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Anordnade evenemang 

Sedan kustnätverkets start har flera informationstillfällen ordnats. Nätverkets första aktivitet 

var ett webbinarium 22.2.2022, där nätverket presenterades och några ämnesrelaterade 

presentationer hölls av inbjudna presentatörer. I webbinariet deltog sammanlagt ca. 50 

personer. Kustnätverket har ordnat två infokvällar för allmänheten, en i Larsmo 

kommungård 7.3.2022 och en i Karleby 17.3.2022. Lokala presentatörer var inbjudna till 

infokvällarna, deras presentationer finns även på ovanstående länk. Syftet med infokvällarna 

var att sprida information, väcka intresse och ge tillfälle för frågor och diskussioner. 

Presentationsmaterial från webbinariet och infokvällarna finns på kustnätverkets hemsida 

under presentationsmaterial:  

https://www.vesiensuojelu.fi/pohjanmaa/kustnatverk/.  

Kommunmöten via Teams har hållits med kommunerna Jakobstad, Kronoby, Karleby, 

Pedersöre och Nykarleby. Möten med Vasa och Korsholm kommer hållas i juni. Under alla 

möten har kustnätverket presenterats av ÖVM (Österbottens vatten och miljö rf.) och NTM-

centralen har presenterat olika finansieringsmöjligheter för restaureringsprojekt, samt 

erfarenheter av kommunens roll i olika projekt. Kommunerna har presenterat sina 

genomförda eller pågående vattenskyddsåtgärder samt angett/diskuterat objekt där det 

finns behov av restaureringsåtgärder. Syftet med kommunmötena är utbyte av information 

och att främja samarbetet för att effektivera vattenskyddsåtgärder. 

Studiebesök till Oxkangar fladans våtmark 7.6.2022 

Välkommen på studiebesök till Oxkangar fladans våtmark kl. 19.00 den 7e juni. I slutet av år 

2020 påbörjades restaureringsåtgärder av fladans våtmarksområde. Kom och se hur 

området ser ut just nu! Lokala entreprenörer kommer vara på plats och berätta om 

projektet. Vi samlas på parkeringen, adressen Österövägen 555, därifrån går vi tillsammans 

och utforskar området. 

Kustnätverkets sommarjobbare 

Under sommaren 2022 kommer sommarjobbare från både ÖVM och NTM-centralen jobba 

med arbetsuppgifter inom kustnätverket. De kommer bland annat hjälpa till att ordna 

evenemang och marknadsföra händelser inom kustnätverket. Under sommaren kommer de 

även intervjua personer som har erfarenhet av vattenskyddsåtgärder och skapa artiklar som 

publiceras hos kustnätverket.  

Följ kustnätverkets hemsida och ÖVM:s Facebooksida för uppdateringar. 

https://www.facebook.com/Pohjanmaan-vesi-ja-ymp%C3%A4rist%C3%B6-ry-542341159253957
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Vattenrestaureringsnätverkets årsseminarium i Karleby 

23-25.8.2022 

  

Vattenrestaureringsnätverkets årliga seminarium kommer att 

hållas den 23–25 augusti i Karleby (stadshuset, adress Kauppatori 

5). Temat för evenemanget är Östersjön, kustvatten, 

dagvattenhantering och vattendrag. Ett välkomstevenemang 

kommer att hållas den första dagen. Den andra dagen hålls 

intressanta föreläsningar och en vattenrestaureringsutställning 

som en del av seminariet. Som avslutning på dagen är det 

årsseminariets middag, då årets vattenrestaurerare prisas. Tredje 

dagen efter morgonföreläsningarna åker deltagarna på 

studiebesök. Det är även möjligt att följa seminariet i huvudsalen 

på distans via Teams. 

Anmälan till årsseminariet öppnades den 2.5.2022 och avslutas 
den 1.8.2022 eller när seminariets maximala deltagarantal är fyllt. 
Evenemanget kan ta emot 200 deltagare på plats och 300 
deltagare på distans. Lunch och den årliga seminariemiddagen är 
på egen bekostnad. Anmälningsformulär för deltagare på plats: 
https://syke.etapahtuma.fi/Default.aspxmid=1187&tabid=342&ct
l=etapahtuma_ilmoittautuminen4_omattiedot&extra=&skinsrc=%
5bg%5dskins%2fhallinta_bootstrap4%2ftopmenuinnerkalenteri 
 
Deltagare i fjärranslutningen har ett eget anmälningsformulär: 

https://syke.etapahtuma.fi/Hallinta/Ulkoinen-

koulutuskalenteri/Lis%C3%A4tietoja/id/4022 

 

Evenemanget arrangeras i samarbete med vattenrestaurerings-

nätverket, SYKE, NTM-centralen i Södra Österbotten, 

Österbottens vatten och miljö rf, Keski-Pohjanmaan, 

Kalatalouskeskuksen/ ProAgria Keski-Pohjanmaan samt projekten 

Freshabit LIFE IP och EMFF. 

På onsdagen den 24 augusti hålls ett evenemang om 

vattenrestaurering där deltagarna kan presentera sina egna 

aktiviteter eller projekt. Det är möjligt med cirka 15 föredragande, 

bokningsavgiften är 200 €. Kontakta arrangörerna om du vill vara 

föredragande. 

