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Abstract 

The purpose of this report was to study nutrients in surface water upstream and downstream 

a fur farm area in Finland. To be able to do this report, data collected by Miljövårdsbyrån in 

Jakobstad during 2012-2013 have been analyzed. The analyzed parameters include total 

phosphorus (Tot-P), total nitrogen (Tot-N), color and iron. In addition to the nutrient 

analysis interviews with the representative of the fur farmers and the person in charge of 

environmental aspects on the fur farm area have been conducted to get a better view of 

what’s happening in the area and what have been done to directly reduce the amount of 

nutrients leaking to the recipient. The analysis of data shows that the amount of nutrients 

gets significantly higher downstream the fur farm area until Fäbodabäcken merges with 

Fäboviken in the Baltic Sea, where the nutrients get diluted with an abundance of sea water. 

The amount of nutrients was much higher during 2012-2013 than the previous 30 years due 

to expansion of the area. Nutrients in Fäbodabäcken have the highest values during May to 

November due to a higher amount of animals in the area during that period of time. This 

report concludes that a significantly higher value for both Tot-P and Tot-N exists 

downstream the area. The fur farm area is the main source of nutrients that leaks to the 

recipient, but there are also some agricultural fields that can affect the nutrient status in the 

recipient.  
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1 Inledning 

1.1 Pälsnäringen i Finland 

Pälsnäringen i Finland fick sin start på tidigt 1900-tal och som mest har det funnits 5588 

pälsfarmer, år 1983 i Finland. Efter det har pälsnäringens omfattning minskat i en linjär 

trend och 2014 fanns 973 pälsfarmer i Finland (Profur 2015). 97 % av pälsfarmerna ligger i 

Österbotten och majoriteten ägs av familjeföretag. Vanligaste pälsdjuren är räv och mink, 

2014 uppföddes 2,2 miljoner rävar och 2,1 miljoner minkar (Suomen Turkiseläinten 

Kasvattajain Liitto 2015).  

Räv och mink uppföds i skugghus, vilka är konstruerade så djuren har tillgång till skugga och 

deras levnadsmiljö består av en lya med halm i samt en nätbur. Nätburarna hänger ovanför 

marken vilket resulterar i att avföringen hamnar direkt under husen på ett gödselunderlag 

som skall förhindra spridning av gödseln och möjliggöra uppsamling av avföringen (Rekilä et 

al. 2004). Problem uppstår vid regn och snösmältning i form av ytavrinning och 

näringsläckage av avföringen sker till omkringliggande vattendrag och i värsta fall 

grundvattensområden. Pälsdjurens avföring är väldigt näringsrik på kväve och fosfor, enligt 

Steineck (1987)  leder produktionen av ett rävskinn till utsläpp motsvarande 2,2 kg kväve per 

år och 0,4 kg fosofor per år. Produktionen av ett minkskinn motsvarar utsläpp av 1,4-1,6 kg 

kväve per år och 0,3-0,7 kg fosfor per år. 

Övergödningsproblematiken i Finska sjöar, vattendrag och Bottenviken är huvudsakligen 

orsakad av mänsklig aktivitet som jordbruk, industrier, större levnadsområden och tung 

trafik (Rydén et al. 2003). Det är främst utsläpp av kväve och fosfor som bidrar till 

eutrofiering och försurning. Organiskt kväve är ett stort problem för 

övergödningssituationen, när organiska kväveföreningar hamnar i marken bryts det ner 

biologiskt till ammonium, en del fastnar i marken medan en del transporteras vid ytavrinning 

till vattendrag och grundvatten. När mikrobiologisk oxidering av ammonium sker bildas 

nitrit och nitrat och denna reaktion konsumerar syre och orsakar surhet (Nystén et al. 2012). 

Fosforn i avföringen sprids inte lika lätt med vatten som kväveföreningarna utan har en 

tendens att stanna i marken, den kan i vissa fall binda till järnjoner och transporteras med 

hjälp av dessa i vattendrag och grundvatten (Carstensen et al. 2014). Både kväve och fosfor är 

nödvändiga för tillväxten av organismer och växter, vid överflöd av dessa näringsämnen blir 

tillväxten god och stora mängder organiskt material bildas. Detta resulterar i att bakterier 

måste bryta ner allt organiskt material som uppstår. I det långa loppet leder nedbrytningen 

till att majoriteten av syret i vattnet konsumeras vid nedbrytningsprocessen och syrefria 

bottnar uppstår (Carstensen et al. 2014). 

