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Planen omfattar de centrala delarna av Storön, som ingår i ett större Natura-område (på 256 ha)
vid namn Houtskärs lundar. Storöns Natura-områdes areal är ca 20,8 ha varav 10,0 ha ägs av
staten (läget den 1.3.2013), 0,55 ha är privat naturreservat (YSA 024685), därtill finns inom
Natura-området privatägda områden på 2,17 ha, som ännu icke fredats med stöd av
natuskyddslagen. Utanför Natura-området finns 8,11 ha statsägda områden, som förvaltas av
Forststyrelsen (karta 2). Forststyrelsen har därmed 18,13 ha områden inom planeområdet.
Storöns Natura-område var löväng ännu under förra hälften av 1900-talet.Hotbilden är att
Storöns fordom betade ängs- och hagmarksvegetation växer igen, vilket hårdast drabbar
mnemosynefjärilen (Parnassius mnemosyne) och floran. Samtidigt är målet att förbättra och
bevara områdets värdefulla 9050 lundar och *9010 gammelskogar samt till dessa miljöer
anknutna rödlistade arter. Målet är att restaurera vårdbiotoperna *6210 orkidérika
kalkgräsmarker (0,12 ha), *6270 friskängar ökar med 0,4 ha (från 0,26 ha till 0,66 ha). 4,1 ha
9070 hagar restaureras. Samtidigt gynnas till dessa miljöer anknutna sällsynta och hotade arter.
På Storön finns 16 rödlistade arter, varav åtta är hotade på riksnivå (VU), medan åtta är
hänsynskrävande (NT). Målet nås genom att restaurera igenväxande ängar och hagar med hjälp
av hyggen och därtill inrätta ett betesområde på 9,13 ha. Till följd av ingreppen förväntas
igenväxande kalkgräsmarker, friskängar och hagar bli betydligt mera mångformiga och
representativa. Därtill sköts ca 4 ha lundar genom att bl.a. gallra gran. Gammelskogarna
påverkas inte frånsett ett minder område på 0.9 ha, som betas som ”urskogsbete”, vilket
förväntas oka dess biodoiversitet. Planen innebär att 9050 lundarealen minskar med 2,55 ha,
medan arealen hagar ökar med 2,14 ha. Lundranas areal minskar med 2,14 ha (från nuvarande
6,58 ha till 3,99 ha).
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1. INLEDNING
Storö hör till Pargas stad, tidigare Houtskär (läge se karta 1).

Karta 1. Storöns läge.
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Denna naturvårdsplan omfattar Natura-områdena på Storö och därtill övriga statsägda områden på ön,
sammanlagt 20,82 ha. Storö är en del av Natura-området Houtskärs lundar (Houtskarin lehdot, FI 200046;
256 ha SCI). Skyddet av Natura-området på Storön verkställs enligt naturskyddslagen. Forstsyrelsen
förvaltar för naturskyddsändamål inköpta områden på Storön, som ligger utanför Natura-områdets gränser.
Också dessa omfattas av denna plan. Sålunda omfattar planen inom Natura-området 1) statsägda områden
(10,02 ha), som förvaltas av Forststyrelsen, 2) privatägda områden (2,17 ha), som ännu icke fredats med stöd
av natuskyddslagen (s.k. icke-verkställd Natura), 3) ett privatägt Naturreservat (YSA 024685) 0,55 ha, samt
utanför Natura-området 4) statsägda områden (8,11 ha), som förvaltas av Forststyrelsen (karta 2).
Forststyrelsen har därmed 18,13 ha områden inom planeområdet.

Karta 2. Ägoförhållanden, gränser och naturreservatet på Storön. Det privatägda området, som betecknats
gult på kartan är s.k. icke-verkställt Natura.
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Delar av Storön ingår i det nationella lundskyddsprogrammet (karta 2). Sroröns centrala del är reserverad
som naturskyddsområde i regionplanen.
Storön ingår i det pågående, av EU finansierade s.k. naturvårds-Life –projektet (luonnonhoito-Life).
Storön är en före detta lövängsö som vuxit igen till lund (9050). Fortfarande finns igenväxande hagar
(9070), torrängar (*6270) och de sista resterna av friskängar. Några skogsfigurer har klassifiertas som
västlig taiga (*9010). Igenväxningen av vårdbiotoperna hotar mnemosynefjkärilen (Parnassius mnemosyne)
VU, Adam och Eva (Dactylorhiza sambucina) NT, spetshagtornet (Crataegus rhipidophylla) VU och
vildaplarna (Malus sylvestris) VU. Jungfrulinet (Polygala vulgaris) VU har redan försvunnit till följd av
igenväxning och ohävd.
Egentliga Finlands NMT-central och Forststyrelsen tog år 2009 fram en övergripande plan om hur lundar
och vårdbiotoper i Houtskär och Iniö borde skötas (se närmare i kapitel 3.1). Denna naturvårdsplan följer
riktlinjerna för nämnda översiktliga plan.
Målet är att skydda och restaurera Storöns vårdbiotoper, lundar och gamla moskogar.Det specifika målet för
naturresrevatet (YSA 024685) är att bevara och sköta reservatets värdefulla lundnatur, fauna och flora. Enligt
naturreservatets fridlysningsbestämmelser är det förbjudet bl.a. att avverka skog. Enligt avvikelserna från
fridlysningsbestämmelserna är det dock tillåtet att vidta andra åtgärder, som är motiverade med tanke på
skötsel och användning av området, samt är godkända av NMT-centralen och markägaren
Detta är Forststyrelsens första naturvårdsplan som berör Storön. Planen baserar sig på fältinventeringar
utförda främst under åren 1996-2012. Skyddsbiolog Leif Lindgren har gjort planen. Följande personer inom
miljöförvaltningen har kommenterat planen. Ett sammandrag av erhållna utlåtanden ingår i kapitel 9.
Denna plan fastställs av regionchefen för Södra Finlands naturtjänster vid Forststyrelsen, varefter den är i
kraft 10 år eller tills den ersätts av en ny plan.
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I PRESENTATION AV BASFAKTA
2. NATUR OCH MARKANVÄNDNING
2.1 Biotoper
Biotoperna på Storö redovisas i tabell 1 och dessutom skilt för statens områden, naturreservatet och de ickeverkställda Natura-områdena i tabellerna 2-4. Natura-biotopernas läge framgår av karta 3 (nuläget 20102013, före verkställanbdet av denna plan).
Storöns biotopers största naturvärde finns dels i de igenväxande vårdbiotoperna, dvs i hagar och ängsfläckar,
dels i lundar och gamla orörda skogar.
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Karta 3. Natura-biotoperna på Storön. Läget (år 2010-2013) före verkställandet av denna plan. Övriga
biotoper är ofärgade på kartan. De består av moskog (figurerna 216, 218, 219) och av igenväxande friskäng
(figurerna 2, 224).
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Tabell 1. Natura-biotoperna samt övriga biotoper inom hela planeringsområdet
på Storön: staten + YSA + icke-verkställda Natura-områden.
biotopkod
1230
*6210
*6270
8220
*9010
9050
9070

biotop
strandklippor
kalktorräng
torra och friska ängar
hällmarker med silikatberg
västlig taiga
lund
hage
moskog
äng, artfattig

Summa

nuläge ha
0,03
0,26
6,89
4,33
6,58
1,96
0,70
0,07
20,82

Tabell 2. Natura-biotoper på statsägda områden, som förvaltas av Fortstsyrelsen.
biotopkod
1230
*6210
*6270
8220
*9010
9050
9070

biotop (inofficiell
term)
strandklippor
kalktorräng
torra och friska
ängar
hällmarker med
silikatberg
västlig taiga
lund
hage
moskog

Summa

nuläge ha
0,01
0,26
6,89
3,20
5,04
1,96
0,70
18,06

Tabell 3. Biotoperna på Storöns naturreservat, YSA 024685
biotopkod
1230
9050

biotop
strandklippor
lund
äng, artfattig

Summa

nuläge ha
0,02
0,49
0,04
0,55

Tabell 4 Övriga privatägda Natura-områden, d.v.s. områden där skyddet icke är verkställt (läget 28.2.2013).
biotopkod
*9010
9050
Summa

biotop
västlig taiga
lund

nuläge ha
1,13
1,04
2,17
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LUTU-biotoperna
I Finland har man klassificerat biotoperna ungefär som arterna ifråga om hur hotade de är (Raunio & al.
2008). Dessa s.k. LUTU-biotoper redovisas i tabell 5 gemensamt för alla markägarkategorier. För
klibbalsmadkärren uppges ingen areal eftersom de förekommer mosaikartat i fuktiga klibbalslundar i
planeområdets norra del.
De torra och friska lundarna har i tabell 5 klassificerats enligt trädslaget som hassellundar. Lika väl kunde de
klassificeras som torra (5.1.3.) och friska (5.1.5) eutrofa lundar (figurerna 215, 220, 228), som i
Skärgårdshavet, dvs i den hemiboreala zonen eller ekzonen, beskrivs som lundar av tandrot-vårärtstyp
(Dentaria-Lathyrus-typ) samt ännu yppigare lundar av björnfloketyp (Heracleum-typ) (på figur 1).
Tabell 5. De i Finland nationellt hotklassificerade och hänsynskrävande biotoperna (=LUTU-biotoperna) på
Storö. Hotkategorier. CR = akut hotad, EN = starkt hotad, VU = sårbar och NT = hänsynskrävande.
LUTU-kod och biotop
4.7.1.2. Klibbalsmadkärr (förekommer fläckvis i fuktiga
mesotrofa lundar på fig 214 och 28)
5.1.1.2. Hassellundar
5.1.5. Friska eutrofa lundar
5.1.6. Fuktiga medelrika lundar
5.2.3.4. Gamla lundartade blandmoskogar
5.5.3.2. Gamla grandominerade torra moskogar
7.3.1. Kalktorrängar
7.4.2. Högörtrika friska ängar
7.11.1 Ädellövträdshagar
Summa hotade och hänsynskrävande LUTU-biotoper

nuläge ha
+
2,17
0,99
3,40
1,59
1,61
0,12
0,21
1,96
12,05

Hotklass för hela
landet/södra Finland
VU/VU
EN/EN
CR/CR
NT/NT
NT/VU
EN/EN
CR/CR
CR/CR
CR/CR

2.3 Arter
Utförda artinventeringar
Kärlväxterna har inventarats av Ole Eklund redan år 1928 (Eklund 1929) och senare av Leif Lindgren
åren1996-2009, därtill av Kimmo Syrjänen m.fl. Mossorna har undersökts av Turkka Korvenpää år 2007
(Korvenpää & al. 2008). Lavarna inventerades av Heini Hyvärinen år 2007 (Hyvärinen & Jääskeläinen
2008).
Ströuppgifter om fågelfaunan finns från åren 2001-2011, (Leif Lindgren). Landsnäckor och sniglar
inventerades av Anne Koivunen år 2007 (Koivunen 2008).