  

Kommande 

evenemang: 
 

• 7.6 Studiebesök 

till Oxkangar 

fladans 

våtmarksområde 

 

• 8.6 

Miljöminsteriets 

webbinarium 
https://www.lyyti.fi/reg/Virt

aa_vesienhoidon_viestintaan

_Vesistokunnostuksen_viesti

ntawebinaari_862022_0345 
 

• 22.6 Natur- och 
familjedag vid 
Fäboda 

 
Följ uppdateringar om kommande 

evenemang på vår hemsida och 
Facebook-sida! 

 

Fäboda, Jakobstad. 

https://www.facebook.com/Pohjanmaan-vesi-ja-ymp%C3%A4rist%C3%B6-ry-542341159253957
https://syke.etapahtuma.fi/Default.aspx?mid=1187&tabid=342&ctl=etapahtuma_ilmoittautuminen4_omattiedot&extra=&skinsrc=%5bg%5dskins%2fhallinta_bootstrap4%2ftopmenuinnerkalenteri
https://syke.etapahtuma.fi/Default.aspx?mid=1187&tabid=342&ctl=etapahtuma_ilmoittautuminen4_omattiedot&extra=&skinsrc=%5bg%5dskins%2fhallinta_bootstrap4%2ftopmenuinnerkalenteri
https://syke.etapahtuma.fi/Default.aspx?mid=1187&tabid=342&ctl=etapahtuma_ilmoittautuminen4_omattiedot&extra=&skinsrc=%5bg%5dskins%2fhallinta_bootstrap4%2ftopmenuinnerkalenteri
https://syke.etapahtuma.fi/Hallinta/Ulkoinen-koulutuskalenteri/Lis%C3%A4tietoja/id/4022
https://syke.etapahtuma.fi/Hallinta/Ulkoinen-koulutuskalenteri/Lis%C3%A4tietoja/id/4022
https://www.lyyti.fi/reg/Virtaa_vesienhoidon_viestintaan_Vesistokunnostuksen_viestintawebinaari_862022_0345
https://www.lyyti.fi/reg/Virtaa_vesienhoidon_viestintaan_Vesistokunnostuksen_viestintawebinaari_862022_0345
https://www.lyyti.fi/reg/Virtaa_vesienhoidon_viestintaan_Vesistokunnostuksen_viestintawebinaari_862022_0345
https://www.lyyti.fi/reg/Virtaa_vesienhoidon_viestintaan_Vesistokunnostuksen_viestintawebinaari_862022_0345


 

https://www.facebook.com/Pohjanmaan-vesi-ja-ymp%C3%A4rist%C3%B6-ry-542341159253957 

Vettigt vattenskydd – nytt projekt inom ÖVM:s 

verksamhetsområde 

Ett nytt projekt; Vettigt vattenskydd, har lanserats inom ÖVM:s verksamhetsområde och leds 

av ÖVM. Dessutom är fem andra genomförare involverade i projektet genom ett 

bidragsöverföringsavtal. Andra projektgenomförare är ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry., 

ProAgria Keski-Pohjanmaa ry., ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap r.f., 

Finlands Skogscentral (SMK) och Naturresurscentrum (LUKE). 

Att arbeta med projektpartners och andra projekt 

och samarbetspartners kommer att säkerställa att 

den senaste informationen omsätts i praktisk 

handling. Genom workshops, flerkanaliga 

informationsaktiviteter, demoshower, utflykter och 

samarbete mellan utbildningsinstitutioner kan 

information spridas brett över hela projektområdet. 

I projektet genomför man en heltäckande 

undersökning av landsbygdens natur: skog, åker 

och vatten som en sammanhängande helhet.  

Huvudmålet med projektet är att påskynda 

genomförandet av vattenskyddsåtgärder i hotspot-

områden.  

Delmålen är: 

1. Åtgärder för att minska förorening av 

vattenförekomster (förebyggande åtgärder) 

 

2. Avlägsnande av näringsämnen från 

vattenförekomster (restaureringsåtgärder) 

 

                                                  

Projektets målgrupp är markägare, jord- och skogsbruk och andra företagare som arbetar 

med vattenskydd, aktörer i lokala föreningar och kommuner, barn och unga samt alla som 

är intresserade av vatten- och miljöskydd. Samarbetspartners i projektet är NTM-centralerna 

i området, MTK, fiskericentraler, kommuner, utbildningsinstitutioner, naturskolor, 

församlingar, delägarlag, föreningar och naturvårdsorganisationer som verkar i området, 

samt andra projekt med anknytning till området.  

Genomförandetiden för projektet är 1.3.2022–31.12.2023. 

 

Välkommen med! 

 

Restaurering av vattendrag, Näätinkioja. 

Tvåstegsdike, Evijärvi. 
https://www.youtube.com/watch?v=y8hLX5RY5gg 

https://www.facebook.com/Pohjanmaan-vesi-ja-ymp%C3%A4rist%C3%B6-ry-542341159253957
https://www.youtube.com/watch?v=y8hLX5RY5gg