1.2 Lagstiftning 

Fosfor- och kvävebelastningen som orsakar eutrofiering i inlandsvatten och havsområden är 

ännu så pass stor att den orsakar omfattande algblommningar och överflöd av organiskt 

material. Det viktigaste målet inom vattenvården är att minska utsläppen av dessa 

näringsämnen. Tydligast syns eutrofieringen i Finska viken, Skärgårdshavet men också 

Bottniska viken (Miljöministeriet 2007). Enligt Europeiska unionens ramdirektiv för vatten 

skall man förhindra en försämring av ytvattenförekomster samt förbättra och återställa detta 

tillstånd för att uppnå god ekologisk och kemisk status i ytvatten senast år 2015. Samtidigt 

skall föroreningar och farliga ämnen  som orsakats av utsläpp minskas (2000/60/EG). 

Miljöskyddslagens förbud mot förorening av mark och grundvatten (MSL 86/2000), dess 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/AUTO/?uri=celex:02000L0060-20130913


2 

 

syfte är att förhindra att skadliga ämnen släpps ut i förväg i form av förbud mot utsläpp av 

föroreningar i mark och vatten, om föroreningarna och farliga ämnen inte helt kan 

förhindras skall de reduceras till så små mängder som möjligt. Riktlinjer för vattenvård inom 

pälsdjursuppfödning enligt statsrådets principbeslut (Miljöministeriet 2007) är följande: 

Bästa möjliga teknik skall tillämpas, såsom uppfödning i hallar och täta underlag i skugghus 

så belastningen på närliggande vatten minimeras. Avrinningsvattnet från pälsfarmerna skall 

efterbehandlas i enlighet med behovet av vattenskydd. Utfodringsmetoder och foder som 

används skall utvecklas i enlighet med behovet av vattenskydd. Gödslet som uppstår skall 

återvinnas och produktifieras som åkermarksgödsel om möjligt. 

Pälsfarmarna är skyldiga att vara konsekvensmedvetna, verksamhetsutövarna skall känna till 

sin egen verksamhet och vilka risker som finns samt dess konsekvenser för miljön. Hur risker 

och påverkan skall hanteras och möjligheter att minska verksamhetens miljöeffekter 

(Miljöskyddslag 2014). 

För att uppnå god ekologisk- och kemisk status i ytvatten till 2015 har mål och delmål satts 

upp. Fram till 2005 sattes ett delmål upp om att tillståndet i ytvatten och Östersjön inte skall 

försämras på grund av mänsklig aktivitet samt att tillståndet i vatten som belastats förbättras 

och helst återställs (Södra Österbottens NTM-central 2013). Enligt Karjala och Rantajärvi 

(2015) är god status inte uppnådd eftersom näringsbelastningen inte minskat i tillräcklig 

grad. Ytvattnets ekologiska status påverkades också negativt i många fall. För att uppnå målet 

fram till 2021 har man tagit fram hur mycket man måste minska kväve och fosforutsläppen 

till varje delområde i Östersjön (tabell 1). Åtgärder för att uppnå god ekologisk status i 

Östersjön påbörjas senast 2016 (Helcom 2007). 

Tabell 1. Helcoms tabell (Helcom 2007) över hur stor mängd näringsämnen (ton) som får släppas ut i Östersjön 

för att god kemisk och ekologisk status skall uppnås till 2021. Visar också data över hur mycket som släpptes ut 

1997-2003 och hur stor reduktion av utsläpp som krävs. 

Sub- region Maximalt tillåtna utsläpp 

(ton) 

Utsläpp under 1997-2003 Reduktioner som krävs 

Fosfor Kväve Fosfor Kväve Fosfor Kväve 

Bottniska Viken 2580 51440 2580 51440 0 0 

Bottniska Havet 2460 56790 2460 56790 0 0 

Finska Viken 4860 106680 6860 112680 2000 6000 

Egentliga Östersjön 6750 233250 19250 327260 12500 94000 

Rigabukten 1430 30890 1410 45890 750 0 

Öresund 1410 30890 1410 45890 0 15000 

Kattegat 1570 44260 1570 64260 0 20000 

Totalt 21060 601720 36310 736720 15250 135000 
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1.3 Syfte 

Syftet med studien är att få en förbättrad bild av hur pälsområdet vid Vallan i Jakobstads 

kommun belastar närliggande recipient, Fäbodabäcken och Fäboviken. För att få ett mått på 

hur pälsområdet orsakar eutrofiering har parametrarna Tot-N, Tot-P, Färgtal och Järnhalt 

analyserats. Studien kommer också behandla åtgärder som farmarna vidtagit på området för 

att minska näringsläckaget. 

