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Skötselplan för strandängen på Rönnskärets sydspets i Larsmo skärgård
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1

Allmän beskrivning

1

Allmän beskrivning

2

Områdets nuläge

3 Mål, åtgärder och områden för åtgärder

Inledning

Planområdets läge på
kartan: Bilaga 1

Sammandrag av
utlåtandena

Planområdets namn
Landskap

4 Åtgärder och kostnader

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

Österbotten

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

Namn

FI0800132
YSA202992

Larsmo skärgård
Larsmo skärgård 94

YSA-områdenas
(=privata
naturskyddsområden)
fredningsbestämmelser

Bilaga x

Larsmo

6 Uppföljning, forskning och kommunikation

Annan bifogad karta

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

Rönnskäret, Larsmo skärgård (Bilaga 1)
Kommun

Bilaga 2 a, 2 b

5 Verkningar

Ca 11,38 ha

Rönnskäret

Österbottens naturtjänster
Lena Wargén, Marko Sievänen
Skötsel av vårdbiotoper
Huvudmarkanvändnings
-klass
203

YSA204317
Larsmo skärgård 97
Särskilda värden
IBA (FI043)
FINIBA (740156)
Plan
Österbottens landskapsplan (2011)
Larsmo stranddelgeneralplan (2013)
Övriga planer och utredningar för området
Skötsel- och användningsplan för Larsmo skärgård

År
2008

Naturtypsinventeringar enligt Forststyrelsens anvisningar
Undersökning av glasört år 2014 (Birthe Wistbacka)

Deltagande planering och godkännande av planen
Händelse
Fältbesök
Kommentarer
Kommentarer
Markägarens godkännande av planen
Markägarens godkännande av planen

Inrättad 2)

11,38
2,22

SCI, SPA
22.12.200
Berör en del av fastigheterna 440-402-21-10 och 4406
402-21-3
11.9.2008
Berör en del av fastighet 440-402-876-4
Klass / värde
Areal (ha)

9,16

Undersökning av glasört i Larsmo, Jakobstad och Nykarleby skärgård
Fågelinventeringar I Larsmo skärgård (Jakobstadsnejdens natur r.f)

Totalareal för åtgärder, ha

Areal, (ha)1)

11,38

Diarienummer

2005
2002, 2004,
2006, 2008,
2010, 2013
2004
2014
Planens
diarienummer
Tidpunkt
juli 2013
11.2.2015
12.3.2015
20.4.2015
21.4.2015

MH 821/2015

Tilläggsuppgifter

Beteckning
SL1
SL
Omfattning
Planeringsområdet ingår i sin helhet i skötsel- och
användningsplanen
Inventering av strandängen på Rönnskäret ingår.
Rönnskärets sydspets

Hela planeringsområdet
Rönnskärets sydspets
Offentlig
Hemliga
bilagor

Ja

Person / organisation
Marko Sievänen/Carina Järvinen Forststyrelsen
Marko Sievänen
Carina Järvinen
Stefan Fagerudd
Ulf Fagerudd

4
Markägarens godkännande av planen
Utlåtande och godkännande av planen

22.4.2015
8.6.2015

Tillstånd som behövs för verkställande av planen
Beslut om godkännande av skötselplan
Undantag från fredningsbestämmelserna

Larsmo samfällighet/ Göran Sundkvist
ELY-centralen i Södra Österbotte/Leena Rinkineva-Kantola,
Johanna Kullas
Utfärdare av tillståndet
Tillägguppgifter
ELY-centralen i Södra Österbotten
Markägaren ska först ge sitt samtycke
ELY-centralen i Södra Österbotten
Markägaren ska först ge sitt samtycke

Tilläggsuppgifter
Planen är en del av projektet Naturvård- Life.

1) areal som ligger inom planområdet.

