
Malax Fiskargille r.f. har ansökt och erhållit finansie-
ring för ett ERUF-finansierat projekt 2007-2013 via 
Södra Österbottens NTM-central, ur Västra Finlands 
program, insatsområde 3: Förbättra den regionala 
tillgängligheten och miljön.

Detta utvecklingsprojekt var treårigt till sin natur 
och miljövårdande (projekttiden förlängdes seder-
mera ett antal gånger av olika orsaker).

Samarbetspartners i projektet har varit Över- och 
Yttermalax gemensamma samfälligheter, Överma-
lax Jaktklubb, Yttermalax Jaktförening och Malax-
nejdens sportfiskare.

Målgrupp
Yrkesfiskare, sportfiskare och husbehovsfiskare.

Kvalitativa effekter av projektet
Förbättrade livsmiljön för lekande fiskar, i och med 
detta gynnades alla som ägnar sig åt fiske. Projek-
tet stödde hållbar utveckling och säkerställde fisk-
beståndet på området. Projektet strävade till att 
generera bättre utkomstmöjligheter för fiskare, fö-
retagare med flera.

Centrala åtgärder inom ramen för 

projektet
Malax Fiskargille r.f. beslöt att fiskvandringslederna 
i Malax skärgård skall restaureras för att säkerställa 
fiskens vandring till lekplatserna. Våra fiskvandrings-
leder som ansågs vara viktiga fiskvandringsleder och 
lekplatser hade inte åtgärdats på cirka 10 år och riske-
rade att växa igen. Genom igenvuxna diken kommer 
inga fiskar in till fladorna för att leka och reproducera 
sig. Vi ville så långt som möjligt bevara fladorna i na-
turtillstånd med en lämplig vattennivå.

Motivering till projektet
Fiskarnas fångster minskar årligen, för att säkerställa 
framtida fångster skall vi åtgärda det vi anser är möj-
ligt. På grund av vår landhöjning muddras allt oftare 
farleder in till skärgårdsstugorna, detta medför att 
nya flador och glosjöar inte utvecklas lika snabbt som 
tidigare. Därför bör man försöka bibehålla de flador 
och glosjöar som fortfarande kan producera fiskyng-
el.

Viktiga fiskvandringsleder/lekplatser 

som restaurerats
Trutörsfladan, Bastuskärssjön, Perisjossas fladan 
och Listangrund.

Så gjorde vi restaureringen
- en lättare rensning av befintliga “diken”

- byggde dammar eller iordningställde de gamla 
som raserats, detta för att bibehålla vattennivån i 
fladorna och glosjöarna.

- sly röjdes bort samt områdena kalkades

- uppgjorde en Vård- och skötselplan för fiskvand-
ringslederna

Finansiering
ERUF, Malax kommun (kommunal medfinansie-
ring), Över- och Yttermalax gemensamma samfäll-
igheter, fonder och stiftelser, eget kapital, samt ar-
bete utan vederlag.

Restaurering av Fiskvandringsleder i Malax