1.4 Frågeställningar 

1. Hur insatta är pälsfarmarna i området om miljöpåverkan av deras verksamhet och har de 
en åtgärdsplan för fortsatta åtgärder 
2. Kan en signifikant skillnad i näringsämnen observeras uppströms och nedströms 
pälsområdet?  
3. Kan den eventuella förhöjningen av kväve och fosfor förknippas med endast 
pälsfarmsområdet och därmed utesluta andra möjliga utsläppskällor? 

3 Material och metod 

Studien har delats upp i tre delar: 

Översiktlig informationssamling om pälsnäringen i Finland, lagstiftning som reglerar den 

och problematik vid pälsfarmning, huvudsakligen ur en övergödningssynpunkt. 

En metaanalys av vattenmätdata för fyra provtagningstillfällen under åren 2012-2013, 

provtagningarna har utförts av Miljövårdsbyrån i Jakobstads kommun. Metaanalysen har 

gjorts genom att analysera mätdatan och göra egna tolkningar av trender, samt sammanställa 

resultaten i lämpliga figurer. Resultaten av metaanalysen  har tolkats med stöd av 

vetenskapliga artiklar och rapporter från myndigheter. Vattenproverna har analyserats av 

Maintpartner Oys laboratorium. Standarderna för analyserna var följande: Totalfosfor- SFS 

3026:86. Totalkväve- SFS 5505:88. Färg- SFS-EN ISO 7887:95. Järn- SFS 3047:80. 

Intervjuer med Steven Frostdahl som är ombudsman för farmarna på området och Gustav 

Vikström som är anställd på området och ansvarig för miljöförbättringsåtgärder, främst 

genom e-mail och telefonkontakt. Syftet  med intervjuerna var att få en bild över 

framtidsutsikter för området och recipienten, hur insatta farmarna är om miljöpåverkan och 

om åtgärder kommer vidtas eller redan har tillämpats för att förbättra framtidsutsikterna för 

recipienten. Intervjufrågorna återfinns i bilaga 2. 

3.1 Geografisk belägenhet 

Pälsfarmsområdet ligger i stadsdelen Vallan i Jakobstad, cirka fem kilometer sydväst om 

Jakobstads centrum. Fäbodabäcken är den primära recipienten som rinner igenom 

pälsområdet och mynnar ut i Fäboviken väster om området. Området omkring pälsområdet 

består till största delen av obrukad skogsmark, nedströms farmområdet finns också en del 

åkermark (figur 1) som belastar Fäbodabäcken ytterligare. Farmområdet är benägen på 

berggrunden granodiorit eller Vasagranit som det också kallas. Granodiorits sammansättning 

består huvudsakligen av stora strökorn av fältspat och mindre mängder av granat, kordierit 

och sillimanit (Breilin et al. 2004). I Östebotten är den vanligaste jordarten morän men på 

kustområden mellan Oravais och Jakobstad förekommer spolad moig morän (Österbottens 

förbund 2014). Klimatet i Österbotten har jämnare temperatur än resten av landet på grund 

av att det ligger vid havet, havsklimat kännetecknas genom att temperaturens års- och 
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dygnsvariationer är mindre och våren och hösten är längre än i inlandet (Österbottens 

förbund 2014).  

  
Figur 1. Översikt över pälsområdet och dess recipient samt provtagningspunkter, hämtad från rapporten av 

Nyman och Slotte 2013. 

3.2 Mätpunkter 

Totalt finns 18 mätpunkter, två stycken opåverkade provpunkter uppströms området 1-1 och 

2-1. Provtagningspunkterna 1-1 – 1-8 ligger i det norra området, 2-1 – 2-5 är 

provtagningspunkter i det södra området. Vattendragen som rinner igenom pälsområdet från 

Brännmossen och Krokmossen går ihop vid provpunkt 3 till Fäbodabäcken som 

huvudsakligen belastas av näringsämnen från farmområdet, 3-6 är provpunkter nedströms 

området i Fäbodabäcken. Provpunkt 7 ligger i Fäboviken som är den slutliga recipienten där 

näringsämnena späds ut med stora mängder vatten (Figur 1). 
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3.3 Statistisk metod 

För att statistiskt säkerställa att en skillnad i näringsämnen uppströms och nedströms 

området finns har jag gjort ett ensidigt T-test, där nollhypotesen var att det inte finns en 

signifikant skillnad i näringsämnen uppströms och nedströms pälsområdet. Jag valde att slå 

ihop provpunkt 1-1 och 2-1 som representerar näringsämnen uppströms området, totalt 8 

provtagningar. Provpunkt 3 fick representera näringsämnen nedströms området, totalt 4 

provtagningar. Formeln för beräkna t-värdet visas nedanför: 

𝑡 =  
𝑥1 − 𝑥2

√[
(𝑛1 − 1)𝑠12 + (𝑛2 − 1)𝑠22

𝑛1 + 𝑛2 − 2 ] ∗ [
𝑛1 + 𝑛2
𝑛1 ∗ 𝑛2 ]

 

t= t-värde. x= medelvärde. n= antal provtillfällen. s= standardavvikelse. Nummer 1 efter ett 

värde representerar näringsämnen uppströms området, nummer 2 representerar 

näringsämnen nedströms området. Metoden har jag tillämpat enligt boken statistiska 

metoder av Körner och Wahlgren (2013). 