2) För YSA-område datum för beslutet

5
Bilaga 1. Planeringsområdet (markerat med orange) finns på den södra delen av Rönnskäret. Fastigheter som berörs av planeringsområdet är 440-402-2110, 440-402-21-3 samt 440-402-876-4. Den röda linjen visar Natura 2000-områdets gräns.
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Bilaga 2 a. Fredningsbestämmelser för YSA202992

7

8

Bilaga 2 b. Fredningsbestämmelser för YSA204317
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2

Områdets nuläge; sammandrag

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

Inledning

I formuläret ges en allmän beskrivning av naturen i hela planområdet och presenteras de värden eller särdrag som
begränsar restaurering eller naturvård i området. Syftet är att visa vilka delområden som är i behov av vård eller
restaurering och varför. Därtill redogörs för de faktorer som på något sätt kan begränsa åtgärderna.
Kort allmän beskrivning av området

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

Rönnskäret är en drygt 100 ha stor ö i Larsmo skärgård, den är belägen i Larsmo kommun, ca 1 km från fastlandet. Rönnskäret är en skogsbevuxen ö med fritidsbosättning längs
den västra, norra och östra stranden. Själva planeringsområdet är beläget på den södra delen av Rönnskäret. Planeringsområdet ingår i Natura 2000-området Larsmo skärgård
(FI0800132). Planeringsområdet berörs av två fredade områden: YSA204317 och YSA202992 (bilaga 2 a, 2 b). I området är landhöjningen ca 8 mm/ år och därför genomgår
landskapet en ständig förändring (bilaga 3: flygfoton från år 1943 och år 2012).
Största delen av planeringsområdet består av en strandäng som alltmer håller på att växa igen med vass, pors och videbuskage. På strandängen finns ställvis öppna områden med
s.k.saltfrätor, dvs. saltrika områden där avdunstningen är större än nederbörden. Längre upp från strandlinjen tar en frodig strandskogsbård vid. Hela planeringsområdet har
sandbotten och i havet söder om strandängen finns ett område med sandbankar.
Rönnskärets strandäng anses vara en av Larsmo skärgårds mest representativa strandängar. I skötsel- och användningsplanen för området är ett av bevarandemålen skötsel av
strandängen på Rönnskäret (Höglund 2008).
De viktigaste naturvärdena: här ett sammandrag av formulären över naturtyper (2A och 2B) och arter (2C).
Naturtyp
Inom planeringsområdet förekommer följande Natura 2000-naturtyper: primärskogar (9030*), lundar (9050), och havsstrandängar (1630*) (bilaga 4). Primärskogar
(9030*) och lundar (9050) är delvis överlappande.
Arter

Tidigare har glasört (Salicornia europaea) förekommit på Rönnskäret. År 2012 gjordes ett försök att återinplantera arten på 6 olika platser på Rönnskäret. Vid
återbesöket 2014 konstaterades att inplanteringen hade lyckats bra på 3 av 6 platser (bilaga 6).
Överlag har glasörtens utbredning och beståndsstorlek minskat under en längre tid. Minskningen beror på upphörande av bete och ökad eutrofiering. Glasörten
påträffas vid havet, på lågvuxna strandängar där salthaltig mark är blottad (s.k. saltfrätor).
Fågelarter som under åren 2002-2013 påträffats på Rönnskärets sydspets är bl.a., dvärgmås (Hydrocoloeus minitus) tofsvipa (Vanellus vanellus), brushane
(Philomachus pugnax), fisktärna (Sterna hirundo), rödbena (Tringa totanus), enkelbeckasin (Gallinago gallinago) och ängspiplärka (Anthus pratensis) (bilaga 5).

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

Skärgården i Larsmo har i ett mycket tidigt skede nyttjats som betesmark för boskapen på fastlandet. Anspråkslösa fäbodstugor för övernattning och
fäbodar för boskapen byggdes i anslutning till betesmarkerna. Den traditionella markanvändningen har haft stor betydelse för utformningen av det
nuvarande landskapet. På 1960-talet upphörde fäbodsdriften i skärgården. Även om fäbodsdriften upphörde i skärgården fortsatte säsongsboendet
eller villalivet (Höglund 2008).

