utplanteringsvattnet. 

Förbudet mot sumpning i 51 § i lagen om fiske gäller inte sådana fall, eftersom det här snarare är 

fråga om fördröjd utplantering än om förvaring av kräftor. Förvaring och mellanlagring av 

signalkräftor utanför fångstvattnet för sortering och vidareleverans av kräftor tillåts endast i 
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utrymmen där det är omöjligt för kräftor att rymma och där vatten inte byts ut i förvaringskärl för 

kräftor eller där det cirkulerar effektivt. Vatten som används i förvarings- och sorteringsutrymmen 

ska filtreras i marken eller ledas till ett avlopp som leder till en kommunal reningsanläggning. Vid 

planering av utplantering av fisk och beviljande av utplanteringstillstånd ska man beakta att 

kräftpest inte av misstag flyttas med fiskar eller deras transportvatten. Detta är särskilt viktigt om 

man vet att det finns ett signalkräftbestånd i vattentäktsvattendraget vid en anläggning som 

producerar sättfiskar. Tills vidare har man vid planeringen av utplanteringar av fisk knappt beaktat 

möjligheten att flytta kräftpest med transportvattnet. Mycket sannolikt har kräftpest spridits på 

detta sätt i vissa utplanteringsvatten. Fiskodlingsanläggningarna har ingen uppföljning eller 

klassificering av kräftsjukdomar, så ansvaret för riskbedömningen ligger hos den som köper 

sättfiskar. Praxis för fisktransporter och åtgärder för att minska riskerna, såsom vattenutbyten, bör 

undersökas och anvisningar ges. Även om det med nuvarande metoder är möjligt att uppskatta 

mängden sporer av kräftpest i vattnet är bestämningarna inte någon etablerad diagnostik och den 

utesluter inte möjligheten att sporer förekommer till exempel i fiskens ytslem. 

6. Områden som lämpar sig för kommersiellt fiske och fisketurism 

Lagen om fiske förutsätter att områden för kommersiellt fiske anvisas i planerna för nyttjande och 

vård (och kommersiellt kräftfiske). Alla vattenområden som ger bra med kräftor lämpar sig i princip 

för kommersiellt fiske och fisketurism. Med tanke på verksamhetens sociala acceptabilitet är det bra 

att styra yrkesmässig verksamhet till områden där den stör den övriga vattenanvändningen så lite 

som möjligt. Eftersom kommersiella kräftfiskare i allmänhet använder stora mängder mjärdar som är 

kopplade till varandra med backelina, kan man inte fånga med dem i närheten av stugstränderna, 

åtminstone inte under sommarsäsongen eller i områden där man idkar spöfiske i stor utsträckning. I 

september–oktober är det lättare att acceptera sådant fiske. Kommersiellt kräftfiske förutsätter 

tillståndskvoter som är större än rekreationsfiske eller andra arrangemang som möjliggör 

omfattande fiske. I nuläget kan man inte anse att det finns förutsättningar för ett mycket 

omfattande kommersiell kräftfiske i Lappfjärds å-Storå, men småskaligt kommersiellt fiske kan vara 

möjligt och nödvändigt om fisket i övrigt är föga omfattande. 

 

Turistnäringen är mer beroende av omständigheterna än annat kommersiellt fiske. För att 

fiskeupplevelsen ska vara så behaglig som möjligt bör fångstområdet vara vackert, lugnt och gärna 

skyddat mot de hårdaste vindarna. Enhetsfångsterna behöver däremot inte vara lika stora som vid 

annat kommersiellt fiske, eftersom fiskare inte nödvändigtvis äter de kräftor de fått, utan ofta äter 

man kräftor som turismföretagaren kokat redan dagen innan. I nuläget kan man inte bedöma att det 

skulle finnas förutsättningar för ett mycket omfattande turistfiske i Lappfjärds å-Storå, men 

småskaligt fiske i anslutning till turism skulle kunna vara möjligt. 

 

7. Ordnande och uppföljning av kräftfiske 

Nedan ges allmänna anvisningar om ordnande och uppföljning av kräftfiske av Erkamo och Tulonen 

(2018).  Mer detaljerade förfaranden ska övervägas i enlighet med de lokala förhållandena. 

"Detaljerna kring organiseringen av kräftfisket beror i hög grad på vilka mål man har beslutat att ha 

för kräftfisket. För att till exempel förverkliga den sociala hållbarheten vore det bra att i så stor 
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utsträckning som möjligt höra olika intressegrupper. Organiseringen av kräftfisket på ett ekologiskt 

hållbart sätt kräver å sin sida information om vattendragets förmåga att producera kräftor och om 

hur olika förfaranden påverkar kräftbeståndets utveckling. Därför är det viktigast att genast från 

början ordna en tillförlitlig uppföljning av fångsten, med hjälp av vilken man kan bedöma 

kräftbeståndets respons på fångsttrycket eller de förändrade beståndsregleringsåtgärderna. 