2.2.1 Hotade och hänsynskrävande arter
Uppgifter finns om 17 rödlistade arter (Rassi & al. 2010) från Storö. Av dem finns 16 i tabell 6. Av arterna är
åtta hotade på riksnivå (VU), medan åtta är hänsynskrävande (NT). En (jungfrulin, Polygala vulgaris VU)
bedöms som försvunnen och finns ej upptagen i tabell 6.
Flere fyndplatser för spetshagtorn (Crataegus rhipidophylla) VU anges figurvis i bilaga 1.
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Tabell 6. Hotade och hänsynskrävande arter samt deras fyndplatser på Storö (Hertta 21.2.2013).
svenskt namn

vetenskapligt namn

figur

koordinat
er

Crataegus rhipidophylla

hotkate
gori
2010
VU

Spetshagtorn

1

Spetshagtorn

Crataegus rhipidophylla

VU

223

Adam och Eva

Dactylorhiza sambucina

NT

222

Vildapel

Malus sylvestris

VU

Vildapel

Malus sylvestris

VU

222/
223
1

Vildapel

Malus sylvestris

VU

220

Vildapel

Malus sylvestris

VU

220

Vildapel

Malus sylvestris

VU

1

6699396:
3194903
6699381:
3194791
6699390:
3194818
6699389:
3194820
6699405:
3194903
6699387:
3194671
6699957:
3194622
6699448:
3194897

Gulmåra
aspfjädermossa

Galium verum
Neckera pennata

VU
VU

221
26

aspfjädermossa

Neckera pennata

VU

26

långfliksmossa

Nowellia curvifolia

NT

26

asphättemossa

VU

26

VU

220

NT

214

NT

214

liten punktlav

Orthotrichum
gymnostomum
Orthotrichum
stramineum
Plagiothecium
latebricola
Plagiothecium
latebricola
Acrocordia cavata

NT

223

glansfläck

Arhonia spadicea

VU

223

slät lönnlav

Bacidia fraxinea

NT

228

taggsnäcka

Acantinula aculeata

NT

223

tandsnäcka

Perforatella bidentata

NT

sidensnäcka

Euomphalia strigella

NT

223

Mnemosynefjäril

Parnassius mnemosyne

VU

221,
222

skogshättemossa
alsidenmossa
alsidenmossa

6699637:
3194795
6699665:
3194788
6699637:
3194795
6699637:
3194795
6699484:
3194725
6699833:
3194696
6699846:
3194681
6699409:
3194869
6699428:
3194858
6699497:
3194863
6699407:
3194715
6695:319
51
6699407:
3194715
669941;3
19482

när
kommentarer
funne
n
2003
2003
1995
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2007
2007

På två aspar.
Livskraftigt bestånd
en asp

2007

på en murken låga

2007

en aspstam.
Livskraftig
på en asp

2007
2007

2007

på sockeln av en
klibbal
på en barkfri murken
stubbe
på två aspar i
halvskugga
på sockeln av en
klibbal
på en asp i
halvskugga
48 skal

1958

Två vuxna exemplar

2007

8 vuxna individer

2011

Ca 10 individer

2007
2007
2007
2007
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2.2.1 Kärlväxter
Botanisten Ole Eklund undersökte floran på den (norvästra och) södra delen av Storö redan 1928 (Eklund
1929). Han karakteriserar området enligt följande: “Strand- och lövängsområde på Storös södra sida.
Obebyggt.”
Ole Eklund nämner krävande ängs- och betesmarksväxter som fortfarande finns kvar på Storö. Hit hör Adam
och Eva (Dactylorhiza sambucina), vildapel (Malus sylvestris) och spetshagtorn (Crataegus rhipidophylla).
Därtill nämner Eklund bl.a. följande krävande ängsväxter, som ej kunnat återfinnas mera på 2000-talet:
vårarv (Cerastium semidecandrum), vårfingerört (Potentilla cranzii) och jungfrulin (Polygala vulgaris) VU.
Detta vittnar om att delar av torrängsfloran redan försvunnit till följd av igenväxning p.g.a. upphört bete.
Jungfrulinet påträffades ännu så sent som i början av 1980-talet (av Jouko Högmander). Däremot finns
krävande lundväxter kvar som Ole Eklund hittade, såsom tandrot (Dentaria bulbifera), svalört (Ranunculus
ficaria) och underviol (Viola mirabilis). Då exakta uppgifter om arternas fyndorter saknas upptas Ole
Eklunds fynd inte i tabell 6.

2.2.2 Fauna
Fåglar och däggdjur
Den södra stranden av Storö är en ansamlingsplats för kniphanar under våren. Den 22.5.2008 sågs 50-100
kniphanar. Ströobservationer av häckfåglar inbegriper bl.a. svartvit flugsnappare, trädgårdssångare,
svarthätta, nötkråka och gråspett (Leif Lindgren 20.5.2003).
Vitsvanshjort (eller rådjur), avföring 2007, 2008. Katarina och Göran pihlström har även observerat älg,
skogshare, ekorre, bisamråtta, räv, mårdhund, fladdermöss, huggorm, snok och kopparorm.

Mnemosynefjärilen
Storön har en population av den hotade mnemosynefjärilen (Parnassius mnemosyne) VU. Varje besök på
Storön under 1990- och 2000-talen under fjärilens flygperiod (slutet av maj till slutet av juni) har lett till
observationer av flygande mnemosynefjärilar.
Den 7.6.2002 flög fyra mnemosynefjärilar på ängsgläntan på figur 221 (669943:319467), tre fjärilar flög i
ängsgläntan på figur 226 (669949:319483), fem på strandängen och i den angränsande hagens gläntor på
figur 223 (669938:319470) och två på strandängen på figur 2-3 (669935:319491). På ett hygge strax väster
om figur 223, d.v.s. utanför Natura-området (669941:319458) flög fyra fjärilar i en hyggesglänta nära
stranden.
Tre mnemosynefjärilar flög den 29.5.2007 på strandklippans äng (fig. 224) och två på ängen med Adam och
Eva (fig. 222).
Den 8.6.2011 flög minst tre fjärilar på ängsgläntan på figur 221 (6699429:3194680). Tre fjärilar patrullerade
på strandängen söder om figurerna 220-222. Hela vägen längs stranden i söder syntes (närapå samtidigt) tre
till fyra fjärilar. Mnemosynefjärilarna flög längs stranden också väster om statens område. Här finns bl.a.
hassellundar med enstaka askar, try (Lonicera xylosteum) etc.
Det var uppenbart att år 2011 flög mnemosynefjärilarna mellan sina nektartillhåll på gläntorna på figur 221,
222, 224 och möjligen också figur 226. Gissningsvis var fjärilarna minst 10 stycken. Den viktigaste
förbindelseleden mellan gläntorna var strandområdet i söder (figur 223). De fordom betade steniga
strandängarna har dock ersatts av vass och ovanförliggande forna hässlen eller hasselhagar växer igen med
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tät klibbal närmast stranden. Flygkorridoren mellan vassen och klibbalsbården var (2011) ytterligt smal och
hotar under de närmaste åren att försvinna till följd av igenväxningen.

2.5 Forn markanvändning och hittills utförda skötselåtgärder
Ole Eklund karakteriserade den södra delen av Storö år 1928 (Eklund 1929) enligt följande: “Strand- och
lövängsområde på Storös södra sida. Obebyggt.” Här finns alltså belagt att dagens igenväxande hagar och
lundar verkligen var (*6530) lövängar förr.
Ängen på figur 226 och strandängen på figur 224 slogs med lie ännu på 1940- (eller 1950) –talet (enligt
intervju-uppgift 10.9.2003 av Matts Thomasson, då ägare till det privata naturreservatet). Området betades i
etapper av Björkö bys djur. Sedan dess har området vuxit igen till lund. Kvarvarande ängsfläckar och hagar
håller på att invaderas av sly och gran.
År 2006 befriades spetshagtornen och några vildaplar från sina konkurrenter. Torrängen med Adam och Eva
röjdes fri från unga tallar.
En sommarstuga gränsar till YSA:-området i öster.
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II. PLAN
3. MÅL
3.1 Övergripande plan om hur lundar och vårdbiotoper i Houtskär och
Iniö borde skötas
Forststyrelsens södra Finlands naturtjänster och Sydvästra Finlands miljöcentral (senare Egentliga Finlands
NMT-central) tillsatte den 8.1.2008 en arbetsgrupp bestående av Turkka Korvenpää, Leena Lehtomaa och
Leif Lindgren. Gruppens uppgift var att sammanjämka olika synsätt och uppfattningar om hur lundarna och
vårdbiotoperna bäst sköts på Natura-områdena ”Lundarna i Houtskär” (Houtskarin lehdot FI 200046; 256 ha
SCI), ”Iniös öar” (Iniön saaret FI 200047 239 ha SCI) och ”lunden på Åvensor” (Åvensorin lehto FI 200052
70 ha SCI). Arbetsgruppen sammanträdde fyra gånger och gav sitt förslag den 18.12.2008. Närvarande på
mötet den 18.12.2008 var från Forststyrelsen Aulikki Alanen, Trygve Löfroth, Leif Lindgren och Turkka
Korvenpää samt från miljöcentralen Esko Gustafsson, Seppo Kotiranta, Leena Lehtomaa, Iiro Ikonen, Ritva
Kemppainen, Olli Mattila och Marjo Perkonoja.
Bakgrunden till de divergerande synsätten var att vårdbiotoper såsom under årtionden igenvuxna ängar,
lövängar och hagar närmar sig efterhand biotopen lund. Gränsfallen är svåra att klassificera och därmed
uppstår frågan om de i fortsättningen skall sköts som lundar eller vårdbiotoper.
Målsättningen för gruppens arbete var ge en allmän översikt över ett större utredningsområdes lundars och
vårdbiotopers nuvarande tillstånd och skick och överväga skötselmålen i förhållande till biotopernas
nuvarande skick och representativitet samt i förhållande till uppgifterna i de officiella Natura-tabellerna.
Skötseln skall vara så konkret att den inriktas på holmar och figurer.
Arbetsgruppens förslag om skötseln av alla tre Naturaområden godkändes som riktlinje för fortsatt planering,
med tillägget att arbetsgruppen bör sammanjämka några smärre frågor till ett samstämmigt förslag. Detta
skedde den 16.2.2009, då arbetet avslutades. Slutresultaten är ett manuskript, som på grund av tidsbrist inte
redigertas till en publikation (Korvenpää & al. 2009)
Ifråga om skötseln på Storö föreslog arbetsgruppen en lösning enligt katrta 4, där det södra området sköts
som vårdbiotop. Det planerade stängslet framgår ur karta 6 (på s. 18). Den norra delen av planeområdet
sköts som lund, med undantag av den centralt belägna urskogsfiguren, vars södra del sköts som
”urskogsbete”, medan den norra delen av figuren (26) lämnas i naturtillstånd. Mötet den 18.12.2008 (mellan
representanter för Egentliga Finlands miljöcentral och Forststyrelsen, se deltagarna ovan) ansåg att
arbetsgruppens förslag (karta 4) är riktigt, men att det planerade betesområdet är så litet att boskapsägarnas
intresse att föra sina djur hit kan förmodas vara ringa. Landstigningen på statens områdes låglänta stränder är
också i nuläget närapå omöjligt med en större båt, vilket lindrigt sagt gör transporten av boskap och maskiner
besvärlig.
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Karta 4. Plan för översiktlig markanvändning på Storön. De gröna områdena sköts som lund, det blåa som
urskog (betas delvis) och det brun-oranga som vårdbiotop. (Korvenpää & al. 2009).
Tolkningen av mötets (18.12.2008) beslut vållade diskussion i arbetsgruppen, men man enades om följande
tolkning: målet är fortfarande att det södra området betas, men av praktiska skäl bör man i planen bereda sig
på att området åtminstone till en början sköts mekaniskt utan boskap, dvs med röjningar och slåtter. Återstår
möjligheten att komma överens med grannarna om landstigning och boskapstransport över deras områden.
Det är också tänkbarta att man på längre sikt köper upp mera mark, vilket kan underlätta transporterna.
Denna naturvårdsplan följer den ovanämnda översiktliga planen.

