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1

Allmän beskrivning

1

Allmän beskrivning

2

Områdets nuläge

3 Mål, åtgärder och områden för åtgärder

Inledning

Planområdets läge på
kartan: Bilaga 1

Österbotten

Regional enhet
Planen uppgjord av
Planens mål
Skyddsområden och övriga områden
Kod

YSA-områdenas
(=privata
naturskyddsområden)
fredningsbestämmelser

Sammandrag av
utlåtandena

Planeringsområdets namn
Landskap

4 Åtgärder och kostnader

I formuläret ges de administrativa allmänna uppgifterna om området, presenteras planens mål och arealen för de områden där
åtgärder vidtas enligt planen samt ges en beskrivning av planeringsprocessen.

Björkögrunden, holmarna Kältgrund, Rågrevet,
Krokbådan och Södra Nikersgrund
Kommun

Korsholm

Österbottens naturtjänster
Carina Järvinen
Skötsel av vårdbiotoper
Huvudmarkanvändnings
-klass
203 (naturskyddsomr.)

Namn

FI0800130
Natura 2000: Kvarkens skärgård
YSA107108
Valsörarna-Björkögrunden
YSA203014
Björköbyn saaristo
Särskilda värden
Kvarkens skärgårds världsarvsområde
Plan
Österbottens landskapsplan
Övriga planer och utredningar för området
Lövdahl & Kannonlahti 2010. Häckfågelkartering / Forststyrelsen
Tapani Tuovinen: Rågrevet ja Glypören. Suojelualueen
kulttuuriperintökohteiden inventointi 2012.
Totalareal för åtgärder, ha

21,7

Deltagande planering och godkännande av planen
Händelse
Fältbesök
Kommentarer
Kommentarer
Utlåtande
Diskussion om tidpunkten för förverkligande av åtgärderna
Markägarens godkännande av planen
Utlåtande och godkännande av planen
Tillstånd som behövs för verkställande av planen
Beslut om godkännande av skötselplan
Undantag från fredningsbestämmelserna
Undantag från naturvårdslagen 39 § om bränningarna görs under
våren (eventuell störning av fåglar)

x

21,7
17,3
4,4

År
2010
2012

Diarienummer
MH1344/2013

Planens
diarienummer

3475/2013

Tidpunkt
24.7.2013
9.12.2013
28.1.2014
13.3.2014
April 2014
5.5.2014
15.7.2014
Utfärdare av tillståndet
ELY-centralen i Södra Österbotten
ELY-centralen i Södra Österbotten
ELY-centralen i Södra Österbotten

6 Uppföljning, forskning och kommunikation

Annan bifogad karta

Areal (ha)
Andel vattenområden av
arealen (ha)
Del av
kommunen

Areal, (ha)1)

5 Verkningar

Inrättad 2)
8.7.1977
19.6.2006
Klass / värde

x

21,7
0
Björköby

Tilläggsuppgifter
SPA, SCI
Areal (ha)
21,7 ha

Beteckning
SL1, luo, Objekt som ingår i UNESCOS världsarvslista
Omfattning
Hela området
Rågrevet
Offentlig
Hemliga
bilagor

Ja

Person / organisation
Carina Järvinen (med Ulf Rönnblad och Jan-Anders Nord)
Tapani Tuovinen (Forststyrelsen)
Päivi Virnes (Forststyrelsen)
Österbottens museum
Carina Järvinen / Ralf Degerlund, ordf. Björkö delägarlag
Björkö delägarlag
Matti Kyröläinen, Riina Arffman / ELY-centralen i Södra Österbotten
Tillägguppgifter
Markägaren ska först ge sitt samtycke
Markägaren ska först ge sitt samtycke
Markägaren ska först ge sitt samtycke

Tilläggsuppgifter
Åtgärderna planeras att utföras inom Luonnonhoito-Life-projektet i samarbete med Björkö fornminnesförening och övriga lokala aktörer.

1) areal som ligger inom planområdet.
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2) För YSA-område datum för beslutet

Bilaga 1 . Planeringsområdets avgränsning och läge. Röd punkt på den infällda kartan = planeringsområdets läge, holmar märkta med rött på den stora kartan
= planeringsområdet.
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Bilaga 2. Naturskyddsområdenas läge på planeringsområdet
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2

Områdets nuläge; sammandrag

1 Allmän beskrivning
2 Områdets nuläge
3 Mål, åtgärder och områden för årgärder

Inledning

4 Åtgärder och kostnader
I formuläret ges en allmän beskrivning av naturen i hela planområdet och presenteras de värden eller särdrag som
5 Verkningar
begränsar restaurering eller naturvård i området. Syftet är att visa vilka delområden som är i behov av vård eller
6 Uppföljning, forskning och kommunikation
restaurering och varför. Därtill redogörs för de faktorer som på något sätt kan begränsa åtgärderna.
Kort allmän beskrivning av området
Planeringsområdet består av fyra olika holmar, som till strukturen liknar varandra; de har en öppen hed på de högsta partierna på mitten, heden omges av en bård
primärsuccessionsskog (som ställvis saknas helt) och längst ute vid stranden finns stenstränder eller smala strandängar. På alla holmar finns också litet större skogsdungar utanför
hedarna. Hedarna är i nuläget inte klassade som tillhörande Natura-naturtypen torra hedar (4030) eftersom andelen högvuxet enris är för stor. Av holmarna betas idag Kältgrund,
Krokbådan och Södra Nikersgrund, men inte Rågrevet.

De viktigaste naturvärdena: här ett sammandrag av formulären över naturtyper (2A och 2B) och arter (2C).
Naturtyp
Av planeringsområdet utgör ca 34% av hedar, olika skogsnaturtyper utgör ca 35 %, 12,5 % är klassade som skogsbeten och 18 % som ängar eller blockstensfält.
Skogarna består av primärsuccessionsskogar.
Arter
Karta eller tabell som bilaga
Sammandrag av
markanvändningens
historia eller områdets
natur tidigare, samt en
jämförelse med nuläget