Fångstuppföljningen ska grunda sig på fångstförfrågningar eller omfattande fångstbokföring. Även 

bokföring genom några aktiva kräftfiskare i kombination med t.ex. en förfrågan som görs vart 3–5 år 

är god praxis.  Genom fångstförfrågan får man reda på de huvuddragen och den långsiktiga 

utvecklingen.  På basis av bokföringen ser man snabba förändringar i beståndets struktur, varvid det 

är möjligt att reagera på förändringarna i tid. Bokföringen ska täcka dagfångsterna enligt 

storleksklass med minst 2 cm mellanrum. Om möjligt rekommenderas ett intervall på 1 cm mellan 

storleksklasserna.  Varje liten kräfta behöver inte nödvändigtvis mätas, eftersom en erfaren 

kräftfiskare kan bedöma längden med tillräcklig precision.  Om ett klassintervall på 2 cm används är 

det bra att göra en urvalsmätning 2–3 gånger per fiskesäsong, där man för ett urval på cirka 100 

kräftor bestämmer längden på alla kräftor. Det mest användbara uppföljningssystemet är ett system 

där kräftfisketillstånden säljs separat från fisketillstånden och som villkor för att få tillståndet ställs 

återlämnande av föregående års fångstbokföring. Fångstbokföring är inte särskilt krävande, och den 

känns inte orimlig när man vänjer sig vid den från början. En heltäckande fångstbokföring skapar den 

säkraste grunden för planeringen av vårdåtgärderna.  Om man inte vill ställa fångstbokföringen som 

ett absolut krav, lönar det sig dock att belöna dem som lämnat in bokföringen t.ex. med ett större 

antal tillstånd än andra, eftersom fiskebokföringen är en förmånlig och tillförlitlig metod att bedöma 

fångstmängden och kräftbeståndets utveckling. Om antalet kräftfiskare som återlämnar 

fångstbokföringen är litet i förhållande till alla som löst in tillståndet, kan bilden från bokföringen bli 

felaktig. Fångstförfrågningar ger inte en lika exakt bild som omfattande fångstbokföring, men i stora 

vattenområden med många kräftfiskare är det ofta lättare att genomföra fångstförfrågan." 

Ordnandet av en högklassig uppföljning och insamlingen av uppföljningsinformation för den 

kommande dimensioneringen av fisket kan anses vara en av de viktigaste uppgifterna under denna 

planeringsperiod. Det finns också skäl att noggrant planera andra frågor som gäller ordnandet av 

kräftfiske, såsom grunderna för beviljande av tillstånd, prissättningen av tillstånd och 

dimensioneringen av kräftfisket. I fiskeförordningen finns inga bestämmelser om fångstmått för 

kräftor. Både signalkräftan och flodkräftan tål fångsttrycket ganska bra och deras bestånd är inte 

lätta att utrota om fortplantningsförhållandena är i gott skick.  Efter utplanteringen eller 

återplanteringen lönar det sig att införa ett förbud mot kräftfiske och fortsätta med det tills 

beståndet är färdigt att utnyttjas. 

7.1. Tilldelning av kräfträttigheter 

Delägarlagen beslutar om kräftfiske i vattenområdet. Delägare i delägarlag har rätt till kräftfiske. Den 

som bor i byn har villkorlig rätt att få kräfta på det område och på det sätt som anvisats honom eller 

henne, även om han eller hon inte är medlem i delägarlaget. I vissa vattenområden säljs 

fisketillstånd också till ortsbor, stugägare och andra intresserade. Fångstkvoten ska fastställas på 

basis av den uppskattade produktiviteten hos kräftbeståndet i vattenområdet och kvoten fördelas 

på önskat sätt mellan kräftfiskargrupperna. Mjärdtillstånd säljs per fiskare utifrån vattenområdets 

storlek, kräftbeståndets produktion och antalet kräftfiskare. Tillstånd för småvatten kan i allmänhet 

beviljas för 5–10 kräftmjärdar. Det lönar sig att anpassa priset på ett mjärdtillstånd så att 

mjärdkvoten som helhet baserar sig på kräftbeståndets produktion. Det lönar sig att sälja tillstånden 
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älvvis. Detta minskar flytten av fångstredskap från ett område till ett annat, varvid risken för 

spridning av kräftpest och signalkräfta minskar. I nya eller återställda flodkräftvatten lönar det sig att 

börja sälja fisketillstånd och bevilja fångsträttigheter till delägarlagets medlemmar först när 

enhetsfångsterna på ett stort område är minst två kräftor per mjärdnatt. I allmänhet är detta möjligt 

i de minsta vattnen redan 8–10 år efter den första utplanteringen. Ett för glest bestånd bör inte 

fiskas, eftersom fisket väsentligt bromsar upp beståndets tillväxt. Fiske ökar också risken för 

kräftpest. 