På Rönnskäret upphörde betet i slutet av 1950-talet eller i början av 1960-talet (muntl. uppg/ Göran Sundkvist).
Särskilda värden (kan begränsa naturvård eller restaurering)
Särskilt värde
Karta
Tilläggsuppgifter
Rekreationsbruk eller
strukturer i anslutning till
det
Särskilda landskapsvärden
Fornlämningar
Åtgärdernas närhet till
skyddsområdets gräns
Grundvattenområde
Övriga särdrag

ja

nej

ja
ja
ja

nej
nej
nej

ja
ja

nej
nej

Planeringsområdet ligger på natura-områdets gräns.
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Hotade arter
Markägarens önskningar
vad gäller naturvården
Tilläggsuppgifter

Direktivarter
Hotade naturtyper
Natura 2000-naturtyper
Samfälligheten hoppas i första hand på att få en lokal fårägare. Markägarna är positivt inställda till uppgörande av skötselplan och att bete återupptas
på området.
Inga uppgifter om hotade arter finns införda i miljöförvaltningens Hertta-databas.
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Bilaga 3. Flygbilder över Rönnskäret. Till vänster från år 1943 och till höger från år 2012.
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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-naturtyper och deras representativitet
Natura 2000
Natura 2000-naturtypens
Naturtyp 1 och 2)
områdets kod
kod
FI0800132
1630
Strandäng vid Östersjökust*
FI0800132
9030
Primärsuccessionsskog*
FI0800132
9050
Boreala lundar

Natura 2000områdets kod
FI0800132

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
10,93

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

Icke inventerat
område, ha

Naturtyp
I

Naturtypernas areal (ha)
Naturtyp
Naturtyp
II
III

7,76
3,17

Totalt,
ha

6 Uppföljning, forskning och kommunikation

Bilaga
Naturtypernas representativitet (ha)
Utmärkt
God
BetydanIcke
de
betydande
5,13
2,63
1,94
1,23

1,09

Sammanlagd areal

10,93

1,09

1,94

6,36

2,63

0 ha

Natura 2000-blanketten innehåller de naturtyper som förekommer inom hela Larsmo skärgård (FI0800132). Larsmo skärgård omfattar ett område
på 14460 ha. Inom planeringsområdet på 11,38 ha förekommer följande Natura 2000-naturtyper: primärskogar (9030*), lundar (9050)
havsstrandängar (1630*). I havet söder om strandängen förekommer Natura 2000-naturtypen sandbankar (1110) (utanför planeringsområdet).

Hotade naturtyper (LuTU)
Naturtyp
2.2.3.1 Vassar vid havsstränder
2.2.5.2 Porsbuskage
2.2.5.3 Kustnära videbuskage
2.2.5.4 Kustnära albårdar och albuskage
2.2.5.7 Kustnära friska klibbals- och gråalslundar
2.2.5.12 Kustnära lundartade lövskogar
7.7 Havsstrandängar
7.7.6 Saltskonor

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

Finland
LC
VU
LC
LC
NT
VU
CR
CR

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
VU
LC
LC
NT
VU
CR
CR
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Bilaga 4. Inom planeringsområdet förekommer tre Natura 2000-naturtyper (strandäng, primärskog och lund). I havet söder om Rönnskäret finns Natura2000-naturtypen sublittorala sandbankar.
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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
251 lundartad mo
252 lund
440 hav
523 fuktig strandäng

Vegetationstyp
Areal (ha)
1,23
1,94
0,45
7,76

Andel (%)
11
17
4
68

5 Verkningar
6 Uppföljning, forskning och kommunikation

Bilaga

Vegetationstyp
300701 lundartad mo i tidigt successionsskede
300903 lund av rödbläretyp
610100 vassvegetation
520000 strandängar

Pinta-ala (ha)
1,23
1,94
0,45
7,76

Osuus (%)

