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1.INLEDNING 
 

 
Karta 1. Svinbergets läge. 

 
Svinberget är ett ca 25,8 ha stort bergsdominerat område i sydöstra delen av Kimitoöns kommun (tidigare 

Västanfjärd). Svinberget ingår i Natura 2000-området ”Kalkområdena på Kimitoön FI0200113”. Svinbergets 
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Natura-områdes skydd verkställs med stöd av naturskyddslagstiftningen. Svinberget också ingår i 

riksprogrammet för bergsskydd. Ingen fastställd region- eller generalplan berör Svinberget. 

 

Svinberget ingår i ett EU-finansierat program, det s.k. Naturvårds-Life (Luonnonhoito-Life), som finansieras 

både nationellt och av EU-komissionen. 

 

Planen omfattar hela Svinbergets Natura-område, varav 14,75 ha ägs av staten (läget den 31.12.2012), 8,6 ha 

är privat naturskyddsområde och 3,6 ha ingår i Natura-områdets avgränsning, men Natura-planen har tills 

vidare inte realiserats, dvs blivit naturskyddsområde (”icke-verkställd” Natura). Det icke-verkställda Natura-

området på Svinberget ägs av Patrik Sjöblom och Arki & Ilo Oy. Därtill är figur 11.3 privatägt (fastigheterna 

Billböle 1:21, 1:30 och 4:43). De i denna plan nämnda åtgärderna kan för det icke-verkställda Natura-

områdets del utföras först efter det att Natura-området fredats (köpts av staten för naturskyddsändamål eller 

fredats som privatägt naturresrvat). Givetvis kan åtgärderna förverkligas också genom en överenskommelse 

mellan markägaren och Forststyrelsen. 

 

Det privataägda naurreservatet (i fortsättningen används termen ”naturreservatet”) inrättades 2006 

(YSA202511). Naturreservatets fridlysningsändamål är att skydda områdets värdefulla flora. 

Fridlysningsbestämmelserna är de vanliga, dvs det är bl.a. förbjudet att rensa eller dämma vattendrag, 

uppföra byggnader, anlägga stigar, ta eller skada träd och buskar. Med tillstånd av Sydvästra Finlands 

miljöcentral (nuvarande Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral) kan man avvika från 

skyddsbestämmelserna om det med tanke på områdets skötsel eller användning är motiverat. 

 

Ägaren till det privata naturreservatet Susanna Sundvik tog första gången kontakt med Fosrstyrelsen år 2008. 

År 2009 var Leif Lindgren i kontakt med henne om naturvårdsplanens riktlinjer. Då gjorde Susanna Sundvik 

och Leif Lindgren också ett gemensamt fältbesök på det privata naturreservatet . Susanna Sundvik 

informerades om Forstsyrelsens planer på att inlkudera hela Svinbergets Natura –område i en ansökan om 

Naturvårds-Life, som sedanmera beviljades finansiering av EU. Susanna Sundvik godkände (per telefon) att 

hennes naturreservat var med i ovannämnda ansökan. Den 22.2.2013 presenterade Leif Lindgren utkastet till 

skötselplan för Susanna Sundvik. De föreslagna skötselmålen för det privata naturreservatet genomgicks då 

figurvis. Susanna Sundvik gick med på inrättandet av betesområdet enligt planeutkastet. Hon ville också att 

dent täta tallskogen på figur 63 vid behov kunde gallras. 

 

De icke-verkställda Natura-områdenas markägare Patrik Sjöblom samt Raili och Jouni Kiviranta (Arki & Ilo 

Oy) informerades den 5.3.2013 av Leif Lindgren på samma sätt som Susanna Sundvik. 

 

Svinbergets naturskyddsvärde baserar sig på kalkbergen, deras vegetation och den kalcifila floran. 

Kalkbergen och kalktorrängarna har en månsidig flora och fauna med 32 rödlista arter, varav 12 är nationellt 

hotade, tre regionalt hotade och 17 hänsynskrävande. 

 

Detta är Forststyrelsens första naturvårdsplan som berör Svinberget. Planen baserar sig på fältinventeringar 

utförda främst under åren 2001-2012. Skyddsbiolog Leif Lindgren har gjort planen.  Den 8.9.2009 bekantade 

sig Ritva Kemppainen (från Egentliga-Finlands NTM-central) och Maija Mussaari (Forststyrelsen) 

tillsammans med Leif Lindgren med Svinberget. Ritva K. Och Maija M föreslog att betesområdet skulle 

avgränsas så att stupen och lundarnai norr lämnas utanför betesområdet. Den 22.11.2012 gjorde kustens 

terestra naturteam (vid Foststyrelsens naturskydd) en exkursion till Svinberget. Med var Esko Tainio, Päivi 

Leikas, Helena Lundén, Tuuli Pakkanen, Maija Mussaari och Leif Lindgren. Skötseln diskuterades ur många 

synvinklar, bl.a. möjligheten att bränna delar av kalkbergen och ställvis skrapa bort förna och mosstäcke för 

att gynna stenbräckan m.fl. kalktorrängsväxter. Följande personer inom miljöförvaltningen har kommenterat 

planen: Jonanna Ruusunen, Trygve Löfroth, Päivi Leikas och Juha Pykälä. Ett sammandrag av erhållna 

utlåtanden ingår i kapitel 9. 

 

Denna plan fastställs för Foststyrelens områdens del av regionchefen för Södra Finlands naturtjänster vid 

Forstyrelsen, varefter den är i kraft 10 år eller tills den ersätts av en ny plan. 
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Karta 2. Ägoförhållanden och Natura-områdets gräns (= den yttre gröna linjen). Med ”icke verkställt” på 

kartan menas Natura-områden som tillsvidare (1.3.2013) inte fredats med stöd av naturskyddslagen eller 

köpts av staten för naturskyddsändamål. 

 

 

I PRESENTATION AV BASFAKTA    

        

2. NATUR OCH MARKANVÄNDNING 
 

2.1 Geologi och landskap 
 

Svinberget bildar en bergsrygg som höjer sig över det i övrigt agrara, låglänta odlingslandskapet mellan 

Västanfjärdsviken i väster och Sundvik i öster. I norr avgränsas Svinberget av Billböleträsk med omgivande 

sumpmarker, i söder av landsvägen och söder om denna liggande barrskogar och myrmarker. 

 

Mellan Billböle och Sundvik finns i berggrunden ett kalkstråk som genomkorsar Svinberget från SSW mot 

NNE. Tydligast är kalken på Svinbergets norra bergssluttningar och bergsbranter. Kalken omges i norr och 

söder av kvarts-fältspatsskiffer och –gnejs. Dessa sura bergarter innehåller kisel. I fortsättningen avses med 

silikatbergarter hårda, sura långsamt förvittrande bergarter såsom gnejser, graniter m.fl. i motsats till kalk. 

Utanför Natura-området vidtar områden med amfibolit och hornbländesgnejs både söder och norr om 

Svinberget (Geologinen tutkimuskeskus 1955).  
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2.2 Biotoper 
 

Här presenteras en översikt av Svinbergets naturtyper eller biotoper. Om biotopen finns med bland de 

biotoper som den Europeiska Unionen anser skyddsvärda på europeisk nivå anges detta med en sifferkod 

före biotopens namn. En stjärna (*) före biotopkoden anger att den Europeiska Unionen särskilt har 

prioriterat skyddet av just denna biotop. 

 

Vid sidan av EU:s biotopklassificering har man också hos oss i Finland år 2008 genomfört en nationell 

hotbedömning av Finlads naturtyper (på finska Suomen luontotyyppien uhanalaisuus, i fortsättningen LUTU, 

Raunio & al. 2008). Graden av hot för varje biotop (och rödlistad art) anges med förkortningar: akut hotad = 

critically endangerd = CR, starkt hotad = endangered = EN, sårbar = vulnerable  = VU. Bland de icke-hotade 

biotoperna finns hänsynskrävande = near threatened = NT och livskraftig = least concern = LC. 

 

Biotoperna presenteras verbalt beskrivna mer i detalj i bilaga 1 och figurvis i tabellform i bilaga 4 samt i 

sammandrag i tabell 1. 

 

 

*6280 Örtrika torrängar på kalk 

 

Officiellt namn Nordiskt alvar och prekambriska kalkhällmarker (alvarit ja kalkkivaikutteiset kalliokedot). 

LUTU nummer  7.2.1 Kalkrika hällmarkstorrängar (kalkkivaikutteiset kalliokedot) är en akut hotad biotop 

(CR). 

 

De kalkrika torrängarna är sällsynta i Finland. De finska kalktorrängarna är torrängar på prekambriska 

kalkhällmarker (i fortsättningen används termen kalktorrängar). Alvar förekommer inte i Finland (men på 

Öland, Gotalnd och i västra Estland). Kalktorrängarna uppträder på Svinbergets kalkstråk där ett mycket tunt 

jordtäcke täcker kalkklippan. Ändå omfattar de kalkrika torrängarna bara 5 % av Svinbergets markaral eller 

ca 1,27 ha. De förekommer mosaikartat på många figurer ibland i form av 20-40 meter breda kalkstråk, 

ibland på bara någon kvadratmeter insprängda i en annars fattig, silikatrik berggrund (karta 4). Av biotopens 

definition följer att en enda kvadratmeter kalkvegetation ofta består av både ängsfläckar, dvs kalktorräng och 

av kalkberg. Kalktorrängsfloran är ytterst artrik med flera hotade arter (se närmare i artavsnittet 2.3 i det 

följande) och är huvudorsaken till att Svinberget ingår i det nationella bergsskyddskyddsprogrammet och i 

Natura 2000 –nätverket. 

 

Kalkstråken på Svinberget består av öppet kalkberg och kalktorrängar samt buskagen och förstadier till skog. 

Därmed är bara en liten del egentlig kalktorräng . Kalktorrängen tenderar att växa igen med tjockt mosstäcke 

och tätt enris samt trädplantor, mest av tall. I igenväxningsskedet försvinner den krävande ängsfloran. 

Biotopklassifieringen av långt igenvuxna kalkmarker är knepig. 

 

 

8210  Kalkklippor 

 

Officiellt namn: Klippvegetation på kalkrika bergssluttningar (kasvipeitteiset kalkkikalliot). LUTU-

biotoperna på kalkklippor är flere. På Svinberget finns åtminstone följande: 

 

-LUTU 6.2.4. Kalkrika öppna flacka berghällar (avoimet laakeat kalkkikalliot) CR 

-LUTU 6.2.5. Kalkrika trädbevuxna flacka berghällar (puustoiset laakeat kalkkikalliot) VU 

-LUTU 6.2.6 Solexponerade kalkbergsbranter (valoisat kalkkikalliojyrkänteet) NT/EN (hela landet/södra 

Finand) 

-LUTU 6.2.7 Skuggiga kalkbergsbranter (varjoisat kalkkikalliojyrkänteet) VU 

-LUTU 6.5.8.2  Flyttblock av kalkrika bergarter (kalkkisiirtolohkareet) NT 

 

På Svinberget är ytan av kalkberg bara 1,1 % av hela områdets areal eller 0,27 ha. I skärgården stiger unga 

kalkklippor fram ur havet till följd av landhöjningen. På unga marker består kalken till en början av bara 
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kalkkippor. Smånigom samlas jord i sprickor och skrevor, vilket möjliggör utvecklingen av små 

mosaikartade partier med kalktorrängsvegetation. Ju högre upp ovan havet och mera in i landet kalkklippan 

befinner sig desto mera krymper andelen öppet berg till förmån för kalktorräng, buskage och skog. På 

Svinberget har denna landhöjningsuccession lett till en förhållandevis långt utvecklad kalknatur där 

kalkberget bara träder ytterst sparamt och fläckvis fram i dagen på plana ytor. Öppet kalkberg finns numera 

nästan bara på kalkbergsbranter, i synnerhet på överhängande sådana. 

 

Vid sidan av kalktorrängarna hyser kalkbergen den största artmångfalden på Svinberget, inklusive ett flertal 

hotade arter (se artavsnittet i det följande). 

 

 

8220 Silikatberg och hällmarkstallskogar  

 

Officiellt namn: Klippvegetation på silikatrika bergssluttningar (kasvipeitteiset silikaattikalliot). LUTU-

biotoperna på silikatbergen är flere. På Svinberget finns åtminstone följande: 

 

LUTU 5.7.4.  Hällmarksskogar (kalliometsät) LC 

LUTU 6.1.5. Öppna flacka inlandsklippor av sura bergarter (karut avoimet laakeat sisämaakalliot) LC 

LUTU 6.1.16  Skuggiga bergsbranter av intermediära-basiska bergarter (keskiravinteiset varjoisat 

kalliojyrkänteet) NT 

LUTU 6.1.17 Överhängande bergväggar av intermediära-basiska bergarter (keskiravinteiset ylikaltevat 

kalliojyrkänteet) NT 

 

Biotopen 8220 silikatberg och hällmarkstallskogar  är vanlig i sydvästra Finlands kustregioner. På 

Svinberget finns på statens mark 1,93 ha hällmarkstallskogar och partier av öppna flacka inlandsklippor av 

sura bergarter. Floran innehåller inget av särskilt intresse för skyddet den biologiska mångfalden. 

 

Däremot finns på det privata naturreservatet (figur 62, på 0,17 ha) en skuggig bergsbrant av intermediära-

basiska bergarter och också en överhängande bergvägg av samma bergart med bl.a. hotade lavarter. På en 

förhållandevis stor klipphylla växer trådfräken (Equisetum scirpoides) (RT) i ett rikligt bestånd, ställvis i täta 

tuvor. 

 

 

 

9050 Lundar 

 

Officiellt namn: Örtrika näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ (boreaaliset lehdot). Lundarna 

har flere LUTU-biotoper. På Svinberget har följande urskiljts: 

 

LUTU 5.1.3 Torra eutrofa lundar (kuivat runsasravinteiset lehdot) = MeLaT, EN 

LUTU 5.1.4. Friska mesotrofa lundar (tuoreet keskiravinteiset lehdot) = OMaT, VU 

LUTU 5.1.5 Friska eutrofa lundar (tuoreet runsasravinteiset lehdot) = HeOT, EN 

LUTU 5.1.7 Fuktiga lundar av näringsrik typ (kosteat runsasravinteiset lehdot), VU 

 

Svinbergets lundar täcker sammantaget 2,7 ha. Av lundarna är slokgräs-vårärtstypen (Melica-Lathyrus 

vernus-typ = MeLaT) vanlig. Den utvecklas på torra sluttningar, gärna i sydläge, tillasmmans 0,70 ha. 

Lunden av blåsipps-harsyretyp (Hepatica-Oxalis-typ = HeOT) är rikligast  (1,36 ha). Båda dessa typer 

utvecklas på kalkunderlag. På sluttningarna vid bergens fot finns på något surare mark ganska ordinära 

grandominerade friska mesotrofa lundar av harsyre-ekorrbärstyp (Oxalis-Maianthemum-typ = OMaT). På 

sluttningarnas nedre del finns ställvis fuktiga ställen, med påverkan av kalkhaltigt sipper- eller källvatten. 

Här uppträder ställvis fuktiga lundar av näringsrik typ. De karakteriseras av ängsfräken (Equisetum 

pratense), och kallas därför för lundar av ängsfräken- typ. 

 

Lundarnas trädskikt på Svinberget består av vanliga skogsträd såsom gran, tall, asp, vårtbjörk, glasbjörk, sälg 

och klibbal. Ställvis uppträder enstaka unga ekar. 
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Icke direktivbiotoper 
 

Utöver de ovan nämnda, av den Europeiska Unionen uppmärksammade (s.k. direktivbiotoperna) finns på 

Svinberget olika slags moskogar och ställen med av människan förändrad natur. 

 

Torra och friska moskogar 

 

Moskogarna är starkt påverkade av forna hyggen. Gamla skogar saknas helt. Lingondominerade moskogar 

(Vaccinium-typ = VT) är de förhärskande och utgör över hälfen (52 % eller 13,0 ha) av hela Natura-området.  

Moskogarna av blåbärstyp (Myrtillus-typ = MT) är ovanliga (0,21 ha) på Svinberget.  

 

På kalkunderlag finns en svårklassificerad skogstyp, här kallad lingontyp eller VT med kalkverkan. 

Enligt Forstsyrelsens naturtjänster fältinstrukion för naturtypsinventeringar finns under gruppen örtrika 

moskogar en naturtyp benämnd slåtterfibbla-lingontyp (300 503 häransilmä-puolukkatyyppi) ). Moskogen av 

slåtterfibbla-lingontyp karakteriseras av örtrikedom som uppträder här och där insprängd i normal 

moskogsvegetation (areal 0,98 ha). Ofta bildar liljekonvalj (Convallaria majalis) och vitsippa (Anemone 

nemorosa) fläckvisa bestånd på ställen med kalkverkan. På ställen med tydligare kalkverkan (t. ex. figur 58) 

växer  indikatorer på kalk såsom blodnäva (Geranium sanguineum), finskt myskgräs (Hierochloë australis) 

och blåsippa (Hepatica nobilis). 

 

Lundartade moskogar 

 

De lundartade moskogarna (Oxalis-Myrtillus typ = OMT) bildar rätt stora bestånd (11 % eller 2,76 ha) på de 

nedre sluttningarna, på Svinbergets norra och östra utkanter. De ovan beskrivna lundarna av ängsfräkentyp 

finns insprängda i lundartade moskogarna på ställen med tydligare kalkverkan eller källverkan. 