3.2 Mål för skötseln av Natura-området på Storö
1. Att rädda mnemosynefjärilen och samtidigt andra ängsarter.
2. Att bibehålla och förbättra diversiteten i hagar och på ängar, att bevara lundarnas biologiska
mångfald och slå vakt om gammelskogen (dels orörd, dels som skogsbete). Åtgärderna utförs så att
de hotade arterna gynnas elller (om skyddstatusen från början är gynnsam) bibehålls.
3. Skötseln skräddarsys så att också alla andra hotade och hänsynskrävande arter och biotoper gynnas.

17

Målet är att skydda naturresrevatets (YSA 024685) värdefulla lundnatur och flora. Enligt naturreservatets
fridlysningsbestämmelser är det förbjudet all bl.a. avverka skog, men (enligt avvikelserna) är det tillåtet att
vidta andra åtgärder, som är motiverade med tanke på skötsel och användning av området, samt har godkänts
av NMT-centralen och markägaren.

Karta 5. Förekomst av sällsynta och hotade arter på Storöns natrura-område. Ljuskrävande ängs- och
hagmarksarter har betecknats med en röd punkt, medan arter gynnade av skuggiga förhållanden har
betecknats med en grön punkt. Områderts södra del har på denna karta betecknats som lund, medan samma
område klassificeras som hage på karta 3, vilket avspeglar divergeringande uppfattningar om biotoperna
nuvarande skick, som den översiktliga planen (kapitel 3.1 i det föregående) avser att överbygga. Kartan är
gjord av Turkka Korvenpää.
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Karta 6. Skötselmål enligt denna naturvårdsplan.
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4. PLAN
Alla skötselåtgärder påbörjas tidigast den 1.8. För att skydda mnemosynefjärilen utförs inga skötselarbeten
på Storön under perioden 1.4-31.7. Stämplingarna utförs av skyddsbiologen.

4.1 Restaurering
Åtgärder av av engångskaraktär utförs som hyggen och röjningar:
Med tanke på mnemosynefjärilen röjs i brådskande ordning de igenväxande forna ängsgläntorna figurerna 2,
221, 222, 224 och 226 fria från sly och vedväxter. En flygkorridor av en bredd på minst 20 meter skapas i
strandkanten av figur 223, genom att dels röja träd och buskar, dels slå vassen på landstranden. Både
fjolårsvass och växande grön vass slås. Vassen samlas i högar och bränns vid tillfälle. Sly och buskar röjs,
helst med roten. Stamträd av klibbal asp och rönn ringbarkas och avverkas sedan de dött. Ask, getapel,
vildapel och spetshagtorn sparas. Hyggesresterna bränns. Stammarna transporteras till figur 229.1 för att
bidra till mängden dödved och den biologiska mångfalden.
Alla skötselåtgärder på Storön utförs under tidsperioden 1.8-31.12 för att inte missgynna mnemosynefjärilen.
Delmål 4. Restaurering och skötsel av ängar *6210 (figur 222), *6270 (figurerna 2, 221, 224 och 226 ), areal
0,78 ha.
Delmål 5. Restaurering och skötsel av hagar, 9070 (figurerna 1, 220, 223 ja 228), kod 967, areal 4,10 ha.
Delmål 6 +7. Röjningav lundar och och verkställandet av åtgärder för att gynna ädla lövträd, biotop 9050 (på
figurerna 28, 213, 214, 214.1, 214.2, 214.3, 214.4,). På figur 214 även luckhuggning.

Virkesutfallet
Tabell 7a. Mängden virke som röjningarna ger upphov till.
figur
1
220
223

228
214 + 213
Summa

finns m3/ha
gran 57+1, tall 18,
asp 40+5
gran77+3, björk
56, rönn 4
asp 135+5, klibbal
14, gran 37+4,
rönn 4, hägg 5
gran 96+3, asp
102, tall 45
gran 74+7

röjs bort m3/ha
gran 58, tall 18, asp
25
gran 80, björk 25,
rönn 3
asp 80, klibbal 10,
gran 41, hägg 5,
rönn 3
gran 80, asp 10,
tall 35
gran 81

hela figuren m3
50

kommentarer
privat YSA

196

Forststyrelsen

213

Forststyrelsen

35

Forststyrelsen

89
583

Forststyrelsen

Tabell 7b. Virkesutfallet enligt olika virkesslag (m3).
figur
1
214
220
223
228
Summa

granstock
22
63
110
31
16
242

granmassa
5
21
38
25
5
94

lövstock

lövmassa
12

tallstock
4

tallmassa
1

72

38
150
3
203

7
11

3
4

72
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Vid röjning av hagar och lundar fälls knappa 500 kubikmeter virke. Av detta kommer ca 50 kubikmeter från
det privata naturreservatet. Vid skötsel av lundarna fälls knappa 90 kubikmeter. På Forststyrelsens område
lämnas de avverkade barrträdens stammar kvar för att murkna och bidra till gammelskogens biologiska
mångfald, sedan de transporterats till figur 229.1. De ringbarkade och senare avverkade lövrtädens stammar,
vars diameter överstiger 20 cm lämnas kvar på platsen. Toppar, grenar och stammar under 20 cm i diameter
behandlas som hyggesavfall, dvs bränns.
Därmed uppstår inget virke till avsalu på Forststyrelsens område, vilket också med tanke på angöring och
transport är ändamånsenligt.
Om virket från det privata naturreservatet överenskoms skilt med markägaren.

Förverkligandet av mål 1: Att bibehålla och förbättra diversiteten i hagar och på ängar, att bevara lundarnas
biologiska mångfald och slå vakt om gammelskogen (dels orörd, dels som skogsbete). Åtgärderna utförs så
att de hotade arterna gynnas eller (om skyddstatusen från början är gynnsam) bibehålls.
4. Restaurering och skötsel av ängar *6210 (figur 222), *6270 (figurerna 1, 2, 221, 224 och 226 ),
5. Restaurering och skötsel av hagar, 9070 (figurerna 1, 220, 223 ja 228),
6 +7. Skötsel av lundar och ädla lövträd 9050 (figurerna 28, 213, 214, 214.1, 214.2, 214.3, 214.4,) 958 (figur
214 även luckhuggning)
4+5. Restaurering och skötsel av ängar (figurerna 1, 2, 221, 222, 224 och 226) slåtter i restaureringsskedet
(och vid behov senare),
4+5. Skötsel av ängar och hagar, västlig taiga, lundar, moskogar och berg: bete ()
Förverkligandet av mål 2: Skötsel av torrängar och friskängar
Åtgärder: Röjning av träd och sly. Iståndsättningsslåtter. Årligt bete med nöt. Kompetterande slåtter vid
behov. Berörda figurer: 2, 221, 222, 224, 226. Areal: 0,78 ha.
Beskrivning av delområde: Nu igenväxande ängsgläntor med mnemosynefjäril (sedda åren 2002 och 2007).
Bilaga 1
Karakteristik av området efter skötselingreppen, mål: Den nuvarande torrängen på figur 222 med ett tvinade
bestånd av Adam och Eva utvecklas till följd av en lyckad restaurering och hävd till en orkdérik torräng
*6210. Övriga ängar är friska (i nuläget *6270 föga representativa) blir mångformiga med hög
representativiet (*6270). Figurerna 2 och 223 är i dag triviala friskängar, utan mångformig flora (men viktiga
för mnemosynefjärilen). De väntas med god hävd utvecklas till mångformiga friskängar och kan därför
förhoppningsvis framgent klassificeras som biotop *6270.
Förverkligandet av mål 3: Skötsel av hagar
Åtgärd: Restaurering av igenvuxna före detta hagar genom röjning och gallring av träd och buskar. Årligen
bete med nöt. Avdelning och figurer som berörs: 1, 220, 223 och 228. Sammanlagd areal: 4,10 ha. Prioritet:
1.
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Karta 7. Åtgärder för att förverkliga skötselmålen på Storlandet.
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Beskrivning av åtgärderna: Trädskiktet och särskilt det undre trädskiktet av barrträd gallras och röjs
underifrån. Figurer och ställen (figur 1, ställvis figur 223) med förhållandevis ung asp ringbarkas för att
hindra uppkomst av aspsly. De fällda träden kvistas och lämnas kvar för att bli dödved. Röjningsavfallet
bränns. Bete med nöt är väsentligt eftersom fårbete har visat sig vara destruktivt för orkidéer. Figurvisa
åtgärder i detalj i bilaga 1.
Karakteristik av området efter skötselingreppen, mål: Hagarna återuppstår med trädskikt av bl.a. ask, lönn
och grov asp samt ett undre trädskikt av hassel. De hårt trängda spetshagtornen och vildaplarna får en ny
chans. Förhoppningen är att flygkorridorer uppstår i hagen mellan ängspartierna så att mnemosynefjärilen
gynnas. Adam och Eva förväntas bli rikligare, liksom lavar som trivs i öppna lägen eller halvskugga
(skogshättemossa, slät lönnlav, liten punktlav, glansfläck).