Hedarna i Björköby och på norra delen av Valsörarna har traditionellt bränts på vårarna för att få en bättre bärskörd och bättre bete. Vissa skär har
bränts bara nån enstaka gång, andra med jämna mellanrum. Fårbete har varit vanligt på alla skärgårdsområden i Björköby. Fårbetestraditionen
fortsätter än idag med stora betade områden i Björköby skärgård (Valsörarna, Slåttskär, delvis Lappörarna samt ett stort antal mindre holmar). I
planeringsområdet är Kältgrund, Krokbådan och Södra Nikersgrund idag betade (av får) och där har betet pågått mer eller mindre utan uppehåll.
Rågrevet har varit obetat sedan 2003. Hedarna på Kältgrund och Södra Nikersgrund brändes tillsammans med ett antal andra hedar år 1990/1991 av
en grupp bybor, för att upprätthålla traditionen med hedbränning i området (bilaga 3). Brandresultatet var dock ojämnt på båda holmarna. I bilaga 3
finns flygfoton över Rågrevet från 1940 och 2000-talen. Där kan man se att landhöjningsskogen håller på och breder ut sig, men att heden på mitten
av holmen bevarats rätt öppen.
Särskilda värden (kan begränsa naturvård eller restaurering)
Särskilt värde
Karta
Tilläggsuppgifter
Rekreationsbruk eller
strukturer i anslutning till
det
Särskilda landskapsvärden
Fornlämningar

ja

nej

ja
ja

nej
nej

Åtgärdernas närhet till
skyddsområdets gräns
Grundvattenområde
Övriga särdrag
Hotade arter
Markägarens önskningar
vad gäller naturvården
Tilläggsuppgifter

ja

nej

ja
ja

nej
nej

Det råder vistelseförbud på alla holmar i planeringsområdet förutom Södra Nikersgrund för andra än Bjököbybor 1.5-31.7 årligen.

Rågrevet har inventerats 2012, och där hittades fyra objekt varav tre eldplatser och en gistvall/rester efter nättorkställningar av trä
med stenar som stöd för stolparna (gäll). De övriga holmarna har inte inventerats.

Planeringsområdet ingår i Kvarkens världsarvsområde som är utsett på basen av geologiska värden.
Direktivarter
Hotade naturtyper
x
Natura 2000-naturtyper

Det finns inga uppgifter om hotade arter på planeringsområdet införda i miljöförvaltningens Hertta-databas.
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1 Allmän beskrivning

2A

2 Områdets nuläge

Natura 2000-naturtyper och hotade naturtyper

3 Mål, åtgärder och områden för åtgärder
4 Åtgärder och kostnader

Inledning

Karta över Natura 2000–naturtyper
Natura 2000-maturtyper och deras representativitet
Natura 2000
Natura 2000-naturtypens
Naturtyp 1 och 2)
områdets kod
kod
FI0800130
9030
Primärsuccessionsskog*
FI0800130
1630
Strandäng vid Östersjökust*
FI0800130
1220
Perenn vegetation på steniga stränder
FI0800130
9050
Boreala lundar

Natura 2000områdets kod
FI0800130

Område som upptas
av Natura 2000naturtyper, ha
12,45

Utredning av skillnaderna i
naturtypsuppgifterna jämfört med
uppgifterna i Natura 2000
databasblanketten.
Hotade naturtyper (LuTU)
Naturtyp
Gräsrika rishedar
Rishedar

5 Verkningar

I formuläret uppges alla de Natura 2000-naturtyper och de hotade naturtyper som ligger i planområdet.

Icke inventerat
område, ha

Sammanlagd areal

Naturtyp
I
10,37
1,18
0,9

12,45

Naturtypernas areal (ha)
Naturtyp
Naturtyp
II
III

Totalt,
ha

0,73

10,37
1,18
0,9
0,73

0,73

13,18

6 Uppföljning, forskning och kommunikation

Bilaga x
Naturtypernas representativitet (ha)
Utmärkt
God
BetydanIcke
de
betydande
9,64
0,73
0,48
0,7
0,9
0,73

10,37

2,11

0,7

0

I Natura 2000-databasblanketten finns inte boreala lundar upptaget som en naturtyp. På planeringsområdet har den konstaterats finnas som
andra naturtyp på 0,73 ha på områden som i första hand är klassade som primärsuccessionsskogar.

Areal, ha
Ej inv.
Ej inv.

Finland
CR
EN

Hotklass 3)

Södra Finland/
Norra Finland
CR/EN/-

Tilläggsuppgifter
Ingen av hedarna på planeringsområdet är klassade som tillhörande Natura-naturtypen torra hedar 4030. Orsaken till detta är att de är för igenvuxna med enris. Totalt finns 7,41 ha
på de olika holmarna som klassas som inventeringsklass 510 = hed.
1) * = Prioriterad Natura 2000-naturtyp
2) Med fet stil de Natura 2000-naturtyper som utgjorde grunden för att området i fråga togs med i nätverket Natura 2000.
3) Hotklasser: RE = Försvunnen CR = Akut hotad, EN = Starkt hotad, VU = Sårbar, NT = Nära hotad (tidigare missgynnad) , LC = Utom fara, DD = Kunskapsbrist

Bilaga 3. Översiktskarta över hedar som brändes 1990/1991, markerat med blått.
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Bilaga 4. Gammal och ny flygbild över Rågrevet (med närligggande holmar)

Rågrevet 1943

Rågrevet 2006
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Bilaga 5. Kartor över Natura-naturatyperna på planeringsområdet.
Ljusgult = strandäng (1630), mörkgrönt = primärsuccessionsskog (9030), grått = stenstränder (1220)
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Bilaga 6. Natura- naturtypernas representativitet på planeringsområdet.
Sneda rutor = utmärkt, raka rutor = god, snedstreckning = betydande, vågrät streckning = icke betydande
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14
1 Allmän beskrivning

2B

Övriga uppgifter om naturtyperna

2 Områdets nuläge

Inledning

I formuläret beskrivs naturtyperna i hela planområdet. I detta formulär anges också planområdets ställning i nätverket av
skyddsområden och hur det står i samband med andra områden inom nätverket och i närområdena.

4 Åtgärder och kostnader

3 Mål, åtgärder och områden för åtgärder

Inventeringsklass
Inventeringsklass
104 blockstensfält (louhikko/kivikko)
242 frisk moskog (tuore kangas)
251 lundartad moskog (lehtomainen kangas)
252 lund (lehto)
510 hed (nummi)
522 frisk äng (tuore niitty)
523 fuktig äng (kostea niitty)
560 skogsbete (metsälaidun)

Vegetationstyp
Areal (ha)
0,9
1,83
5,09
0,73
7,41
0,48
2,54
2,72

Andel (%)
4,1
8,4
23,5
3,4
34,1
2,2
11,7
12,5

Vegetationstyp
520000 strandängar (rantaniityt)
710000 hedar (nummet)