 

 
Förändrad natur 

 

Små arealer (1,32 ha) av Svinberget består av natur som människans verksamhet omformat. Hit hör utdikade 

grankärr (mustikkaturvekangas), ett litet sandtag och en väg. I Natura-områdets sydöstra del finns en 

liten igenväxande äng eller före detta odling (figur 11.3). 
 

 

Tabell 1. Biotoperna på Svinberget. Biotoperna anges skilt för olika markägarkategorier: staten, privatägda 

Natura 2000 –områden, där naturaskyddet ännu (1.3.2013) icke har verkställts (”icke verkställd” i tabellen) 

och det privatägda naturreservatet (= YSA i tabellen). Figurerna innehåller ofta flere biotoper, varför 

figurnumret återkommer under många biotoper (se närmare i bilaga 4). 

 

Biotop, kod + namn Staten figur nr Staten 

ha 

Icke 

verkställd, 

figur nr 

Icke 

verkställd, 

ha 

YSA 

figur nr 

YSA 

ha 

Areal 

totalt, 

ha 

*6280 

Kalktorrängar 

1, 3, 5, 9, 10, 

11.1, 11.2, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20 

0,876 12.2, 13.2, 

14.2, 24 

0,12 53, 55, 

58, 59, 

61 

0,2675 1,2635 

8210 Kalkberg 1, 3, 5, 6, 9, 

10,11.2, 12, 13, 

14, 15, 17, 18, 

19, 20, 21 

0,2285 12.2, 13.2, 

14.2, 24 

0,04 - - 0,2685 

8220 Silikatberg, 

hällmarkstallskog 

4, 9, 15, 17, 18, 

22 
1,9273 4.2, 27, 28 0,65 62 0,17 2,7473 
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9050 Borelala 

lundar 

       

9050 MeLaT 7, 7.1, 9, 10, 21 0,693 - - 56 0,02 0,713 

9050 HeOT 7, 8 0,096 - - 53, 61 1,263 1,359 

9050 Fuktig 

näringsrik typ 

- - 25 0,32 - - 0,32 

9050 Frisk OMaT - - 25 0,32 - - 0,32 

VT moskog av 

lingontyp 

1, 3, 5, 9, 10, 

11.1, 11.2, 18, 

19 

8,294 12.3, 13.3 0,41 56, 60, 

63 

4,328 13,032 

VT, med 

kalkverkan 

16 0,232 24 0,26 58, 60 0,492 0,984 

MT moskog av 

blåbärstyp 

23 0,21 - - - - 0,21 

OMT lundartad 

moskog 

6, 7 1,71 25 0,64 51 0,41 2,76 

Utdikat grankärr 2 0,88 26 0,48 - - 1,36 

Igenväxande 

friskäng 

- - 11.3 0,19 - - 0,19 

Sandtag - - - - 52 0,04 0,04 

Väg - - - - 54 0,23 0,23 

Summa arealer       25,7973 

 

 

 

2.3 Växter och svampar 
 

2.3.1 Kärlväxter 
 
Kalkbergens kärlväxtflora är mångformig och representativ med flere sällsynta, hotade och hänsynskrävande 

arter. Svinberget är särskilt betydelsefull för den kalkkrävande klippbräckan (Saxifraga adscendens) som här 

har en av sina största och viktigaste bestånd i Finland. Klippbräckan har stora beståndsfluktuationer. Dåliga 

år hittas bara några tiotals blommande exemplar, medan klippbräckorna kan räknas i tusental under goda år. 

Liksom de flesta krävande kalkväxter är klippbräckan beroende av en viss störningsregim på kalkbergen. 

Plana ytor och måttligt branta sluttnigar växer med tiden igen med torrängsvegetation och slutligen med 

moskogsvegetation. Redan ett tjock moss- och lavtäcke gör att klippbräckan får svårt att hålla sig kvar när 

konkurrenskraftigare ris, örter och gräs tar över och förvandlar kalkklippan till en kalktorräng. För 

klippbräckan kvarstår slutligen endast mer eller mindre lodräta kalkbergsbranter, där den kan klara av att 

växa i klippspringor. Denna utveckling illustreras av en lokal (”Nydal SE” i Hertta, 6668603:3262809) vars 

bestånd av klippbräcka uppföljts under ett kvarts sekel. År 1988 växte här (figur 53 på det privata 

naturskyddsområdet) 107 exemplar av klippbräcka på en sträcka av drygt 10 meter (Juha Pykälä, Hertta), år 

1989 hittades 84 exemplar i två något åtskilda delbestånd (Juha Pykälä, Hertta), år 2006 bara 4 exemplar. År 

2006 betecknades växtplatsen som blandskog med rikligt stora granar och björkar. De fyra klippbräckorna 

växte på en yta av 0,2 x 0,2 meter (Paula Aspelund, Hertta). Under åren 2010-2011 kunde klippbräckan ej 

mera återfinnas på platsen (Leif Lindgren). 

 

Lokalen ”Svinberget” i Hertta (668304:3262273; figur ) bestod år 1988 av minst 13 delbestånd på en sträcka 

av 1,3 km. Juha Pykälä räknade ca 2 200 blommande exemplar. Paula Aspelund fann år 2006 (Hertta) likaså 

13 bestånd på en sträcka under 1 km. Delbeståndens areal var 0,5-60 m2 och antalet fertila exemplar 360. 

Uppgifterna i Hertta är inte jämförbara med Leif Lindgrens fyndplatser från åren 2005-2011 och har därför 

uteslutits ur tabell 2. Det är svårt och subjektivt att avgränsa antalet fyndplatser, dvs besluta vilka näriggande 
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bestånd som blidar en fyndplats (se karta 5). Beroende på avgränsningmetodik är klippbräckans lokaler på 

Svinberget 1-43 (se även tabell 2 i det följande).  

 

 
Karta 5. Förekomst av klippbräcka (Saxifraga adscendens) på Svinberget åren 2005-2012. 

 

Klippbräckans individantal på Svinberget varierar från ca 500 (år 2008) till rejält över 2000 (åren 2001 och 

2005). Övriga år har alltför få delpopulationer undersökts för att en jämförelse skall vara möjlig (se närmare i 

tabell 3). Det är osäkert om de närbelägna lokalerna i tabell 2, betecknade med bokstav (t.ex. 9a, 9b, 9c osv) 

verkligen är närbelägna populationer, eller samma population under olika år. Sannolikt är de flesta dylika fall 

tidsserier (= samma ställe under olika år). 

 

Tabell 2. Förekomst av klippbräcka (Saxifraga adscendens) EN på Svinbergets naturskyddsområde. Ägare: 

1 = staten, 2 = privat naturskyddsområde (YSA), 3 = privat (icke-verkställt) Natura, 4 = privat utanför 

Natura-området. Lokalens nummer anger antalet populationer. Om siffran följs av en bokstav (t.ex. 1b) 

anger detta att två närbelägna fyndplatser (1a + 1b) betraktas som samma lokal (= delpopulation). 

 
Lokal 

nr 

Äg

are 

år figur koordinater Antal fertila 

individer 

Anmärking 

1a 3  24 6668304:3262273 +- 4 m 1 På gränsen till 

fig. 9 

1b 3 2011 24/9 6668302:3262275 +- 6m 8  

2 3 2011 24 6668342:3262252 +- 7m 5  

2a 3 2005 24 6668346:3262256 97  

2b 3 2008 24 6668346:3262256 8  

2c 3 2007 24 6668346:3262256 17  

2d 3 2007 24 6668334:3262239 +-14m 17  

2e 3 2008 24 6668346:3262256 28  
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2f 3 2009 24 6668346:3262256 5  

2g 3 2009 24 6668348:3262242 +- 7m 2  

2h 3 2005 24 6668351:3262247 +-7m 56  

3 1 2005 5 6668168:3262029 +- 10m 11  

4 1 2005 6 6668238:3262037 +- 7m 31  

5 1 2007 9 6668369:3262364 +- 8 m 2  

6 1 2005 9 6668305:3262327 +- 6m 12  

7a 1 2005 9 6668268:3262208 +- 10m 98  

7b 1 2011 9 6668263:3262203 +- 19m 1  

8 1 2011 10 6668382:3262459 +- 9m  4  

9a 1 2008 12 6667626:3261638 m+- 7 m 52  

9b 1 2005 12 6667612:3261651 13  

9c 1 2011 12 6667629:3261642 +- 9m 2  

10a 1 2005 12 6667634:3261636 106  

10b 1 2011 12 6667640:3261633 +- 9m 1  

11  2011 12 6667678:3261660 +- 17m 1  

12 1 2008 12 6667646:3261674 +- 9 m 8  

13 1 2008 13 6667780:3161702 +- 13 m 3  

14 1 2005 13 6667745:3261683 4  

15a 3 2011 13.2 6667783:3261663 +- 10m 16  

15b 3 2005 13.2 6667748:3261660 41  

15c 3 2005 13.2 6667772:3261666 +-11m 120  

15d 3 2005 13.2 6667794:326175 +- 9m 119  

16 1 2008 14 6667824:3161699 +- 9 m 18 På gränsen till 

figur 1 

16b 1 2005 14 6667816:3261691 +- 6m 795  

16c 1 2011 14 6667812:3261694 +- 7m 2  

17a 4 2005  6667869:3261694 +- 13 m 139 NW om figur 

14.2 

17b 4 2009  6667869:3261694 +- 13 m 1 NW om figur 

14.2 

18a 1 2008 15 6667934:3261761 5  

18b 1 2005 15 6667938:3261761 +- 5m 68  

19  2011 15 6667812:3261694 +- 7m 2  

20 1 2008 15 6667970:3261798 +- 10 m 32  

21a 1 2005 15 6667965:3261778 +- 5m 7  

21b 1 2005 15 6667972:3261797 +-5m 157  

22 1 2008 16 6668012:3261825 +- 16 m 10  

23 1 2005 16 6668000:3261831 +- 5 m 37  

24 1 2011 16 6668107:3261927 +- 10m 9  

25 1 2008 16 6668081:3261894 +- 11 m 3  

26 1 2005 16 6668104:3261926 +- 5m 124  

27a 1 2008 17 6668139:3261959 +- 14 m 51  

27b 1 2005 17 6668136:3261960 +- 5m 139  

28 1 2008 18 6668204:3261983 +- 7 m 81  

29 1 2011 19 6668184:3262066 +-8m 6  

30a 1 2011 19 6661897:3262057 +- 9m 27  

30b 1 2005 19 6668196:3262059 34  

31a  2008 19 6668225:3262067 81  

31b 1 2011 19 6668223:3262071 +- 10m 45  

31c 1 2005 19 6668229:3262075 +- 6m 247  

31d 1 2005 19 6668225:3262065 +- 7m 57  

32a 1 2008 19 6668273:3262165 +- 9 m 7  
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32b 1 2005 19 6668287:3262158 +-5m 28  

33 1 2008 19 6668292:3262162 8  

34a 1 2012 19 6668296:3262181 +- 8m 2  

34b 1 2005 19 6668298:3262184 +-7m 29  

35a 1 2008 19 6668303:3262198 +- 15 m 14  

35b 1 2005 19 6668309:3262200+-11m 103  

36 1 2008 19 6668310:3262195 +- 8 m 22  

37 1 2005 19 6668260:3262080 +- 6 m 63  

38 1 2005 19 6668258:3262145 +- 8m 9  

39a 1 2008 20 6668319:3262225 +- 11 m 95  

39b 1 2007 20 6668323:3262239 +- 14m 108 Osäkert om 

samma plats 

39c 1 2005 20 6668320:3262223 +-8m 148  

40 1 2007 20 6668346:3262245 +- 9 m 10  (+ 100 

bladrosetter) 

 

41a 1 2001 21 666778:3261666 112  

41b 1 2008 21 6667744:3261651 +- 7m 17  

42a 4 2007  6668599:3263031 +- 13m 54 på privat 

område vid 

väg E om 

naturreservatet 

42b 4 2009  6668599:3263031 +- 13m 4 på privat 

område vid 

väg E om 

naturreservatet 

43 4 2008  666802:326185 11 på bebyggd 

tomt innanför 

skyddsområdet  

 
Tabell 3. Klippbräckan (Saxifraga adscendens) individantal under olika år på Svinbergets Natura-område. 

Förekomsterna anges figurs- och årsvis. Två förekomster ligger utanför Natura-området: d = på privat 

område vid väg E om naturreservatet 6668599:3263031 +- 13m; e) = på bebyggd tomt innanför 

skyddsområdet (666802:326185).  

 

figur  2001 2005 2007 2008 2009 2011 

1    8   

5  11     

6  31     

9  270 2    

12  221  60  4 

13 232 4  3   

14 1099 795  18   

15 80 232  32   

16  161  10   

17 86 139  51   

18 230   81   

19 311 410  139   

20  148 118 95   

21       

13.2 112   17   

24  97 17 28 5  

14.2  139   1  

d)   54  4  
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e)    11   

Summa 2 150 2 658 191 553 10  

 

 
Murrutan (Asplenium ruta-muraria) EN är funnen blott på ett flyttblock (på privat icke-verkställt Natura-

område figur 24, tabell 4). Trådfräken (Equisetum scirpoides) är ytterst sällsynt i södra Finland och regionalt 

hotad (RT). Eventuellt är fyndplatserna på Svinberget (tabell 5) de enda recenta i Egentliga Finland. På 

statens område växer trådfräknet på viltstigar med källverkan av kalkhaltigt vatten och inom naturreservatet 

på en klipphylla 

 

Tabell 4. Förekomst av murruta (Asplenium ruta-muraria) EN på Svinbergets naturskyddsområde. Ägare: 3 

= privat (icke-verkställd) Natura. Lokalens nummer anger antalet populationer. Om siffran följs av en 

bokstav (t.ex. 1b) anger detta att samma fyndplats (= population) (1a + 1b) sannolikt inventerats under olika 

år. 

 
Lokal nr Ägare år figur koordinater antal/frekvens 

1a 3 2010 privat 6668304:3262273 +- 

4 m 

5 exemplar 

1b 3 2011 24/9 6668302:3262275 +- 

6m 

6 exemplar 

 

 
Tabell 5. Förekomst av trådfräken (Equisetum scirpoides) RT (= regionalt hotad) på Svinbergets 

naturskyddsområde. Ägare: 1 = staten, 2 = privat naturskyddsområde (YSA). Lokalens nummer anger 

antalet populationer. Om siffran följs av en bokstav (t.ex. 1b) anger detta att två närbelägna fyndplatser (1a 

+ 1b) betraktas som samma lokal (= population). 

 

Lokal 

nr 

Ägare år figur koordinater antal/frekvens 

1a 1 2011 7 mellan 

6668353:3262213 +-

11m i och 

6668383:3262220 +- 

10 m. 

Beståndet var 1- 2 meter brett 

och enligt koordinaterna  ca 30 

meter långt 

1b 1 2008 7 6668374:3262222 +- 

27 m 

10 x 1 m i grupper 

1c 1  7/20 6668374:3262230 +- 

18 m 

ett tiotal skott på 1 x 1 m 

2 1 2005 7 6668394:3262217 +- 8 

m 

2 x 2 m, källartad sluttning på 

viltstig, slitet ställe med osluten 

vegetation 

3 1 2005 6 6668314:3262107 +- 

7m 

en tuva i skogstrakorsspår 

4 1 2012 6 6668372:3262161 +- 

17m 

Fuktigt ställe vid stig, invid pott, 

ca 30-50 skott på ½ x ½ m 

5 2 2009 62 66684496:3262448 +- 

20 m 

dominerade på klipphylla om ½ 

x 5 meter. Ställvis täta tuvor 

 

 

 

Tabell 6. Fyndplatser för sällsynta, men icke på riksnivå hotade kärlväxter på Svinberget. RT = regionalt 

hotad, NT = hänsynskrävande. 

 

svenskt namn vetenskapligt hotkategori figur koordinater antal/frekvens 
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namn 2010 

Grönstarr Carex demissa RT 7 6668374:3262222 Stpc i hjulspår 

Slåtterblomma Parnassia 

palustris 

NT 10  pc 

Skogsknipprot Epipactis 

helleborine 

RT 56 6668497:3262676 

+- 10 m 

15 blommande 

skott på ½ x  ½ 

m, dikeskant 

Skogsknipprot Epipactis 

helleborine 

RT 19/7.1 666831:326220  ett fertilt ex. 

Underviol Viola mirabilis  62  minst 12 

exemplar 

 

 

2.3.2 Mossor  

 
Svinbergets kalkberg är mycket viktiga miljöer för kalkmossor. På Svinberget påträffas förljande betydande, 

icke-hotade kalkgynnade mossor liten baronmossa (pikkuruostesammal Anomodon longifolius), grov 

baronmossa (isoruostesammal Anomodon viticulosus), kalkgräsmossa (kalkkisuikerosammal Brachythecium 

glareosum), trindmossa (limisiimasammal Myurella julacea), kalkspärrmossa (kalkkiharasammal 

Campylophyllum calcareum) och kalkpraktmossa (nokkalehväsammal Plagiomnium rostratum) NT 

(Korvenpää 2011). 