4 Resultat 

4.1 Analys av vattenmätdata 

Mätdatan hittas i bilaga 1 och provtagningspunkterna visas i figur 1. Mätdatan för figur 2 och 

4 är hämtad från mellanrapporten av Nyman och Slotte 2013.  

4.1.1 Analys av totalfosfor 

Halterna av totalfosfor är generellt förhöjda på provpunkterna nedströms farmområdet på 

punkt 1-2, 3 och 6, uppströms området på punkt 1-1 är fosforhalten låg för alla mättillfällen. I 

figur 2 på provpunkt 1-2 kan man se tydliga variationer mellan åren. 1984-1986 höjdes 

halterna kraftigt, högst tot-N värde har uppstått sedan år 2012 i jämförelse med figur 3. 
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Figur 2. Totalfosfor för åren 1982-2013 angett i mg/l. Visar endast data för norra området och Fäbodabäcken, 

punkt 1-1 är uppströms norra området, punkt 1-2 är nedströms norra området och punkt 3 och 6 är mätpunkter i 

Fäbodabäcken. X- axeln visar månad och år för provtagningstillfällen och y- axeln visar tot-P halt i mg/l. 

I figur 3 ser man tydligt att både norra och södra området har en markant ökning av 

totalfosforhalter  från punkt 1-1 och 2-1 till 1-2 och 2-2. Enligt t-testet blev det kritiska värdet 

(tkrit) 2,76 med 99 % sannolikhet och det observerade värdet (tobs) 4,97. Eftersom tobs blev 

högre än tkrit finns en statistiskt säkerställd signifikant skillnad i tot-P uppströms och 

nedströms området. På punkt 3 minskar halten och  minskar ytterligare fram till punkt 6. 

Mätningen 11.2013 hade högre värde än tidigare mätningar och mätningen på våren 2013 

hade lägst totalfosforhalt. En avvikelse finns på punkt 3 från mätingen 11.2012 eftersom den 

har ett signifikant lägre värde jämfört med 7.2013 och 11.2013, med tanke på hur högt värde 

den hade på punkt 1-2 och 2-2.  
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Figur 3. Totalfosforhalter angett i mg/l för fyra provtagningstillfällen, visar mätpunkt och områdesbeskrivning. Kartan med 

mätpunkter är hämtad från Mellanrapporten (Nyman och Slotte 2013). Notera att punkt 1-1 och 2-1 har annan y-axel skala. 
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4.1.2 Analys av totalkväve 

I figur 4 visas totalkväve för åren 1982-2013 och även  här varierar halterna väldigt mycket 

från år till år. Ett extremt värde kan noteras år 1984 på punkt 6 eftersom denna mätpunkt 

generellt har mycket lägre värde än punkt 1-2 och 3. För Totalkväve ses inte en lika extrem 

ökning efter år 2011 eftersom höga värden också finns mellan 1984-1988 direkt efter 

pälsområdet. 

 
Figur 4. Totalkväve för åren 1982-2013 angett i mg/l. Visar endast data för Norra området och Fäbodabäcken 

punkt 1-1 är uppströms norra området, punkt 1-2 är nedströms norra området och punkt 3 och 6 är mätpunkter i 

Fäbodabäcken. X- axeln visar månad och år för provtagningstillfällen och y- axeln visar tot-N halt i mg/l. 

Enligt figur 5 följer totalkvävehalterna samma trend som totalfosforn i figur 3 förutom att 

totalkvävehalten är betydligt högre än totalfosforn, en skillnad kan ses på punkt 3 och det är 

att halten inte minskar lika mycket för totalkväve. Noteras bör att totalkvävehalten från 

mätningarna 11.2012 och 04.2013 är lägre än senare mätningar. Enligt resultatet av t-testet 

för tot-N blev tkrit 2,76 med 99 % sannolikhet och tobs 4,21, så även för tot-N halten finns en 

signifikant skillnad uppströms och nedströms området. 

