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3
Allmän beskrivning

1

1

Allmän beskrivning

2

Områdets nuläge

3 Mål, åtgärder och områden för åtgärder

Inledning

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.

Planområdets läge på
kartan: Bilaga 1

Sammandrag av
utlåtandena

Planområdets namn
Landskap

Österbotten

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

Namn

FI0800130
Särskilda värden

Kvarkens skärgård

YSA-områdenas
(=privata
naturskyddsområden)
fredningsbestämmelser

Bilaga 10

Kommun

Malax

6 Uppföljning, forskning och kommunikation

27 ha
0 ha
Storskäret i Malax skärgård

Österbottens naturtjänster
Lena Wargén
Skötsel av heden på Lillskäret, Storskäret.
Huvudmarkanvändnings
-klass
211

Areal, (ha)1)

Plan
Österbottens landskapsplan (2011)
Delgeneralplan för Malax kommuns havsstränder (1995)
Övriga planer och utredningar för området
Skötsel- och användningsplan för Bergö-Malax ytterskärgård-utkast

År
2012

Åtgärdsplan för torrängen på Storskär
Naturtypsinventeringar enligt Forststyrelsens anvisningar

2005
2005

Totalareal för åtgärder, ha

27 ha

Deltagande planering och godkännande av planen
Händelse
Fältbesök
Kommentarer
Kommentarer
Kommentarer
Kommentarer
Utlåtande
Utlåtande
Godkännande
Tillstånd som behövs för verkställande av planen
Tilläggsuppgifter
Planen är en del av Luonnonhoito-Life.

Planens
diarienummer

Tilläggsuppgifter

Klass / värde

SPA, SCI, Halsön-Rönnskären-Norrskär (RSO 100058)
Areal (ha)
27 ha

Beteckning
SL1
SL, SM och VR
Diarienummer
Omfattning
Storskär ingår i sin helhet i utkastet till skötsel- och
användningsplanen
1754/43/2005
Åtgärdsplanen överlappar inte med denna plan
Hela Storskär
Offentlig
Delvis
MH 2756/2013/04.02
Hemliga
5 och 9
bilagor

Tidpunkt
29.8.2012, 13.6.2013
8.8.2013
3.2.2014
2.10.2013
6.9.2013
28.3.2014
5.5.2014
Utfärdare av tillståndet

2) För YSA-område datum för beslut

Inrättad 2)

27 ha

Värdefullt landskapsområde: Storskärs fiskeby och ängar

1) areal som ligger inom planområdet.

5 Verkningar

Annan bifogad karta
Areal (ha)
Andel vattenområden av
arealen (ha)
Del av
kommunen

Lillskäret, Storskäret (bilaga 1)

4 Åtgärder och kostnader

Person / organisation
Lena Wargén, Forststyrelsen
Päivi Virnes, Forststyrelsen
Carina Järvinen, skyddsbiolog/ Forststyrelsen
Päivi Tervonen, kulturansvarig/ Forststyrelsen
Tiina Laitinen/ Forststyrelsen
Selma Green, Pentti Risla/Österbottens museum
Leena Rinkineva-Kantola, Matti Kyröläinen/ Ely
Pirkko Siikamäki, områdeschef/ Forststyrelsen
Tillägguppgifter

4
Bilaga 1

Planeringsområdet (avgränsat med röd linje) finns på den östra delen av Storskäret; Lillskäret i Malax ytterskärgård. Nere i högra hörnet finns en flygbild över Storskär.
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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
Storskär är en ca 150 ha stor ö i Rönnskärs skärgård, Malax kommun ca 40 km från fastlandet. Området ingår i Natura 2000-området Kvarkens skärgård (FI0800130) och berörs
även av strandskyddsprogrammet: Halsön-Rönnskären-Norrskär (RSO100054). Storskäret är ca 2,5 km lång och ca 0,8 km bred. Ön karakteriseras av öppna hedar med
klippområden samt mellan dessa frodiga skogsområden. Till följd av att berggrunden innehåller kalk är öns artrikedom ovanligt stor. Här har påträffats över 200 kärlväxter. Ön är
även kulturhistoriskt intressant. Redan på 1500-talet fanns här en fiskestödjepunkt och från denna tid finns stensättningar kvar. Storskär har utnyttjats både för bete, slåtter och
lövtäkt.
De viktigaste naturvärdena: här ett sammandrag av formulären övre naturtyper (2A och 2B) och arter (2C).
Naturtyp
Inom planeringsområdet förekommer följande Natura 2000-naturtyper: torra hedar (4030), primärskogar (9030*) samt stenstränder (1220) (bilaga 2).