 

Uppgifter finns om fyra rödlistade mossor (tabell 7), varav en är hotad (VU) och två hänsynskrävande (NT). 

På kalkberget som omfattar det privata naturreservatets figurer 55, 58 och 59 (= berget 200 meter SE om 

huset Nydal) växer typiska kalkindikatorer bland mossorna såsom skogstimmia (isotuppisammal Timmia 

austriaca), slät klockmossa (Encalyptra vulgaris), mjuk planmossa (Distichum capillaceum) och grov 

baronmossa (Anomodon viticulosus) (Pykälä 1996 och Heini Rämä). 

 

Därtill finns uppgifter (Heikkinen & Husa 1995, citerad enligt Pykälä 1996) om rävsvansmossa 

(luutasammal Thamnobryum alopercurum) och kalkäppelmossa (pallosammal Plagiopus oederiana). Heikki 

Roivanen har på 1960-talet insamlat sträv klockmossa (idänkellosammal Encalyptra affinis ssp. affinis) på 

Svinberget. Svinberget är en av de få ställeni Finland söder om Lappland och Kuusamo där den sträva 

klockmossan påträffats.  

 

Inga sällsynta mossor anknutna till murknande död ved påträffades, eftersom trädbetåndet är ungt 

(Korvenpää 2011). 

 

Tabell 7. Hotade, hänsynskrävande och sällsynta mossor på Svinberget enligt Hertta-databasen 

(28.11.2012). Ägare: 1 = staten, 2 = privat naturskyddsområde (YSA), 3 = privat (icke-verkställt) Natura. 

 

vetenskapligt namn Hot-

kate-

gori 

2010 

koordinater figur ägare Växtplatsen + uppgiftslämnaren 

Orthotrichum 

cupulatum 

VU 6667642:3261628 12.2 3 Sydexponerad 1,5 m hög kalkbrant, 

tiotals tuvor i tre bestånd, Svinberget 

A, Turkka Korvenpää 2009 

Orthotrichum 

cupulatum 

VU 6667668:3261643 12.2 3 Halvskuggig sydexponerad ca 

meterhög kalkbrant. Några tiotals tuvor 

på ½ m2. Svinberget B, Turkka 

Korvenpää 2009 

Plagiomnium 

rostratum 

NT 6667945:3261772 15 1 Barrträdsbevuxet berg. Svinberget, 

Turkka Korvenpää 2009 

Porella platyphylla NT 6668476:3262391 61 2 Kalkpåverkad bergsbrant, riklig. 
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Svinberget a, Turkka Korvenpää 2009 

Porella platyphylla NT 6668489:3262391 63/6

1 

2 Kalkblock i ung VT-skog. Bestånd på 

2m x 25 cm. Svinberget b, Turkka 

Korvenpää 2009 

Porella plathyphylla NT 6668210:3262060 19 1 Kalkbrant, rätt riklig på 1 x 1m. 

Svinberget c, Turkka Korvenpää 2009 

Thamnobryum 

alopercurum 

LC 666841:326233 20 1 Kalkbrant nära kalhygge, död och 

döende pga exponeringen. 

Thamnobryum 

alopercurum 

LC 66682:32620 19? 1 Skuggiga kalkkippshålor vid skuggig 

lund, beståndet i gott skick 

 

Kalkhättemossan (etelänhiippasammal Ortotrichum cupulatum) (VU) hittades år 2009 av Turkka Korvenpää 

på två ställen på icke-verkställt natura-område (figur 12.2). 

 

Trädporella (runkopunossammal Porella plathyphylla) (NT) hittades år 2009 av Turkka Korvenpää på tre 

ställen, både på det privatägda naturreservatet och på statens område. 

 

Rävsvansmossan (luutasammal Thamnobryum alopercurum) hittades år 1989 av Kimmo Syrjänen och Janne 

Lampolahti på två ställen (även Pykälä 1996). 

 
 

2.3.3 Lavar 
 
Juha Pykälä har undersökt lavar på Svinberget (Pykälä 1996, Pykälä 2012). I tabell 8 anges fyndorterna för 

de sällsynta, hotade och hänsynskrävande lavarna på Svinberget. Tabellen innehåller åtta hotade lavar (varav 

1 CR, 2 EN och 5 VU), sex hänsynskrävande (NT) samt en bristfälligt känd (DD) och en lav, som inte 

utvärderats vid hotbedömningen 2010 (NE). I tabell 10 i kapitel 5.2 anges också de svenska och finska 

namnen, såvida de existerar. Fyndplatserna anges också figurvis i bilaga 1. 

 

Därtill finns uppgifter (Heikkinen & Husa 1995, citerad enligt Pykälä 1996) om säcklav (kalkkinuppijäkälä 

Solorina saccata). Säcklaven är också funnen vid den stora vaxlavens (Dimerella lutea) växtplats (Juha 

Pykälä, skriftligt meddelande 10.4.2013). 

 

Kimmo Jääskeläinen (Jääskeläinen 2013) undersökte lavfloran inom det privata naturresernatet, men hittade 

inte några betydande lavarter. 

 

Av de hotade lavarna är Chaenotheca gracilenta den som är känsligast för förändringar av 

belysningsförhållandena. Arten verkar inte att tåla den minsta lilla solstråle, dvs inget direkt solljus. Den 

stora vaxlaven (Dimerella lutea) och jordkraterlaven (Gyalecta geoica) är också känsliga för ökad 

ljusmängd/ solljus, men de klarar sig inte heller på bergsväggar, som kraftigt beskuggas av granar. Faktumet 

att dylika arter överhuvudtaget finns kvar på Svinberget antas bero på att förekomsterna var rätt rikliga före 

hyggena på 1980/ 1990-talen (Juha Pykälä, skriftligt meddelande 10.4.2013). 

 

Tabell 8. Hotade, hänsynskrävande och sällsynta lavar på Svinberget enligt Juha Pykälä (1996, 2012) och 

Hertta-databasen (28.11.2012). I tabellen står JP för Juha Pykälä. Ägare: 1 = staten, 2 = privat 

naturskyddsområde (YSA), 3 = privat (icke-verkställt) Natura. 

 

vetenskapligt namn Hot-

kate-

gori 

2010 

koordin

ater 

koordin

ater 

äga

re 

fig

ur 

Karakteristik av växtplatsen + 

uppgiftslämnaren 

Bacidia coprodes (ex B. 

trachona) 

NT 6668203 3262059 1 19 Kalkbrant på W-sidan JP 

Bagliettoa baldensis NT 6668494 3262425 3 62 Kalkberg, N-väggen JP 2009 
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Bagliettoa baldensis NT 6668342 3262455 1 10 Kalkberg, E-väggen JP 2009 

Bagliettoa baldensis NT 6668343 3262417 1 10 Kalkberg. Överhängande W-

bergvägg. JP 2009 

Bagliettoa baldensis NT 6668446 3262353 1 20

N 

Kalkberg.N-bergväggen JP 2009 

Bagliettoa baldensis NT 6668191 3262060 1 19S Kalkberg. SE-bergväggen. JP 

2009 

Bagliettoa baldensis NT 6667671 3261648 1 12 st pc på kalkbergvägg exponerad 

åt W . JP 2011 

Bagliettoa baldensis NT 6667637 3261637 2 12.

2 

st pc på kalkbergvägg exponerad 

åt W . JP 2009 

Bagliettoa baldensis NT 6668618 3262705 3 53/

60 

N-kalkbergsvägg JP 2009 

Bagliettoa calciseda NT 6668216 3262060 1 19S Kalkklippor. SW-bergväggen. JP 

2009 

Bagliettoa calciseda NT 6668228 3261973 1 6 Kalkbrant mot N. JP 2011 

Bagliettoa parmigerella VU 6668346 3262334 1 9 Kalkbrant, överhängande NW-

exponerad bergvägg. JP 2009 

Bagliettoa parmigerella VU 6668203 3262059 1 19S Kalkbrant på W-sluttning. JP 

2009 

Bagliettoa parmigerella VU 6668348 3262392 1 9N

E 

Kalkberg. JP 2009 

Bagliettoa cf. 

parmigerella 

VU 6668413 3262334 1 20

NE 

Kalkbrant, på N-exponerad 

bergsvägg. JP 2009 

Bagliettoa cf 

parmigerella 

VU 6668228 3261973 1 6/2

1 

Kalkbrant, på en N-exponerad 

vägg. JP 2011 

Chaenotheca gracilenta VU 6668415 3262302 1 20 Mycket sparsam på NW-sluttning 

under överhängande 

kalkstensblock. JP 2009 

Chaenotheca gracilenta VU 6668228 3261984 1 18/

6 

Kalkbrant, 8 x 2 cm och 2 x 2 cm 

på N-exponerad överhängande 

kalkbergsväggon på mossa. JP 

2011 

Dimerella lutea CR 6668510 3262454 3 62 Överhängande åt NW exponerad 

kalkbergsbrant J P 2009.  

Endocarpon adsurgens VU 6667831 3261693 1 14 Kalkberg N-sluttningen, 180 x 30 

cm, ganska riklig direkt på berg 

på en 40 cm hög W-exponerad 

kalkbrant. JP 2011 

Endocarpon adsurgens VU 6667781 3261663 2 13.

2 

Stpc på mossa och berg på en 4 m 

hög NW-exponerad kalkbrant. JP 

2011 

Gyalecta geoica VU 6668413 3262340 1 9N

W 

Sparsam på en NE-exponerad 

kalkbrant. JP 2009 

Gyalecta geoica VU 6668344 3262383 1 9E  Här och där på ca en meters yta, 

sammanlagt på en dm2; 

överhängande S-kalkbrant. JP 

2009 

Gyalecta geoica VU 6668413 3262334 1 20

NE 

Kalkberg. Två små bestånd på N-

branten. JP 2009 

Gyalecta geoica VU 6668299 3262178 1 19

NE 

Ca 10 dm2 på mossa på 

överhängande W-kalkbrant. JP 

2009  

Gyalecta geoica VU 6668223 3262053 1 19S på W-kalkbergsväggen på mossa. 
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W JP 2009 

Gyalecta geoica VU 6668216 3262060 1 19S

W 

På ca 2 dm2 på W-kalkbranten på 

mossa. JP 2009 

Gyalecta geoica VU 6668228 3261984 1 18

N 

Ett exemplar på N-exponerad 

kalkbergsvägg på mossa. JP 2011 

Gyalecta geoica VU 6668213 3261962 1 6/1

8 

Sparsam (största bestånd 10 x 8 

cm) på överhängande N-

exponerad kalkbergsväggJP 2011 

Gyalecta geoica VU 6668213 

3261962 

1 6/1

8 

Mycket parsam på överhängande 

N-exponerad kalkbergsvägg på 

mossa. JP 2011 

Gyalecta geoica VU 6668151 3261916 1 17

W 

Sparsam (ca 10 exx. på två meter) 

på NW-exponerad kalkbergsvägg. 

JP 2011 

Gyalecta geoica VU 6668520 3262480 3 62 På en N-exponerad kalkbergsvägg 

på mossa. JP 2009 

Gyalecta geoica VU 6668510 3262470 3 62 2 ex på en NW-exponerad 

kalkbergsvägg på mossa. JP 2009 

Gyalecta geoica VU 6668510 3262454 3 62 Några få ex. på en överhängande 

kalkbergsvägg exponerad åt NW  

Gyalecta geoica VU 6668510 3262450 3 62 Minst ett ex. på överhängande 

NW-exponerad . JP 2009 

Gyalecta geoica VU 6668488 3262430 1 62S

W 

Några få exx. på mossa på och på 

block på NW-exponerad 

kalkbergsvägg . JP 2009 

Gyalecta geoica VU 6668523 3262479 3 62 Ca. 2,5 dm2 + 2 dm2 bestånd på 

N-kalkbergsväggen på mossa . JP 

2009 

Lecanora campestris NT 6667781 3261663 2 13.

2 

Sparsam på en 4 m hög NW-

exponerad kalkbergsvägg. JP 

2011 

Lecanora campestris NT 6667742 3261650 2 13.

3 

på en NW-exponerad 

kalkbergsvägg. JP 2011 

Lobaria pulmonaria NT 6668469 3262377 3 61 Brantens NW-sluttning på fem 

levande aspar och på en död. 

Turkka Korvenpää 2009 

Peltigera elisabethae EN 6668342 3262455 1 10

NE 

Kalkbergsvägg i E, på mossa. JP 

2009 

Porpidia speirea DD 6668199 3262067 1 19S

W 

Uppe på litet kalkberg, S-

sluttning. JP 2009 

Thelenella muscorum NT 6668199 3262067 1 19S

W 

Sparsam på mossa högst uppe, W-

exponerad kalkbergsbrant. JP 

2009 

Thelenella muscorum NT 6667743 3261653 2 13.

3 

Mycket sparsam på mossa på 

NW-exponerad kalkbergsbrant. JP 

2011 

Thelidium fontigenum NE 6668618 3262705 3 53

N

W 

N-exponerad kalkbergsvägg. JP 

2009 

Toninia aromatica VU 6667781 3261663 2 13.

2 

stpc på mossa på 4 m hög NW-

exponerad kalkbergsbrant. JP 

2011 

Verrucaria transiliens EN 6668228 3261998 1 21/

18 

Sparsam på E-exponerad 

kalkbergsvägg. JP 2011 
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2.3.4 Svampar 
 
Svampfloran kartlades på uppdrag av Forstsyrelsen år 2004 av Jukka Vauras (Vauras 2004). Vauras hittade 

164 arter av makrosvampar. Bland dem finns gott om sällsynta och intressanta arter. 15 arter indikerar höga 

naturvärden. Sex arter är kalkgynnade och fyra torrängssvampar. Dock påträffades inga rödlistade 

svamparter. Tack vare kalken växer här åtskilliga sällsynta svamparter, som inte påträffas i vanliga finska 

skogar. Till Svinbergets mest iögonenfallande kalksvampar hör svavelriskan (isovoirousku Lactarius 

scrobiculatus) och rödgul trumpetsvamp (kosteikkovahvero Cantharellus aurora). Vauras på träffade också 

en för veteskapen ny svamp, en trådskivlings-art, Inocybe porcorum Vauras & Kokkonen, som inte är 

rödlistad, eftersom den inte hann med till 2010-års hotkartläggning (Rassi & al. 2010). Arten är inte (tills 

vidare) känd från andra platser i Finland (Kokkonen & Vauras 2012). 

 

Svinbergets svampar undersöktes på nytt år 2012 som ett led i projektet naturvårds-Life (luonnonhoito-Life). 

De inventerade svampgrupperna var skivlingar, soppar, kantareller, på marken växande taggsvampar och 

fingersvampar (Toivonen & Korhonen 2012). 121 svamparter hittades. Inga hotade eller särskilt skyddsvärda 

svampar påträffades. Sällsynta och kalkgynnade svampar hittades dock. Skogarna har till följd av tidigare 

utförda hyggen blivit gräsrika, vilket missgynnat svamfloran. 

 

 

2.4 Fauna 
 
Enligt uppgift (år 2009) av ägaren, Susanna Sundvik finns det rikligt med vitsvanshjort, därtill älg, rådjur, 

räv och mårdhund. Snok och huggorm påträffas. Till fågelfaunan hör berguv och orre, som minskat. Förr 

fanns en ”galen”  tjäder, men ej mera. 

 

Leif Lindgren har antecknat stöuppgifter om fåglar och däggdjur under åren 2001-2011: bofink (2011), 

trädpiplärka (2011), björktrast (2011), rödvingetrast (2011), koltrast (2011), gök (2001, 2009), göktyta (fig. 

11.2 år 2011), svarthätta (2009), större hackspett (2011), korp (2007, 2008), trädlärka (2007), ringduva 

(2007), gransångare (2001, 2005, 2011), lövsångare (2011), ärtsångare (2011), gråspett (2009), orre (2011) 

på YSA figur 63/62, göktyta och mårdhund (2011). 

 

Forststyrelsen lät år 2004 utföra en kartering av fjärilarna (Macrolepidoptera). Fältarbetet gjordes av Päivi 

Helstola och Janne Jokinen (Janthe Oy 2004). Fjärilarna fångades för hand med ljusfälla och beten. 206 arter 

påträffades. Inga av de fjärilar som har en population på Svinberget var hotade eller hänsynskrävande. Fler 

fjärilar hade påträffats med fasta fjärilsfällor eller om en inventering av småfjärilar (Microlepidoptera) ingått 

i uppdraget. På kalkbergen växter hotade småfjärilars värdväxter. 

 

 

2.5 Hittills utförda skötselåtgärder 
 
En gallring av skogen utfördes för ca 20 år sedan. Gallringshygget var så pass omfattande att gamla skogar 

eller naturskogar saknas på Svinberget. 