5 Verkningar
6 Uppföljning, forskning och kommunikation

Bilaga
Areal (ha)
0,48
2,29

Andel (%)
2,2
10,6

Icke inventerat
18,93
87,2
Icke inventerat
0
0 Annat
21,7
100
Sammanlagt (ha)
Sammanlagt (ha)
21,7
100
Tilläggsuppgifter
Vegetationstyperna har inte kartlagts systematiskt i inventeringarna, något som numera automatiskt görs för vårdbiotoper (t.ex. hedar, strandängar osv.) och lundar men som
inte var obligatoriskt ännu år 2006 då största delen av området inventerades.
Sammandrag av naturtyperna
Naturtypsmässigt kan planeringsområdet indelas i tre kategorier: hed, skog (inkl. Lundar) och strandäng. Skogsnaturtyperna utgör enligt inventeringarna 10,69 ha. Figurerna
som denna summa består av innefattar även hedarnas yttersta delar, där trädbeståndet är mycket glest. På många ställen där stränderna kantas av en smal strandängsbård har
även denna räknats in i skogsfiguren.
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2C

Arter

Inledning

I formuläret ges en beskrivning av arterna i planområdet. Direktivarterna i hela planområdet uppges, men av de övriga arterna presenteras
endast de arter som de planerade åtgärderna eventuellt kan ha en inverkan på. I formuläret granskas även planområdets arter som en del
av nätverket av skyddsområden och hur de står i samband med andra områden i nätverket och i närområdena.

1 Allmän beskrivning
2 Områdets nuläge
3 Mål, åtgärder och områden för åtgärder
4 Åtgärder och kostnader
5 Verkningar
6 Uppföljning, forskning och kommunikation

Bilaga
Skyddsstatus

Natura 2000områdets kod

Art1)

FI0800130

Silvertärna Sterna paradisaea

D2)

ängspiplärka Anthus pratensis (NT)
vigg Aythya fuligula (VU)
skrattmås Larus ridibundus (NT)
svärta Melanitta fusca (NT)
storskrake Mergus merganser (NT)
småskrake Mergus serrator (NT)
stenskvätta Oenanthe oenanthe (VU)
ejder Somateria mollissima (NT)
rödbena Tringa totanus (NT)
Vresros (Rosa rugosa)
Utredning av skillnaderna i
uppgifterna jämfört med
uppgifterna i Natura 2000
databasblanketten.
Sammandrag

e/u3)

R4)

U5)

x

Annan
status6)

Livsmiljö

U

NT

Varierande

U

VU

U

NT

Östersjön och
insjöar
Varierande

U

NT

U

NT

U

NT

U

VU

Östersjön och
karga insjöar
Östersjön och
karga insjöar
Östersjön och
karga insjöar
Varierande

U

NT

Östersjön

U

NT

Varierande

Värd- / näringsväxt

Främmande art 7)

x

Inga skillnader

På planeringsområdets holmar finns en för lite större, delvis trädklädda holmar typisk häckfågelfauna. Fågeluppgifterna baserar sig på endast ett års
kartering (J. Kannonlahti och T. Lövdahl 2010) men även Tuukka Pahtamaa, med lång erfarenhet av fågelkarteringar på Björkögrunden, har
kommenterat uppgifterna. Karteringsuppgifterna i sin helhet per holme finns som bilaga. Ingen systematisk kartering av andra artgrupper har gjorts.

Tilläggsuppgifter
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Med fet stil de direktivarter som utgjorde grunden för att området i fråga togs med i nätverket Natura 2000 Lihavoituna ne direktiivilajit, jotka olivat peruste valita ko. alue Natura 2000 -alueverkostoon
D = ingår i EU:s fågeldirektivs bilaga 1 eller habitatdirektivs bilaga II eller IV.
e = art som kräver särskilt skydd, u = hotad art
R = fridlyst art
U = nationellt och regionalt hotad eller nära hotad art. Hotklasser: CR = Akut hotad, EN = Starkt hotad, VU = Sårbar, NT = Nära hotad (förr missgynnad), RT = Regionalt hotad
H = Sällsynt, V = Krävande , M = Annat
Endast de främmande arter som ska avlägsnas antecknas här.

Bilaga 7. Resultaten från häckfågelkarteringen år 2010 (Kannonlahti & Lövdahl).

Rågrevet Krokbådan Kältgrund

Södra
Nikersgrund

Besök
(1 el 2)

1

1

1

2

Arter
(antal)

12

11

14

14

Par
(totalt)

25

21

22

25

1

2

3
2

Ängspiplärka Anthus pratensis

4

1
3

Vigg Aythya fuligula

4

Kråka Corvus corone cornix

1

Gräsand Anas platyrhynchos
Grågås Anser anser
Skärpiplärka Anthus petrosus

3

2
1

Strandskata Haematopus ostralegus
Ladusvala Hirundo rustica

1

Fiskmås Larus canus

1

1

1

1

3

2

1

1
2

Havstrut Larus marinus
Skrattmås Larus ridibundus

1

2

3

3

Svärta Melanitta fusca

1

Storskrake Mergus merganser
småskrake Mergus serrator

5

2

Sädesärla Motacilla alba
Stenskvätta Oenanthe oenanthe

1

2

2

2

2

1

2

2

2
1

Ejder Somateria mollissima
Silvertärna Sterna paradisaea

3

1
1

Rödbena Tringa totanus
Sävsparv Emberiza schoeniclus

2

Gråsiska Carduelis flammea
Ärtsångare Sylvia curruca

1

3
1
1

1

1

1

2

16

17
3
Inledning

1 Allmän beskrivning

Mål, åtgärder och områden för åtgärder
I formuläret redogörs för de områden som blir föremål för åtgärder samt för de planerade åtgärderna tillräckligt noggrant, så
att dessa ska kunna genomföras i praktiken.