 

 
 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1
0

2

4

6

8

10

11.2012 4.2013 7.2013 11.2013

Punkt 2-1

0

20

40

60

80

11.2012 4.2013 7.2013 11.2013

Punkt 1-2

0,1
0

2

4

6

8

10

11.2012 4.2013 7.2013 11.2013

Punkt 1-1

0

20

40

60

80

11.2012 4.2013 7.2013 11.2013

Punkt 2-2

0

20

40

60

80

11.2012 4.2013 7.2013 11.2013

Punkt 3

0

20

40

60

80

11.2012 4.2013 7.2013 11.2013

Punkt 6

Totalkvävehalter 

angett i mg/l 

Figur 5. Totalkvävehalter angett i mg/l för fyra provtagningstillfällen, visar mätpunkt och områdesbeskrivning. Kartan med 

mätpunkter är hämtad från Mellanrapporten (Nyman och Slotte 2013). Notera att punkt 1-1 och 2-1 har annan y-axel skala. 
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4.1.3 Analys av vattnets färg 

Färgtalet håller samma trend som kväve och fosfor, lägre värden uppstrsöms området och 

högre värden nedströms området. Innan området på punkt 2-1 finns ett högre värde för 

mätningen 7.2013. För mätningen 4.2013 varken höjs eller sänks färgtalet nedströms 

området, notera att även för punkt 7 sker ingen sänkning. Södra området har högre färgtal än 

norra området förutom för mätningen 11.2013. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6. Demonstrerar färgtal före och efter norra och södra området på punkt 1-1, 1-2 och 2-1, 2-2. Visar också 

färgtal för Fäbodabäcken och Fäboviken. Mätvärde saknas på punkt 4 för mätningarna 7.2013 och 11.2013. 

4.1.4 Analys av järnhalt 

Järnhalten varierar både från åren och mätpunkterna men högsta värde återfinns på punkt 6 

för mätningen 7.2013. Man ser inte en lika tydlig ökning av järnhalten efter området som för 

tidigare analyser av parametrar. Lägst värden har mätningen 11.2013. 

Tabell 2. Visar järnhalt i mg/l för fyra provtagningstillfällen och fyra mätpunkter. Punkt 1-1 och 2-1 är uppströms 

området och punkt 3 och 6 är punkter längs med Fäbodabäcken d.v.s. nedströms området. 

Järnhalt mg/l 
 Punkt 1-1 Punkt 2-1 Punkt 3 Punkt 6 
11.2012 6,3 9,1 8,2 7,4 

4.2013 6,3 6,6 5,3 6,9 

7.2013 6,0 8,6 - 9,6 

11.2013 3,7 4,2 - 7,3 

 

4.2 Intervjuer 

Under studien intervjuades Steven Frostdahl och Gustav Vikström, alla frågor hittas i bilaga 

2. Frostdahl svarade på fråga 1, 4 och 5 medan Vikström svarade på fråga 2 och 3. 

4.2.1 Intervju med Frostdahl S 

Totalt finns 100000 rävar på området under juni till november, under december till maj 

finns endast 15000 – 20000 avelsdjur på området (Frostdahl, muntl.). Ingen mink uppföds 

på pälsområdet Vallan. 
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Enligt Frostdahl (muntl.) har EU:s ramdirektiv för vatten inte diskuterats i samband med de 

utvecklings- och byggnadsprocesser som pågått. Farmarna på området har främst utgått från 

de bestämmelser som finns i deras miljötillstånd och ytterligare åtgärder som vidtagits har de 

gjort på eget initiativ, under överinseende med lokala miljövårdsövervakningen, 

regionförvaltningsverkets miljötillsynsavdelning och med fackmän inom 

vattenreningsteknik. Ingen gemensam åtgärdsplan för alla farmare på området har vidtagits 

för att uppnå EUs ramdirektiv för vatten. 

Frostdahl (muntl.) menar att farmarna på området är mycket miljömedvetna och att de ofta 

får feedback från näromgivningen i Jakobstad och det närliggande villaområdet. Kostsamma 

satsningar på reningsmetoder, miljövårdsrutiner och miljövård har sedan 2013 vidtagits på 

farmarnas eget initiativ för att tillmötesgå krav och önskningar från näromgivningen. 

4.2.2 Intervju med Vikström G 

Enligt Vikström (muntl.) är den största miljöförbättringsåtgärden som vidtagits av farmarna 

att att de installerat två fällningsbassänger på 800 kubikmeter, en på norra området år 2014 

och en på södra området år 2015. Fällningsbassängen på norra området är utrustad med ett 

sandfilter som renar vattnet ett steg innan fällning sker. Enligt Vikström (muntl.) 

reducerades fosforhalten i det renade vattnet för norra området från 7,1 mg/l till 0,16 mg/l 

och för södra området från 13 mg/l till 0,75 mg/l i den senaste kontrollmätningen. 