 

Mellan figur 14 och 1 finns gammal taggtråd, som visar att området betats under senare hälften av 1900-talet. 
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II. PLAN       
 

3. MÅL 
 

3.1 Bakgrundsanalys 
 
Sydvästra Kimitoön, närmare bestämt Västanfjärd och det närbelägna Finby (i Salo stad) har tillsammans 

med Lojotrakten (södra) Finlands förnämligaste kalkområden. Dessa för naturskyddet ytterst värdefulla 

kalkområden ingår till största delen i Natura 2000 –nätverket. Så omfattar Natura-området Kimitoöns berg 

(FI0200113) 195 ha (varav 30 % uppges vara kalkberg 8210) och Finbys berg (FI0200133) 203 ha (varav 20 

% uppges vara kalkberg 8210). Båda dessa Natura-områden uppges hysa 1 % (eller tillsammans 5 ha) 

kalktorrängar. Till Natura-området Kimitoöns berg hör förutom Svinberget två mindre områden vid Sundvik, 

ett litet område vid Bredvik och ett stort område i Illo (inklusive Ängsholmarna). Utanför Natura-nätverket 

finns bl.a. Pederså rätt långa, men smala kalkstråk. Liknande kalkinfluerade klippområden finns längre från 

kusten i Suomusjärvi och Kisko (östra delen av Salo stad), bl.a. på Laukkallio i Suomusjärvi (FI0200117 på 

39 ha med 2 % kalkberg; kalktorräng uppges ej) och Korkianemenkallio i Kisko (FI0200050 på 80 ha med < 

1 % kalkberg och kalktorräng). De största och mångformigaste kalkområdena i Skärgårdshavet (och i södra 

Finland) finns på Åvensor (FI0200052 på 70 ha, varav 3 % uppges vara kalkberg och >1 % kalktorräng) i 

Korpo (Pargas stad). 

 

Kalkkkipporna förändras när de stiger upp ur havet. På Åvensor och andra unga kalkmarker är andelen bara, 

vegetationsfria kalkklippor (utan jordtäcke) relativt stor och floran ytterst representativ. Detsamma gäller 

torrängspartier på tunn jord på kalk, kalktorrängarna. Här är också den kalkgynnade floran av kärväxter, 

mossor, svampar och lavar mångformigast, både på kalkklippor och på kalktorrängar. På fastandskusten och 

kustnära områden i Västanfjärd och Finby har landhöjningen och mera kontinentala förhållanden bidragit till 

en annan situation. Dessa områden har sedan länge stigit upp ur havet och den naturliga växtföljden 

(successionen) har lett till att vegetationen på plana ytor börjar bli skogsbevuxen. Ett ökat förnatäcke leder 

till tjockare jordlager på plana och svagt sluttande kalkklippor. Kalkklipporna och deras flora försvinner helt 

från dessa ytor och också kalktorrängsvegetationen uppräder bara fläckvis på de mest gynnsamma ställena. 

Också kalkmossfloran hotas av igenväxning med vanliga moskogsmossor och –lavar (även Korvenpää 

2011).  Tallar och enris tar över och moskogs-örter, ris och moskogsgräs ersätter i allt högre grad 

kalktorrängsväxterna. Typiskt för Svinbergets igenväxande alvar på plan mark är täta enrissår med unga 

tallar och en vegetation av bergrör (Calamagrostis epigejos) och piprör (Calamagrostis arundinacea). 

Ställvis (bl.a. i Illo) är mjölon (Arctostaphylos uva-ursi) renlavar (Cladina spp.) och vanliga moskogsmossor 

förhärskande. Den för den hemiboreala zonens (ekzonens) alvar så karakteristiska blodnävan (Geranium 

sanguineum) ingår ofta i växttäcket också här och skvallrar om att det finns kalk under jordlagret. 

Representativ kalktorrängsvegetation kvarstår enbart på branta sluttningar med en lutning på 30-40 grader 

eller mer. De kala kalkklipporna och deras vegetation återfinns bara på branter, i synnerhet på överhängande 

kalkklippsstup. På de mera kontinentala områdena i Suomusjärvi och Kisko har successionen lett till att 

kalktorrängsvegetationen försvunnit helt eller decimerats kraftigt och återstår bara på brant lutande eller 

måttligt lutande och samtidigt solvarama syd- eller sydvästexponerade torra ställen (paahdealue). 

Kalkklippsvegetation återfinns här bara på branter, helst inåtlutande, dvs överhängande kalklippsstup. Det är 

sannolikt (men inte vetenskapligt bevisat) att sur och näringsrik nederbörd (innehållande kväve och fosfor) 

haft en ogynnsam effekt på kalkfloran och försnabbat dess utarmningsförlopp. 

 

På Åvensor betas kalkkilppor och kalktorrängar på drygt halva Kirmo-udden (ca 2 ha) av får sedan mitten av 

2000-talet. Resultatet har varit gott. Kirmo-uddens norra del och gruvschakten förblir obetade. 

 

Vilka slutsatser kan man då dra av det ovan beskrivna successionsförloppet? Den natuliga successionen bör 

få ha sin gång och de flesta av Finlands ytterst få kalkområden kommer att genomgå denna utvecklig. På 

något representativt ställe på de kustnära kalkklipporna (alltså inom Västanfjärd-Finby-området) kunde 

utarmningsutveckligen hejdas och en mångformig kalkklipps- och kalktorrängsvegetation eftersträvas. 

Varför inte på Svinberget, där förutsättningarna är goda? Det som eftersträvas är någon slags kontrollerbar 
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och måttlig störningsregim som stoppar successionen eller vrider den några steg tillbaka så att floran på 

kalkklippor (8210) och kalktorrängar (*6280) blir möjligast mångformig och de hotade arterna särskilt 

Svinbergets slagskepp (viktigaste enskilda kärlväxt) klippbräckans (Saxifraga adscendens) situation blir här 

gynnsammare, dvs dess population ökar i areal och individantal. En dylik störningsregim kunde vara tramp 

eller någon annan form av slitage. Även om en lagom slitageeffekt eventuellt kunde uppnås genom att köra 

med terrängfordon eller tanks är det säkrare och billigare (och mer realistiskt) att satsa på betande djur. Med 

tanke på områdets bonitet är det lämpligast som fårbete. Ett långvarigt och regelbundet bete med får leder till 

ett måttligt och kontrollerbart slitage som förväntas ge den önskade effekten. Eftersom skötsel av kalkklippor 

är banbrytande i Finland är det på sin plats att pröva nya metoder och uppfölja (monitera) och utvärdera 

deras effekt. Frånsett betet (intensiten uttryckt som antal djurdygn/år, tid för betespåsläpp etc) utvärderas 

inverkan av mekansik röjning av vegetation och jordtäcke samt av avbränning. 

 

3.2 Huvudmål 
 
Området sköts så att kalkstråkens biologiska mångfald utvecklas möjligast gynnsamt, både med avseende på 

biotoper (särskilt kalktorräng *6280 och kalkkippor 8210) och med avseende på biotopernas flora och fauna.  

 

De skuggiga, nordexponerade kalkbergen och kalkbranterna lämnas oskötta eller sköts mindre intensivt än 

övriga områden. 

 

3.2.1 Området sköts som bete 
 
Den eftertraktade lätta till måttliga störningsregimen nås enklast, säkrast och mest kostnadseffektivt genom 

att grunda ett betesområde. 

 

3.2.2. Mekanisk skötsel 
 
Om betesdjur av någon anledning inte kan fås, eftersträvas motsvarande störningseffekt med olika former av 

mekanisk skötsel, inklusive avbränning. 

 

4. PLAN 
 

4.1 Hyggen och röjning 
 
De eftersträvade biotoperna (= denna plan) anges på karta 6 och i tabell 9. De planerade skötselåtgärderna 

framgår ur karta 8. Alla hyggen på och invid kalkbergen utförs manuellt med motorsåg (ej med moto) för att 

spara den känsliga kalkfloran, ekarna, ekplantorna, enriset och lövbuskarna. Övriga figurer kan avverkas 

med processor (moto). Stämplingen görs av skyddsbiologen. 

 

På Forststyrelsens område utförs hyggena manuellt med motorsåg på figurerna 8, 9 (delvis), 10 (delvis), 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 och 20. Tillsammans på 3,11ha. Hyggesutfall ca 231 m3. 

På Forststyrelsens område utförs hyggen med processor på figurerna 1, 3, 5, 7.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 19, 21, 

23. Tillsammans på 9,31 ha. Hyggesutfall ca 693 m3 

 

På icke verkställda Natura-områden utförs hyggena manuellt med motorsåg på figurerna 11.3, 12.2, 12.3, 

13.2, 13.3, 14.2 och 24. Tillsammans på 1,04ha. Hyggesutfallet är blygsamt (men ej känt). 

 

På det privata naturreservatet (YSA) utförs hyggena manuellt med motorsåg på figurerna 55, 58 och 59, 

tillsammans på 0,53 ha. 

På det privata naturreservatet (YSA) utförs hyggena med processor på figurerna 53, 56 och 63, tillsammans 

på 5,70 ha. 

 

Hyggesutfallet från det privata naturreservatet beräknas bli ca 220 m3. 
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Om naturvårdhänsynen på kalkbergen kan garanteras kan andra kombinationer av manuellt hygge och 

processor komma i fråga. Små kalkbergspartier belägna inom större figurer som annars sköts med processor 

bör kunna skötas manuellt. Processorn bör vara lätt, gärna med larvfötter och ha lång griparm. Markskador 

får ej uppstå. Helst bör processorn jobba när marken är frusen och snötäcket tillräckligt tjockt. 

 

Dödveden lämnas kvar. Hyggesavfallet säljs till flis eller bränns på lämplig plats (ej på kalken eller på 

berget). Ställvis (se närmare i de figurvisa uppgifterna, bilaga 1) lämnas en del av de avverkade stammarna 

kvar på figuren för att bilda mera dödved. Dessa stammer kvistas och hyggesavfallet behandlas som ovan. 

Virket säljs eller lämnas i högar på icke-kalkpåverkat område. 

 

På naturreservatet avverkas skogen med markägarens samtycke som en del av naturvårds-Life projejtet. 

Virket och hyggesavfallet transporteras (på Forststyrelens försorg) till överenskommen plats invid väg. 

Markägaren kan sälja eller utnyttja virket och hyggesavfallet för egen del. 

 

Träden nedanför kalkbergen avverkas så att deras kronor inte skuggar kalkberget eller kalkgräsmarken 

(*6280). 

 

 

4.2. Mekanisk röjning av mosstäcket mm. 
 

Mekanisk röjning (med kratta eller motsvarande redskap) prövas av övervuxna plana eller svagt sluttande 

kalkberg (inklusive alvar) i syfte att restaurera biotoperna *6280 kalktorräng och 8210 kalkberg. Likaså kan 

avbränning prövas i samma syfte. Åtgärderna dokumenteras och effekten på vegetation och flora uppföljs. 

Områden med hotade och hänsynskrävande lavar undviks. 

 

Betet sliter på kaklbergens vegetation och bereder utrymme för kalkarter. Ett effektivare och träffsäkrare sätt 

vore att mekaniskt  t.ex. med kratta  avlägsna de arter som förorsakar igenväxten. Detta kräver närvaron av 

en specialist på mossor som övervakar och bistår med skötselråd dem som utför jobbet (Korvenpää 2011). 

 

 

4.3 Floraskydd 
 

Skyddet och bevarandet av Svinbergets mångformig lavflora förutsätter en selektiv gallring av träden. Å 

andra sidan hyser lavfloran tre skuggälskande arter: stor vaxlav (Dimerella lutea), smalskaftslav 

(Chaenotheca gracilenta) och jordkraterlav (Gyalecta geoica) som illa tål en minskning av beskuggningen. 

Å andra sidan kan åtminstone jordkraterlaven (Gyalecta geoica) lida av att granar växer upp invid en 

skuggig bergvägg. Därför behövs en mycket försiktig gallring av enstaka smågranar alldeles intill de 

skuggiga bergväggar där jordkraterlaven (Gyalecta geoica) växer (figurerna 6, 9, 17, 18, 19, 20, 62; se tabell 

8 och bilaga 1 för exakta koordinater), kanske också på växtplatsen för den stora vaxlaven (Dimerella lutea) 

(Pykälä 2012). Stämplingen görs i dessa fall av skyddsbiologen, om möjligt (i fält) tillsammans med Juha 

Pykälä.  
 

När betesområdet restaurerats och betet väl kommit igång är kalktorrängarna förhoppningsvis mångformiga 

och representativa. Efter en lyckad restaurering bör man överväga om kalk- och betesgynnade hotade växter 

kunde införas till Svinberget, dvs odlas ex situ här. En lämplig art vore Egentliga Finlands population av 

spåtistel (Carina vulgaris) från Kulla i Dragsfjärd. 

 

 

4.4 Betesområdet 
 
Betesområdet avgränsas med permanet stängsel enligt karta 7. Med tanke på områdets bergiga och karga 

natur är får det naturliga djurslaget. Tillgången på dricksvatten kan dock bli en utmaning. Följande fyra 

alternativ torde stå till buds: 
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a) Med berörda markägares samtycke dras stängslet så, att en ingärdad korridor går från betesområdet 

fram till Billböle träsk. 

b) På figur 13 finns ett sumpområde (luhta) med vatten under vår och höst. Den torkar dock ut under 

sommarens torrperioder. En grop grävs ner till berget på sumpområdet så att den naturliga 

vattenreservoaren kan fungera så länge som möjligt. 

c) En grop grävs på figur 6 eller 7. Här finns partier med källverkan som kunde förse djuren med vatten 

också sommartid. Det är dock osäkert om vattentillgången är tryggad också under sommarens 

torrperioder. 

d) En brunn borras och ansluts till en konstgjord eller naturlig reservoar. Antingen ansluts området till 

elnätet eller så kör man med solpaneler.  

 

Betesområdet ingärdas enligt karta, så att det omfattar större delen av statens nuvarande områden (12,14 ha) 

och delar av naturreservatet (4,83 ha). När de icke-verkställda (här avses läget 31.12.2012) Natura- 

områdena fredats kan också figur 24 (0,29 ha) införlivas i betesområdet. Betsområdets hela slutliga areal blir 

då 17,26 ha. 

 

Enligt Patrik Sjöberg har han ett vägservitut som går tvärs över området vid figur 24. Om detta servitut bör 

överenskommas mellan Forstyrelsen (eller NTM-centralen) och Partik Sjöberg vid verkställandet av 

betesområdet. 
 

Rekommenderat betestryck 
 

Enligt Naturvårdsverket rekommenderas (Ekstam & Forshed 1996, jmf. även Lindgren 2000) en 

beläggningstäthet på 1,5 djurenheter per hektar (ne/ha) på god betesmark såsom exempelvis friskängar eller 

strandängar. Dylika saknas på Svinbergets betesområde. Därför lämpar sig betet inte för nöt eller hästar utan 

för får. För medelgoda beten tillämpas här försiktigtvis en omräkningsfaktor på 0,4 ne/ha för restautrerad 

hage och 0,3 för lund. För sämre beten används ne/ha 0,1 för moskog, 0,15 för kalktorräng (och blåbärsskog) 

och 0,05 för berg.  

 

Tabell 9. Beräkning av lämplig beläggningsgrad för betesdjur med hänsyn till biotopslagets avkstning och 

areal på Svinberget. Betesperioden längd beräknas vara 120 dygn, även om 150 rekommenderas. 

 

biotopkod Biotopens 

inofficiella namn 

Plan ha rekommenderad 

beläggningsgrad 

ne/ha 

antal 

djurenheter 

*6280  Kalktorräng 0,9685  0,15 0,15 

8210  Kalkberg 0,2495 0,05 0,01 

8220  Silikatberg, 

hällmarkstallskog 

1,1473 0,05 0,06 

9050  Boreala lundar 

MeLaT 

0,17 0,3 0,05 

9070 Hage 2,377 0,4 0,95 

 VT moskog av 

lingontyp 

10,412 0,1 1,00 

 VT, med 

kalkverkan 

0,764 0,1 0,08 

 MT moskog av 

blåbärstyp 

0,21 0,15 0,03 

   Summa  2,33 

 

Den rekommenderade beläggningen nås med exempelvis 16 vuxna får eller 8 får och 16 lamm. Ett relativt 

sent betespåsläpp rekommenderas, helst efter den 1.6. Betesperiodens längd kan med fördel tänjas ut mot 

senhösten så att betesdagarna blir ca 120 per år. 
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Denna teoretiska beräkning bör justeras i praktiken enligt erfarenheterna och beteseffekten redan under den 

första betessäsongen. Betesdjuren förbättrar med tiden sitt eget bete. Därför måste beteseffekten utvärderas 

efter några års bete för att vid behov finjustera den lämpliga beläggningen och nå den rekommenderade 

beteseffekten.  

 

Betesintensiteten med får hålls måttlig. Området betas inte med hästar (se Patrik Sjöbloms utlåtande). Ifall 

uppföljningen (se kapitel 6) visar att de hotade arterna minskar i frekvens pga betet, vidtas omedelbara 

åtgärder för att minska på betestrycket eller lämna de drabbade populationerna av hotade arter utanför 

betesområdet. 

 

 

 

 

4.5 Parkeringsplats 
 

En parkeringsplats behövs, både för besökare och för transporter av boskap mm. Figur 11.3 (0,19 ha) är en 

igenväxande äng (på icke-verkställt Natura-område) som kunde röjas till parkeringsplats för tre personbilar 

eller en lastbil. Förmodligen behövs krossgrus för att göra parkeringsplatsen tjänlig. Alternativt röjs slyet och 

träden till en friskäng, som införlivas i betesområdet. 

 

Vid kontroll av lagfarten (lainhuuto) för figur 11.3 visade att lagfart saknas (två skiften). Ägoförhållandet bör 

utredas (Lantmäteristyrelsen, MML) innan parkeringsplatsen kan iståndsättas enligt denna plan. Alternativt 

bör andra lösningar för parkeringsplatsen sökas vid verkställandt av denna plan. 