7.2. Dimensionering av fisket 

Det finns mycket lite information som lämpar sig för finländska förhållanden som stöd för 

dimensioneringen av fisket.  Det finns endast ett fåtal fall av omfattande fiskebokföring och 

fiskeriförfrågningar, eller deras uppgifter har inte publicerats. En kunskapsbaserad reglering av 

beståndet är möjlig först när man känner till åtminstone den totala fångsten och 

fiskeansträngningen under en längre tidsperiod. Det är till fördel om det finns jämförelsedata om 

olika typer av vatten från ungefär samma breddgrader, motsvarande temperaturförhållanden. På 

basis av Naturresursinstitutets material (Erkamo och Tulonen 2018) har långtidsmedelvärdet för 

signalkräftfångsten i de effektivt fiskade vattnen i södra Finland varierat mellan 13 och 54 kräftor per 

hektar, och inga tecken på överfiske har observerats. Åtminstone denna fiskeeffekt har alltså visat 

sig vara hållbar. Om medellängden på signalkräftorna är 11 centimeter och medelvikten 45 gram, 

har medelfångsten varit 0,6–2,4 kg per hektar vattenområde. De ekologiskt hållbara fångsterna av 

flodkräftor är av samma klass eller något större, eftersom flodkräftorna i genomsnitt fångas i mindre 

vatten, där den produktiva strandzonens andel av den totala vattenarealen är proportionellt större 

än i större vatten. Under optimala förhållanden kan en hållbar kräftfångst i tjärnar och små sjöar 

uppgå till över tio kilo kräftor per hela vattenareal och i strömmande vatten till och med till flera 

tiotals kilogram per hektar. I största delen av källflödena har vattnets och bottnens kvalitet dock 

försämrats, och en så hög fångstnivå uppnås endast sällan. Även om man på basis av fångstuppgifter 

från andra vatten och tidigare fångster av kräftor från vattendrag kan bedöma fiskepotentialens 

storleksklass, måste man i praktiken med hjälp av en långsiktig uppföljning per vattendrag hitta fram 

till en lämplig fiskeintensitet för varje vattenområde. Oftast är det inte nödvändigt att särskilt 

kraftfullt begränsa fisket, eller ställa minimikrav på kräftlängd. När konsekvenserna av fisket bedöms 

bör man observera att en del av konsekvenserna syns först efter flera år. Om till exempel antalet 

kräftor minskas genom effektivt fiske, förbättras tillväxten och överlevnaden av mindre kräftor och 

kanske fler och större kräftor fångas under de kommande åren. Därför verkar intensivt fiske i 

allmänhet öka fångsten av stora kräftor under de kommande åren, särskilt i mycket täta bestånd. 

Ranta (2016) presenterar följande rekommendationer om styrning av kräftfiske som är beroende av 

enhetsfångsten. De kan gott ses som vägledande riktlinjer. Anvisningen lämpar sig för båda våra 

kräftarter. Rekommendationer för reglering av kräftfiske på basis av provfiske: 

• 2 kräftor/mjärde/natt -> under 10 cm bör släppas fri. Mer omfattande kräftfiske kan inledas. 

• 3–5 kräftor/mjärde/natt -> under 10 cm bör släppas fri. Kräftfisket kan utökas ytterligare. 

• 5–10 kräftor/mjärde/natt -> mer fiske och även kräftor under 10 cm kan tas som fångst i viss 

mån. Kräftor får inte flyttas till nya områden (förbjudet). 

• > 10 kräftor -> Kräftor under 9 cm kan fångas i rätt så stor omfattning. Det lönar sig att 

släppa tillbaka kräftor på 9–10 cm på fångstplatsen så att de kan växa till sig för nästa år. 

 



14 

 

När det gäller flodkräftan kan man dessutom överväga att flytta individer av mindre mått till nya 

områden i samma vattendrag där de har fångats, om fångsten är > 5 kräftor/mjärde/natt. 
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BILAGA 5. 