Alla tillbyggnationer av skugghus förses med ett tätt bottenskikt och dräneringsrör som 

möjliggör uppsamling av avföring i urinbrunn, gödselunderlaget under skugghusen har höjts 

med 30 cm.  

Under intervjun med Vikström (muntl.) menade han att den markanta förhöjningen av 

näringsämnen under 2012 och 2013 beror på att pälsområdet har expanderats med fler 

skugghus och därmed fler pälsdjur som då ökar halten näringsämnen som sprids till 

Fäbodabäcken och Fäboviken. 

5 Diskussion 

5.1 Variationer i näringsämnen 

Den tydligaste observationen är att totalfosfor- och totalkvävehalterna ökar i princip från 

obefintliga värden uppströms till höga värden nedströms pälsområdet. Variationen mellan 

provtagningstillfällena beror främst på att 100000 pälsdjur finns på området mellan Juni och 

November vilket förklarar varför mätvärdena är så höga i figur 3 och 5 under mätningarna 

7.2013 och 11.2013 jämfört med mätvärden från provtagningen 4.2013 då endast 15000-

20000 avelsdjur finns på området. Eftersom näringsämnena minskar i så pass stor 

utsträckning under mätningen 4.2013 längs hela Fäbodabäcken då en mycket mindre 

djurmängd finns, är det relativt tydligt att pälsområdet är den huvudsakliga 

belastningskällan för Fäbodabäcken.  

Enligt Ekholm et al. (2007) ökar ytavrinningen markant på grund av vårfloderna i västra 

Finland och leder ofta till en stor ökning av vattenmängden i vattendrag, med tanke på att 

ytavrinningen ökar borde också näringsläckaget bli högre från pälsområdet. Detta kan vara 

en annan orsak varför halterna är lägre under mätningen 4.2013, eftersom vattenmängden 

ökar markant så borde ingen höjning av näringsämnen ske på grund av utspädning. Om man 

jämför värdena från figur 2 och 4 med figur 3 och 5 är värdena efter 2011 anmärkningsvärt 
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mycket högre än tidigare år. Detta beror högst troligt på att djurmängden ökat i och med 

tillbyggnationer av området enligt Vikström (muntl.). Anledningen varför 

näringsämneshalten sjunker från punkt 3 till 7 beror på att vattenmängden blir större samt 

att Fäbodabäcken rinner igenom Fäboträsket. Våtmarker som Fäboträsket har en viktig 

funktion i ekosystemet och det är att de i viss mån renar vatten från näringsämnen, metaller 

och partiklar (Thiere och Weisner 2010). 

5.1.1 Totalfosfor 

Fosfor är oftast det tillväxtbegränsande ämnet i sötvatten och om överflöd av fosfor finns 

kommer framförallt tillväxten av cyanobakterier bli god i och med att dessa kan kvävefixera 

från luften som till stor del består av kvävgas, vilket kan medföra att vattendrag växer igen 

och syrebrist uppstår (Carstensen et al. 2014). Från en övergödningssynpunkt är det väldigt 

fördelaktigt att fosfor inte transporteras lika lätt som kväve i akvatiska system. I 

mellanrapporten har Nyman och Slotte (2013) beräknat att farmområdet belastar Fäboviken 

med nästan 10 kg totalfosfor per dygn under mätningen 4.2013. Totalfosforn efter 

pälsområdet har varit hög ända sedan 1984 enligt figur 2 men efter år 2011 har den höjts mer 

än dubbelt på vissa provpunkter. Som lägst uppströms området var Tot-P halten 0,024 mg/l 

och efter området i Fäbodabäcken återfinns 3 mg/l Tot-P. 

5.1.2 Totalkväve 

Totalkvävehalten är betydligt högre än totalfosforhalten, detta beror främst på att mer kväve 

finns i pälsdjurens avföring (Steineck 1987), samt att kväve är mer vattenlösligt och 

transporteras lättare med hjälp av ytvatten (Nystén et al. 2012). Farmområdet belastade 

Fäboviken med cirka 175 kg totalkväve per dygn under mätningen 4.2013 (Nyman och Slotte 

2013). Farmområdet belastar Fäbodabäcken med cirka 60 mg/l Tot-N och uppströms 

farmområdet var halten <1 mg/l. 