Arter

Inom planeringsområdet har följande för vårdbiotoper speciella arter påträffats: nordlåsbräken (Botrychium boreale), topplåsbräken (Botrychium lanceolatum),
låsbräken (Botrychium lunaria), gulmåra (Galium verum), kattfot ( Antennaria dioica), stagg (Nardus stricta).

Karta eller tabell som bilaga
Sammandrag av
markanvändningens
historia eller områdets
natur tidigare, samt en
jämförelse med nuläget

Tidigare var ön uppdelad i två från varandra skilda skär: Stor Rönnskär och Lill Rönnskär. Dessa har till följd av landhöjningen vuxit samman till en
enda ö. Tidigare slogs delar av ön (bilaga 3). Höbärgningsområdena var uppdelade mellan olika familjer. De viktigaste områdena var de låga
strandpartierna vid Södra viken samt det torrlagda sundet. Lotsarna på Rönnskär hade rätt att bärga hö på Storskär. Skogen utnyttjades för lövtäkt
och en del av ön var i bete. I slutet av 1700-talet räknade man med ca 200 fårbeten på ön. Även kor och getter har betat på Storskär. Betet upphörde
efter 1940-talet. Numera finns ca 15 stugor och 14 skjul på Storskäret, koncentrerade till Storskärsviken. Största delen av stugorna är i fritidsbruk
endast en bråkdel utnyttjas numera av yrkesfiskare. Från Storskärsviken går dels en stig ut till Södra viken och dels en stig upp till
Begravningsplatsen.
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

Storskärs intresseförening har under år 2013 byggt ett utkikstorn på Kopparhällan på Lillskäret. På samma plats har även tidigare ett
utkikstorn varit beläget. Utkikstornet är placerat utanför det område som denna plan berör (bilaga 2).

Inom planeringsområdet finns fyra kända fornminnen (bilaga 4):
1. Storskäret Lillskäret 1 (1000000071): jungfrudans. Fornlämningen märks ut i terrängen i jungfrudansens omedelbara närhet.
2. Storskäret Lillskäret 2 (1000000073): jungfrudans + 4 stenhögar. Fornlämningarna syns tydligt i terrängen. Röjningsåtgärder görs
inte på ett avstånd på 20 m från jungfrudansen. Området som inte får röjas märks ut i terrängen.
3. Storskäret Lillskäret 3 (1000000074): tomtning. Tomtningen syns väl i terrängen. Röjningsåtgärder görs inte i tomtningens
omedelbara närhet. Området som inte får röjas märks ut i terrängen.
4. Storskäret Lillskäret 4: 1000000076: tomtning. En förgrenad rönn växer inne i tomtningen. Denna rönn röjs bort. I övrigt utförs
röjningsåtgärder görs inte i tomtningens omedelbara närhet.

Åtgärdernas närhet till
skyddsområdets gräns
Grundvattenområde
Övriga särdrag
Hotade arter
Tilläggsuppgifter

ja

nej

ja
ja

nej
nej

Direktivarter
Hotade naturtyper
Natura 2000-naturtyper
Denna plan har uppgjorts som en del av Luonnonhoito-Life. En del av åtgärderna utförs inom projektets ramar.

6
Bilaga 2

Inom planeringsområdet förekommer tre Natura 2000-naturtyper. Torra hedar (4030) är angivna med gul färg, primärskogar* (9030) är angivna med brun färg och
stenstränder (1220) är angivna med grå färg. Utkikstornet, som är beläget utanför planeringsområdet, är markerad med en röd stjärna.