 

Uppgifter i anslutning till fiskbestånd, fiske och samverkan som verkställs under 

planeringsperioden. 

 

Uppgift Tidtabell Ansvar Samarbetspartner Beaktansvärt 

Fiskbestånd         
Fiskeregleringsåtgärderna 
sätts i kraft, nödvändiga 
ansökningar skickas till NTM-
centralen. 

2022 Fiskeområdet Ägarna till 
vattenområdena, 
NTM-centralen 

  

Information om 
fiskeregleringsåtgärder som 
träder i kraft. Vid behov 
terrängmärkningar. 

2022 Fiskeområdet Ägarna till 
vattenområdena, 
NTM-centralen 

  

Inrättande av eventuella 
fridlysningsområden utreds. 

2022 Fiskeområdet Delägarlagen, ägarna 
till vattenområdena 

  

Restaurerings-, skötsel- och 
underhållsplan utarbetas. 

2022, genomförs 
2023–2031 

Fiskeområdet Delägarlagen, ägarna 
till vattenområdena, 
NTM-centralen, 
konsulterna  

Verkställs som 
köptjänst & 
talkoarbete 

En skötselplan för 
öringsbestånden utarbetas. 

2022–2023 Fiskeområdet Delägarlagen, ägarna 
till vattenområdena, 
Naturresurscentret, 
NTM-centralen, 
konsulterna  

Utomstående 
finansiering, görs 
som köptjänst 
eller myndighets-
arbete 

Utplanteringarna görs genom 
att följa principerna som 
nämns i planen. 

Varje år Fiskeområdet och 
ägarna till 
vattenområdet 

    

Uppföljningar och 
utredningar. 

2022→ Fiskeområdet Konsulter, NTM-
centralen, 
Naturresurscentret 

Utomstående 
finansiering, görs 
som köptjänst 
eller myndighets-
arbete 

Fiskeregleringens 
funktionalitet och behovet 
att uppdatera regleringen 
bedöms. 

2025 Fiskeområdet Delägarlagen, ägarna 
till vattenområdena, 
kommersiella fiskare, 
fritidsfiskare 

 

Fiske         
Gemensamma fiskeregler tas 
i bruk för åområdet. 

2022 Fiskeområdet Delägarlagen, ägarna 
till vattenområdena 

  

Fiskeriinfran utvecklas, 
eldstäder, skyltar, 
parkeringsplatser osv. 

2022–2031 Fiskeområdet Ägarna till jord- och 
vattenområdena 

Utomstående 
finansiering, 
talkoarbete 

Fiskeområdets nätsidor läggs 
upp. Information på sidorna 
om tillståndsförsäljning, 
regler, begränsningar, 
fiskeplatser, eldstäder, 
parkeringsplatser osv. och 
aktiv uppdatering av 
uppgifterna. 

2022–2031 Fiskeområdet Delägarlagen, ägarna 
till vattenområdena 

Köptjänst 



 

 

Uppgift Tidtabell Ansvar Samarbetspartner Beaktansvärt 
Fiskeevenemang för 
skolelever, ungdomar och 
specialgrupper. 

Varje år Organisationer Fiskeområdet, ägarna 
till vattenområdena 

  

Fiskeriförfrågan som täcker 
hela åområdet. 

2022 (om fiske år 
2021) och 2027 (om 
fiske år 2026) 

Fiskeområdet Den som utför 
arbetet, till exempel 
en konsult 

Köptjänst 

Fångstresponssystemet 
utvecklas. Uppföljning av hur 
systemen för insamling av 
fångstuppgifter inom 
fritidsfisket utvecklas och tas 
i bruk. 

2022–2031 Fiskeområdet Delägarlagen, 
fritidsfiskarna 

  

Samverkan         
Delägarlagens (och privata 
vattens) kontaktuppgifter 
uppdateras, karta över 
delägarlagen och 
kontaktuppgifter till 
fiskeområdets nätsidor. 

2022 Fiskeområdet Delägarlagen, ägarna 
till vattenområdena 

  

Delägarlagen sporras till att 
organisera sig och gå 
samman. 

2022–2023 Fiskeområdet Delägarlagen, ägarna 
till vattenområdena 

  

Ägarna till vattenområdenas 
vilja att skapa 
samtillståndsområden i 
potentiella områden utreds. 

2022–2023 Fiskeområdet Delägarlagen, ägarna 
till vattenområdena 

  

Delägarlagens 
tillståndssystem 
förenhetligas och utvecklas. 

2022–2023 Fiskeområdet Ägarna till 
vattenområdena 

  

 