5.1.3 Färgtal 

Färgtal används som mått på vattnets färg. Färgen på vatten beror främst på innehållet av 

organiskt material men kan även påverkas av järn- och manganföreningar 

(Vattenmyndigheten 2010). I rinnande vatten påverkas färgtalet inte i lika stor omfattning av 

järn och manganföreningar, utan främst humusämnen påverkar vattnets färg (Johansson 

2003). Ökad mängd humusämnen i vattnet ökar transporten av kväve, fosfor och metaller 

vilket leder till ökad belastning på recipienten enligt Johansson (2003). Enligt figur 6 ökar 

färgtalet nedströms området vilket är förståeligt på grund av näringsläckaget från 

pälsområdet. Uppströms området påverkas färgtalet främst av naturligt organiskt material 

och humusämnen från skog- och myrmark. De faktorer som påverkar färgtalet mest är 

temperatur och nederbörd, vid ökad temperatur ökar också fotosyntesen och nedbrytningen 

av organiskt material (Forsberg 1992). Nederbörd ökar ytavrinningen vilket för med sig 

större mängder organiskt material till vattendrag. 

5.1.4 Järnhalt 

Järnhalten varierar inte så mycket uppströms och nedströms området enligt tabell 2. 

Organiskt material ökar dock biotillgängligheten av järn i akvatiska miljöer (Hann et al. 

2015). Järnhalt och färgtal går hand i hand, detta kan vara en orsak varför färgtalet ökar 

nedströms området. När högre järnhalt finns tillgänglig i akvatiska system underlättar 

järnjonerna transporten av fosfor eftersom fosforföreningarna kan binda till järnjoner och 

transporteras med hjälp av dessa i vatten, istället för att fastna i marken (Carstensen et al. 

2014).  
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5.2 Fäbodabäckens status 

Strömbäcken ligger också i Jakbostad och belastas av odlingar, spridd bebyggelse, häststall 

och nedlagda pälsfarmer (Nyman och Slotte 2013). I mellanrapporten har Nyman och Slotte 

valt att använda Strömbäcken som en referenspunkt för jämförelse av vattenkvalitén i 

Fäbodabäcken. För Tot-P ses ingen tydlig variation mellan Fäbodabäcken och Strömbäcken i 

figur 7 förrän 2011, men om man antar att Strömbäcken håller samma trend för år 2012-2013 

<1 mg/l tot-P, så är tot-P värdena i Fäbodabäcken mycket högre vid jämförelse av tot-P med 

figur 3 där högsta värde uppgår till 3 mg/l. Totalkvävehalten i Fäbodabäcken är högre efter år 

1990 enligt figur 8 och som för Tot-P stiger halten märkbart för åren 2012-2013 enligt figur 5 

i jämförelse med Strömbäcken. En intressant aspekt är att näringsämneshalterna i 

Fäbodabäcken har ökat märkbart efter 2011 om man jämför med figur 3 och 5.  

 
Figur 7. Totalfosforhalter angett i mg/l för Fäbodabäcken i rött och strömbäcken i blått. X-axeln visar tid för 

provtagningar. Figuren är hämtad från Miljövårdsbyråns mellanrapport (Nyman och Slotte 2013) 
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Figur 8. Totalkvävehalter angett i mg/l för Fäbodabäcken i rött och strömbäcken i blått. X-axeln visar tid för 

provtagningar. Figuren är hämtad från Miljövårdsbyråns mellanrapport (Nyman och Slotte 2013) 

Som tidigare nämnts är främst vattendrag, åar och älvar eutrofierade på grund av mänsklig 

aktivitet, i figur 9 ser man tydligt hur få åar och älvar som faktiskt hade god kemisk- och 

ekologisk status under 2008 och 2013. Kustvatten i Österbotten har betydligt bättre status än 

åar och älvar, men situationen har försämrats i kustvatten sedan 2007. Enligt Österbottens 

förbund (2014) kan kustvattnet klassas som måttlig utanför större städer. 

 
Figur 9. Visar ytvattens ekologiska status i Österbotten, Finland för kustvatten, sjöar, åar och älvar. Röd betyder 

dåligt, grå är inte klassificierad och blå betyder ypperlig eller god. Figuren är hämtad från miljörapporten av 

Österbottens förbund (2014). 



15 

 

5.3 Intervjuer 

5.3.1 Åtgärder som tillämpats på pälsområdet 

Kemisk rening är metoden som valts för att rena fosforbelastningen för ytvattnet på både 

norra och södra området, i fällningsbassängerna tillsätts järnsulfat som medför att 

fosforföreningarna sjunker och bildar ett slam på botten av bassängen som kan samlas upp 

och efterbehandlas. Detta verkar ha fungerat väldigt bra enligt den senaste 

kontrollmätningen, Vikström (muntl.) menade dock att fällningsbassängen på södra området 

inte var helt optimerad ännu vilket kan förklara varför fosforhalten i det renade vattnet var 

lite förhöjd. 