7
Bilaga 3

Kartan visar var man bärgade hö på Storskär på 1910-1920-talet. Källa: Fäbodliv i Malax. Glimtar från fäbodväsendet ca 1880-1950.

8
Bilaga 4

Inom planeringsområdet fyra kända fornminnen.
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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
4030
Torra hedar
FI0800130
9030
Naturliga primärskogar vid
landhöjningskuster*
FI0800130
1220
Perenn vegetation på steniga stränder
Natura 2000områdets kod
FI0800130

5 Verkningar

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

Område som upptas
av Natura 2000naturtyper, ha
21,05

Utredning av skillnaderna i
naturtypsuppgifterna jämfört med
uppgifterna i Natura 2000
databasblanketten.

Icke inventerat
område, ha

Sammanlagd areal

Naturtyp
I

Naturtypernas areal (ha)
Naturtyp
Naturtyp
II
III

13,6
7,01

Totalt,
ha

6 Uppföljning, forskning och kommunikation

Bilaga
Naturtypernas representativitet (ha)
Utmärkt
God
BetydanIcke
de
betydande
13,6
7,01

0,44

0,44

21,05

20,61

0,44

0 ha

Natura 2000-blanketten innehåller de naturtyper som förekommer inom hela Kvarkens skärgård (FI0800130). Kvarkens skärgård omfattar ett
område på 128162 ha . Inom planeringsområdet på 27 ha förekommer följande Natura 2000-naturtyper torra hedar (4030), primärskogar (9030*)
och stenstränder (1220).

Hotade naturtyper (LuTU)
Naturtyp
2.2.5 Kustskogens successionsserier
2.2.5.4 Kustnära albårdar och albuskage
2.2.5.5 Kustnära enbuskage
2.2.5.12 Kustnära lundartade lövskogar
2.2.5.17 Kustnära torra björkdominerade moskogar
2.2.1.2 Vegetationsklädda morän-, sten- och blockstränder vid Östersjön
7.1.3 Rishedar

Areal, ha
Finland
Ej känt
Ej känt
Ej känt
Ej känt
Ej känt
Ej känt

LC
LC
VU
NT
NT
EN

Tilläggsuppgifter

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

Hotklass 3)
Södra Finland/
LC
LC
VU
NT
NT
EN
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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
510 (Hed)
251 (Lundartad mo)
241 (Torr mo)
104 (Block- och stenar))
101 (Klippområde)

Icke inventerat
Sammanlagt (ha)
Tilläggsuppgifter

Vegetationstyp
Areal (ha)
13,61
5,73
6,73
0,44
0,51

0
27,02

Andel (%)
50,37
21,21
24,91
1,63
1,89

100,01

Vegetationstyp
710100 (Ljung-kråkrishedar)

Icke inventerat
Annat
Sammanlagt (ha)

5 Verkningar
6 Uppföljning, forskning och kommunikation

Bilaga
Pinta-ala (ha)
13,61

Osuus (%)
50,37

27,02

100

Sammandrag över naturtyperna
På planeringsområdet förekommer tre st. NATURA 2000-naturtyper: torra hedar 4030, primärskogar 9030* samt steniga stränder 1220. Ca 78 % av planeringsområdet har
klassificerats som någon Natura 2000-naturtyp. Den till arealen största Natura 2000-naturtypen inom planeringsområdet är torra hedar (4030). Den förekommer på 13,61 ha.
Totalt förekommer ca 55 ha hed på hela Storskär.
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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
Natura 2000områdets kod

Skyddsstatus
Art1)

D2)

e/u3)

R4)

U5)

Annan
status6)

Livsmiljö

Nordlåsbräken (Botrychium boreale)

U

VU

torr, kalkrik mark

Topplåsbräken (Botrychium
lanceolatum)
Låsbräken (Botrychium lunaria)

U

VU

Gulmåra (Galium verum)

U

kulturpåverkade
platser
torra backar gärna
låg gräsvegetation
torrbackar och
ängsmark
torr, öppen,
kvävefattig mark
torra ängsbackar