Kartor
Obligatoriska: Kartor över Åtgärdernas mål och Åtgärder

2 Områdets nuläge
3 Mål, åtgärder och områden för åtgärder
4 Åtgärder och kostnader
5 Verkningar
6 Uppföljning, forskning och kommiunikation

Kartbilagor

Åtgärdernas mål

Skötsel av vårdbiotoper. Målet för åtgärderna är möjliggöra att skötseln av hedar på ett traditionellt sätt fortsätter i området, med bränning och därpå följande bete
som skötselåtgärder.
Mål
Areal, ha
Skötsel av öppen vårdbiotop (bränning + bete)
7,2
Skötsel av öppen vårdbiotop (endast bete, ej bränning)
6,5
Skötsel av trädklädd vårdbiotop (bete)
8
Sammanlagt
21,7
Totalareal för områden som är föremål för
21,7
Påverkad areal som inte är föremål för
0
åtgärder, ha 1)
åtgärder, ha 2)
Mål
Skötsel av öppen
Åtgärd
Bränning (955) och bete (936)
Avdelning
499-68.7
Areal,
2,16
Prioritering 1
vårdbiotop (4) på
och figur(er)
ha
1)
Rågrevet
Beskrivning av
Öppen hed där det mest lågvuxna (växtlighetens höjd ca 30 cm) partiet är på mitten av den västra delen av figuren . Hedväxtligheten består där av kråkris
(Empetrum nigrum), blåbär (Vaccinium myrtillus), lingon (Vaccinium vitis-idea) och en (Juniperus comunis). På heden växer även bl.a. kruståtel (Deschampsia
figur eller
flexuosa), ängskovall (Melampyrum pratense) och skogsstjärna (Trientalis europea). I kanterna av figuren är enriset högre (ca 1,3 m). En del av enarna har börjat
delområde
dö. Några röda vinbärsbuskar (Ribes rubrum) och hallonbuskar (Rubus idaeus) växer också på heden. Trädbeståndet består på heden i huvudsak av några unga
rönnar och björkar, någon enstaka gran vid stranden och en gammal, 5-stammig sälg. På norra stranden är även albården inkluderad i figuren. I den norra delen av
figuren finns långsmala stenfält bestående av både mindre och större stenar. På heden finns fem kulturhistoriskt värdefulla objekt.
Beskrivning av
Bränning med jämna mellanrum och fårbete årligen. De kulturhistoriskt värdefulla objekten skyddas vid bränningarna (ett område på ca 2 m runtom väts före
åtgärder
bränningen).
Beskrivning av
Målet är en lågvuxen hed som kan klassas tillhörande Natura-naturtypen torra hedar (4030) och som sköts i enlighet med hur hedarna traditionellt sett har skötts i
området efter
området. Detta innebär bränning med jämna mellanrum och fårbete. I dagsläget uppfyller figuren inte kriterierna för Natura-naturtypen pga. För stor andel högvuxet
utförda åtgärder, enris.
målet
Tilläggsuppgifter Åtgärderna utförs i samarbete med bybor och Björkö fornminnesförening.
Mål
Beskrivning av
figur eller
delområde
Beskrivning av
åtgärder
Beskrivning av
området efter
utförda åtgärder,
målet

Skötsel av trädklädd
Åtgärd
Bete (936)
Delområde
499-68.8
Areal,
1,82
Prioritering 1
vårdbiotop (5) på
och figur(er)
ha
1)
Rågrevet
Skogsparti i östra delen av Rågrevet och längs med stränderna. I stranden en smal albård (alarna ca 5 m höga, diameter ca 9 cm), där en del av alarna har
dött/håller på att dö. Ovanför albården björkar (höjd ca 9 m, diam. Ca 20 cm) och rönnar (höjd ca 5 m, diam. Ca 11 cm). Ju längre upp på ön man kommer ökar
enriset och det finns även fläckar av mer lågvuxen hed.
Fårbete och byggande av stängsel vid östra stranden (för att förhindra att fåren går över det smala sundet och kommer till Bastugrund).
Betad skog.
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Tilläggsuppgifter
Mål
Beskrivning av
figur eller
delområde
Beskrivning av
åtgärder
Beskrivning av
området efter
utförda åtgärder,
målet
Tilläggsuppgifter
Mål
Beskrivning av
figur eller
delområde

Beskrivning av
åtgärder
Beskrivning av
området efter
utförda åtgärder,
målet
Tilläggsuppgifter
Mål
Beskrivning av
figur eller
delområde
Beskrivning av
åtgärder
Beskrivning av
området efter
utförda åtgärder,
målet

Skötsel av öppen
Åtgärd
Bete (936), avlägsnande av främmande Delområde
499-68.9
Areal,
0,32
Prioritering 1
vårdbiotop (4) på
art (940)
och figur(er)
ha
1)
Rågrevet
Strandängsbård längs västra och sydvästra stranden av ön. Stora stenblock och havtornsbuskar här och där, och även några alar och rönnar spridda längs
stranden. På den södra stranden växer en ensam buske av vresros (Rosa rugosa), en invasiv, främmande art som är problematisk om den kommer åt att sprida sig
eftersom den kan ta över stora områden och är mycket svår att bekämpa i stor skala pga. Sin taggighet och omfattande rotsystem.
Fårbete årligen och avlägsnande av vresrosbusken samt uppföljning av om den skjuter upp rotskott och i såfall kompletterande röjning.
Lågvuxen, betad strandäng utan främmande, invasiva arter.

Skötsel av öppen
Åtgärd
Bränning (955) + bete (936)
Delområde
499-53.1
Areal,
1,16
Prioritering 1
vårdbiotop (4) på
och figur(er)
ha
1)
Kältgrund
Öppen, betad hed som brändes 1990/1991 men då brann endast delvis. Idag domineras växtligheten av en (Juniperus comunis) dominerar, enarna är drygt 1 m
höga. Ställvis finns svedda, döda stammar av enriset som påminner om bränningen för 15 år sedan. Egentliga andra hedris finns endast sparsamt, istället finns
partier med gräshed där växtligheten består av kruståtel (Deschampsia flexuosa), bergrör (Calamagrostis epigejos), vårbrodd (Anthoxantum odoratum), och
grässtjärnblomma (Stellaria graminea). Några hallonbuskar (Rubus idaeus) och lite duntrav (Epilobium angustifolium)växer också på heden. Trädbeståndet består
på heden bara av några få träd, en stor björk (ca 10 hög, diam. Ca 20 cm) och några rönnar (höjd ca 3 m, diam. Ca 11 cm). Figurens högsta punkt finns på mitten,
där finns en del stenfält bestående av främst stora stenar. På ett av stenfälten finns en eventuell fornlämning (stenformation), vars status inte är verifierad av en
sakkunnig, men som kan tas i beaktande i skötseln i alla fall genom att skyddas vid bränningen.
Bränning med jämna mellanrum samt fårbete årligen. En kartering av kulturhistoriska objekt görs i mån av möjlighet före bränning och ev. Objekt skyddas genom
att väta ett område på ca 2 m runtom före bränningen utförs.
Målet är en lågvuxen hed som kan klassas tillhörande Natura-naturtypen torra hedar (4030) och som sköts i enlighet med hur hedarna traditionellt sett har skötts i
området. Detta innebär bränning med jämna mellanrum och fårbete. I dagsläget uppfyller figuren inte kriterierna för Natura-naturtypen pga. För stor andel högvuxet
enris.
Åtgärderna utförs i samarbete med bybor och Björkö fornminnesförening.
Skötsel av trädklädd
Åtgärd
Bete (936)
Delområde
499-53, 499-58.2
Areal,
2,71
Prioritering 1
vårdbiotop (5) på
och figur(er)
ha
1)
Kältgrund
Figur 53 (norra figuren): Skogsbård som nästan helt omger heden. Skogen är dock väldigt gles i norr, söder och öster. I stranden en smal albård (alarna ca 6 m
höga, diameter ca 10 cm), där en del av alarna har dött/håller på att dö. Ovanför albården björkar (höjd ca 6 m, diam. Ca 15 cm) och rönnar (höjd ca 4 m, diam. Ca
15 cm). Skogspartiet bredast i väster. Ju högre upp på ön man kommer ökar enriset.
Figur 58.2 (södra figuren): Skogsbård bestående av främst al (höjd ca 7 m, diam. Ca 12 cm) och lite björk (höjd ca 10 m, diam. Ca 25 cm) och rönn (höjd ca 7 m,
diam. Ca 20 cm).
Fortsatt fårbete.
Betad skog.
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Tilläggsuppgifter
Mål
Beskrivning av
figur eller
delområde
Beskrivning av
åtgärder
Beskrivning av
området efter
utförda åtgärder,
målet
Tilläggsuppgifter
Mål
Beskrivning av
figur eller
delområde