Förverkligandet av mål 4: Skötsel av lundar
Åtgärder: Gallring av gran. Bete på vissa figurer. Figurer som berörs: 28, 213, 214, 214.1, 214.2, 214.3,
214.4, 215.1. Sammanlagd areal: 3,99 ha. Prioritet 2.
Beskrivning av åtgärderna: Klibbalslundarna på Gölen (forna slåtterängar) hålls fria från barrtäd. Vildaplar
och getaplar (på figur 214) gynnas genom luckhuggning (reikäperkaus). De fällda trädens stammarna kvistas
och lämnas kvar för att bli dödved, lågor. Röjningsavfallet bränns. Av lundarna (biotop 9050) betas figur
215.1 på 0,24 ha, dvs den blir skogsbete eller betad lund utan andra skötselingrepp, varigenom biotopen lund
(9050) inte ändras. Närmare i bilaga 1.
Karakteristik av området efter skötselingreppen, mål: Lundarna förväntas också framledes förbli
lövdominerade genom att lövträden gynnas på bekostnad av barrträden. Ask, hassel och lönn gynnas och
blir mera framträdande. Dödvedsinslaget ökar markant. Gölen utvecklas till gammal klibbalskog, ställvis av
översvämningstyp (tervaleppäluhta), där bl.a. alsidenmossan trivs och dit den mindre hackspetten
förhoppningsvis söker sig.
Tilläggsuppgifter: Lundarnas areal minskar från nuvarande 6,56 ha till planens 4,00 ha, genom att de forna
hagarna och lövängarna som numera vuxit igen till lundar återställs till hagar (figurerna 16, 220, 228). Figur
213 (0,07 ha) går den motsatta vägen från nuvarande hage (9070) till planerad lund (9050). Figur 215 (0,29
ha) lämnas helt orörd, medan figur 215.1 (0,24 ha) lämnas oskött, frånsett bete. Närmare i bilaga 1.

Förverkligandet av mål 5: Att gynna gammelskogen. Åtgärder: skogsbete och fri utveckling. Figurer
som berörs: 227, 229, 229.1, 232 samt 26. Sammanlagd areal: 4,30 ha. Prioritet 2.
Beskrivning av åtgärderna: En mindre del av den västlga taigan föreslås ingå i betesområdet. Ett försiktigt
nötbete har på annat håll (bl.a. Boskär) gynnat svampfloran och insekter, särskilt myror, utan att samtidigt
missgynna gammelskogens artdiversitet. Figurena 26 (södra delen), 227 och 229.1, tillsammans 0,90 ha
ingår I betesområdet
Karakteristik av området efter skötselingreppen, mål: Det mesta av den västliga taigan d.v.s 3,40 ha (norra
delen av figur 26 samt figurerna 229 och 232) lämnas till fri utveckling. Med åren förväntas urskogsdragen
öka: skogen höjdskikt blir fler och biotopen närmar sig det naturliga. Mängden dödved och dess kvalitet
ökar. Mossor och lavar (bl.a. aspfjädermossa, långfliksmossa och asphättemossa) gynnade av
urskogsförhållanden förväntas bli rikligare.
Tilläggsuppgifter: Mnemosynefjärilsens situation är ytterst brådskande. Ängsfläckarna där fjärilen höll till
på 2000-talet röjs brådskande oberoende om betesgången kan ordnas eller inte. Likaså fortsätts
verksamheten att friställa spetshagtorn och vildapel. Närmare i bilaga 1.
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Det vore önskvärt att inom en nära framtid inventera fåglarna (revirkartering), skalbaggarna och fjärilarna på
Storön.

4.2

Årligen återkommande åtgärder

Ett betesområde på 9,13 ha grundas i Storös södra del enligt kasrta 7. Betespåsläppet sker tidigast den 1.8.
för att skydda mnemosynefjärilen.
Delmål 4+5. Skötsel av ängar (figurerna 2, 221, 222, 224 och 226) slåtter i restaureringsskedet = tre år efter
röjningarna (och vid behov senare) och årligen ifall inte området betas med rekommenderad beläggning,
areal: 0,76 ha
Delmål 4+5. Bete på ängar och hagar, västlig taiga, lundar, moskogar och berg (arealen berg är 2,63 ha).på
9,13 ha (karta 7.)

4.2.1 Rekommenderad betesbeläggning på betesområdet
Betesbeläggningen på Storö har beräknats enligt Naturvårdsverkets rekommendationer (Ekstam & Forshed
1996, jmf. även Lindgren 2000) för nuläget – alltså före röjningarna (tabell 8) och ett, respektive fem år efter
röjningarna (tabell 9). Beräkningarna baserar sig på den beläggningstiden på 92 dygn (i stället för
rekommenderade 140-150 dygn), till exempel från början av augusti till slutet av oktober.
Beläggningstätheten (omräkningsfaktorn i tabellerna 8 och 9) avser antal djurenhetar per hektar.
I nuläget bör rekommendationen på 1,6 djurenheter tolkas som tre nötkreatur under 92 dygn (1.8 – 31.10).
Röjningarna och nötkreaturen själva förbättar betet med tiden. Därför behövs (tabell 9) ett år efter
röjningarna fyra vuxna nötkreatur (2,878 djurenheter under 92 dygn) och fem år efter röjningarna fem
djurenheter, exempelvis fyra vuxna nöt med två kalvar. En finjustering av betestrycket bör ske efter
erfarenheter från den praktiska verksamheten. Givetvis skall hänsyn tas till exceptionella förhållanden såsom
torra somrar.
Tabell 8. Rekommendetad betesbeläggning i nuläget, före röjningarna.
nuvarande
areal i ha

figurer

0,30

2, 221 ,222 ,
224
223
1, 215,1, 220,
228
26, 227
218, 219, 229.1

Markslag/biotop
Ängar 6270*, 6210*
Hagar
lundar

1,53
2,87

lundartad moskog
friska moskogar

0,70
0,78
2,39

berg
summa

18, 225, 217,
231.1

nuläget: areal x
rekommenderad
beläggningsgrad ne/ha
0,7 x 0,30

rekommenderatantal
djurenheter

0,5 x 1,53
0,2 x 2,87

0,765
0,574

0,1 x 0,7
0,02 x 0,78

0,07
0,016

0

0

8,53

0,21

1,635

Tabell 9. Rekommenderad betesbeläggning i 1 respektive 5 år efter röjningarna.
Markslag/biotop

figurer

planerad areal i
ha x

betesbeläggning
1 år efter

planerad areal i
ha x

betesbeläggnin
5 år efter
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2, 221,222, 224,
ängar 6270*, 6210* 226
hagar 9070
1, 220, 223, 228

rekommenderad
beläggningsgrad
ne/ha, 1 år
0,64 x 1,0

röjningarna

röjningarna

0,64

rekommenderad
beläggningsgrad
ne/ha, 5 år
0,64 x 1,5

4,16 x 0,5

4,16

4,16 x 0,7

2,912

0,96

lundar 9050

215,1

0,24 x 0,3

0,072

0,24 x 0,4

0,096

lundartad moskog
friska moskogar

26, 227
218, 219, 229.1

0,70 x 0,1
0,78 x 0,02

0,07
0,016

0,70 x 0,2
0,78 x 0,02

0,14
0,016

berg

3, 225, 217,
231.1

0

Summa

0

0

2,878

4,028

4.3 Landstigning och transport
Den södra stranden av Storön är långgrund, vilket förhindrar angöringen av stranden med Forststyrelsens
arbetsbåtar. Problemet är dock till för att lösas. Flere alternativ står till buds.
1. Vi muddrar en fartygsränna förslagsvis till berget på figur 225, där en liten angörningsbrygga byggs.
2. Vi kommer överens med ägaren till sommarstugan strax öster om naturresrevatet om att få använda
stugans hamn
3. Vi köper mera mark exempelvis på öns västra del
4. Vintertid kan Storön nås med mönkijä (eller annat färdmedel) från exempelvis Mossala, om
isförhållandena så tillåter.
Givetvis kan också andra överenskommelser eller avtal göras med markägarna, så att landstigning, transport
av arbetsredskap och drivning av betesdjuren till och från betesområdet blir möjlig.

5.NATURA-UTVÄRDERING
Enligt Natura-handlingarna finns lundarna på Storön i mitten av ön i en nord-sydlig sänka mellan bergen.
Lunden är av frisk tandrot-vårärt-typ, med ask och lönn. Gamla aspar dominerar trädbeståndet. Lunden
övergår i norr till klibbalskärr. Till områdets krävande flora hör bl.a. vildapel, storrams, riklig Adam och
Eva, jungfrulin, gullviva, underviol och svalört. Klibbalkärret domineras av skogslyst och majbräken.
Avvikelser från Natura-uppgifterna förekommer av följande skäl: Naturaområdet Lundarna i Houtskär består
av 256 ha och biotoperna anges för hela detta område. Biotoperna på planeringsområdet på Storö (21 ha)
kan inte jämföras med hela Natura-området, även om alla planeringsområdets Natura-biotoper ingår i
Naturaområdet. Inventeringar av biotoper och arter unmder detta årtusende har gett ny information, som inte
fanns tillgänglig då Natura-handlingarna uppgjordes under mitten av 1990-talet.