NT, RT
VU

Kattfot (Antennaria dioica)

NT

Backnejlika (Dianthus deltoides)
Nattviol (Platanthera bifolia)

NT
LC

Främmande art 7)

Ängar, öppna
skogsmarker
Stagg (Nardus stricta)
NT
På karga ängar,
betesmarker och
stigar.
Utredning av skillnaderna i
Natura 2000-blanketten innehåller de arter som förekommer inom hela Kvarkens skärgård (FI0800130). Kvarkens skärgård omfattar ett område på
uppgifterna jämfört med
128162 ha . I planeringsområdet på 27 ha förekommer ett betydligt mindre antal arter.
uppgifterna i Natura 2000
databasblanketten.
Sammandrag
Många av de hotade växtarterna på planeringsområdets hed är beroende av öppenhet för sin överlevnad. Det är därför av största vikt att försöka
bibehålla den öppna heden.
Tilläggsuppgifter

x

Värd- /
näringsväxt

Även utanför planeringsområdet förekommer nordlåsbräken, topplåsbräken, gulmåra, kattfot, stagg och backnejlika.
I bilaga 5 finns icke offentlig förteckning över arter. I bilaga 6 finns en karta samt beskrivning över läsbräkenförekomsterna på Lillskäret.

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
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.
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Bilaga 5. Icke offentlig bilaga

13
Bilaga 6. Karta samt beskrivning över låsbräkenförekomsterna på Lillskäret.
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Plats 1: (N63°06,7978' E020°48,4310')
På den mest nordliga förekomstplatsen på Lillskäret observerades 10 stycken nordlåsenbräken (Botrychium boreale).På samma plats växte även
(Antennaria dioica).
Plats 2: (N63°06,7826' E020°48,4098')
Plats 2 finns på en västsluttning. Öster om förekomsten finns en jungfrudans samt stensättningar. På ett ca 10 x 5 meter stort område förekommer ett
100-tal nordlåsenbräken ((Botrychium boreale). På området finns även kattfot (Antennaria dioica).
Plats 3: (N63°06,7644' E020°48,4524')
Plats 3 är det område där den största förekomsten av låsbräknar observerades. På området observerades ca 200 låsbräken. Arterna som påträffades på
det ca 10 x 20 m stora området var låsbräken (Botrychium lunaria), nordlåsbräken (Botrychium boreale) samt topplåsbräken (Botrychium
lanceolatum). Även på denna plats förekom kattfot (Antennaria dioica).
Plats 4: (N63°06,7442' E020°48,4664')
På plats 4 påträffades 10 stycken nordlåsbräken (Botrychium boreale).
Plats 5: (N63°06,5234' E020°48,5753')
Cirka 20 stycken låsbräken (Botrychium lunaria) och 10 stycken nordlåsbräken (Botrychium boreale) på klippigt område. På samma område
förekommer även rikligt med kattfot (Antennaria dioica).
Plats 6 (N63°06,5234' E020°48,5753')
Plats 6 är belägen närmare strandlinjen i jämförelse med plats 5. På detta ställe påträffades 10 stycken nordlåsbräken (Botrychium boreale).

15
3

1 Allmän beskrivning

Mål, åtgärder och områden för åtgärder

2 Områdets nuläge
3 Mål, åtgärder och områden för åtgärder

Inledning

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

4 Åtgärder och kostnader
5 Verkningar
6 Uppföljning, forskning och kommiunikation

Bifogade kartor

Åtgärdernas mål

Huvudmålet är att bevara av den öppna heden genom småskalig röjning. För att i det långa loppet kunna bevara heden öppen rekommenderas bete på
planeringsområdet.
Mål
Areal, ha
4 (skötsel av öppen vårdbiotop): Att sköta heden så att den bibehåller dess öppenhet som flera hotade arter inom planeringsområdet är 27
beroende av.