 

Vid parkeringsplatsen kan en informationstavla av storleken A2 eller A3 uppföras. 
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Karta 7. Planerat stängsel. Området innanför stängslet föreslås bli fårbete. 

 

 

5. NATURA-UTVÄRDERING 

 
Naturaområdet FI0200113 Kimitoöns berg omfattar 195 ha. Förutom Svinberget ingår också Illo-områdets 

kalkförekomster samt ett flertal mindre kalkområden i Natura-området (SCI). Följande av Naturdirektivets 

biotoper omnämns för hela Natura-området Kimitoöns berg: *1150 kustlaguner, *6280 kalktorrängar, 8210 

kalkklippor, 8220 silkatberg, 9050 lundar och *91D0 skogsbevuxna myrar. Av Natura-handligarna framgår 

inte vilka biotoper och arter som finns just på Svinberget, utan uppgifterna gäller hela Naturaområdet. Detta 

försvårar utvärderingen i det följande. 

 

 

5.1 Utvärdering avbiotoper 
 

Den största förändringen genomförandet av denna plan med för är att kalktorrängarna (*6280) blir betydligt 

mera representativa. Arealen förändras inte (åtminstone inte nämnvärt), men förhoppningen är att den i 

kapitel 3.1 (bakgrundsanalys) beskrivna utvecklingen vrids ett steg tillbaka och igenväxningen till buskage 

och skog förhindras. Samtidigt gynnas kalktorrängsarterna på bekostnad av skogsartera vilket är det centrala 

syftet med hela planen. En liknande utveckling väntas på kalkklipporna (8210), men är svårare att förutsäga 

då praktiska erfarenheter närapå saknas. 

 

Inrättande av betesområdet på Svinberget (karta 7) innebär att 3,8 ha andra biotoper restaureras till hage. Av 

dessa är 1,097 ha lundar (figur 21, och delar av figurerna 9 och 53) samt 2,74 ha moskogar (figur 23, 24 och 
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delar av figurerna 9 och 10). Efter plangenomförandet återstår 1,615 ha lundar. Restaureringen av de 

utdikade grankärren innebär att 1,36 ha av direktivbiotopen *91D0 skogsbevuxna myrar restaureras. 

Betesområdets moskogar ( 8,2 ha, varav 5,9 ha på statens område och 2,3 på naturresrevatet) förändras något 

i och med att de blir skogsbeten, men biotopen förblir densamma. Förändringen är gynnsam för skyddet av 

den biologiska mångfalden. Det icke verkställda Natura-området betas eventuellt i ett senare skede, efter att 

Natura-programmet verkställts också för dessa områdens del. Av denna orsak finns de icke verkställda 

områdenas betesareal ej med i detta skede, trots att en del föreslås bli betesmark (karta 7). 

 

Tabell 10. Denna plans inverkan på biotoperna på Svinberget. Svarta siffror= staten, blåa =privat,  icke 

verkställd Natura, röda = det privata naturreservatet. Arealerna anger biotopens totalsumma, där alla 

ovannämnda ägarkategorier ingår (se bilaga 4 för noggrannare information). 

 
biotopkod Biotopens 

inofficiella namn 

figurer Nuläge ha Plan ha 

*6280  Kalktorrängar 1,3,5,9,10, 11.1, 11.2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20,12.2, 13.2, 14.2, 24, 53, 55, 58, 59, 61 
 

1,2635 1,2635 

8210  Kalkberg 1,3,5,6,9,10,11.2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 

21, 12.2, 13.2, 14.2, 24 
 
 

0,2685 0,2685 

8220  Silikatberg, 

hällmarkstallskog 

4, 4.2, 9 (delvis), 15, 17, 18, 22, 27, 28, 62 
 

  
 

2,7473 2,7473 

9050  Boreala lundar    

9050  MeLaT 7, 7.1, 9, 10, 21, 56 
 

0,713 0,226 

9050  HeOT 7, 8, 53, 61 
 

1,359 0,749 

9050  Fuktig näringsrik 

typ 

25 0,32 0,32 

9050  Frisk OMaT 25 0,32 0,32 

9070 Hage 9 (delvis), 10 (delvis), 21, 23, 24, 53 (delvis) 0 3,837 

91D0 Skogsbevuxen 

myr 

2, 26 0 1,36 

  Summa direktivtyper 6,9913 11,0913 

 VT moskog av 

lingontyp 

1, 3, 5, 9, 10, 11.1, 11.2, 12.3, 13.3, 18, 19, 20, 

56, 60, 63 
 

13, 032 10,762 

 VT, med 

kalkverkan 

16, 24, 58, 60 
 

0,984 0,724 

 MT moskog av 

blåbärstyp 

23 0,21 0 

 OMT lundartad 

moskog 

6, 7, 25, 51 
 

2,76 2,76 

 Utdikat grankärr 2, 26 
 

1,36 0 

 Sandtag 52 0,04 0,04 

 Väg 54 0,23 0,23 

 Igenväxande äng 11.3 0,19 0 

 Parkeringsplats 11.3 0 0,19 

  Summa arealer 25,7973 25,7973 
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5.2 Utvärdering av arter 

 
Följande fåglar i fågeldirektivets bilaga I omnämns i Natura-handlingarna från hela Naturaområdet, även om 

de inte är motiveringar för skydd. 

 

Trädlärka (Lullula arborea) 

Nattskärra (Caprimulgus europaeus) 

 

Av dessa två har bara trädlärkan påträffats på Svinberget. Däremot finns observationer av två andra av 

fågeldirektivets arter: berguv (Bubo bubo) och orre (Tetrao tetrix). 

 

Av övriga arter omnämnda i Natura-handlingarna har följande påträffats på Svinberget: 

 

Trådfräken (Equisetum scirpoides) 

Klippbräcka (Saxifraga adscendens) 

Murruta (Asplenium ruta-muraria) 

 

Rävsvansmossa (Thamnobryum alopercurum) 

 

De rödlistade lavaran har inventerats efter det att Natura-handlingarna uppgjordes och har därför inte kunnat 

beaktas i dessa. 

 

Svinbergets artrikedom är stor med med 32 rödlista arter, varav 12 nationellt hotade, fyra regionalt hotade 

och 16 hänsynskrävande. I tabell ingår även två extremt sällsynta lavar, som inte rödlistats, eftersom den är 

bristfälligt känd (DD), den andra inte evaluerad (NE). Inverkan av de planerade åtgärderna i denna plan på 

de hotade arterna och fågeldirektivets art framgår ur tabell 10. 

 

Tabell 10. Rödlistade arter och fågeldirektivets arter på Svinberget och denna plans förmodade inverkan på 

dem. Hotkategorier CR = akut hotad, EN = starkt hotad, VU = sårbar, RT = regionalt hotad och NT = 

hänsynskrävande (ej hotad, men nästintill).Påverkan ++ mycket gynnsam, + gynnasam, +- neutral, - 

ogynnsam, ? = okänd. 

 

vetenskapligt namn svenskt namn Finskt namn hotkatego

ri 2010 

Hur påverkar 

denna plan 

Asplenium ruta-muraria murruta seinäraunioinen EN + 

Saxifraga adscendens Klippbräcka Kalliorikko EN ++ 

Equisetum scirpoides Smalfräken Hentokorte RT + 

Epipactis helleborine Skogsknipprot Lehtoneidonvaippa RT ++ 

Antennaria dioica Kattfot Ahokissakäpälä NT ++ 

Asplenium trichomanes 

ssp. quadrivalens 

Kalksvartbräken Kalkkitummaraunioinen NT + 

Botrychium lunaria Månlåsbräken Ketonoidanlukko NT ++ 

Grönstarr Carex demissa Lännenhernesara RT + 

Chimaphila umbellata Ryl Sarhatalvikki NT +- 

Galium verum Gulmåra Keltamatara VU ++ 

Nardus stricta Stagg Jäkki NT ++ 

Parnassia palustris Slåtterblomma  Vilukko RT ++ 

Saxifraga tridactylites Grusbräcka Mäkirikko NT ++ 

Ortotrichum cupulatum  Kalkhättemossa etelänhiippasammal VU +-? 

Porella plathyphylla Trädporella Runkopunossammal NT +- 

Plagiomnium rostratum Kalkpraktmossa Nokkalehväsammal NT ? 
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Bacidia coprodes  Kalkkilehtojäkälä NT ? 

Bagliettoa baldensis  Pullokansijäkälä NT ? 

Bagliettoa calciseda  Kalkkikansijäkälä NT ? 

Bagliettoa parmigerella  Viherkansijäkälä VU ? 

Chaenotheca gracilenta  Varjojäkälä VU ? 

Dimerella lutea stor vaxlav Keltavahajäkälä CR +- 

Endocarpon adsurgens Finsk kalklav hapsipullokas VU ? 

Gyalecta geoica  sammalvahajäkälä VU ? 

Lecanora campestris  Lännenkehräjäkälä NT ? 

Lobaria pulmonaria Lunglav Raidankeuhko-jäkälä NT +- 

Peltigera elisabethae Nordlig filtlav louhunahkajäkälä EN ? 

Porpidia speirea Vit blocklav Valkonystyjäkälä DD ? 

Toninia aromatica stor 

skorpknagglav 

tuoksupakurajäkälä VU ? 

Verrucaria transiliens  Etelänmustuainen EN ? 

Natrix natrix Snok Rantakäärme NT +- 

Bubo bubo Berguv Huuhkaja NT +- 

Jynx torquilla Göktyta Käenpiika NT ++ 

Tetrao tetrix Orre Teeri NT + 

Lullula arborea Trädlärka Kangaskiuru LC +- 

 

Förväntningarna är att åtminstone klippbräckan (Saxifraga adscendens) kommer att gynnas av 

genomförandet av åtgärderna i denna plan. Också de övriga med ++ betecknade arterna i tabell 10 förväntas 

rätt snabbt öka i individantal, medan de med + betecknade ökar långsammare. Arter missgynnade av öppen 

miljö (t.ex. stor vaxlav Dimerella lutea) gynnas genom att deras biotoper lämnas i naturtillstånd eller sköts 

försiktigt på den stora vaxlavens villkor (Pykälä 2012), närmare i bilaga 1.. 

 

Juha Pykälä vet inte hur de hotade kalklavarna förhåller sig till fårbetet (Juha Pykälä, skiftlig kommentar den 

10.4.2013). Om inte Juha P. vet det vet nog ingen annan det heller. Enligt försiktigheteprincipen har artvisa 

hänsyn tagits för varje hotad kalklavs förekomst (bilaga 1). Se kapitel 6 för uppföljningen av kalklavarna. 

 

 

5.3 Slutsats av utvärderingen 
 

Kvaliteten på de värdefullaste biotoperna – de som främst motiverat skyddet av Svinberget – kalktorrängarna 

(*6280) och kalkklipporna (8210) höjs väsentligt. Av lundarna (9050) omvandlas ca 1,1 ha till hage (9070), 

som därtill får tillskott av restaureringen av (kalkrika) moskogar till hage, varvid arealen hage blir totalt ,3,8 

ha. 

Restaureringen av utdikade grankärr leder med tiden till uppkomsten av 1,36 ha grankärr (*91D0). Sålunda 

innebär denna plan att två nya direktivbiotoper restaureras (9070, *91D0) och den totala arealen 

direktivbiotoper ökar med 4,1 ha från nuvarande 7,0 ha till 11,1 ha. Detta uppväger gott och väl ”förlusten” 

av ca 1,1 ha lund (9050) till hage (9070). 

 

De flesta kända arter gynnas avsevärt (++ i tabell 10) eller måttligt (+) av verkställandet av denna plan, 

medan flere 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 Svinberget sannolikt inte i betydande omfattning försvagar den gynnsamma 
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skyddsnivån för Natura-biotoperna eller för direktivarterna eller för andra kända arter inom det planerade 

området på Svinberget.  

 

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. UPPFÖLJNING AV SKÖTSELÅTGÄRDERNA 
 

Skötseln av kalkberg enligt detta koncept är banbrytande i Finland och förtjänar därför att dokumenteras 

noggrant. Figuerna följs upp efter iståndsättningsåtgärderna med en upprepad beståndskartering (suti). De 

hotade arterna, särskilt klippbräckan uppföljs året efter restaureringen och därefter var tredje år på samma 

sätt som hittills (Hertta). I mån av resurser inventeras kalkfigurernas flora vart tredje år så att alla kärlväxter 

och deras täckningsgrad i % inom figuren antecknas. 

 

Uppföljningsprogrammet bör omfatta också de hotade lavarna och mossorna. Dessa inventeras enligt Hertta-

metodik året efter ingreppen och därefter vart tredje år tills inverkan av restaureringen bedöms som 

stabiliserad och en normalare uppföljning (exempelvis var 5-10 år) blir möjlig. Planen ändras ifall 

uppföljningen visar att de hotade arterna minskar i frekvens. 

 

En inventering av speciellt kalkområdenas (*6280, 8210) skalbaggar och fjärilar, inklusive småfjärilar, 

Mikrolepodoptera vore önskvärd. En inventering av svampfloran 5-10 år efter hyggena verkställts och betet 

påbörjats vore bra. 

 

 

7. PRIORITERING AV PLANENS ÅTGÄRDER 
 

   

1. Röjningen prioriteras högst. Svinberget ingår i Naturvårds-Life, varför verkställandet av årgärderna i 

denna plan redan är finansierade. Alla åtgärder som berör de kalkrikaste bergen (karta 4) prioriteras 

högst. 

2. Arrangerandet av ett på sikt fungerande fårbete. 

3. Uppföljning (monitering) av utförd skötsel 

4. Iordningställandet av parkeringsplatsen. 

 

  

8. KOSTNADER FÖR GENOMFÖRANDE AV PLANEN 
  

Kostnaderna för verkställandet av planen består förutom av planeringskostnader kostnader för hyggena, 

byggandet av stängslena, ordande av dricksvatten åt boskapen samt iståndsättande av parkeringsplats. 

Kostanderna beräknas vara ca 34 000 € (se närmare i det följande). Kostanderna bestrids av Forststyrelsen. 

De privata områdenas markägar förväntas inte delta i kostnaderna. Detta gäller också reparation och 

underhåll av stängslena. 

 

På statens mark avverkas enligt denna plan drygt 900 m3 (tabell 12).  

 

Tabell 12. Hyggesutfall på statens område 

 

Figur Antal kubik som avverkas 

1 291,6 

2 0 
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3 79,6 

4 0 

5 47,6 

6 0 

7 0 

7.1 51 

8 2,2 

9 170,3 

10 86,5 

11 10,8 

12 15,4 

13 9,8 

14 3,8 

15 14,3 

16 24,2 

17 9,4 

18 0,4 

19 45,8 

20 42 

21 10,9 

23 8 

Summa 924 

 

Hygget görs dels som mansarbete med motorsåg, dels med processor (moto). Det manuella hygget är 

arbetsintensivt (ca 5 m3/dag/person). Trädbetåndet är ungt och då äldre träd lämnas blir virkesutfallet 

massaved och flis. I bästa fall beräknas det ekonomiska utbytet gå jämnt ut, i värsta fall går det på minus. 

 

Tabell 13. Hyggesutfall på det privatägda naturreservatet. 

 

Figur Antal kubik som avverkas 

51 0 

52 0 

53 15 

54 0 

55 2 

56 134 

58 11 

59 2 

60 55 

61 0 

62 0 

63 2 

Summa 221 

 

Hygget görs också på det privata naturreservatet i samarbete med ägaren. Trädbetåndet är ungt och då äldre 

träd lämnas blir virkesutfallet massaved och flis. 

 

Stängslets längd är enligt karta 7 ca 3 800 meter. Med en kostnad på 5 euro per meter blir kostnaden för 

fårstängslet inklusive behövligar portar eller övergångar 19 000 €. Vattenförsörjningen, alternativet med 

solpanel + pump + cistern, beräknas kosta 10 000 € som en engångskostnad.  

 

Fyllandet av dikena på figur 2 och 26 beräknas kosta 2 €/m, vilket för 500 m ger en kostnad på ca 1000 €. 
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Iståndsättning av parkeringsplatsen beräknas kosta 4 000 € (röjning 2000 €, grus m.fl. arbeten 2000 €). 

 

9. UTLÅTANDEN       
 

Begäran om utlåtande (Bilaga 5) skickades den 1.3.2013 åt Egentliga Finlands NMT-central. Samtidigt 

skickades planen för kommentarer internt till Forstyrelsens planerare Tiina Kanerva, Marja Hokkanen, Päivi 

Leikas; Helena Lundén, Maija Mussaari, Katja Raatikainen, Johanna Ruusunen, Trygve Löfroth Jouko 

Högmander, Matti Peltonen, Mikael Nordström, Laura Lehtonen, Terhi Korvenpää, Sanna-Maria Rivasto. 

Därtill skickades planen på sakkunnigkommentar åt Juha Pykälä från Finlands Miljöcentral. Utkastet har 

kommenterats av Juha Pykälä, Päivi Leikas, Johanna Ruusunen ochTrygve Löfroth.  
 

Markägarna Susanna Sundvik, Patrik Sjöblom samt Raili och Jouni Kiviranta fick begäran om utlåtande 

(Bilaga 6) jämte utprintade handligar den 5.3.2013. De har alla gett sina utlåtanden. 