Icke inventerat
Icke inventerat
0
Annat
11,38
100
Sammanlagt (ha)
Sammanlagt (ha)
11,38
100
Tilläggsuppgifter
Vegetationstyperna har inte kartlagts systematiskt i inventeringarna, något som numera automatiskt görs för vårdbiotoper och lundar. Detta var inte obligatoriskt år 2004 då detta
område inventerades.
Sammandrag över naturtyperna
Av planeringsområdets yta har 68 % (7,76 ha) klassificerats som havsstrandängar (1630). I hela Larsmo skärgård (FI0800132) uppgår havsstrandängarnas areal till 80 ha.
28 % av planeringsområdet är klassificerats som primärskog (9030). I hela Larsmo skärgård (FI0800132) uppgår primärskogarnas areal till 920 ha.
Lundarna (9050) som är en del av primärskogen upptar ca 10 % av ytan. I hela Larsmo skärgård (FI0800132) uppgår lundarnas areal till ca 190 ha.
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2C

Arter

Inledning

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

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

Bilaga
Skyddsstatus

Natura 2000områdets kod

Art1)

FI0800132

Dvärgmås (Hydrocoloeus minitus)

I

FI0800132

Brushane (Philomachus pugnax)

I

FI0800132

Fisktärna (Sterna hirundo)

I

D2)

e/u3)

R4)

U5)

Annan
status6)

Livsmiljö

Värd- / näringsväxt

Främmande art 7)

EN

Skrattmås (Larus ridibundus)

NT

Rödbena (Tringa totanus)

NT

Vigg (Ayhtya fuligula)

VU

Småskrake (Mergus serrator)

NT

Storskrake (Mergus merganser)

NT

Drillsnäppa (Actitis hypoleucos)

NT

Ängspiplärka (Tringa hypoleucos)

NT

Glasört (Salicornia europea)

EN

saltfrätor

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

Natura 2000-blanketten innehåller de arter som förekommer inom hela Larsmo skärgård (14460 ha). Planeringsområdet (11,38 ha) omfattar ett mycket
mindre område så därför är antalet arter så mycket mindre än på Natura 2000-blanketten.

Tilläggsuppgifter

Tidigare har glasört (Salicornia europaea) förekommit på strandängen på Rönnskäret (Hertta, 1962). Vid en inventering 2001-2002 kunde man
konstatera att glasörten hade försvunnit (Kanckus 2005). Inte heller vid fältbesöket 2012 kunde arten påträffas.
På sensommaren 2012 utfördes förflyttningsförsök av saltörtsplantor i Larsmo skärgård. En av lokalerna var strandängen på Rönnskäret. Saltörten
flyttades till totalt 6 platser. Vid återbesök 16.9.2014 konstaterades att inplanteringen hade lyckats bra på 3 av 6 platser.

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 nätverket
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. Fågelinventeringar utförda på Rönnskärets sydspets åren 2002-2013 (Jakobstadsnejdens natur r.f).

2002
Skäggdopping
Kanadagås
Bläsand
Kricka
Vigg
Småskrake
Storskrake
Strandskata
Storspov
Tofsvipa
Brushane
Rödbena
Enkelbeckasin
Drillsnäppa
Dvärgmås
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Silvertärna
Fisktärna
Sävsångare
Ängspiplärka

2004

1

3

1
2
2
3

2006
1
1
4
1
1
2

2008
1

2
4

2010
8
2
2
4
2

2013

2
1
1
1

1
1
1
3
8
1

2
5
1

1
1
3
1

1
4

4
1

3

150
39
2

2
11
1
3
1

1

10

2
2
15

2

2

2
35
1

4
15
2

2
1
2

1
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Bilaga 6. Karta över platserna där glasört inplanterades år 2012. Röd cirkel betyder att inplanteringen misslyckades och grön cirkel betyder att bestånden
fanns kvar år 2014.
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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
Åtgärdernas mål

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

Bifogade kartor

Skötsel av vårdbiotoper. Målet är en öppen och lågvuxen strandäng.