5.1 Inverkan på biotoperna
Denna plan innebär att biotopen *6210 orkidérika kalkgräsmarker liksom biotopen *6270 torra och friska
ängar återuppstår på Storö (och därmed inom hela Naturaområdet FI 200046 SCI). Arealen hagar (9070)
ökar med 2,14 ha, medan arealen lundar (9050) minskar med 2,55 ha (tabellerna 10-13, karta 6). Arealen av
övriga biotoper påverkas inte av denna plan. Av *9010 urskogen (= västlig taiga) ingår 1,14 ha i
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betesområdet (karta 7), vilket förväntas öka områdets diversitet (svampar, myror). Som helhet ökar dock
biotopernas biologiska diversitet.

Tabell 10. Nuläget (1.3.2013), läget efter det att denna plan verkställts samt skillnaden mellan nuläge och
plan för hela planeringsområdets biotoper: staten + YSA + icke-verkställda Natura-områden.
biotopkod
1230
*6210
*6270
8220
*9010
9050
9070

biotop
strandklippor
orkidérik kalktorräng
torra och friska ängar
hällmarker med
silikatberg
västlig taiga
lund
hage
moskog
äng, artfattig

Summa

nuläge ha
0,03
0,26
6,89

plan ha
0,03
0,12
0,66
6,89

Skillnad ha
+0,12
+0,40
-

4,33
6,58
1,96
0,70
0,14
20,82

4,33
3,99
4,10
0,70
20,82

-2,55
+2,14
-0,14
-

Tabell 11. Nuläget (1.3.2013), läget efter det att denna plan verkställts samt skillnaden mellan nuläge och
plan för statens biotoper inom planeringsområdet.
biotopkod
1230
*6210
*6270
8220
*9010
9050
9070

biotop (inofficiell
term)
strandklippor
kalktorräng
torra och friska ängar
hällmarker med
silikatberg
västlig taiga
lund
hage
moskog
äng,artfattig

Summa

nuläge ha

plan ha

Skillnad ha

0,01
0,26
6,89

0,01
0,12
0,56
6,89

+0,12
+0,30
-

3,20
5,04
1,96
0,70
0,07
18,13

3,20
2,95
3,69
0,70

-2,09
+1,73
-0,07
-

18,13

Tabell 12. Nuläget (1.3.2013), läget efter det att denna plan verkställts samt skillnaden mellan nuläge och
plan för biotoperna på Storö naturreservat, YSA 024685.
biotopkod
1230
*6270
9050
9070
Summa

biotop
strandklippor
torra och friska ängar
lund
hage
äng, artfattig

nuläge ha
0,02
0,49
0,04
0,55

plan ha
0,02
0,11
0,42
0,55

Skillnad ha
+0,11
-0,49
+0,42
-0,04
-
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Tabell 13. Nuläget (1.3.2013), läget efter det att denna plan verkställts samt skillnaden mellan nuläge och
plan för biotoperna på privatägda Natura-områden, d.v.s. områden där skyddet icke är verkställt.
biotopkod
*9010
9050
Summa

biotop
västlig taiga
lund

nuläge ha
1,13
1,04
2,17

plan ha
1,13
1,04
2,17

Skillnad ha
-

5.2 Inverkan på arterna
Mnemosynefjärilen är en direktiv II-art och gråspetten berörs av EU:s fågeldirektiv. Övriga arter som
utvärderas i tabell 14 är nationellt rödlistade, dvs hotade eller hänsynskrävande.
Av tabell 14 framgår att de flesta arter gynnas av verkställandet av denna plan. Ängs- och hagmarksarterna
gynnas av öppna eller halvöppna miljöer som återskapas genom denna plan, medan gammelskogsarterna
gynnas av att gamla skogar lämnas i naturtillstånd och lundarterna av att lundarna sköts på lundarternas
villkor, bl.a. med försiktig gallring av gran. De arter som kräver skuggiga eller halvskuggiga förhållanden
och råkar finnas i området som sköts som hage, kräver särskilda naturvårdshänsyn, t.ex. att dera miljö vid
restaureringarbetena lämnas skuggiga eller halvskuggig (närmare figurvisa uppgifter i bilaga 1). Dessa arter
(liten punktlav och glansfläck samt blötdjuren) har beteckats med +- i tabell 14.
Tabell 14. Denna plans inverkan på hotade och hänsynskrävande arter på Storö. + = gynnsam inverkan, - =
ogynnsam inverkan, +- neutral eller försumbar påverkan.
svenskt namn

vetenskapligt namn

Spetshagtorn

Crataegus rhipidophylla

hotkate
gori
2010
VU

Adam och Eva

Dactylorhiza sambucina

NT

+

Vildapel

Malus sylvestris

VU

+

Gulmåra
aspfjädermossa
långfliksmossa
asphättemossa

Galium verum
Neckera pennata
Nowellia curvifolia
Orthotrichum
gymnostomum
Orthotrichum
stramineum
Plagiothecium
latebricola
Acrocordia cavata
Arhonia spadicea
Bacidia fraxinea
Acantinula aculeata
Perforatella bidentata
Euomphalia strigella
Parnassius mnemosyne

VU
VU
NT
VU

+
+
+
+

VU

+

NT

+

NT
VU
NT
NT
NT
NT
VU

+++
++++

skogshättemossa
alsidenmossa
liten punktlav
glansfläck
slät lönnlav
taggsnäcka
tandsnäcka
sidensnäcka
Mnemosynefjäril

påver
kan
+

Ljuskrävande ängs-,
hagmarks och
skogsbrynsart
Ängsväxt, även
halvöppna miljöer
Ljuskrävande ängs-,
hagmarks och
skogsbrynsart
ängsväxt

Ägsfjäril, larven
kräver lundar med
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Gråspett

Picus canus

LC

+

nunneört
Gynnas av halvöppna
miljöer med gamla
lövträd

5.3 Slutsats av utvärderingen
Kvaliteten på de värdefullaste biotoperna hagar (9070) och lundar (9050) höjs väsentligt. Nya biotoper
återskapas *6210 orkidérika kalkgräsmarker och *6270 torra och friska ängar. Av lundarna (9050)
omvandlas ca 2,56 ha till hage (9070) och friskäng (*6270)
De flesta kända arter gynnas av verkställandet av denna plan, medan en handfull varken gynnas eller
missgynnas. Ingen art missgynnas.
Om planen (enligt 65§ i naturskyddslagen) i sig eller tillsammans med andra planer och projekt sannolikt i
betydande grad försvagar ett av statsrådet föreslaget eller ett fastställt område tillhörande Natura 2000 –
nätverket med avseende på de naturvärden för vilkas skydd området har inkluderats eller planeras bli
inkluderat i Natura 2000 –nätverket, bör projektets verkställare eller planens upphovsman på ett
ändamålsenligt sätt utvärdera dess konsekvenser.
På basen av det ovan anförda konstateras - som en utvärdering enligt 65§ 2. momentet i naturvårdslagen - att
naturvårdsplanen för Storö sannolikt inte i betydande omfattning försvagar den gynnsamma skyddsnivån för
Natura-biotoperna eller för direktivarterna eller för andra kända arter inom det planerade området på Storö.
Däremot förbättrar genomförandet av åtgärdsplanen den gynnsamma skyddsnivån för både Natura-biotoper,
direktivarter och hotade arter, förutsatt att föreslagna åtgärder verkställs på i denna plan angivet sätt.
Av dessa skäl behövs inte den utvärdering som avses i naturvårdslagens 65§ 1. moment.

6. KOSTNADER FGÖR GENOMFÖRANDET AV PLANEN
Åtgärd: röjning av äng Åtgärdens karaktär: mansarbete Prioritering: 1 Berörda figurer: 2, 221, 222, 224,
226 Areal: 0,78 ha. Mängd och enhet: 7000 €/ha. Anmärkning: 5000 € som eget arbete utförd av Forstyrelsen
naturskyddspersonal
Åtgärd: slåtter av äng. Åtgärdens karaktär: mansarbete. Precisering: slåtterbalk. Prioritering:1 Berörda
figurer: 17, 221, 222, 224, 226 Areal: 0,64 ha Mängd och enhet: 1500 €/ha/år. Anmärkning:1000 € per år de
första åren efter röjningen. Därefter endast vid behov = om beteseffekten varit otillräcklig.
Åtgärd: röjning av hage Åtgärdens karaktär: mansarbete Prioritering: 1 Berörda figurer:1, 220, 223, 228
Areal: 4,10 ha Mängd och enhet:7000 €/ha. Anmärkning: 29 000 € som eget arbete utförd av Forstyrelsen
naturskyddspersonal
Åtgärd: skötsel av lund Åtgärdens karaktär: mansarbete Prioritering:2 Berörda figurer: 213, 214, 214.1,
214.2, 214.3, 214.4 Areal: 1,17 ha. När Natura-områdets skydd verkställts kan också figur 28 skötas enligt
planen, Areal: 1,04 ha. Mängd och enhet: 6000 €. Anmärkning: 5000 €/ha som eget arbete utförd av
Forstyrelsen naturskyddspersonal.

7. UPPFÖLJNING AV SKÖTSELÅTGÄRDERNA
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Uppföljning görs enligt följande: årlig skötseldokumentation av vårdbiotoperna. Figuruppföljning på
vårdbiotoperna (betesområdets figurer) var femte år fr.o.m. 2015, 2020 osv. Figuruppföljning av lundarna
var tionde år: 2015, 2025 osv.
Mnemosynefjärilens population inventeras vartannat år 2013, 2015, 2017 osv. Området övriga hotade och
hänsynskrävande arter inventeras med Hertta-metodik strax före och efter ingreppen 2013, 2014, 2016,
därefter vart 3-5. År.

8. PRIORITERING AV PLANENS ÅTGÄRDER
Skötselåtgärderna i syfte att restaurera de illa igenvuxna vårdbiotoperna för att rädda Storöns hårt trängda
population av mnemosynefjäril prioriteras högst. Därmed hör följnande figurer till prioritet IA: 1, 2, 220,
221, 222, 223, 224, 226, 228.
Också åtgärderna för att få en landstigningsplats på Storön och byggandet av stängslet och skaffande av
boskap är högprioriterat (IB).
Åtgärderna på lundarna är inte lika brådskande, prioritet II. Figurerna 215, 214, 227. Åtgärderna på de s.k.
icke-verkställda Natura-figurerna 26 och 28 hör också hit, men verkställandet sker givetvis endast med
markägarens samtycke.
Av praktiska skäl kan det (oberoende av prioritet) vara vettigt att utföra alla restaureringasarbeten när
arbetet väl kommer igång, i synnerhet som Storö ingår i det EU-finansierade s.k. naturvårds-Life
(luonnonhoito-Life).