 

I det följande refereras 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. 

 

Förhandlingar om fredning, servitut och eventuell försäljning för naturskyddsändamål går utanför denna 

naturvårdsplans mandat. Dessa frågor behandlas därför inte Forststyrelsens genmäle i detta kapitel, utan (i 

den mån dylika synpunker framkommer i utlåtandena) har de vidarebefodrats till Egentliga  Finlands NTM-

central. 

 

 

Givaren av utlåtandet Forststyrelsens genmäle Ändring av utkastet 

till naturvårdsplan 

1.Varsinais-Suomen Ely-keskus 

 

Svinbergetin alue kuuluu merkittävimpiin 

kalkkialueisiin maassamme. Alueen 

putkilokasvi-, sammal- ja jäkälälajistoa on 

selvitetty vuosien mittaan tarkasti ja lajit on 

pyritty huomioimaan alueen hoitotoimenpiteitä 

suunnitellessa. Kaikkien lajien osalla ei 

kuitenkaan ole olemassa tarkkaa tutkimustietoa 

siitä, miten lajit reagoivat esim. valon 

voimakkaaseen lisääntymiseen 

elinympäristössä tai miten esitetty 

lammaslaidunnus vaikuttaa lajeihin. 

Varovaisuusperiaatetta noudattaen ehdotettuja 

toimenpiteitä tulisikin karsia tai ainakin liittää 

niihin tarkka seuranta toimenpiteiden 

vaikutuksista uhanalaisiin lajeihin. Mikäli 

seuranta osoittaa lajien taantuvan hoidon 

myötä, tulee suunnitelmaa muuttaa 

 

 

Anmärkningen är befogad 

 

 

Betesintensiteten med 

får hålls måttlig. 

Området betas inte med 

hästar (se Patrik 

Sjöbloms utlåtande 6). 

Uppföljningsprogram-

met utvidgas och planen 

ändras ifall 

uppföljningen visar att 

de hotade arterna 

minskar i frekvens. 

Tillägg och 

preciseringar enligt 

ovan införs i kapitlen 

4.3 och 6.  

2. Varsinais-Suomen Ely-keskus 

 

ELY-keskus toteaa, että lausunnossa esitetyn 

varovaisuusperiaatteen huomioiden laadittu 

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 

Samma bedömning görs i 

utkastet till naturvårdsplanen. 

 

 

Inga ändringar i text. 
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osalta lopullinen suunnitelma tulee lähettää 

ELY-keskukseen hyväksyttäväksi 

3. Arki&Ilo OY Raili och jouni Kiviranta 

 

Vi önskar att en naturstig skulle byggas på 

området. Vid stigen skulle infotavlor berätta 

om områdets natur och geologi. 

Frågan om en naturstig går 

utanför mandatet för denna 

naturvårdsplan. Utlåtandet har 

vidarebefodtars till de ansvariga 

inom Forststyrelsen (Laura 

Lehtonen) 

Inga ändringar i text 

4. Susanna Sundvik 

 

Jag godkänner att planens åtgärder verkställs 

på mina marker (naturreservatet YSA202511) 

enligt planen. 

 Inga ändringar i text 

5.Patrik Sjöblom 

 

Planen som presenterats verkar väl genomtänkt 

och motiverad. Jag är väldigt intresserad av att 

samarbeta med staten gällande skötseln av 

skogen och landområdet i fråga och motsätter 

mig i princip inget i planen. 

Önskan om samarbetet är 

mycket välkommet och vi får 

återkommat när planen 

verkställs. 

Inga ändringar i text 

6.Patrik Sjöblom 

 

Enligt planen skall Svinberget bli betesmark 

för får. På vilket vis har man planerat att förse 

fåren med vatten? Ifall fåren som betar där är 

mina egna, eller om de är statsägda, får jag då 

även använda området som betesmark för mina 

hästar? 

 

Betesområdets vattenförsörjning 

behandlas i planens kapitel 4.3. 

Svinberget är som namnet säger 

mest berg och ett förhållandevis 

improduktivt bete som lämpar 

sig för får, men inte för hästar 

(eller nöt).Se Egentliga Finlands 

NMT-centrals utlåtande 1. och 

Forststyrelsens genemäle till 

detta. 

Inga ändringar i text 

7. Patrik Sjöblom 

 

Området i fråga är för tillfälle uthyrt till ett 

jaktsällskap för älgjakt. Hur har man tänkt 

bevara älgarnas tillgång till markområdena och 

deras fria förflyttning längs invanda stråk om 

området i sin helhet omgärdas med staket för 

får? 

 

Forstsyrelsen har inte arrenderat 

de statsägda markerna på 

Svinberget för älgjakt (eller 

annan jakt). Älgjakt 

förekommer (Susanna Sundvik, 

muntlig uppgift den 7.5.2013) 

på Susanna Sundviks hemmans 

marker, men hon anser inte det 

vara något större hinder. De 

norra områdena (figurerna 25, 

26, 28), som ägs av Patrik 

Sjöblom ligger utanför 

fårbetesområdet, varför ingen 

konflikt med älgjakten borde 

uppstå. 

Ett förtydligande görs i 

kapitel 8 (kostnader). 

Foststyrelsen ansvarar 

(förutom för uppförande 

av fårstängslet) också 

för reparation och 

underhåll av stängslena. 

 

8. Patrik Sjöblom 

 

Jag kan även tänka mig att samarbeta kring 

vattenfrågan, emedan jag äger ett landområde 

med vattendrag i direkt anknytning till 

nuvarande Natura-område. 

Erbjudandet emottas med 

tacksamhet. Vi får återkomma 

till vattenfrågan när denna plan 

verkställs 

Inga ändringar i text 

9. Johanna Ruusunen & Trygve Löfroth 

 

Hyggena borde verkställas med processor 

(moto) och inte manuellt med motorsåg som 

Moto-hygget syftar till 

ekonomiska inbesparningar, 

men står i konflikt med skyddet 

av den biologiska diverisiteten 

Texten i kapitel 4.1 

ändras så att kalkbergen 

avverkas manuellt 

medan skogarna 
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planen föreslår.  (se Egentliga Finlands NMT-

centrales utlåtande och Juha 

Pykäläs kommerntarer). 

avverkas med 

processor. 

10. Juha Pykälä 

 

Olen pääosin samaa mieltä siitä, että puustoa 

kannattaa poistaa alueelta reippaasti. 

Svinbergetin hoitotarve liittyy suurelta osin 

siihen, että sieltä on tarpeen poistaa tai 

harventaa istutusmännikköä / -kuusikkoa. 

Bra att det råder enighet om 

planens stora linjer inom 

miljöförvaltningen 

Inga ändringar i text 

11. Juha Pykälä 

 

Pohjoisrinteiden muuta aluetta vähäisemmän 

hoitotarpeen voisi suunnitelmassa sanoa. 

Detta är i överensstämmelse 

med planens innehåll och mål, 

men det kunde sägas tydligare. 

Följande tillägg införs 

till kapitel 3.2 

(Huvudmål): De 

skuggiga, 

nordexponerade 

kalkbergen och 

kalkbranterna lämnas 

oskötta eller sköts 

mindre intensivt än 

övriga områden. 

 

12. Juha Pykälä 

 

Suurella osalla hoitokuvioita maanpinnan 

rikkoutuminen (kuten myös kalkkikallion 

paljastuminen) hoitotoimien yhteydessä olisi 

hyväksi. Tällöin kalliorikko runsastuisi 

siemenpankista, ja joku alueella aiemmin 

havaitsematon harvinainen putkilokasvikin 

saattaisi putkahtaa siemenpankista. 

 

Detta är planens syfte Inga ändringar i text 

13. Juha Pykälä 

 

Kuvioilla, joilla on uhanalaisia jäkäliä, 

maanpinnan rikkomista pitää kuitenkin varoa. 

De viktigaste figurerna med 

hotade lavar lämnas utanför 

betesområdet. Övriga 

förekomster inom betesområdet 

sköts med figurvisa hänsyn 

(bilaga 1), som bygger på 

Hertta-uppgifter och artvisa 

skötselråd som Juha Pykälä gett 

Leif Lindgren under 

planeringens gång. 

Skärpta 

naturvårdshänsyn för att 

värna om hotade lavar 

görs för figurerna 17, 18 

och 20 i bilaga 1. Se 

också punkt 1 ovan 

14. Juha Pykälä 

 

Potentiaalinen ongelma saattaisi olla puiden 

kaataminen kallion päälle, esim. uhanalaisen 

jäkälän päälle. 

Därför utför hyggena på och 

invid kalkbergen manuellt med 

motorsåg 

Se bemötande till punkt 

8 ovan. 
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Karta 3. Nuvarande (31.12.2012) biotoper på Svinberget. 
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Karta 4. Förekomsten av biotopen *6280 kalktorräng (= alvar i kartans legend) på Svinberget, uttryckt som 

% av figurens hela areal. De ofärgade figurerna har inte några kalktorrängar alls. 
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Karta 6. Planerade biotoper på Svinberget enligt denna naturvårdsplan. 
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Karta 7. Planerat fårstängsel och planerad parkeringsplats på Svinberget. Stängslet kring figur 24 avlägsnas 

efter det att skyddet verkställts för denna privatägda figurs del. 
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Karta 8. Planerade skötselågärder på Svinberget. 
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Bilaga 1 Figurbeskrivningar med åtgärdsförslag.  
 
Varje figur beskrivs med figurnummer, biotopens namn och areal i hektar (ha). Figurernas nummer och läge 

framgår ur bilagskarta 3-4 och 6-8, tydligast ur karta 7. Texten ger en verbal karakteristik av biotopen och 

dess särdrag. Biotopförkortningarna VT, MT, OMT, OMaT, MeLaT, HeOT förklaras i kapitel 2.2. Ofta 

anges träduppgifterna i ett nötskal. Det speciellt skyddsvärda ges mera utrymme, på Svinberget speciellt 

kalkförekomster, kalkbiotoper och förekomst av hotade arter och karakteristiska indikator- m.fl. arter i 

fältskiktet.Växternas frekvens (riklighet) anges med en sjugradig skala: cpp = mycket riklig, cp = riklig, stcp 

= tämligen riklig sp = här och där, stpc = tämligen sparsam, pc = sparasam och pcc = mycket sparsam. 

Beskrivningen avslutas med mål, dvs skötselmålet denna plan har. Målet anger hurudan biotopen skall bli 

efter behövliga skötselingrepp. Ofta anges att figuren lämnas i naturtillstånd, varvid fri (av människan 

opåverkad) utveckling eftersträvas. Rubriken åtgärder anger vilka naturingrepp som erfordras för att nå 

målet. Om naturtillstånd eftersträvas, behövs i allmänhet inga åtgärder. Det utdikade grankärret på figur 2 

och 26 är ett undantag. Här föreslås att dikena fylls för att återställa vattenbalansen som ett första steg 

(restaureringsåtgärd) av den naturliga utveckligen från utdikad myrmark (turvekangas) till grankärr. 

 

Figurena innehåller ofta flere biotoper, eftersom de sällsynta kalkbiotoperna alvar och kalkklippor vanligen 

uppträder mosaikartat som små fläckar – ibland mindrae än en kvadratmeter – inne i t.ex. en figur där 

lingonskogen är förhärskande. Utgående från figurbeskrivningarna i det följande har varje kalkbiotops areal 

uppmätts (sutigis) eller beräknats. Ofta är dessa beräkningar uppskattningar (s.k. goda gissningar). Resultatet 

redovisas på karta 4 och mera detaljerat i bilaga 4. 

 

Begreppet att ”gynna” en art innebär att dess levnadsförutsättningar förbättras utgående från den aktuella 

artens ståndortskrav. För Svinbergets del handlar det ofta om gynnandet av unga ekar. Gynnandet innebär i 

detta fall att konkurrerande träd och buskar avlägsnas inom en radia av ca fem meter från eken (radien = 

ekens längd). Vid hyggen och andra åtgärder aktas eken särskilt och märks ut med t.ex. ett kräppband med 

överskommen skyddsfärg (ofta blå) så att den som utför hygget uppmärksammar ekplantorna också i avlövat 

skick. 

 

Figurerna 1-28 ägas av staten/Forstyrelsen eller är privatägda då Natura inte är verkställt. Det senare anges 

figurvis i rubriken. Det privatägda naturreservatets figurer har figurnumrorna 51-63. 

 

 

Figur 1 Bergig VT-MT  2,38 ha 

 
Klippig talldominerad VT med gran i E. Trädskiktets täckningsgrad 40 % och diameter 15-25 cm.  Små 

lundpartier på kalken. Något dödved, lågor. Gallrad med kvarlämnade vedhögar. I figurens norra del 

(6667936:3261807) växer en 4-5 m hög ek med en diameter på 10 cm och vid figurens mitt 

(6667829:3261717 +- 12m) ett 4 m högt tvåstammigt ekträd (diameter 2 + 3 cm). I figurens norra del även 

enstaka pelarenar. 

 

Undre trädskiktet –buskskikt med något rönn (5 %),  vårtbjörk (3-5 %, 2-4 m höga) och sälg (+ %). I 

buskskiktet sparsamt nyponros (Rosa dumalis), gran (1 %) och enris (2 %). 

 

Den västra sluttningen är äldre MT-skog (mindre huggen), med pottar (säsongöversvämmade områden = 

luhta) och lundfragment på kalkfläckar. Här finns enstaka större vårtbjörkar (diameter 25 cm), sälgar och 

pelarenar. 

 

På icke kalkpåverkade ställen dominerar blåbär (Vaccinium myrtillus) 80-90 %, lingon (Vaccininum vitis-

idaea) 5 %, ljung (Calluna vulgaris) 2 % och kruståtel (Deschampsia flexuosa) cp.  Skogsfryle (Luzula 

pilosa) pc och skogsstjärna (Trientalis europaea) sp är sparsammare. 

 



 43 

Kalkpåverkade partier har ett fältskikt med liljekonvalj (Convallaria majalis) cp, vitsippa (Anemone 

nemorosa) stcp, blåsippa (Hepatica nobilis) stpc, nattviol (Platanthera sp.), lingon (Vaccinium vitis-idaea) 

stpc, smultron (Fragaria vesca) pc och stor blåklocka (Campanula persicifolia)pc. 

 

Svag kalkpåverkan på ett område på ca 10 x 5 meter (6667666:3261678 +- 6m) med lutglim (Silene nutans) 

pcc, harmynta (Satureja acinos), luddhavre (Avenula pubescens) pcc, backförgätmigej (Myosotis 

ramosissima), hällebräken (Woodsia ilvensis), tornört (Arabis glabra) och vårbrodd (Anthoxanthum 

odeoratum). På samma ställe växte (år 2008) 8 exemplar av klippbräcka (Saxifraga adscendens) (EN). 

 

Ett kalkbergsparti på några kvadratmeter med lindrig kalkverkan på ca 5 x 2 m (6667686:3261704 +- 8m) 

med svartbräken (Asplenium trichomanes) pc, stenbräken (Cystopteris fragilis) pc, blåsippa pc, smultron stpc 

och fingerastarr (Carex digitata) pcc. 

 

Mål: Skogsbete. 

 

Åtgärder: Gallring av trädbeståndet så att täckningsgraden blir ca 20 %. Alla granar och 2/3 – ¾ av tallarna 

röjs. Äldre tallar och alla lövträd gynnas. Eken och pelarenarna sparas och aktas vid hygget. Ca 292 m3 

avverkas. 

 

 

Figur 2 Utdikat grankärr  0,88 ha 

  
Det utdikade grankärret (mustikkaturvekangas med drag av ruohoturvekangas) påminner om talldominerad 

moskog av blåbärstryp med gran och något vårtbjörk, sälg och klibbal. Skogen medelgammal (90 år, 

diameter 26 cm) och gallrad. Partier med hällmark täcker 5 % av ytan. 

Ställvis kalkverkan med blåsippa (Hepatica nobilis), vitsippa (Anemone nemorosa), vitpyrola (Pyrola 

rotundifolia),  ängsfräken (Equisetum pratense), tveblad (Lister ovata) pcc och hästhov (Tussilago farfara). 

 

Mål: Naturtillstånd 

 

Åtgärder: Diket fylls igen. 

 

 

Figur 3 VT 0,36 ha 

 
I W brant sluttning med äldre tallskog av lingontyp med grova tallar (diameter 30 cm, ålder 100 år). Klippiga 

och gräsrika partier. 

 

Sluttningen är kalkpåverkad. Partier med kalktorräng (6280) (ca 5 % av arealen) och med kalkberg (ca 2 % 

av arealen) (8210) . 

 

Mål: Skogsbete. 

 

Åtgärder: Gallring av trädbeståndet så att täckningsgraden blir ca 20 %. Alla granar röjs. Äldre tallar 

(diameter  20 cm) och alla lövträd gynnas. Lågorna lämnas kvar. Ca hälften av de avverkade (kvistade) 

stammarna sparas på lämpliga bergiga ställen inom figuren. Ca 80 m3 avverkas. 

 

 

Figur 4 Hällmarkstallskog på silikatberg 0,19 ha 

 
Hällmarkstallskog med inslag av vårtbjörk på silikatgrund. Partier med moskog insprängda. 