Beskrivning av
åtgärder
Beskrivning av
området efter
utförda åtgärder,
målet
Tilläggsuppgifter
Mål
Beskrivning av
figur eller
delområde
Beskrivning av
åtgärder
Beskrivning av
området efter
utförda åtgärder,
målet
Tilläggsuppgifter

Skötsel av öppen
Åtgärd
Bete (936)
Delområde
499-52.9, 499-53.4, Areal,
2,44
Prioritering 1
vårdbiotop (4) på
och figur(er)
499-53.2, 499-53.3
ha
1)
Kältgrund
Strandängsbård runt och mellan de två tidigare öarna som nu vuxit ihop samt en liten öppen, enrisbevuxen, stenig hed i mitten av den södra ön. Stora stenblock
och havtornsbuskar här och där, och även några alar och rönnar spridda längs stranden. På hedfiguren även någon björk.
Fortsatt fårbete
Lågvuxen, betad strandäng, betad hed.

Skötsel av öppen
Åtgärd
Bränning (955) + bete (936)
Delområde
499-55.5
Areal,
1,56
Prioritering 1
vårdbiotop (4) på
och figur(er)
ha
1)
Krokbådan
Öppen hed där stenfält, lågvuxen hed och högre enrispartier bildar en mosaik. Heden består av en moränrygg där enriset är lågt på toppen, högre (upp till ca 1,3
m) vid kanten, där det dominerar växtligheten. I östra kanten finns en svacka med lågvuxen hed, där dominerar kråkris (Empetrum nigrum) och även skogsstjärna
(Trientalis europea) förekommer. Vid det här paritet finns också en träddunge med ca 10 granar, ca 7 m höga samt några björkar. På de lågvuxna partierna finns
även kruståtel (Descampsia flexuosa), grässtjärnblomma (Stellaria graminea) och blåbär (Vaccinium myrtillus). På heden finns några björkar (höjd 2-7 m, diameter
ca 4-20 cm) och rönnar (höjd ca 3 m, diameter ca 5 cm). Lite duntrav (Epilobium angustifolium) växer också på heden. Där heden gränsar till strand (i
söder/sydväst) finns en smal albård (alarna ca 7 m höga, diameter ca 10 cm), där en stor del av alarna har dött/håller på att dö.
Bränning med jämna mellanrum samt fårbete årligen. En kartering av kulturhistoriska objekt görs i mån av möjlighet före bränning och ev. Objekt skyddas genom
att väta ett område på ca 2 m runtom före bränningen utförs.
Målet är en lågvuxen hed som kan klassas tillhörande Natura-naturtypen torra hedar (4030) och som sköts i enlighet med hur hedarna traditionellt sett har skötts i
området. Detta innebär bränning med jämna mellanrum och fårbete. I dagsläget uppfyller figuren inte kriterierna för Natura-naturtypen pga. För stor andel högvuxet
enris.
Åtgärderna utförs i samarbete med bybor och Björkö fornminnesförening.
Skötsel av trädklädd
Åtgärd
Bete (936)
Delområde
499-55.4
Areal,
2,73
Prioritering 1
vårdbiotop (5) på
och figur(er)
ha
1)
Krokbådan
Skogsbård som omger heden i nordost och nordväst. Skogen är björkdominerad (höjd ca 6-10 m, diam. 11-26 cm) med inslag av alar (höjd ca 7 m, diam. Ca 13
cm), rönnar (höjd ca 5 m, diam. Ca 12 cm) och någon enstaka gran (höjd ca 6 m, diam. Ca 12 cm). Sköts genom fårbete.
Fortsatt fårbete.
Betad skog.
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Mål
Beskrivning av
figur eller
delområde
Beskrivning av
åtgärder
Beskrivning av
området efter
utförda åtgärder,
målet
Tilläggsuppgifter
Mål
Beskrivning av
figur eller
delområde

Beskrivning av
åtgärder
Beskrivning av
området efter
utförda åtgärder,
målet
Tilläggsuppgifter
Mål
Beskrivning av
figur eller
delområde
Beskrivning av
åtgärder
Beskrivning av
området efter
utförda åtgärder,
målet
Tilläggsuppgifter
Mål

Skötsel av öppen
Åtgärd
Bete (936)
Delområde
499-55.6
Areal,
2,35
Prioritering 1
vårdbiotop (4) på
och figur(er)
ha
1)
Krokbådan
Stenig strandängsbård på nordöstra och östra sidan av Krokbådan samt runt och mellan den lilla grynna som finns nordost om själva Krokbådan (numera fastvuxen
i den). På mitten av den nordöstra tidigare grynnan finns litet skogsparti med bl.a. al och björk.
Fortsatt fårbete
Lågvuxen, betad strandäng, betad hed.