9. UTLÅTANDEN
Utlåtande har begärts av Egentliga Finlands NMT-central samt av markägarna till det privata naturreservatet
(YSA 024685) Katarina och Göran Pihlström samt de markägare som berörs av planen (inom det sk ickeverkställda Natura-området): Staffas: Miia Ekblad, Mikael Ekblad; Edgård: Nina Koskinen, Karl Erik
Koskinen, Per Koskinen; Sten: Anders Fagerlund, Peter Fagerlund, Bjarne Fagerlund; Lillstupist: Peter
Karlgren.
Därtill har planeutkastet skickats för interna kommentarer till Forststyrelsens naturtjänsters personal
(sydkustens terrestra team). Inga skriftliga kommentarer har dock getts.
I det följande refereras de erhållna utlåtandenas viktigaste kommentarer. Forstyrelsens kommentar ges om
varje huvudfråga, liksom ett genmäle om hur denna slutgiltiga naturvårdsplan revideras i förhållande till
utlåtandeversionen. De viktigaste kommentarera behandlas på samma sätt i det följande.
Givaren av utlåtandet

Forststyrelsens genmäle

Ändring av utkastet
till naturvårdsplan

Anmärkningen är befogad. I
nuläget finns inte biotopen 6210
på Storön (tabell 1 på s. 11),
men den förväntas återuppstå
som en följd av en framgångsrik
restaurering (tabell 10, s. 26).

Ett tillägg i texten i
fikonversionen görs
enligt NMT-centralens
uppmaning

1.Varsinais-Suomen Ely-keskus
Luonnonhoitosuunnitelma perustuu hiljakkoin
tehtyihin lajisto- ja luontotyyppiinventointeihin. Alueella esiintyvissä
luontotyypeissä ei ole mainintaa tyypistä 6210
Kuivat niityt ja pensaikot kalkkipitoisella
alustalla, vaikka myöhemmin on mainittu, että
hoitoimenpiteet vaikuttavat postitiivisesti
tyyppiin 6210. Myös kansallisista uhanalaisista
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tyypeistä on mainittu kalkkivaikutteiset
pienruohokedot, joka voidaan rinnastaa
tyyppiin 6210. Poikkeamat naturatietokantaan
tyyppien esiintymisessä tulisi kirjata
suunnitelmalomakkeen kohtaan 2A.
2. Varsinais-Suomen Ely-keskus

Inga ändringar i text

Suunnitelmassa on noudatettu niitä periaatteita,
jotka hyväksyttiin Lounais-Suomen
ympäristökeskuksen ja Metsähallituksen
vuonna 2009 laatimassa Houtskarin ja Iniön
alueen lehtojen ja perinnebiotooppien hoito –
raportissa (Korvenpää, Lehtomaa, Lindgren).
3. Varsinais-Suomen Ely-keskus
ELY-keskus toteaa, että
luonnonhoitosuunnitelma ei heikennä niitä
luonnonarvoja, joiden vuoksi alue on liitetty
Natura 2000 –verkostoon eikä hanke näin ollen
edellytä luonnonsuojelulain 65 §:n mukaista
Natura-arviointia. Yksityisten suojelualueitten
osalta lopullinen suunnitelma tulee lähettää
ELY-keskukseen hyväksyttäväksi.
4.Katarina och Göran Pihlström YSA
024685
Kompletterande uppgifter om växter och djur
på Storön.
5.Katarina och Göran Pihlström YSA
024685
Virket från det privata naturreservatet har vi
inget behov av. Det kan ges till någon på orten
som är i behov av brännved, till reviret eller
transporteras bort från platsen.
6.Katarina och Göran Pihlström YSA
024685
Vi kan gå med på att ni får använda stugans
hamn (muddrad, djup 1,5 m) på det villkor att
ni i röjningsskedet även fäller de träd som vi
vill ha fällda på vår egen mark. Det skulle
gälla stora aspar, granar och evetuellt alar.
Detta skulla gynna äcvebn naturskyddsområdet
eftersom då skulle bli ett mera enhetligt
område och naturtyp. Annors är risken stor att
dessa höga träd kommer att falla i nästa storm
pga den ”lucka” som naturskyddsområdet
förorsakar. Om detta blir av, önskar jag att
någon tar kontakt och kommer ut till Storö
medan vi är ute på stugan så man kan komma
överens om vilka träd som fälls.

Samma bedömning görs i
utkastet till naturvårdsplanen.

Inga ändringar i text.

Tack för värdefull information.

Texten kompletteras.

Detta generösa erbjudande bör
fastlås med ett skriftligt avtal.
Ett alernativ skulle vara att
lämna virket i naturen såsom vi
gör för statens områdes del,
såvida det passar markägaren

Inga ändringar i text.

Också detta välvilliga
erbjudande om samarbete bör
fastlås med ett skriftligt avtal.

Inga ändringar i text.
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Om vi kan sluta ett avtal om detta är ni även i
framtiden välkomna att använda hamnen också
för eventuella djurstransporter.
7. 6.Katarina och Göran Pihlström YSA
024685

Bra att vi är överens om
skötselns huvudprinciper.

För övrigt har vi inget att anmärka på era
planer.
Peter Fagerlund
Jag ger givetvis mitt medgivande till Storös
naturvårdsplan. Såvitt jag kan förstå är det bra
för holmen.

Inga ändringar i text

Inga ändringar i text
Bra att vi är överens om
skötselns huvudprinciper
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Bilaga 1 Figurbeskrivningar med skötselmål och åtgärder
Endst figurer av betydelse för skötseln ingår i bilagan. De flesta bergs- och moskogsfigurer förbigås här.
YSA = figur på det privatägda naturreservatet.
Det privata naturreservatets tidigare använda figurnumror anges inom parentes, eftersom uppgifter om
figurernas flora inte annars kan anknytas till respektiva figur.

Figur 1 Lund

(16)

9050

YSA

0,46 ha

Forn igenväxande löväng, dvs hässle (eller hage) med en del ängsarter kvar.
Numera lund dominerad av asp, klibbal och gran. Därtill björk, tall och sälg. Hasseln riklig (30 %
täckningsgrad). I buskskiktet bl.a. try. Unga askar vid stranden
Ett sterilt spetshagtornsträd (Crataegus rhipidophylla) (år 2006 var den 3 m hög, diameter 2 cm,) på lokalen
6699398:3194917 +- 7m. (År 2003 uppenbarligen samma träd: 6699396:3194903 +- 10m, 3 m hög, diameter
2 cm). Därtill ett spetshagtorn (2 m hög, diameter 1 cm, steril) på lokalen 6699411:3194897 +- 7m, här
tillsammans med en vildapel (Malus sylvestris) (steril). Ytterligare (år 2004) en ca ½ m hög vildapel rätt högt
uppe på sluttningen på lokal 6699448:3194897 +- 10m.
I fältskiktet dominerar buskstjärnblomma (Stellaria holostea) synnerligen riklig, liljekonvalj (Convallaria
majalis) riklig, skogsnäva (Geranium sylvaticum) tämligen riklig, ställvis sparsam, sibirisk björnfloka
(Heracleum sibiricum) tämligen riklig, blåsippa (Hepatica nobilis) tämligen riklig , storrams (Polygonatum
multiflorum) här och där och vårärt (Lathyrus vernus) tämligen sparsam. Underviolen (Viola mirabilis) var
(år 2002 och 2003) ställvis tämligen riklig, ställvis tämligen sparsam.
Mål: Hage, 9070. Strandkanten viktig för mnemosynefjärilen.
Åtgärder: Barrträden falls. Alla aspar ringbarkas. Aspslyet röjs. Röjningen börjar underifrån. Hagtorn,
vildapel och askar aktas och gynnas. Strandens kappa av klibbalar röjs så att en äng (ca 0,07 ha) uppstår.

Figur 2 Friskäng

(17)

YSA

0,07 ha

Som figur 224, men på privat mark.
Strandäng eller strandnära äng. Viktig för mnemosynefjärilen (Parnassius mnemosyne). Klibbalar håller på
att invadera ängen (täckningsgrad 20 % år 2003). Fältskiktet domineras av bergrör (Calamagrostis epigejos)
synnerligen riklig, kvickrot (Elymus repens) riklig och rörflen (Phalaris arundinacea). Ännu håller sig de
forna ängsväxterna kvar, såsom vitmåra (Galium boreale) tämligen sparsam.
Mål: Trädfri äng, *6270.
Åtgärder: Alla träd och buskar röjs med roten. Slåtter i restaureringsskedet.

Figur 3 Strandberg

(18)

1230

YSA

Figur 26 OMT-urskog

*9010

privat

1,13 ha

0,02 ha
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Området ingår i Natura 2000-nätverket, men är (i mars 2013) icke fredat (= icke verkställd Natura).
Lundpartier finns insprängda i OMT-skogen. Granen dominerar i trädskiktet. Sparsammare finns asp,
glasbjörk, klibbal och sälg. De äldsta levande björkarna bär spår av hamling. Sannolikt är figuren en forn
löväng.
I det under trädskiktet växer det sparsamt med gran och hassel (täckningsgrad 3 %). Buskskiktet är glest
med hassel (täckningsgrad 1 %) och måbär (1 %).
Det finns 50-100 stammar dödved per hektar. Av dödveden är ca 90 % hård, d.v.s förhållandevis färsk. Ca 10
% av dödveden är långt nerbrutna, mjuka björkstammar.
I fältskiktet växer blåbär (Vaccinium myrtillus) (täckningsgtad 50 %), liljekonvalj (Convallaria majalis)
tämligen riklig, buskstjärnblomma (Stellaria holostea) sparsam och sorrams (Polygonatum multiflorum)
sparsam.
Biskopsmössa (Gyromitra infula) växer på död ved.
Aspfjädermossa (Neckera pennata) VU hittades på två aspar (6699665:3194788). Beståndet är livskraftigt.
Därtill på ett annat ställe (6699637:3194795) på en asp (Hertta). På sammas tälle hittades (år 2007)
asphättemossa (Orthotrichum gymnostomum) på en aspstam. Också asphättemossans bestånd är livskraftigt.
Den sällsynta långfliksmossan (Nowellia curvifolia) NT är funnen på samma ställe på en murken låga (av
Turkka Korvenpää år 2007, Hertta).
Trädens mellanskikt saknas, verkligt gamla träd saknas och mjuk murken ved är en bristvara. Därför fyller
figuren endast nätt och jämnt kriterierna för naturskog (*9010).
Mål: Urskogsartat skogsbete, naturskog *9010, representativ på längre sikt.
Åtgärder: Endast bete och stängsel på figurens södra del (Karta 7).