 

Mål: Naturtillstånd. 
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Åtgärder: -. 

 

 

Figur 4.2 Hällmarkstallskog på silikatberg 0,06 ha 

 
Hällmarkstallskog på privatägt (icke-verkställt) Natura-område. 

 

Mål: Naturtillstånd. 

 

Åtgärder: -. 

 

 

Figur 5 VT  1,36 ha 

 
Ung talldominerad moskog av lingontyp. I tiden kalhuggen. Tallarnas diameter under 10 cm. Ca 10 % av 

arealen är berg. Enstaka större (dimeter > 20 cm) tallar och granar står kvar. 

 

Partier med kalktorräng (6210) utgör ca 5 % av arealen, och av kalkberg (8210) ca 1 %. 

 

Kalkstråk i figurens norra del (6668162:3262004+- 8m) med blodnäva (Geranium sanguineum). I figurens 

norra del (6668168:3262029 +- 10m) växte även 11 exemplar av klippbräcka (Saxifraga adscendens) år 

2005. 

 

Mål: Skogsbete. 

 

Åtgärder: Gallring, särskilt av kalkpartier. Enstaka större (dimeter > 20 cm) tallar och granar lämnas. Ca 48 

m3 avverkas. 

 

 

Figur 6 OMT  1,26 ha 

 
Kalkpåverkad lundartad moskog med dominerande trädskikt av tall med inslag av gran och vårtbjörk. 

Trädbeståndet är tämligen ungt, ålder 50 år, stamdiameter 22 cm. Partier med mossbelupna berg. 

 

Minst 10 st ekar (Quercus robur) med en höjd av 2-6 meter, bl.a. en ca 3 m hög med en stamdiamerter på 3 

cm hittades (2011) på platsen 6668275:3262039 +- 16m. Ställvis kalkverkan med bl.a. ängsfräken 

(Equisetum pratense). Kalkverkan märks som örtrikedom med bl.a. tverblad (Listera ovata) pc. 

 

På ett kalkbergsparti (6668238:3262037 +- 7m) påträffades klippbräcka (Saxifraga adscendens) i 31 

exemplar år 2005. På kalkbranten mot N växer laven Bagliettoa calciseda NT (6668228:3261973). På 

samma ställe (6668228:3261973) växer även laven Bagliettoa cf. parmigerella VU. På en överhängande N-

exponerad kalkbergsvägg invid gränsen till figur 18 växer jordkraterlaven (Gyalecta geoica) VU sparsamt 

(största bestånd 10 x 8 cm, därtill ett annat mycket sparsamt bestånd; 6668213:3261962) 

 

Smalfräken (Equisetum scirpoides) RT har påträffats på fyra ställen: a) i spår av en skogstraktor 

(6668314:3262107 +- 7m) växte arten år 2005 mycket sparsamt, dvs. en tuva. b) i ett gammalt hjulspår 

(6668262:326017 +- 6m) på 2 x 2 m med kalk-källverkan hittades tiotals skott 2011, c)  

Rikligt på 1 x 3 m på samma traktorstig som lokal b, men längre mot S (666252:3262006+-6m) och d) år 

2012 invid en fuktig stig med en liten källpåverkad pott (6668372:3262161 +- 17m), 30-50 skott på ½ x ½ 

m. 

 

Mål: Naturtillstånd.  
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Åtgärder:  Ekarna bereds livsrum genom att avlägsna konkurrenter. Invid jordkraterlavens växtplatser 

(6668213:3261962) kan en mycket försiktig röjning av smågranar som växer alldeles intill klippbranten 

komma i fråga (Pykälä 2012). 

  

 

Figur 7. OMT och lund   0,56 ha 

 
Gallrad lund av slokgräs-vårärt-typ (MeLaT), längre ner på sluttningen av ängsfräkentyp.  

Talldominerad med täckningsgrad  50 % (diameter 20-25 cm), gran 10 % (20 cm) och vårtbjörk 10 % (20 

cm). Undre trädskikt saknas. Trots moskogspartier är lunden mångformig och påverkad av kalk och 

källflöden med kalkhaltigt vatten. I buskskiktet växer bl.a. try (Lonicera xylosteum) pc och måbär (Ribes 

alpinum) stpc. 

 

Lunden (HeOT) har ett representativt och mångformigt fältskikt med ängsfräken (Equisetum pratense) cpp, 

skogsvicker (Vicia sylvatica) cp, brudborste (Cirsium helenoides) pc, blåsippa (Hepatica nobilis) stpc, 

vitsippa (Anemone nemorosa) stcp, kirskål (Aegopodium podagraria stcp, stenhallon (Rubus saxatilis) stcp, 

fingerstarr (Carex digitata) pc, älggräs (Filipendula ulmaria) stpc, lundslok (Melica nutans), skogssallat 

(Mycelis muralis) pc, ormbär (Paris quadrifolia) pc, hästhov (Tussilago farfara) pc, harsyra (Oxalis 

acetosella) stcp, ekorrbär (Maianthemum bifolium) stcp, kärrtistel (Cirsium palustre) pc, stinksyska (Stachys 

sylvaticus) pc och nässla (Urtica dioica) pc. 

 

Grönstarren (Carex demissa) RT växer stpc i hjulspår. Nära gränsen till figur 20 påträffades år 2008 (på 

stället 6668374:3262222 +- 27 m) smalfräken (Equisetum scirpoides) RT på ett område på ca 10 x 1 meter. 

Lokalen är en viltstig, förmodligen särskilt använd av älgar. De slitna ställena har tydlig källverkan med bl.a 

tveblad (Listera ovata). Smalfräkenet växte ställvis på stigen i tuvor eller tätare bestånd. År 2005 hittades 

smalfräkenet I figurens NW-del, närmast Billböleträsket (6668394:3262217 +- 8m) på 2 x 2 m. Lokalen är 

en källartad sluttning på viltstig, slitet ställe med osluten vegetation. Det är osäkert om lokalerna från åren 

2008 och 2005 är identiska. 

 

År 2011 påträffades smalfräken i figurens södra del mellan punkten 6668353:3262213 +-11m i SSW och 

punkten 6668383:3262220 +- 10 m. Beståndet var 1- 2 meter brett och enligt koordinaterna  ca 30 meter 

långt. Platsen är identisk (men större) med den förstnämnda från år 2008. 

 

Mål: Naturtillstånd 

 

Åtgärder: Gallring träd av som konkurrerar med ekarna. 

 

 

Figur  7.1 Torr lund  0,15 ha 

 
Gallrad lund av slokgräs-vårärt-typ (MeLaT). Kalkdal med enstaka unga ekar mellan kalkbergen (figurerna 

19 och 20). Gran täckningsgrad 40 % (diameter 20 cm), tall 15 % (10-20 cm) och vårtbjörk 5 % (10-20 cm). 

Undre trädskikt saknas.  

 

Mål: Skogsbete. Sköts som betad lund. 

 

Åtgärder: Barrträden gallras så att granens täckningsgrad blir 15 % och tallens 5 %. De största barrträden 

sparas..  

 

 

Figur 8 Asplund 9050  0,04 ha 

 
Brant och stenig sluttning med bl.a. underviol (Viola mirabilis) pc. 
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Mål: Skötsel av lund. 

 

Åtgärder: Gallring av barrträd. Ca 2 m3 avverkas.  

 

 

Figur 9 Hällmarkstallskog och VT med kalkstråk  2,55 ha 

 
Figurens biotop växlar mellan VT och örtrik slåtterfibble-lingontyp (häränsilmä-puolukka-tyyppi), en 

moskaik av moskog och bergknallar. Gränsen mellan de vidsträckta kalkpåverkade moskogsområdena och 

torra lundar är svår att dra. Trädbeståndet är talldominerat, medelgammalt (ca 50 år, täckningsgrad 30-60%, 

diameter 10-15 cm), ställvis tätt (ogallrat). Eventuellt planterat. Därtill enstaka grövre tallar (diamter > 20 

cm). Granens täckningsgrad är  10-20 % (diameter 10-15 cm). Vårtbjörken är sparsammare 5 % (diameter 5-

10 cm). Enstaka sälgar (Salix caprea).  

 

I buskskiktet täcker enriset 10-30 % (några pelarlika), måbäret (Ribes alpinum) 1-10 %, rönnen 5 % (1 m 

hög, älgbetad), asp (dito), brakved (Frangula alnus) < 1 % och nyponros (Rosa dumalis) 1 %. 

 

Krönet är ej skoglöst. Ställvis kalkverkan, vilket återspeglas som fragment av torr lund. Lundfläckarna har en 

vegetation av liljekonvalj (Convallaria majalis) cp, blåsippa (Hepatica nobilis) pc-stcp, fingerstarr (Carex 

digitata) pc, getrams (Polygonatum odoratum) pc, smultron (Fragaria vesca) sp och blodnäva (Geranium 

sanguineum) pc. En ung ek (Quercus robur) på ca 4 meter påträffades. Ställvis finns klyftor av OMT-bonitet 

med bl.a. vårärt (Lathyrus vernus) pc och ormbär (Paris quadrifolia) pcc. Åtminstone en del av klyftorna är 

sprängda. 

 

De flesta av de små bergspartierna består av silikatberg.  En bergknall har ett område med tunt jordtäcke 

(*6280 alvar) på 20 x 20 m (6668261:3262212 +- 11m) med kalkverkan. Här växer (2011) blodnäva 

(Geranium sanguineum) pc, getrams (Polygonum odoratum) cp, svartbräken (Asplenium trichomanes) pc, 

lutglim (Silene nutans) pc, harmynta (Satureja acinos) pc, fetknopp (Sedum acre) pc och gaffelbräken 

(Asplenium septentrionale) pc. I närheten (6668263:3262203 +- 19m) växte (2011) ett exemplar av 

klippbräcka (Saxifraga adscendens). 

 

Partier med kalktorräng (6280) utgör ca 5 % av arealen, och av kalkberg (8210) ca 5 %. 

 

I figurens nordöstra del finns ett ca 10 meter brett kalkstråk (koordinater 6668435:3262383 +- 17 m). Efter 

en liten smal dalgång fortsätter kalkståket mot WSW och är minst 20 meter brett vid punkten 

6668395:3262316 +- 7 m. Stråket fortsätter därefter ytterligare ca tio meter i samma riktning, varefter det 

upphör (tillsammans ca 0,15 ha). På kalktorrängar och i -buskagen växer blodnäva (Geranium sanguineum) 

cp, gräslök (Allium schoenprasum) cp, hällebräken (Woodsia ilvensis) cp, luddhavre (Avenula pubescens) 

stcp, ärenpris (Veronica officinalis) stcp, stenbräken (Cystopteris fragilis) pc och harmynta (Satureja acinos) 

pc. 

 

 På en överhängande NW-exponerad kalkbergvägg växer laven Bagliettoa parmigerella VU 

(6668346:3262334). På kalkberg i figurens NE-del växte laven Bagliettoa parmigerella VU på ett kalkberg 

(6668348:3262392) 

 

I figurens östra del (6668305:3262327 +- 6m) växte 12 exemplar av klippbräcka (Saxifraga adscendens) år 

2005. Här fanns även grusbräcka (Saxifraga tridactylites) stcp. I figurens östra del växer även 

jordkraterlaven (Gyalecta geoica) VU här och där på en meters yta, sammanlagt på en dm2 på en 

överhängande kalkbrant (6668344:3262383). 

 

I figurens södra del (6668268:3262208 +- 10m) växte 98 exemplar av klippbräcka (Saxifraga adscendens) år 

2005. 
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På figuren finns ett ytterst smalt kalkstråk i silikatberget (6668369:3262364 +- 8 m) med (år 2007) två 

exemplar av klippbräcka (Saxifraga adscendens). 

 

I figurens nordligaste del finns en sprängd kalkgrop på ca 5 x 5 meter (6668426:3262373 +- 6 m) med 

blodnäva (Geranium sanguineum) stpc, svartbräken (Asplenium trichomanes) pc, smultron (Fragaria vesca) 

cp och kattfot (Antennaria dioica) NT pc på ca 20 x 20 m. Den sprängda  kalkbergsväggen klassificeras som 

Lutu-biotop  6.2.6 solexponerad kalbergsbrant EN (i södra Finland). 

 

I figurens NW-del växer jordkraterlaven (Gyalecta geoica) VU sparsamt på en NE-exponerad kalkbrant 

(6668413:3262340). 

 

 

Mål: Torräng med hagmarkspartier och betad hällmark 

 

Åtgärder: Barrträden falls, frånsett tallar > 20 cm i diameter. Alla lövträd, lövbuskar och allt levande enris 

sparas i det första skedet. Dött enris avlägsnas. Unga ekar favoriseras. I ett senare skede röjs enriset så att 10 

% av den nuvarande mängden blir kvar, företrädesvis pelarenar. Ca 170 m3 avverkas. 

 

Invid jordkraterlavens växtplatser (koordinaterna 6668344:3262383 och 6668413:3262340) kan en mycket 

försiktig röjning av smågranar som växer alldeles intill klippbranten komma i fråga (Pykälä 2012). 

 

 

Figur 10 VT med lundfragment och bergknallar 1,20 ha 

 
Talldominerad ung moskog av lingontyp. Ej kalkverkan, frånsett på små partier med kalkberg, kalktorräng 

och torr lund. 

 

Tallens täckningsgrad 50 % (diameter 10-20 cm), granens 20 % (diameter 10-15 cm) 

Vårbjörk finns i undre trädskitet 5 % (höjd 2-6 m). I buskskiktet finns måbär (5 %) och enris 2-5 %, delvis 

pelarenar. 

 

På lundpartierna växer blåsippa (Hepatica nobilis) sp, stor blåckocka (Campanula persicifolia) pc och 

smultron (Fragaria vesca) sp. 

 

Kalkverkan på bergssluttning (6668290:3262361 +- 8m) år 2011 med lutglim (Silene nutans) stcp, smultron 

(Fragaria vesca) cp, och ärenpris (Veronica officinalis) stcp. I figurens nordöstra del finns en 1-2 meter hög 

kalkbergsvägg (6668352:3262446 +- 9m) på ca 30 x 2 meter med blodnäva (Geranium sanguineum) stpc, 

stinknäva (Geranium robertianum) pc svartbräken (Asplenium trichomanes) pc, gul fetknopp (Sedum acre) 

pc, stenbräken (Cystopteris fragilis) pc. Här växer även tre exemplar av hybriden mellan svartbräken och 

gaffelbräken (Asplenium x germnanicum). I närheten växer laven Bagliettoa baldensis NT a) på E-väggen av 

ett kalkberg (6668342:3262425), b) på överhängande W-kalkbergvägg (6668343:3262417). 

 

I närheten, i figurens NE del växer nordlig filtlav (Peltigera elisabethae) EN på en kalkbergsvägg i E på 

mossa (6668342:3262455) 

 

I figurens norra del vid gränsen till figur 9 finns ett kalkberg (6668382:3262459 +- 9m) med 4 exemplar av 

klippbräcka (Saxifraga adscendens) (2011) 

 

Slåtterblomma (Parnassia palustris) RT växer sparsamt i diket vid landsvägen. 

 

Mål: Hage. 

 

Åtgärder: Barrträden röjs. Lövträd buskar och enris lämnas i första skedet. Ca 87 m3 avverkas. 
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Figur 11.1 VT-MT  0,65 ha 

 
Ung björk- och talldominerad moskog av lingon- och blåbärstyp på ganska brant sluttning. Tallarna 

medlegrova (diameter ca 20 cm). Enstaka överståndare och något ung gran (5 %). Pelarenar.  

 

Undre trädskiktet –buskskikt med något rönn (5 %),  vårtbjörk (3-5 %, 2-4 m hög) och sparsamt med sälg. I 

buskskiktet sparsamt nyponros (Rosa dumalis), gran (1 %) och enris (2 %). I figurens SE-del mera ung 

björkskog (4-5 m). Spår av 10-20 år gammalt gallringshygge. På tidigare kalhuggna fläckar växer 4-5 m hög 

skog (diameter 5-8 cm) med vårtbjörk (30 % täckninggrad) och tall (25 %). 

 

Ställvis några små områden med lindrig kalkpåverkan med liljekonvalj (Convallaria majalis) och vitsippa 

(Anemone nemorosa). 

 
Kalkpåverkat litet parti på 1 x 1 meter (6667616:3261709 +- 8 m) med harmynta (Satureja acinos) och 

stenbräken (Cystopteris fragilis). Kalkpåverkan även på ca 5 x 2m (6667686:3261704 +- 8m) med 

stenbräken, svartbräken (Asplenium trichomanes), blåsippa (Hepatica nobilis), smultron (Fragaria vesca) 

och fingerstarr (Carex digitata).   

Lindrig kalkpåverkan finns också ställvis på små partier på berg (1-10 m2) med bl.a. stinknäva (Geranium 

robertianum), fetknopp (Sedum acre), hällebräken (Woodsia ilvensis) och takfibbla (Crepis tectorum).  

 

Mål: Skogsbete. 

 
Åtgärder: Gallring av trädbeståndet så att täckningsgraden blir ca 20 %. Alla granar röjs. Äppelträd (Malus x 

domestica), rönnar och aspar röjs (ringbarkas eller round up). Övriga lövträd och överståndare gynnas, likaså 

pelarenarna. Ca hälften av enarna sparas. Ca 11 m3 avverkas. 