Sammanlagt
27
Totalareal för områden som är föremål för
59,62
Påverkad areal som inte är föremål för
0
åtgärder, ha 1)
åtgärder, ha 2)
Mål
4 (skötsel av öppna
Åtgärd
957 (borttagning av en) och 958
Delområde
625: Delar av figur
Areal,
2,7
Prioritering 1
vårdbiotoper)
(iståndsättningsröjning)
och figur(er)
297
ha
3)
Beskrivning av figur På detta delområde förekommer högvuxet enris (ca 60 cm), större al, rönn och videbuskage (ca 1,5 m höga). Undervegetationen består dock av representativ
eller delområde
hedväxtlighet.
Beskrivning av
Borttagning av enris, rönn, al och vide.
åtgärder
Beskrivning av
En öppen lågvuxen hed.
området efter
utförda åtgärder,
målet
Tilläggsuppgifter
Röjningarna bör upprepas: 1,2 samt 5 år efter den första röjningen och därefter vid behov med 5 års mellanrum.Röjningarna kan utföras från 1 augusti ->
Mål

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

Beskrivning av figur
eller delområde

4 (skötsel av
Åtgärd
958 (iståndsättningsröjning)
Delområde
625: 297
Areal,
13,61
Prioritering
öppna
och figur(er)
ha
3)
vårdbiotoper)
I detta skede en rätt representativ och öppen hed med lågvuxen hedvegetation. På heden förekommer ställvis rätt rikligt med ca 0,3-1 m höga rönnar.

1

Borttagning av mindre rönnar.

En öppen lågvuxen hed.
Åtgärderna bör upprepas: 1,2 samt 5 år efter den första röjningen och därefter vid behov med 5 års mellanrum. Röjningen kan utföras från 1 augusti och
framåt.
4 (skötsel av
Åtgärd
963 (ihopsamling av röjningsrester)
Delområde
625: Delar av 297
Areal,
öppna
och figur(er)
ha
vårdbiotoper)
I detta skede en rätt representativ och öppen hed med lågvuxen hedvegetation. Ställvis hotas heden dock av igenväxning.

16,31

Prioritering
3)

1

16
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

Beskrivning av figur
eller delområde

Ihopsamling av röjningsrester i högar. Högarna placeras i kanten av figur 308.

En öppen hed utan röjningsrester
Ihopsamlingen bör göras i samband med att röjningarna utförs.

4 (skötsel av
Åtgärd
991 (uppsättning av stängsel)
Delområde
625: 297-304, 306Längd,
670
Prioritering 5
öppna
och figur(er)
309, 314
m
3)
vårdbiotoper) samt
5 (skötsel av
skogsbevuxna
vårdbiotoper)
Största delen av planeringsområdet består i detta skede en rätt representativ och öppen hed med lågvuxen hedvegetation i mitten av området. I och med att
heden ställvis håller på att växa igen och att man därför för att kunna bevara den öppna heden bör utföra röjningar så är det skäl att försöka ordna med bete på
området för att motverka att heden åter växer igen. Heden kantas av en bård med tätare enrisbestånd och längst mot stranden förekommer primärskog.
Uppsättning av staket. Staketets längd uppskattas till ca 670 m. I bilaga 8 är en riktgivande placering av staketet utritad.

En öppen hed samt betad primärskog.
Bete kan genomföras enbart om en privat aktör hittas. Är möjligt att söka specialmiljöstöd för stängsling och bete. Fårbete lämpar sig bäst för området.
Åtgärden kan utföras från 1.8 ->
44 (skötsel av
Åtgärd
936 (bete)
Delområde
625: 297-304, 306Areal,
27
Prioritering 5
öppna
och figur(er)
309, 314
ha
3)
vårdbiotoper) samt
5 (skötsel av
skogsbevuxna
vårdbiotoper)
Största delen av planeringsområdet består i detta skede en rätt representativ och öppen hed med lågvuxen hedvegetation i mitten av området. I och med att
heden ställvis håller på att växa igen och att man därför för att kunna bevara den öppna heden bör utföra röjningar så är det skäl att försöka ordna med bete på
området för att motverka att heden åter växer igen. Heden kantas av en bård med tätare enrisbestånd och längst mot stranden förekommer primärskog.
Bete. Får torde vara de mest lämpliga betesdjuren för området.
En öppen hed som inte hotas av igenväxning.