Figur 28

Fuktig klibbalsund

9050

privat

1,04 ha

Som figur 214, men på privatägt område (= icke verkställd Natura). Figurbeskrivningen avser tre smala
skiften (betecknade med gult på karta 2).
Friska-fuktiga forna slåtterängar, nu igenvuxna till klibbalslund. Klibbalarnas stamdiameter 20-30 cm.
Ängarna började växa igen på 1910- eller 1920-talet. Varierande topografi, ställvis översvämmade
(tervaleppäluhta). Trädskiktet domineras helt av klibbal. I det under trädskiktet finns också hägg
(täckningsgrad 20 %), gran (20 %), rönn (3 %) och hassel (2 %).
Fältskiktet domineras av majbräken (Athyrium filix-femina), skogsfräken (Equistetum sylvaticum) riklig,
fårkummer (Geum rivale) riklig, älggräs (Filipendula ulmaria) tämligen riklig och videört (Lysimachia
vulgaris) tämligen riklig.
Potentiellt tillhåll för mindre hackspett.
Mål: Klibbalsurskog, 9050.
Åtgärder: Granen röjs så att lövdominansen bibehålls. Röjningen omfattar unga granar (< 5 cm i diameter)
som röjs med exempelvis röjningssåg. Röjningsresterna bränns på lämplig plats. Större granar ringbarkas och
lämnas på platsen för att bli dödved.
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Figur 213

Hage med hassel

9070

0,07 ha

En överståndargran och en stor tall. I övrigt rikligt med hassel. Vid sidan av hassel växer det litet hägg
(täckningsgrad 5 %) i det under trädskiktet.
Fältskiktet: harsyra (Oxalis acetosella) synnerligen riklig, buskstjärnblomma (Stellaria holostea) riklig,
hässlebrodd (Milium effusum) tämligen riklig och liljekonvalj (Convallaria majalis) tämligen riklig.
Mål: Lämnas i naturtillstånd. Blir lund, 9050 på medellång sikt. Barrträden falls, kvistas och lämnas på
platsen för att bli dödved. Röjningsresterna bränns på lämplig plats.

Figur 214

Fuktig klibbalsund, Storgölen

9050

2,36 ha

Beskrivningen gäller statens figurer 214, 214.2, 214.3 och 214.4. Mellanliggande privata (= icke-verkställda
Natura-områden) bildar figur 28.
Friska-fuktiga forna slåtterängar, nu igenvuxna till klibbalslund. Klibbalarnas stamdiameter 20-30 cm.
Ängarna började växa igen på 1910- eller 1920-talet. Varierande topografi, ställvis är lundarnna
översvämmade (tervaleppäluhta). Trädskiktet domeras helt av klibbal. I det under trädskiktet finns också
hägg (täckningsgrad 20 %), gran (20 %), rönn (3 %) och hassel (2 %).
Fältskiktet domineras av majbräken (Athyrium filix-femina), skogsfräken (Equistetum sylvaticum) riklig,
fårkummer (Geum rivale) riklig, älggräs (Filipendula ulmaria) tämligen riklig och videört (Lysimachia
vulgaris) tämligen riklig.
På figur 214 växer (6699958:3194622 +- 6m) ett fertilt 5 m högt vildapelträd (Malus sylvestris), diameter 20
cm (10.9.2003). Ca 15 meter längre mot öst finns en 4 m hög getapel (Rhamnus cathartica), diameter 10 cm.
Alsidenmossan (Plagiothecium latebricola) NT växer på sockeln av en klibbal (6699833:3194696) och på en
barkfri murken stubbe (6699846:3194681). Hela Storgölen är en utmärkt biotop för alsidenmossan.
Potentiellt tillhåll för mindre hackspett.
Mål: Klibbalsurskog, 9050.
Åtgärder: Granen röjs så att lövdominansen bibehålls. Röjningen omfattar unga granar (< 5 cm i diameter)
som röjs med exempelvis röjningssåg. Röjningsresterna bränns på lämplig plats. Större granar ringbarkas och
lämnas på platsen för att bli dödved. Vildapelns och getapelns konkurrenter fälls (reikäperkaus). Figuren
lämnas i övrigt i naturtillstånd.

Figur 215

Lund

9050

0.53 ha

Asp- och grandominerad representaliv lund. I det under trädskiktet växer det hassel (täckningsgrad 10 %).
Buskskiktet innehåller gran, måbär och hassel (3 %). Lunden är en sämre variant av tandrot-vårärt (DentariaLathyrus) –typen, på gränsen till liljekovaljtyp.
Fältskiktet: buskstjärnblomma (Stellaria holostea) ställvis riklig, blåsippa (Hepatica nobilis) riklig,
liljekonvalj (Convallaria majalis) tämligen riklig, vårärt (Lathyrus vernus) här och där, blåbär (Vaccinum
myrtillus) sparsam, stor blåklocka (Campanula persicifolia) mycket sparsam, kirskål (Aegopodium
podagraria) och skogsvicker (Vicia sylvatica) sparsam.
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Aspfjädermossan (haapariippusammal Neckera pennata) VU växer nedasnför branten på tre närbelägna
aspstammar. Också asphättemossan (aarnihiippasammal Ortotrichum gymnostomum) VU på en aspstam
under branten. Förekomsten är tämligen riklig och livskraftig med sporkapslar, vilket vittnar om biotopens
höga kvalitet. Långfliksmossan (rakkosammal Nowellia curvifolia) NT växer vid brantens bas på en murken
låga.
Mål: Skogsbete, 9050. Figurens norra del lämnas i naturtillstånd.
Åtgärder: Figurens södra del (= figur 215.1) ingärdas och betas (se karta 7).

Figur 220 Frisk hassellund med gran 9050

1,90 ha

Före detta hage som vuxit igen till lund. Gränsfall. Denna figur på sluttningens övre del hör till tandrot-vårärt
(Dentaria-Lathyrus-) lundtypen. Mot norr drag av OMT och MT på ett smalt bälte mellan lunden och berget.
Trädskiktet domineras av gran (35 % täckningsgrad) och glasbjörk (25 %), medan det under trädskiktet
domineras av hassel (25 %) (och gran 3 %). I buskskiktet märks try och måbär.
Några vildaplar (Malus sylvestris):
a) 669946:319464
b) 669943:319478
I fältskiktet växer buskstjärnblomma (Stellaria holostea) tämligen riklig, blåsippa (Hepatica nobilis)
tämligen riklig, vårärt (Lathyrus vernus) här och där, storrams (Polygonatum multiflorum) tämligen sparsam,
liten blåklocka (Campanula rotundifolia) sparsam, skogssallat (Mycelis muralis) sparsam och tallört
(Monotropa hypopitys) ytterst sparsam.
Skogshättemossa (hakahiippasammal Orthotrichum stramineum) VU växer på en grov asp
(6699484:3194725). Skogshättemossan är en hagmarksart. Den växer både på öppna och skuggigare ställen,
som inte vuxit igen med gran (Ulvinen & al 2002, Laaka-Lindberg & al. 2009).
Mål: Hage, 9070.
Åtgärder: Röjning underifrån Alla granar röjs. Alla hasslar sparas. Dödveden sparas.
Det kan vara befogat att försiktigt röja skuggande träd från skogshättemossans växtplats redan i en nära
framtid (Turkka Korvenpää, Hertta 6.7.2007).

Figur 221

Igenväxande friskäng, glänta

*6270

0,14 ha

För 15-25 år sedan huggen. Trädskikt saknas. Undre trädskikt består av hassel (25 % täckningsgrad) och
pelarenar (1 %). I buskskiktet dominerar också hasseln (20 %), därtill nyponros (Rosa dumalis) (2 %).
Fältskiktets dominanter: hallon (Rubus idaeus) riklig, hässlebrodd (Milium effusum) riklig och vitmåra
(Galium boreale) tämligen riklig. Sparsammare växer: skogsklöver (Trifolium medium) här och där,
bergmynta (Satureja vulgaris) tämligen sparsam och gulmåra (Galium verum) tämligen sparsam. På våren
också stor nunneört (Corydalis solida) och liten vårlök (Gagea minima) ytterst sparsam.
Mål: friskäng, *6270 eller glänta i hage.
Åtgärder: Alla vedväxter röjs med roten, både rosor och hasslar. Fältskiktet slås några år i
renoveringsskedet. Ifall området inte betas bör den röjda ängen slås årligen, dock ej före den 1.8.
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Figur 222

Örtrik torräng

*6270

0,12 ha

Liten glänta på ca 50 x 50 meter (år 2003) i den igenväxande hagen (= figur 223). Tallen har invaderat
trädskiktet (15 %) och det under trädskiktet (30 % år 2003). Övriga unga träd och buskar (år 2003): vildapel
(Malus sylvestris) 1 %, asp 5 % och hassel 5 %.
Fältskiktet (år 2001 och 2003): Bergrör (Calamagrostis epigejos) riklig, blodnäva (Geranium sanguineum)
tämligen riklig, rödven (Agrostis capillaris) tämligen riklig, liljekonvalj (Convallaria majalis) tämligen
sparsam, skogsnäva (Geranium sylvaticum) tämligen sparsam, ängsvial (Lathyrus pratensis) tämligen
sparsam, äkta johannesört (Hypericum perforatum) sparsam, svartkämpar (Plantago lanceolata) sparsam,
skogsklöver (Trifolium medium) sparsam och brudbröd (Filipendula vulgaris) sparsam.
Torrängen är växtplats (6699390:3194818 +- 8 m) för Adam och Eva (Dactylorhiza sambucina) (NT). År
2003 växte här 23 sterila exemplar av Adam och Eva. År 2007 växte här sju exemplar, sex röda och en gul.
2008 växte här fyra exemplar, en gul en röd och två sterila.
Ängspartiet närmast Adam och Eva röjdes fri från skuggande tallar år 2006.
Mål: Artrik torräng med Adam och Eva (*6210)
Åtgärder: Torrängen röjs fri från vedväxter, frånsett vildapeln. Ängen förstoras genom att röja bort
ängskantens buskar och träd. Vedväxterna röjs med roten. Slåtter (efter den 1.8) för att tukta bergröret
behövs under restaureringsperioden. Därefter årligen nöt- eller hästbete och/ eller slåtter. Beståndet av Adam
och Eva aktas vid röjningen.