Skugghusen förses med ett tätt bottenskikt och dräneringsrör för att uppsamling av 

spillvatten i en skild urinbrunn skall vara möjlig, denna metod kan endast tillämpas vid 

nybyggnationer av skugghus (Vikström, muntl.). Det går inte att införa till gamla skugghus 

som redan står på området. Gödset som ansamlas i urinbrunnen går till bönder som 

använder det som åkergödsel. Gödselunderlaget har förhöjts med 30 cm under skugghusen. 

Detta hindrar att vatten kommer i kontakt med gödselstackarna och urlakar näringsämnen, 

vilket jag anser vara en väldigt kostnadseffektiv och nödvändig metod. På detta 

gödselunderlag sprids också ett lager av strö ut vars funktion är att suga upp urean och 

förhindra näringsläckage ytterligare. Gödselstackarna på underlaget skall transporteras bort 

minst två gånger per år enligt Rekilä et al. (2004). 

5.3.2 Ytterligare åtgärder som kan tillämpas 

I princip alla pälsfarmare förhindrar att omgivande vatten når farmområdet genom yttre 

diken och avskärande diken. Avledning av pälsfarmens vatten genom inre diken eller 

dränering av markområdet, vattenbehandling kan visa sig nödvändigt för att rena farmens 

vatten från näringsämnen eller så kan farmvattnet ledas till en brunn och efterbehandlas 

(Rekilä et al. 2004). Taket på skugghusen kan förlängas vilket resulterar i att regnvatten inte 

når gödselstackarna lika enkelt, det går också att montera hängrännor på skugghusen vilket 

möjliggör bortledning av regnvatten till yttre diken som leder bort vattnet från pälsområdet. 

Pälsfarmernas belägenhet har under de senaste 20 åren flyttats bort från 

grundvattenområden för att säkerställa dricksvatten av god kvalité. Miljömyndigheterna 

förutsätter att på små och medelstora farmer kan behandlingen av vatten ske genom 

sandfiltrering, torvfiltrering, rotzonsrening eller kemisk rening, på en stor farm är kemisk 

rening ett krav (Rekilä et al. 2004). Rening av vatten är endast kravbelagt om tätt bottenskikt 

och dränering inte har tillämpats under konstruktionen av skugghus. 

6 Slutsats 

I detta fall är det väldigt tydligt att pälsområdet är den huvudsakliga utsläppskällan av 

näringsämnen till Fäbodabäcken och Fäboviken. Det går inte att utesluta andra 

utsläppskällor till Fäbodabäcken eftersom omkringliggande åkermarker och 

skogsbruksmarker också bidrar i viss mån till näringsläckage. Näringsämneshalterna 

nedströms området är signifikant högre än uppströms området, där halterna i princip är 

opåverkade av näringsläckage. Pälsområdet Vallan bidrar i stor mån till eutrofiering av 

kustvatten i Östersjön. Extremt mycket högre värden för näringsämnen har uppstått efter år 

2011 än de tidigare 30 åren på grund av utökad verksamhet i pälsområdet. Farmområdet 

belastar Fäbodabäcken och Fäboviken som mest under juni-november då djurmängden är 
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som högst, hälften av året är belastningen väldigt hög och under december till maj finns ca 

80 % mindre djur på området, vilket resulterar i lägre halt näringsämnen som sprids till 

recipienten. 

Farmarna på området verkar vara miljömedvetna genom stora satsningar på 

miljöförbättringsåtgärder. Även fast EU:s vattenvårdsdirektiv och en åtgärdsplan inte har 

behandlats har farmarna indirekt arbetat för att uppnå kraven om god kemisk- och ekologisk 

status i ytvatten fram till 2015 och 2021. 
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Bilagor 

Bilaga 1, Vattenmätdata framställt av Miljövårdsbyrån i Jakobstad 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 

1. Hur många djur finns totalt på pälsområdet? Hur stor andel mink och räv. 

2. Används reningsteknik eller andra metoder för att minska näringsläckaget till 

ytvatten? 

3. Om reningsteknik eller annan metod redan är i bruk hur har den fungerat hittills? 

4. Finns en gemensam åtgärdsplan för alla farmare på  området för att uppnå  god 

kemisk och ekologisk status i ytvatten fram till 2015 och 2021 enligt EUs ramdirektiv 

för vatten. 

5. Hur konsekvensmedvetna är farmarna på området angående miljöpåverkan från 

deras verksamhet? 
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