Mål
Skötsel av öppen vårdbiotop (bete)
Skötsel av livsmiljön för glasört (bete)
Skötsel av trädklädd vårdbiotop (bete)
Skötsel av livsmiljön för glasört (röjning/slåtter)
Skötsel av öppen vårdbiotop (röjning/slåtter)
Sammanlagt
Totalareal för områden som är föremål för
10,92
åtgärder, ha 1)
Mål
Skötsel av öppen
Åtgärd
vårdbiotop (4)

Areal, ha
7,75
7,75
3,17
7,75
7,75
Påverkad areal som inte är föremål för
0,46
åtgärder, ha 2)
Uppsättning av stängsel (991) och bete
Delområde
318.2, 318.3, 318.4
Areal,
(936)
och figur(er)
ha

7,75

Prioritering
1)

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

Största delen av planeringsområdet består i detta skede av en strandäng som allt mera håller på att växa igen. Ovanför strandängen finns primärskog, som
närmast stranden består främst av grå- och klibbal.

Mål

Skötsel av
Åtgärd
Uppsättning av stängsel (991) och bete
Delområde
319, 319.1, 319.2
Areal,
3,17
Prioritering
trädbevuxen
(936)
och figur(er)
ha
1)
vårdbiotop (5)
Ovanför den igenväxande strandängen tar frodig primärskog vid. Trädslagen består främst av gråal och klibbal som är ca 10 m höga och 13 cm i diameter.

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

1
(inom
5 år)

Uppsättning av fårstängsel. Staketets längd uppskattas till ca 800 m. I bilaga 8 är en riktgivande placering av staketet utritad. Därefter årligt fårbete.
Ett inhägnat område (både strandäng och skog) på Rönnskärets sydspets. Betet har förbättrat representativiteten för Natura 2000-naturtypen strandängar (1630*).

I skötsel- och användningsplanen står uttryckligen att bete bör upptas på Rönnskäret. För strandängar rekommenderas ett betestryck på 2-4 tackor +2,5 lamm/
ha.
1
(inom
5 år)

Uppsättning av fårstängsel. Staketets längd uppskattas till ca 800 m. I bilaga 8 är en riktgivande placering av staketet utritad. Därefter årligt fårbete.
Ett inhägnat område (både strandäng och skog) på Rönnskärets sydspets.

I skötsel- och användningsplanen står uttryckligen att bete bör upptas på Rönnskäret. För skogsbetesområden rekommenderas ett betestryck på 0,2-1 tacka +2,5
lamm/ha.
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Mål

Skötsel av öppen
vårdbiotop (4)

Åtgärd

Röjning (958)

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

Strandängen håller alltmer på att växa igen med vass och vide.

Mål

Skötsel av öppen
vårdbiotop (4)

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

Delområde
och figur(er)

318.2, 318.3, 318.4

Areal,
ha

7,75

Prioritering
1)

1
(inom
5 år)

Efter att fårbetet har pågått i 2-3-års tid bedöms hur omfattande röjningar som behövs skötseln av strandängen. Röjningarna utförs och röjningsresterna samlas
ihop och bränns.
En öppen strandäng som inte hotas av igenväxning.

Åtgärd

Slåtter (934)

Delområde
och figur(er)

318.2,318.3, 318.4

Areal,
ha

7,75

Prioritering

1
(inom
5 år)
Strandängen håller alltmer på att växa igen med vass och vide. Speciellt på blötare partier av strandängen kan kompletterande slåtter behövas utöver fårbete.
1)

Efter att fårbetet har pågått i 2-3-års tid bedöms ifall kompletterande slåtter behövs på strandängen. Slåtter utförs vid behov och slåtteravfallet samlas ihop och
bränns.
En öppen strandäng som inte hotas av igenväxning.