Uppgifterna om denna figur i figurdatabasen är något bristfälliga och borde uppdateras vid nästa fältbesök.
Skötsel av öppen
Åtgärd
Bränning (955) + bete (936)
Delområde
499-512.2
Areal,
2,26
Prioritering 1
vårdbiotop (4) på
och figur(er)
ha
1)
Södra Nikersgrund
Öppen, betad hed som brändes 1990/1991 men då brann endast delvis. Holmen består av en moränrygg där de högsta delarna består av stenfält som växlar med
kruståteldominerade hedfläckar och en. Ställvis finns svedda, döda stammar av enriset som påminner om bränningen för 15 år sedan. Ställvis är heden
representativ och lågvuxen (enriset ca 50 cm högt). Där är de mest dominerande arterna blåbär (Vaccinium myrtillus), lingon (Vaccinium vitis-idaea), kråkbär
(Empetrum nigrum), skogsstjärnblomma (Trientalis europaea) och mot stranden även bergrör (Calamagrostis epigejos). Trädbeståndet består på heden bara av
några få träd, en större tall (ca 6 m hög, diam. Ca 30 cm) och björk (ca 6 m hög, diam. Ca 12 cm) och några enstaka små rönnar (ca 2 m höga, diam. Ca 7 cm) här
och där. På ett av stenfälten på moränryggens topp finns en liten stenformation, ev. Fornlämning, vars status inte är verifierad av en sakkunnig, men som kan tas i
beaktande i skötseln i alla fall.
Bränning med jämna mellanrum samt fortsatt fårbete. En kartering av kulturhistoriska objekt görs i mån av möjlighet före bränning och ev. Objekt skyddas genom
att väta ett område på ca 2 m runtom före bränningen utförs.
Målet är en lågvuxen hed som kan klassas tillhörande Natura-naturtypen torra hedar (4030) och som sköts i enlighet med hur hedarna traditionellt sett har skötts i
området. Detta innebär bränning med jämna mellanrum och fårbete. I dagsläget uppfyller figuren inte kriterierna för Natura-naturtypen pga. För stor andel högvuxet
enris.
Åtgärderna utförs i samarbete med bybor och Björkö fornminnesförening.
Skötsel av trädklädd
Åtgärd
Bete (936)
Delområde
499-512.3, 499Areal,
0,73
Prioritering 1
vårdbiotop (5) på
och figur(er)
512.31
ha
1)
Södra Nikersgrund
Smal och ställvis osammanhängande skogsbård som nästan helt omger heden förutom i den norra delen. I stranden en smal albård (alarna ca 2-6 m höga,
diameter ca 2-10 cm), där en hel del av alarna har dött/håller på att dö. I skogsbården även björkar (höjd ca 8 m, diam. Ca 15 cm) och rönnar (höjd ca 4 m, diam.
Ca 9 cm). Skogsbården är förutom som primärskog även klassad som lund.
Fortsatt fårbete.
Betad skog.

Skötsel av öppen

Åtgärd

Bete (936)

Delområde

499-512.4, 499-

Areal,

1,37

Prioritering 1
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Beskrivning av
figur eller
delområde
Beskrivning av
åtgärder
Beskrivning av
området efter
utförda åtgärder,
målet
Tilläggsuppgifter

vårdbiotop (4) på
och figur(er)
512.5
ha
1)
Södra Nikersgrund
Strandängs/stenstrandsbård som går runt hela holmen. Figur 512.4 (i sydost) består av strandäng, resten av stränderna är klassade som stenstrand. På dessa
figurer finns inga träd.
Fortsatt fårbete
Lågvuxen, betad strandäng, betad stenstrand med lågvuxna ängsfläckar.

1) Summan av arealerna (ha) för olika åtgärder: om det har utförts flera åtgärder på en yta, räknas också arealen för åtgärderna flera gånger.
2) Beskriver den areal där man inte har utfört åtgärder men på vilken åtgärderna har en direkt inverkan.
3) Beskriver hur brådskande åtgärden är. Antingen ifylls det år man planerar genomföra åtgärden eller klass 1= mycket brådskande, genomförs inom 5 år, eller klass 2 = mindre brådskande.
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4
Inledning

1 Allmän beskrivning

Åtgärder och kostnader

2 Områdets nuläge

I formuläret beskrivs åtgärderna och ges en uppskattning såväl av de resurser som krävs för själva arbetet som av mängden trävara som
tas tillvara.

Åtgärd

Åtgärdens
kvalitet

Specifikatio
Prioritering
n

Delom
råde

Figur(er)

Areal,
ha

Mängd
och
enhet

Timmar

3 Mål, åtgärder och områden för åtgärder
4 Åtgärder och kostnader
5 Verkningar
6 Uppföljning, forskning och kommunikation

Obs!

Förberedelse för bränning
Rågrevet: 68.7
Kältgrund:53.1
Krokbådan:
55.5
S. Nikersgrund:
512.2
Rågrevet: 68.9,
68.8, 68.7
Kältgrund: 53,
53.2, 53.3,
53.4, 52.8,
52.9, 53.1
Krokbådan:
55.4, 55.6, 55.5
S. Nikersgrund:
512.3, 512.31,
512.4, 512.5,
512.2

Hedbränning

Manuellt
arbete

1

499

Bete

Får

1

499

Byggande av stängsel

Får

1

499

Rågrevet: 68.8

Borttagande av vresros

Manuellt
arbete

1

499

Rågrevet: 68.9

Inventering

1

499

Kältgrund,
Krokbådan och
Södra
Nikersgrund

Kulturinventering

7,3

Bränningen utförs i samarbete med lokala aktörer och om
ersättning åt dem överenskoms skilt. Målet är att kunna
utföra alla bränningar under en dag.

21,78

Åtgärden utförs av en eller flera privatpersoner och kan
finansieras med EU:s specialmiljöstöd

Ca 50 m
0

1
Ca 20

Stängsel behövs i östra ändan av Rågrevet eftersom fåren
vid lågvatten annars kan gå över till Uttergrund/Bastuskäret.
Stängslet kan byggas med EU:s specialmiljöstöd eller
projektmedel.
Bör följas upp ifall busken skjuter rotskott och i såna fall
utförs kompletterande röjning.
Fältarbetet uppskattas ta en dag, därtill sammanställning
och rapportering av resultaten

1) Beskriver hur brådskande åtgärden är: 1 = mycket brådskande, genomförs inom 5 år, 2 = mindre brådskande, genomförs senare under planeringsperioden.