Bete kan genomföras enbart om en privat aktör hittas. Det är möjligt att erhålla specialmiljöstöd för bete på området. Lämplig betesperiod är 1.6-15.9.
17 (skötsel av
kulturvärden)

Åtgärd

965 (borttagning av träd)

Tomtning. En ca 1,5 m hög, förgrenad rönn växer inne i tomtningen.

Delområde
och figur(er)

625: 297, tomtning
(Storskäret
Lillskäret 4:
1000000076)

Areal,
ha

Prioritering
3)

5

17
Beskrivning av
åtgärder
Beskrivning av
området efter
utförda åtgärder,
målet
Tilläggsuppgifter

Manuell röjning av rönn samt bortförande av röjningsrester.
En tomtning som inte hotas av igenväxning.

I bilaga 7 finns en karta över målen och i bilaga 8 finns en karta över de planerade åtgärderna.

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.

18
Bilaga 7

Karta över målet med åtgärderna. Planeringsområdet är markerat med röd linje. Det grönfärgade området visar var målet med åtgärderna är skötsel av öppna vårdbiotoper
(kod 4). Den röda stjärnan visar var målet med åtgärderna är skötsel av kulturvärden (kod 17).

19
Bilaga 8

Karta över de föreslagna åtgärderna. Röd stjärna visar var träd bör borttagas (kod 965). Blå stjärna visar var röjning av enris bör göras (kod 957). Orange områden visar
var röjning av al, rönn och vide bör göras (kod 958). Det gröna området visar på vilket område små rönnar bör borttagas (kod 958). Den blå linjen visar på en preliminär
dragning för ett staket. Den röda linjen visar vilket område som skulle lämpa sig för bete.

20
4

1 Allmän beskrivning

Åtgärder och kostnader

2 Områdets nuläge
3 Mål, åtgärder och områden för åtgärder

Inledning

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

Åtgärdens
kvalitet

Närmare
Prioritering
beskrivning

Delom
råde

Figur(er)

Areal,
ha

Manuell

Från 1.8 ->

1

625

297

2,7

14

Manuell

Från 1.8 ->

1

625

297

13,61

8

Manuell

Från 1.8 ->

1

625

297

16,31

20

991 (Uppsättning av staket)

Manuell

Från 1.8 ->

2

625

670 m

8

936 (Bete)

Får

Från 1.6 ->

2

625

965 (Skötsel av tomtning)

Manuell

Från 1.8 ->

2

625

Åtgärd
957, 958 (Röjning av enris, al
och rönn)
958 (Röjning av små
rönnplantor , < 1, 5 m)
963 (Ihopsamling av
röjningsrester)

297-304, 306309, 314
297-304, 306309, 314
297

27,2
ha

Mängd m3
-

5 Verkningar
6 Uppföljning, forskning och kommunikation

Obs!

Kan göras enbart i fall en privat aktör hittas som har betesdjur
Kan göras enbart i fall en privat aktör hittas som har betesdjur

0,1
Uppskattad arbetstid som orsakar kostnader,
sammandrag

Trävara som ska säljas, enligt trädslag
Trävara
-

Arbetsd
agar

4 Åtgärder och kostnader

Trävara
-

Mängd m3
-

Kostnadsfaktor

Tilläggsuppgifter

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

Arbetsdagar

Annat
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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
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)

Inledning

FI0800130
FI0800130

4040 (Torra hedar)
9030 (Naturliga primärskogar
vid landhöjningskuster*)

Röjning av en, röjning av
al, rönn och vide, bete

+

Förbättrar representativiteten för naturtypen

Bete

0

Åtgärden påverkar naturtypen på sådant sätt att utvecklingen i
primärskogen går långsammare. Men man kan inte anse att påverkan
är vare sig positiv eller negativ.

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

1220 (Perenn vegetation på steniga stränder)

Behovsprövning av
Natura 2000bedömning, motivering

Behövs inte

De åtgärder som skall göras behöver inte väsentligt försämra 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

1)

I bilaga 9 finns uppgifter angående en art vars förekomstuppgifter ej är offentliga.