Skötsel av glasörtens
livsmiljö (9)

Åtgärd

Bete (936)
Delområde
318.2, 318.3, 318.4 Areal,
7,75
Prioritering
Röjning (958)
och figur(er)
ha
1)
Slåtter (934)
Den tidigare lågvuxna strandängen håller alltmer på att växa igen med vass och vide. På denna figur finns det dock lite öppnare områden där man gjort
inplanteringsförsök med glasört. För att trivas kräver glasörten bl.a. lågvuxna strandängar.
Ett årligt återkommande bete. Efter några års bete röjs videbuskage bort. Slåtter utförs i fall att det konstateras att fåren inte själva rår på vassen.
En lågvuxen strandäng som erbjuder gynnsamma livsmiljöer för glasörten

I skötsel- och användningsplanen är följande åtgärder listade för att förbättra situationen för glasörten: fårbete och röjning av vass.

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.

1
(inom
5 år)
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Bilaga 7. Karta över målet med åtgärderna.

22
Bilaga 8. Karta över de föreslagna åtgärderna

23
4

1 Allmän beskrivning

Åtgärder och kostnader

2 Områdets nuläge
3 Mål, åtgärder och områden för åtgärder
4 Åtgärder och kostnader

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.

Åtgärd

Åtgärdens
kvalitet

Uppsättning av staket (991)

Manuellt
arbete

Närmare
Prioritering
beskrivning
1

Delom
råde

Figur(er)

Areal,
ha

440

Bete (936)

Får

1

440

318, 318.1,
318.2, 318.3,
318.4,
318.3,319,
319.1, 319.2

Röjning (958)

Manuellt
arbete

1

440

318.2, 318.3,
318.4

Slåtter (934)

Manuellt
arbete

1

440

318.2, 318,3,
318.4

Mängd m3

Trävara

6 Uppföljning, forskning och kommunikation

Mängd
och
enhet

Arbetsd
agar

Obs!

Ca 800
m

10

Åtgärden utförs av privata aktörer.
Stängslet kan finansieras med projektmedel (NaturvårdLife).
Åtgärden utförs av en eller flera privatpersoner och
kan finansieras med EU:s miljöersättning.
Först efter några års bete utförs röjning av videbuskage. Då
ser man bättre var röjningarna bör göras. Eventuell röjning
finansieras i första hand med EU:s miljöersättning.
Först efter 2-3 års bete utförs vassslåtter på den del av
strandängen som fåren inte rått på. Eventuell slåtter
finansieras i första hand med EU:s miljöersättning.
Uppskattad arbetstid som orsakar kostnader, sammanlagt
Kustannuksia aiheuttavat työaika-arviot, yhteenveto

Trävara som ska säljas, enligt trädslag
Trävara
-

5 Verkningar

Mängd m3

Kostnadsfaktor
,

Tilläggsuppgifter

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

Arbetsdagar

Annat

24
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

FI0800132

1630 (Strandängar*)

Bete

+

FI0800132

9030 (Primärskogar*)

Bete

0

FI0800132

9050 (Lundar)

Bete

0

Betet kommer att förbättra representativiteten för naturtypen. I detta nu
är representativiteten för naturtypen 30 och 40.
Åtgärden påverkar naturtypen på ett sådant sätt att utvecklingen i
primärskogen går långsammare. Men man kan inte anse att påverkan
är vare sig positiv eller negativ.
Lundarna är en del av primärskogen och betet gör att utvecklingen i
primärskogen går långsammare. Man kan dock inte anse att påverkan
är varken positiv eller negativ.

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

Strax söder om planeringsområdet finns ett område med sublittorala sandbankar (1110). För att fåren inte skall rymma från området kommer staketen att
dras åtminstone 50 m ut i vattnet. Staketen kommer delvis att placeras på de sublittorala sandbankarna.

Behovsprövning av
Natura 2000bedömning, motivering

Behövs inte

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

Behövs
Tilläggsuppgifter

*= 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.

25
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

Utanför.
Plano5mråd
et.

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 minimera
område
delområde vid behov)
negativa verkningar.