Bilaga 8. Karta över mål för åtgärderna.
ljusgrön = skötsel av öppen vårdbiotop
mörkgrön = skötsel av trädklädd vårdbiotop
På kartan syns med ljusgrönt förutom planeringsområdets hedar även alla andra hedar på holmarna i närheten.
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Bilaga 9. Karta över de planerade åtgärderna
Sned rastering = bete
grå färg_= bränning och bete
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5A

1 Allmän beskrivning

Verkningar på Natura 2000-området

2 Områdets nuläge
3 Mål, åtgärder och områden för åtgärder

4 Åtgärder och kostnader
I formuläret görs en bedömning av åtgärdernas konsekvenser för Natura 2000-naturtyperna och direktivarterna. Både positiva och
Inledning
5 Verkningar
negativa verkningar bedöms. Vad gäller direktivarterna bedöms endast verkningarna på de arter som ingår i habitatdirekrivets bilaga II
6 Uppföljning, forskning och kommunikation
och IV och fågeldirektivets bilaga I. .
Natura 2000Natura 2000-naturtyp eller direkBilaga till
Åtgärd
Konsek
Motivering för de negativa eller positiva verkningarna
områdets kod
tivart 1)
direktiv (för
vens
arterna)

FI0800130

4030 Torra hedar

Bränning, bete

+

FI0800130

1630 Strandängar *

Bete

+

9030 Primärskogar

Bete

0

9050 Boreala lundar

Bete

0

1220 Perenn vegetation på
steniga stränder

Bete

0

I dagsläget är inga av hedarna klassade som tillhörande Naturanaturtypen Torra hedar. Till följd av skötseln bedöms de i
planeringsområdet ingående hedarna som kommer att brännas, totalt
ca 7,3 ha, kunna klassas som denna natura-naturtyp i fortsättningen.
Betet hjälper till att upprätthålla och troligen även något öka arealen av
Natura-naturtypen strandäng och naturtypens representativitet kommer
att förbättras genom betet.
Primärskogarna kommer inte att brännas, men betet gör att
utvecklingen i primärskogen går långsammare, man kan dock inte
anse att påverkan är vare sig positiv eller negativ.
Lundarna kommer inte att brännas, men nog betas. Lundarna är en del
av primärskogen, och betet gör att utvecklingen i primärskogen går
långsammare. Man kan dock inte anse att påverkan är vare sig positiv
eller negativ.
Stenstränderna kommer inte att brännas, men nog betas. Betet
motverkar troligen eventuell igenväxning av stränderna med vass och
håller vegetationen lågvuxen, men det är inget som i sig direkt
påverkar naturtypens representativitet.

Natura 2000-naturtyper
eller direktivarter som
åtgärderna inte
bedöms inverka på

Se kommentarer för 9030 Primärsuccessionsskogar, 9050 Boreala lundar, 1220 Perenn vegetation på steniga stränder ovan.

Behovsprövning av
Natura 2000bedömning, motivering

Behövs inte

Silvertärna

De åtgärder som skall göras försämrar inte märkbart de värden, på vars grund området/områden har blivit utvalt till Natura
2000-nätverket. På grund av detta behöver inte åtgärderna en Natura 2000-bedömning, enligt naturskyddslagen (1096/1096 65
§)

Behövs
Tilläggsuppgifter

En risk är att branden sprids till de primärsuccessionsskogar som hedarna gränsar till, och om så sker kan en del primärsuccessionsskog påverkas
negativt. Detta kommer att förebyggas genom val av bränningstidpunkt och –teknik samt övervakning.

1) *= Prioriterad Natura 2000-naturtyp. Med fet stil de arter eller naturtyper som utgjorde grunden för att området i fråga togs med i nätverket Natura 2000.
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5B

Övriga verkningar på naturen, miljön och användningen

1 Allmän beskrivning
2 Områdets nuläge
3 Mål, åtgärder och områden för åtgärder

Skötsel av
öppen
vårdbiotop
(4)

Bränning (955)

Skötsel av
öppen
vårdbiotop
(4)

Bränning (955)
och bete (936)

Kulturhistoriskt värdefulla
objekt/fornlämningar

Växtligheten

Beskrivning

Beskrivning

X

Det kan lämna oönskade spår av bränningarna
på kulturhistoriskt värdefulla
objekt/fornlämningar.

Vätning av ett område på ca 2 m
runtom verifierade och potentiella
objekt före bränningen.

X

På de brända områdena kommer det
högvuxna enriset att minska och de övriga
hedrisens förekomst att öka. Betet överlag
gynnar och upprätthåller en lågvuxen,
störningsgynnad växtlighet.

Skötsel av
öppen
vårdbiotop
(4)

Bränning (955)

Häckfågelfaunan det år
som bränningen utförs

x

Skötsel av
öppen
vårdbiotop
(4)

Bränning (955)

Närliggande holmar

X

Skötsel av
öppen
vårdbiotop
(4)

Bränning (955)
och bete (936)

Spindlar

Utanför.
planområde
t.

Mål för
åtgärden

Planområdet

Inledning

4 Åtgärder och kostnader
Bedömningen gäller sådana verkningar av de planerade åtgärderna i planområdet eller i områden utanför planområdet som inte
5 Verkningar
har att göra med områdets Natura 2000-värden. I formuläret ges en bedömning av åtgärdernas negativa och positiva verkningar
6 Uppföljning, forskning och kommunikation
på naturen (t.ex. vegetationstyper och arter), på miljön och på användningen av området.
Åtgärd
Objekt som påverkas
VerkningsNoggrannare beskrivning av verkningen (ange figur eller
Åtgärder för att hindra eller
område
delområde vid behov)
minimera negativa verkningar.

X

(figur /
delomr
åde)

Bränningen kommer att göras antingen tidigt
på våren (traditionell tidpunkt) eller på hösten.
Om bränningen görs på våren kan vissa fåglar
ha inlett häckningen och skötseln kan leda till
omhäckning eller tom. Att häckningen
misslyckas för dem.

X

Vid bränning finns alltid en liten risk att elden
sprider sig till oönskade områden
Nybrända + betade habitat återinförs i
området, vilket är positivt för artmångfalden.
Inga rödlistade spindelarter är kända för
hedarna i Björkögrunden-Valsörarna.

Åtgärder för att förhindra att
fåglarna inleder häckningen kan
utföras före bränningarna (nån
typ av skrämmor förs ut till
hedarna antingen redan på
vårvintern eller så fort vattnen är
farbara på våren) och
bränningen görs så tidigt som
möjligt, före häckningen har
kommit igång. Bränninen utförs i
augusti-september efter
fåglarnas häckningstid, eller så
tidigt som möjligt under vårtid att
undantad från vistelseförbudet
inte behövs.
Objekten som bränns är alla
holmar, bränningen görs ej vid
hård vind, bränningen utförs av
erfarna personer och det finns
släckningsutrustning på plats

Skötsel av
öppen
vårdbiotop
(4)

Bränning (955)
och bete (936)

Fågelfaunan

X

Skötsel av
öppen
vårdbiotop
(4)

Bränning (955)
och bete (936)

Jordlöpare

X

Av de fåglar som har konstaterats häcka inom
planeringsområdet antas bränningen och betet
gynna åtminstone stenskvätta (VU),
ängspiplärka (NT) och småskrake ( (NT),
eventuellt också rödbena (NT).
Nybrända + betade habitat återinförs i
området, vilket är positivt för artmångfalden.
Inga rödlistade jordlöpare är kända för
hedarna i Björkögrunden-Valsörarna, däremot
hittades en jordlöpare (Cymindis
vaporariorum) i undersökningen 2008 (Fritzén)
endast på den år 1996 brända heden på
Sondasören. Denna art gynnas sannolikt av
bränningarna.