*= 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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Bilaga 9. Icke offentlig bilaga

23
5B

Övriga verkningar på naturen, miljön och användningen

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

Planområdet

Mål för
åtgärden

4 (skötsel av
öppna
vårdbiotoper)

4 (skötsel av
öppna
vårdbiotoper)

4 (skötsel av
öppna
vårdbiotoper)

957
(borttagning av
en), 958
(iståndsättnings
röjning)
957
(borttagning av
en), 958
(iståndsättnings
röjning)
991
(uppsättning av
stängsel), 936
(bete)

Bilaga
Tilläggsuppgifter

Nordlåsbräken (Botrychium
boreale), topplåsbräken
(Botrychium lanceolatum),
låsbräken (Botrychium
lunaria

Fyra fornminnen (bilaga 4)

Rekreation

Utanför.
planområde
t.

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.

(figur /
delomr
åde)

Beskrivning

Beskrivning

297

Arterna kan trampas ner ifall de som utför
röjningarna inte är medvetna om arternas
förekomst. Men såvida röjningarna utförs väl,
gynnas arterna av skötseln.

Noggrann utmärkning av
områden med förekomster av
arterna innan röjningarna utförs.
Information och skolning till de
som utför röjningarna.

x

297

Fornminnena kan skadas ifall att röjningarna
utförs för nära eller att de som utför
röjningarna inte är medvetna om deras värde.
Om röjningarna utförs rätt, gynnas bevarandet
av fornminnena.

Noggrann utmärkning av
fornminnena innan röjningarna
utförs. Information och skolning
till de som utför röjningarna.

x

297304,
306309,
314

Människor kan uppleva att de stängs ute från
Lillskär i o m att området stängslas in.

Informationsskyltar angående
skötseln av området sätts upp.
En port till betesområdet
placeras vid den inofficiella
stigen till Lillskäret.

x

x
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6

Uppföljning, utrednings- och forskningsbehov samt kommunikation

1 Allmän beskrivning
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
297

Typ av uppföljning
Skötseluppföljning

297-304, 306-309,
314

Skötseluppföljning,
skötseldagbok

År med uppföljning
Året efter att den första röjningen har utförts, samt
därefter då nya röjningar utförs samt senast 5 år efter att
den sista röjningen utförts.
I fall att bete inleds görs skötseluppföljning på området
med tre till fem års mellanrum. Skötseldagböcker fylls
årligen i.

Karta
Uppföljningsmetoder
Skötseluppföljning enligt Forststyrelsens anvisningar

Skötseluppföljning enligt Forststyrelsens anvisningar

Utrednings- och forskningsbehov
För hela Storskär borde en mera ingående artinventering göras.

Kommunikation
Informationsskyltar sätts upp med information angående skötseln innan röjningarna påbörjas. Till stugägare på Storskäret skickas information ut.

Tilläggsuppgifter
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Bilaga 10. Sammanfattning av utlåtanden, förändringsförslag av YSA-områdenas markägare, samt Forststyrelsens genmäle till dem.
Beslutets givare (organisation)

Beslutets givare (namn)

Datum och plats

Österbottens museum

Selma Green, Pentti Risla

28.3.2014 Vasa

Ändringsförslag

Beslutets diarienummer i den
vederbörliga organisationen
LA41/2014PM

Forststyrelsen svar/ändringar i planen

Inga ändringsförslag

Beslutets givare (organisation)

Beslutets givare (namn)

Datum och plats

ELY-centralen i Södra Österbotten

Leena Rinkineva-Kantola, Matti
Kyröläinen

5.5.2014 Vasa

Beslutets diarienummer i den
vederbörliga organisationen
EPOELY/375/07.01/2014

Ändringsförslag

Forststyrelsen svar/ändringar i planen

Inga ändringsförslag, rekommendation att utföra en mera ingående artinventering
på Storskär

Detta har noterats i planens del 6 (utrednings- och forskningsbehov).