(figur /
delomr
åde)

4 (skötsel av
öppna
vårdbiotoper)
936 (bete)

Sommarstugeägare

x

5 (skötsel av
trädbeklädda
vårdbiotoper)
4 (skötsel av
öppna
vårdbiotoper)
936 (bete)

4 (skötsel av
öppna
vårdbiotoper)
Skötsel av
glasörtens
livsmiljö (9)
Skötsel av
glasörtens
livsmiljö (9)
Bilaga

Människor kanske inte vill ha får så nära inpå
sin sommarstuga
Får rymmer från sitt betesområde

Växtlighet

x

5 (skötsel av
trädbeklädda
vårdbiotoper
4 (skötsel av
öppna
vårdbiotoper)

x

Beskrivning

I fall att betestrycket är för högt kan det leda till
överbete och på så sätt inverka negativt på
växtligheten

936 (bete)

Växtlighet

x

I fall att betestrycket är för lågt så uppnås inte
det önskade resultatet

936 (bete)

Fågelfaunan

x

Fågelarter som lever på lågvuxna strandängar
gynnas.

936 (bete)

Glasört

x

Bete gynnar bevarandet och uppkomsten av
lämpliga livsmiljöer för glasörten

934 (slåtter)
och 958
(röjning)

Glasört

x

Slåtter och röjning gynnar bevarandet och
uppkomsten av lämpliga livsmiljöer

Tilläggsuppgifter

Beskrivning

Staketdragningen planeras så att
den inte skall skapa besvär.
Staketet dras tillräckligt lång ut i
vattnet för att fåren inte skall rymma
via vattnet.
Fårägarna ansvarar för att
betestrycket är lagom. Resultaten
från skötseluppföljningen används
för att uppskatta rätt betestryck.

Fårägarna ansvarar för att
betestrycket är lagom. Resultaten
från skötseluppföljningen, se
blankett 6, används för att uppskatta
rätt betestryck.

Bör beaktas att röjningsresterna och
slåtteravfallet inte får lämnas kvar.
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27
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
Planeringsområdet

Typ av uppföljning
Skötseluppföljning
Skötseldagbok

Planeringsområdet

Växtuppföljning

År med uppföljning
Skötseluppföljning 2013, 2016 och därefter med 3 till 5
års mellanrum.
Skötseldagböcker fylls årligen i.
2013 (har gjorts), ett, tre och fem år efter att betet inletts
och därefter med 5-års intervall.

Utrednings- och forskningsbehov
Uppföljning av glasörtens förekomster rekommenderas.

Kommunikation
En informationsskylt angående skötselåtgärderna sätts upp.

Tilläggsuppgifter

Karta
Uppföljningsmetoder
Skötseluppföljning enligt Raatikainen K. 2009:
Perinnebiotooppien seurantaohje

Växtlighetsuppföljning enligt Raatikainen, K. 2009:
Perinnebiotooppien seurantaohje.
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Bilaga 9. Sammandrag av YSA-områdenas fredningsbestämmelser och servitut.

YSA204317

Larsmo skärgård 97

9,16

x

x

YSA202992

Larsmo skärgård 94

2,22

x

x

Sammanlagd areal (ha)
Tilläggsuppgifter

Tilläggsinformation,
servitut

Annat

Borttagande av träd eller
delar av träd

Bete

Restaurering och
naturvård

Bygge, byggande av
vägar

Tid för begränsad
rörelsefrihet

Areal (ha)

Bilaga X. YSA-objekt; förbjudna eller begränsade åtgärder som tas i beaktande i områdets naturvårdsplan, samt servitut.
Nummer
Namn

Hålla får på bete
är tillåtet.
Markägaren bör
meddelas
angående
naturinventeringar
minst 14 dagar på
förhand.
Nämns inget om
bete. Markägaren
bör meddelas
angående
naturinventeringar
minst 14 dagar på
förhand.

11,38

YSA202992 berör numera två olika fastigheter och fastighetsägare.
Det finns inte något nämnt om bete i fredningsbestämmelserna för YSA202992. Före man kan inleda bete på det området så måste man först ansöka om undantag från
fredningsbestämmelserna.
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Bilaga 10. Sammandrag av kommentarer och utlåtanden av YSA-områdenas markägare samt Forststyrelsens genmäle till dem.
Framfört ändringsförslag
-

Forststyrelsens genmäle / ändringar i planen