Bilaga
Tilläggsuppgifter
Niclas Fritzén 2008: Spindel- och jordlöparkartering på hedar i Kvarkens skärgård. De olika undersökta hedarnas spindelfauna varierade och det gick inte att hitta nån entydig
förklarande faktor för detta (såsom bränning/inner-ytterskärgård el. dyl.). Undersökningen gav dock vid handa att brända hedar gör habitaturvalet mångsidigare för spindlarna
och en kontinuitet av brända hedar är önskvärd såväl i ytter- som innerskärgård.
Ika Österblad 2009. Kartering av spindelfaunan på hedar i Kvarkens skärgård. Rapport från ekologisk forskningspraktik 2009.
I hedvegetationen på Valsörarna-Björkögrunden finns inga kända rödlistade arter av varken spindlar eller jordlöpare. Den mest speciella spindelarten i vegetationen på
hedarna är Philodromus histrio, som i praktiken förekommer endast på ljung.
Förekomsten av övriga ryggradslösa djur är för dåligt känd för att man ska kunna göra en ordentlig bedömning av inverkan på dem. Men sannolikheten är stor att de påverkas
på samma sätt som spindlarna, dvs. att återinförande av nybrända och betade hedar som habitat är positivt för artmångfalden som helhet och speciellt gynnsam för de arter
som är förekommer i första hand i solexponerade torra habitat (fi. Paahdeympäristöt).
Områdets svampflora är för dåligt känd för att man ska kunna göra en ordentlig bedömning av inverkan på den. Men det kan nämnas att efter bränningen av Sondasören i
Björköby skärgård år 1996 förekom arten kritmussling (Cheimonophyllum candidissimum) allmänt på de brända enarna. Arten är inte hotad.
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1 Allmän beskrivning

Uppföljning, utrednings- och forskningsbehov samt kommunikation

2 Områdets nuläge

I formuläret beskrivs den uppföljning som görs eller kommer att göras i de områden som är föremål för åtgärder. Därtill redogörs för eventuellt
behov av utredningar och undersökningar i framtiden samt för kommunikationen.

3 Mål, åtgärder och områden för åtgärder
4 Åtgärder och kostnader
5 Verkningar
6 Uppföljning, forskning och kommunikation

Uppföljning
Figur / delområde
Typ av uppföljning
Alla holmar i planen Skötseluppföljning
En bränd (inom
planeringsomr) och
en icke bränd, men
betad hed samt en
kontrollhed (kan
vara utanför
planeringsområdet)

Växtlighetsuppföljning

År med uppföljning
2014 och därefter med 3-5 års mellanrum
2014, 2015, 2017, 2020, därefter med 5 års mellanrum

Karta
Uppföljningsmetoder
Skötseluppföljning enligt Raatikainen, K. 2009:
Perinnebiotooppien seurantaohje.
Växtlighetsuppföljning enligt: Raatikainen, K. 2009:
Perinnebiotooppien seurantaohje.

Utrednings- och forskningsbehov
Uppföljning av faunan av ryggradslösa djur skulle vara önskvärd med tanke på hur litet systematisk insamlad information det finns om skötseln av brända hedar och skötselns
verkningar. Kartering av kulturhistoriskt värdefulla objekt/fornlämningar på Krokbådan, Kältgrund och Södra Nikersgrund.

Kommunikation
Information om bränningarna i god tid till lokala medier så att falska brandalarm kan undvikas och upprätthållandet av denna kulturhistoriskt värdefulla tradition får synlighet.
Därtill bör små skyltar som informerar eventuella besökare om skötselåtgärderna sättas upp på alla holmar.

Tilläggsuppgifter
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Bilaga 10. Sammandrag av de privatägda naturskyddsområdenas fredningsbestämmelser och servitut.

YSA 107108

Valsörarna-Björkögrunden

17,3

Vistelseförbud
1.5-31.7 (gäller ej
Björköbybor).
Undantag kan
beviljas av ELYcentralen.

Tillåtet med
markägarens
medigvande
och ELYcentralens
tillstånd

YSA203014

Björköbyn saaristo

4,4

-

Tillåtet enl.
En plan
godkänd av
ELYcentralen,
med
markägarens
skritfl.
Medgivande.

Sammanlagd areal (ha)
Tilläggsuppgifter

21,7

Tillåtet för
Björköbybor att
hålla boskap i
den mån
boskapsskötsel
tidigare
bedrivits på
trädbevuxna
holmar.
Tillåtet med
ELY-centalens
tillstånd och
markägarens
skriftliga
medgivande.

Gäller
Kältgrund,
Rågrevet,
Krokbådan.

Gäller
Södra
Nikersgrund

Tilläggsinformation,
servitut

Annat

Borttagande av träd eller
delar av träd

Bete

Restaurering och
naturvård

Bygge, byggande av
vägar

Tid för begränsad
rörelsefrihet

Areal (ha)

Bilaga 10. Privatägda naturskyddsområden (YSA); förbjudna eller begränsade åtgärder som tas i beaktande i områdets naturvårdsplan, samt servitut.
Nummer
Namn
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Bilaga 11. Sammandrag av kommentarer och utlåtanden av de privatägda naturskyddsområdenas markägare samt Forststyrelsens
genmäle till dem.
Framfört ändringsförslag

10.4.2014: Björkö delägarlag önskade specificering av tidpunkt för genomförande
av åtgärderna, för försäkra sig om att störande av häckande fågel undviks.
15.7.2014: Ely-centralen godkände att bränningen utförs på hösten (augustiseptember) efter fåglarnas häckningstid eller så tidigt som möjligt under vårtid att
undantag från vistelseförbudet (1.5-31.7) inte behövs.

Forststyrelsens genmäle / ändringar i planen

Komplettering av texten under inverkan på häckande fågel i blankett 5b.
Komplettering av texten under inverkan på häckande fågel i blankett 5b.
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Bilaga 12. Fotografier från de olika holmarna. © Carina Järvinen

Rågrevet

Kältgrund
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Krokbådan

Södra Nikersgrund