Figur 223

Igenväxande hage

9070

1,62 ha

Igenväxande hage (eller hassellund, gränsfall) med ask. Den yppiga friska, igenvuxna hagen är av
Heracleum-typ, fore detta löväng eller gles hage. Asken (Fraxinus excelsior) står för 20 % av stamantalet
med en täckningsgrad på 15 %. Det under trädskiktet domineras av ask (30 % täckningsgrad), hassel (25 %)
och hägg (Prunus padus) (15 %). Sparsamt med lönn (Acer platanoides), 1 %. Längre mot väst blir
sluttningen brantare och något stenigare.
Vid stranden är häggslyet tätt i figurens östra del (därtill ask med 10 % täckningsgrad).
I fältskiktet dominerar buskstjärnblomma (Stellaria holostea) riklig, liljekonvalj (Convallaria majalis) riklig,
storrams (Polygonatum multiflorum) riklig, lundgröe (Poa nemoralis) riklig, sibirisk björnfloka (Heracleum
sibiricum) tämligen riklig, blåsippa (Hepatica nobilis) tämligen riklig, vårärt (Lathyrus vernus) här och där
samt stinksyska (Stachys sylvaticus) sparsam.
Spetshagtorn (Crataegus rhipidophylla) VU förekommer på följande ställen (uppgifter från den 2.6.2006 om
inte annat anges):
a) ett 4 m högt, fertilt träd (29.5.2007) med diameter på 5 cm och ett (½ m högt, sterilt) på lokalen
6699378:3194835 +- 7m,
b) ett 3 m högt fertilt träd, 3 cm i diameter på lokalen 6699381:3194782 +- 7m. På samma ställe ett ½ m
högt träd.
c) ett lutande 6 m högt träd, diameter 11 cm (6699394:3194720 +- 8m). Trädet har fyra basalskott, som är 3
m höga, diameter 1-2 cm. Kan vara en hybrid (Crataegus cf. monogyna x rhipidophylla).
d) Ett tvåstammigt träd (6699394:3194669 +- 6m), där den ena stamen är upprepat tvågrenad (märkt med
band 2006, men ej befriad). Detta 4 m höga träd är fertilt (2006). Stamdiameter 5 + 5 + 5 cm. Invid växer en
getapel (Rhamnus cathartica).
e) ett fertilt 5 m högt träd med en diameter på 9 cm på stället 6699377:3194796 +- 6m (år 2006).
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f) ett 1 m högt sterilt träd på lokalen 6699377:3194796 +- 6m.
g) fyra små exemplar, ca 0,3 m höga på lokalen 669938:319479
h) ett fertilt 3 m högt träd i skogsbrynet, diameter 3 cm
i) ca 20 meter ESE om lokal h) på 6699363:3194802 växer ett 6 m högt fertilt exemplar, diameter 10 cm.
Trädet växer ca 20 m från stranden, strax innanför strandkappan. En röjning bedömdes som brådskande år
2003.
Träden a), c), e) och f) befriades från konkurrenter i maj år 2006
Vildapel (Malus sylvestris) VU växer på följande ställen (uppgifter från den 10.9.2003 om inte annat anges):
a) på lokalen 6699388:3194818 +- 10m finns ett träd och ca 15 m söder om detta i skogsbrynet (gränsar
mot figure 222) ett annat fertilt träd på 5 meter, 15 cm i diameter
b) på lokalen 6699387:3194671 +- 10 m växer ett fertilt 8 m högt träd, diameter 20 cm. Exemplaret
finns 15 m norr om den angivna koordinaten (som är på stranden).
c) 669941:319463
d) 669943:319462
e) 669941:319478
f) på lokalen 669938:319468 växte (den 7.6.2002) vid stranden två träd. det ena 8-10 m högt träd, med
en diameter på 23 cm och det andra 5 m högt, diameter 12 + 5 cm (tvåstammigt)
g) två stora träd (den 7.6.2002) på lokalen 669938:319480 (kan vara identisk med lokal a).
Liten punktlav (Acrocordia cavata) NT växer på två aspar i halvskugga, nära gränsen till figur 1
(6699409:3194869). En annan lav, glansfäck (Arthonia spadicea) VU växer på sockeln av en klibbal
(6699428:3194858), också den nära gränsen till figur 1. Den lilla punktlaven och glansfläcken missgynnas
av hyggen och röjning av vårdbiotop (Heini Hyvärinen, Hertta 6.7.2007).
Taggsnäcka (Acantinula aculeata) NT och sidensnäcka (Euomphalia strigella) NT har påträfftats (år 2007 av
Anne Koivunen, Hertta) på stället 6699407:3194715.
Lömsk flugsvamp (Amanita phalloides) hittades (år 2004 av Leif Lindgren) väster om figur 221 och söder
om figur 222. Därtill växte här luden vitriska (Lactarius vellereus).
Mål: Hage 9070 (eller löväng) med ask och hassel.
Åtgärder: Barrträd röjs. Asparna ringbarkas, frånsett sådana aspmiljöer som hyser landmollusker eller
hotade och hänsynskrävande epifytiska lavar. Röjningen görs underifrån. Häggen röjs bort helt, likaså de
unga asparna. Röjningsresterna bränns på lämplig plats. Sälgar och askar sparas och gynnas, likaså hagtorn,
vildapel, getapel, lönn och try.
Upprätta torrträd sparas. Askslyet sparas vid röjningen. Askslyets fortsatta öde avgörs senare.
Strändernas bård av unga klibbalar (diameter 1-10 cm) avlägsnas.
Växtplatserna för liten punktlav och glansfäck bibehålls halvskuggiga.

Figur 224

Friskäng

0,07 ha

Som figur 2 YSA, men på statens mark.
Strandäng eller strandnära äng. Viktig för mnemosynefjärilen (Parnassius mnemosyne). Klibbalar håller på
att invadera ängen (täckningsgrad 20 % år 2003). Fältskiktet domineras av bergrör (Calamagrostis epigejos)
synnerligen riklig, kvickrot (Elymus repens) riklig och rörflen (Phalaris arundinacea). Ännu håller sig de
forna ängsväxterna kvar, såsom vitmåra (Galium boreale) tämligen sparsam.
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Mål: Trädfri äng, *6270.
Åtgärder: Alla träd och buskar röjs med roten. Röjningsresterna bränns på lämplig plats. Slåtter i
restaureringsskedet och årligen i fortsättningen (1.8. ) ifall inte betesdjur fås.

Figur 225

Strandberg

1230

0,01 ha

Figur 226

Igenväxande äng

9070

0,36 ha

Före detta öppen äng, som håller på att växa igen. Ängen är såpass igenvuxen att den kan (år 2003)
klassificeras som hage. Trädskiktet täcker 15 % av ängen och består av sälg, tall och glasbjörk. Det under
trädskiktet är tätare och består av hassel (30 %), ask (30 %) och glasbjörk (30 %).
Framträdande arter i fältskiktet (år 2003): fårkummer (Geum rivale) tämligen riklig, ask tämligen riklig,
liljekonvalj (Convallaria majalis) tämligen riklig, storrams (Polygonatum multiflorum) här och där, tuvtåtel
(Deschampsia cespitosa) tämligen sparsam och älggräs (Filipenula ulmaria) tämligen sparsam.
Mål: Friskäng *6270 med enstaka hassel och ask. Figuren kommer därför att på minna om en gles hage (eller
löväng).
Åtgärder: Barrträd och sly röjs. Hasseln huggs ner till 50 % (dödas ej). Askarna sparas i röjningsskedet
(också de små). Slåtter (efter den 1.8.) i iståndsättningsskedet och vid behov (otillräcklig beteseffekt eller
inget bete) också senare. Årlig hävd består enbart av bete, ifall boskap fås.

Figur 227 OMT-urskog

*9010

0,09 ha

Som figur 26, men angränsande statsägd figur.
Lundpartier finns insprängda i OMT-skogen. Granen dominerar i trädskiktet. Sparsammare finns asp,
glasbjörk, klibbal och sälg. De äldsta levande björkarna bär spar av hamling. Sannolikt är figuren en forn
löväng.
I det under trädskiktet växer det sparsamt med gran och hassel (täckningsgrad 3 %). Buskskiktet är glest
med hassel (täckningsgrad 1 %) och måbär (1 %).
Det finns 50-100 stammar dödved per hektar. Av dödveden är ca 90 % hård, d.v.s förhållandevis färsk. Ca 10
% av dödveden är långt nerbrutna, mjuka björkstammar.
Fältskikt med blåbär (Vaccinium myrtillus) (täckningsgtad 50 %), liljekonvalj (Convallaria majalis) tämligen
riklig, buskstjärnblomma (Stellaria holostea) sparsam och sorrams (Polygonatum multiflorum) sparsam.
Biskopsmössa (Gyromitra infula) på död ved.
Trädens mellanskikt saknas, verkligt gamla träd saknas och mjuk murken ved är en bristvara. Därför fyller
figuren endast nätt och jämnt kriterierna för naturskog (*9010).
Mål: Urskogsartat skogsbete, naturskog *9010 representativ på längre sikt.
Åtgärder: Endast bete och stängsel.
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Figur 228 Hassellund med gran

9050

0,27 ha

Lund av tandrot-vårärts- (Dentaria-Lathyrus) typ. Trädskiktet domineras av asp och gran. Något dödved.
Undre trädskiktet har hassel (10 % täckningsgrad) och gran (10 %). I buskskiktet finns hassel, måbär och try.
I fältskiktet märks: buskstjärnblomma (Stellaria holostea) riklig, blåsippa (Hepatica nobilis) tämligen riklig,
hässlebrodd (Milium effusum) tämligen riklig, liljekonvalj (Convallaria majalis) tämligen rilig och vårärt
(Lathyrus vernus) här och där.
Den släta lönnlaven (Bacidia fraxinea) NT är funnen på en asp i halvskugga (6699497:3194863).
Mål: Hage, 9070.
Åtgärder: Röjningen inleds underfrån. Granarna fälls etappvis. Stammarna lämnas på platsen för att bli
dödved. Röjningsresterna bränns på lämplig plats. Grova aspar sparas. Aspsly kan uppstå om
ljusförhållandena ändras drastiskt. Om så sker röjs aspslyet.