 

Figur 11.2 VT  0,25 ha 
 

Bergig moskog av lingontyp med tall (diameter 20-40 cm), rönn (10 % täckningsgrad, 4 m hög), och enris 

(10 %).  Enstaka gran. Ej nyligen huggen. 

 

Flerstädes svag kalkverkan med bl.a. blåsippa (Hepatica nobilis). 

 

Kalkbergsparti på ca 10 x 5 meter på gränsen till figur 1 (6667610:3261666 +- 9m). Här växter hällebräken 

(Woodsia ilvensis) stcp, svartbräken (Asplenium trichomanes) pc, takfibbla (Crepis tectorum) stcp, 

styvmorsviol (Viola tricolor) stcp, backförgätmigej (Myosotis ramosissima) stcp, stenbräken (Cystopteris 

fragilis) sp, vårbrodd (Anthoxanthum odoratum) pc, tjärblomster (Lychnis viscaria) stcp, stinknäva 

(Geranium robertianum) pc och getrams (Polygonatum odoratum) pc. 

 

 

Mål: Skogsbete.  

 

Åtgärder:  Gallring av barrträd och särskilt av enris. Tallar < 20 cm i diameter och alla granar fälls.  Ca 1/3 

av virkesvolymen eller   m3 avverkas. Pelarenar sparas. 

 

 

Figur 11.3 Igenväxande äng  0,19 ha 

 
Med aspsly mm. igenväxande äng eller före detta odling. 

 

Mål: Parkeringsplats. Alternativt röjd friskäng såsom en del av betet. 
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Åtgärder: Alla träd röjs. Vid behov krossgrus m.fl. åtgärder för att åstadkomma en funktionell 

parkeringsplats för en lastbil (boskapstransport) eller ca tre personbilar. Betesalternativet innebär röjning av 

alla träd och buskar samt bete. 

 

 

Figur 12 Kalkberg med kalktorrängspartier 8210, *6280 0,10 ha 

 
“Ravinteiset heinä- ja ruohokalliot” med alvartorräng på kalk (6280) och kalkberg (8210). Arealen kalkberg 

är bara 2-5 % av figurens yta. Kalkberget träder i dagen bara vid branter och på slitna ställen. Glest med 

tallar (10 % täckningsgrad), enris 2 %), måbär (1) och rosor (1). Därtill en ½ meter hög ek (Quercus robur) 

och en förvildad apel (Malus domestica). 

 

Kalkbergets typarter (2011). Rikliga arter: stenbräken (Cystopteris fragilis) cp, gråfibbla (Pilosella 

officinarum) stcp, tjärblomster (Lychnis viscaria) stcp, smultron (Fragaria vesca) stpc-stcp, vårbrodd 

(Anthoxanthum odoratum) pc- stcp, daggkåpa (Alchemilla sp.) stcp, luddhavre (Avenula pubescens) pc-stcp 

och lutglim (Silene nutnas) pc-stcp.  

 

Sparsamt växande arter: vildlin (Linum catharticum) pc, vårfingerört (Potentilla cranzii) pc, fingerstarr 

(Carex digitata) stpc, bockrot (Pimpinella saxifraga) pc, svartbräken (Asplenium trichomanes) pc,  backtrav 

(Arabidopsis thaliana) pc, harmynta (Satureja acinos) pc, getrams (Polygonatum odoratum) pc, blåsippa 

(Hepatica nobilis) stpc, liten blåklocka (Campanula rotundifolia) pc, grusbräcka (Saxifraga tridactylites) pc, 

stormåra (Galium album) pc, silverfingeört (Potentilla argentea coll.), vårarv (Cerastium semidecandrum) 

pcc och kungsljus (Verbascum thapsus) pcc. 

 

Ställvis  (6667613:3261673 +- 22 m) svag kalkpåverkan med luddhavre (Avenula pubescens) och lutglim 

(Silene nutans) m.fl. 

 

Kalkstråkets bredd är (åtminstone ställvis) 25-30 m. Vid 6667626:3261638 m+- 7 m växte (år 2008) 52 

exemplar av klippbräcka (Saxifraga adscendens) (EN), tillsammans med grusbräcka (Saxifraga tridactylites) 

pc och vårarv (Cerastium semidecandrum) pcc. Här växte år 2005 13 exemplar av klippbräcka (troligen 

samma plats även om koordinaterna avviker något: 6667612:3261651) och 2 exempar år 2011 

(6667629:3261642 +- 9m). Ca 20 meter norrut hittades år 2005 (6667634:3261636) 106 exemplar av 

klippbräcka och år 2011 ett exemplar (6667640:3261633 +- 9m). År 2011 hittades ett exemplar av 

klippbräcka (Saxifraga adscendens) på lokalen 6667678:3261660 +- 17m. 

 

På lokalen 6667646:3261674 +- 9 m växer även backlök (Allium oleraceum) stpc, vildlin (Linum 

catharticum) sp, vårfingeröet (Potentilla cranzii) stpc och nattviol (Platanthera bifolia) pc. Här växte även 

(år 2008) 8 exemplar av klippbräcka (Saxifraga adscendens). 

 

På en kalkbergsvägg exponerad åt W växer laven Bagliettoa baldensis NT stpc (6667671:3261648). 

I norra deln av figuren är kalkståket endast 10-15 meter brett. 

 

Mål: Torräng med kalkbergspartier. 

 

Åtgärder: Alla träd röjs. Äppelträd, rönnar och aspar röjs (ringbarkas eller round up). Ca 1/3 av enarna 

sparas, alla pelarenar medräknade. Buskar som skuggar kalkavsater eller kalkbranter avlägsnas. Rosorna och 

eken sparas. Intilliggande figurerns närmast kalkkipporna växande barrträd röjs för att minska skuggeffekten. 

Marken krattas noggrant från hyggesrester. 

 

 

Figur 12.2 Kalkberg med kalktorrängspartier privat  *6280, 8210 0,03 ha 

 
“Ravinteiset heinä- ja ruohokalliot” med alvartorräng på kalk (*6280) och kalkberg (8210) på privatägt 

(icke-verkställt) Natura-område. Arealen kalkberg upptar större delen av figurens yta. Kalberget träder i 
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dagen bara vid branter och på slitna ställen. Glest med tallar (10 % täckningsgrad), enris 2 %), enstaka 

pelarenar. 

 

Kalkbergets typarter (2011). Rikliga arter: stenbräken (Cystopteris fragilis) cp, gråfibbla (Pilosella 

officinarum) stcp, tjärblomster (Lychnis viscaria) stcp, smultron (Fragaria vesca) stpc-stcp, vårbrodd 

(Anthoxanthum odoratum) pc- stcp, daggkåpa (Alchemilla sp.) stcp, luddhavre (Avenula pubescens) pc-stcp 

och lutglim (Silene nutnas) pc-stcp.  

 

Sparsamt växande arter: vildlin (Linum catharticum) pc, vårfingerört (Potentilla cranzii) pc, fingerstarr 

(Carex digitata) stpc, bockrot (Pimpinella saxifraga) pc, svartbräken (Asplenium trichomanes) pc,  backtrav 

(Arabidopsis thaliana) pc, harmynta (Satureja acinos) pc, getrams (Polygonatum odoratum) pc, blåsippa 

(Hepatica nobilis) stpc, liten blåklocka (Campanula rotundifolia) pc, grusbräcka (Saxifraga tridactylites) pc, 

stormåra (Galium album) pc, silverfingeört (Potentilla argentea coll.) och vårarv (Cerastium 

semidecandrum) pcc och kungsljus (Verbascum thapsus) pcc. 

 

På en N-exponerad kalkbergsvägg växer laven Bagliettoa baldensis NT stpc (6667637:3261637). 

 

 

Mål: Torräng med kalkbergspartier. 

 

Åtgärder: Alla träd röjs. Alla pelarenar sparas. Buskar som skuggar kalkavsater eller kalkbranter avlägsnas. 

Rosorna och eken sparas. Intilliggande figurerns närmast kalkkipporna växande barrträd röjs för att minska 

skuggeffekten. Marken krattas noggrant från hyggesrester. 

 

 

Figur 12.3 VT privat 0,25 ha 

 
Bergig moskog av lingontyp med tall, rönn och enris på icke-verkställt Natura-område. 

Enstaka gran. Ej nyligen huggen. 

 

Flerstädes svag kalkverkan med bl.a. blåsippa (Hepatica nobilis). 

 

 

Mål: Hage med kalktorräng 

 

Åtgärder:  Gallring av barrträd och särskilt av enris. Tallar < 20 cm i diameter och alla granar fälls.  Ca 1/3 

av virkesvolymen avverkas. Pelarenar sparas. 

 

 

 

Figur 13 Kalkberg med kalktorrängspartier *6280, 8210   0,14 ha 

 
Kalkberg med bl.a. grusbräcka (Saxifraga tridactylites) pc, vårfingerört (Potentiila cranzii) stpc, vildlin 

(Linum catharticum) cp och svartbräken (Asplenium trichomanes) cp. I figurens södra del 

kalkberg/kalktorräng (20.5.2011) med blåsippa (Hepatica nobilis) cp, smultron (Fragaria vesca) stcp, 

daggkåpa (Alchemilla sp.) stcp, luddhavre (Avenula pubescens) pc, getrams (Polygonum odoratum) pc. 

vårbrodd (Anthoxanthum odoratum) pc, stenbräken (Cystopteris fragilis) cp och fingerstarr (Carex digitata) 

pc. 

 

Klippbräcka (Saxifraga adscendens) växer på kalkberg (6667780:3161702 +- 13 m) i tre exemplar (år 2008). 

Klippbräckan påträffades även på lokalen 6667745:3261683 i fyra exemplar (år 2005). Här växte även 

grusbräcka (Saxifraga tridactylites) pc. 

 

I figuren norra del (mellan figur 13 och 13.2) finns en översvämmad försumpning (luhta)  
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Mål: Betat kalkberg (8210) och betat alvar (*6280) med hagmarkspartier 

  

Åtgärder:  Gallring av 2/3 av barrträden och av enris. Tallar med en diameter > 20 cm och pelarenar lämnas. 

Ca  10 m3 avverkas.  

 

 

Figur 13.2 Kalkberg med kalktorrängspartier *6280, 8210  privat Natura     0,06 ha 

 
Kalkberg med brant vänd mot väst invid vägen. Figuren ligger inom Natura 2000-området, där Natura inte är 

verkställt. På kalkbergssluttningen växte (2011): svartbräken (Asplenium trichomanes) cp, stenbräken 

(Cystopteris fragilis) cp, teveronika (Veronica chamaedrys) stcp,  getrams (Polygonatum odoratum) stcp,  

vårfingerört (Potentilla cranzii) sp, stinknäva (Geranium robertianum) stpc och lutglim (Silene nutnas) pc. 

 

Klippbräckan (Saxifraga adscendens) hittades (2011) i 16 exemplar p lokalen 6667783:3261663 +- 10m. På 

samma ställe (6667781:3261663) växer laven Endocarpon adsurgens VU stpc på mossa och berg på en 4 m 

hög NW-exponerad kalkbrant. Här (6667781:3261663) växer även laven Lecanora campestris sparsamt samt 

den stora skorpknagglaven (Toninia aromatica) VU stpc på mossa. 

 

Mål: Betat kalkberg.  

 

Åtgärder: Avverkning av alla träd och buskar.  

 

 

Figur 13.3 VT 0,16 ha 

 
Bergig moskog av lingontyp med tall på icke-verkställt Natura-område. 

 

Flerstädes svag kalkverkan med bl.a. blåsippa (Hepatica nobilis). 

 

På en NW-exponerad kalkbergsvägg växer laven Lecanora campestris NT (6667742:3261650).i närheten 

växer laven Thelenella muscorum NT mycket sparsamt på mossa på (sannolikt samma) NW-exponerade 

kalkbergsbrant (6667743:3261653). 

 

Mål: Hage merd kalktorräng 

 

Åtgärder: Gallring av barrträd och särskilt av enris. Tallar < 20 cm i diameter och alla granar fälls.  Ca 1/3 av 

virkesvolymen avverkas. Pelarenar sparas. 

 

 

 

Figur 14 Brant kalkberg med kalktorrängspartier   *6280, 8210 0,04 ha 

 
Brant kalkberg. Inga träd eller buskar, frånsett någon gran och några enar. Träden på figur 1 skuggar 

kalkberget. Därtill skuggar tallarna i nordost berget. 

 

Mellan figur 14 och figur 1 finns gammal taggtråd, som visar att området betats under senare hälften av 

1900-talet. 

 

På kalberget växer blodnäva (Geranium sanguineum) stpc, svartbräken (Asplenium trichomanes) cp, 

luddhavre (Avenula pubescens) stcp, gaffelbräken (Asplenium septentrionale), hällebräken (Woodsia 

ilvensis), vårarv (Cerastium semidecandrum), smultron (Fragaria vesca), vicker (Vicia tetrasperma/hirsuta), 

harmynta (Satureja acinos) och grusbräcka (Saxifraga tridactylites) pc. 
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Kalkberg (6667824:3161699 +- 9 m) med klippbräcka (Saxifraga adscendens) EN. Klippbräckan påträffades 

i 18 exemplar (år 2008). På samma kalkberg om ca 50 x 10 meter, eller i närheten (6667816:3261691 +- 6m) 

påträffades år 2005 hela 795 exemplar av klippbräckan. År 2011 hittades här (6667812:3261694 +- 7m) bara 

två exemplar. Laven Endocarpon adsurgens VU växer på en 40 cm hög W-exponerad kalkbrant (180 x 30 

cm, ganska riklig direkt på berg; 6667831:3261693) 

 

Mål: Träd- och busklöst betat kalkberg. 

 

Åtgärder: De skuggande träden på figur 1 fälls. 

 

 

Figur 14.2 Brant kalkberg mot W med kalktorrängspartier *6280, 8210 privat  0,06  ha 

 
Figuren ligger inom Natura 2000-området, där Natura inte är verkställt. I väster växer enstaka tallar som 

skuggar kalkberget. Unga granar på kalhygget vid bergets fort är 3-6 meter höga och börjar skugga berget. 

 

På det nästan kala kalkberget växer (2011) svartbräken (Asplenium trichomanes), hällebräken (Woodsia 

ilvensis), vårarv (Cerastium semidecandrum), smultron (Fragaria vesca), vicker (Vicia tetrasperma/hirsuta), 

harmynta (Satureja acinos) och grusbräcka (Saxifraga tridactylites) pc. 

 

Mål: Träd- och busklöst betat kalkberg.  

 

Åtgärder: De skuggande tallarna och granarna fälls.  

 

 

Figur 15 Silikatberg med kalkverkan och små kalkstråk *6280, 8210 0,37 ha 

 
Berget bevuxet med tallar (täckningsgrad 20-30 %, diameter 10-20 cm) och enris (täckningsgrad 20-25 %). 

Figuren har rätt mycket silikatberg, varför kalkverkan inte är här så stark. Av arealen på kalkunderlag är 99 

% alvar (*6280) och bara 1 % kalkberg (8210). 

 

Kalkberget är flerstädes avbrutet av dalgångar med moskog (MT) med tät ungskog av tall och gran. 

 

Kalkstråket här (6667897:3261717 +- 9 m) är ca 10 meter brett. Kalkklippan täcks av ett tunt jordtäcke, dvs 

alvar (*6280) med enris, blåsippa (Hepatica nobilis) sp, våningsmossa (Hylocomium splendens), getrams 

(Polygonum odoratum) cp, vitsippa (Anemone nemorosa) pc, svartbräken (Asplenium trichomanes) sp, , 

blodnäva (Geranium sanguineum) pc, ärenpris (Veronica officinalis), smultron (Fragaria vesca) sp, stor 

blåklocka (Campanula persicifolia) pc och fingerstarr (Carex digitata) pc. 

 

Längre mot norr blir kalkstråket åter 15-20 meter brett (6667934:3261761). Här även klippvegetation på 

kalken med bl.a. klippbräcka (Saxifraga adscendens) i fem exemplar (år 2008). År 2005 hittades här 

(6667938:3261761 +- 5m) 68 exemplar av klippbräcka. 

 

Klippbräckan (Saxifraga adscendens) hittades (år 2005) i sju exemplar på lokalen 6667965:3261778 +- 5m 

och (år 2011) i två exemplar i figurens södra del (6667812:3261694 +- 7m). Därtill 157 exempar år 2005 på 

lokalen 6667972:3261797 +-5m. 

 

Ställvis (t.ex. 6667970:3261798 +- 10 m) är kalkstråket bara 1-5 meter brett, otydligt och mest jordtäckt. Här 

växte klippbräckan (Saxifraga adscendens) i 32 exemplar (år 2008). Denna lokal (6667972:3261797 +- 5m) 

hyste år 2005 hela 157 exemplar av klippbräcka. 

 

Mål: Betat berg med kalktorräng. 
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Åtgärder:  Gallring av barrträd, ¾ avverkas. Granarna, de yngre tallarna och enriset avverkas. Lövträden, 

tallar > 20 cm i dameter och pelarenar sparas. Ca 15 m3 avverkas.  

 

 

Figur 16 Örtrik torr moskog med kalktorrängspartier *6280 0,29 ha 

 
Torr moskog på kalkberg. Endast ca 20 % av arealen tillhör biotop *6280 alvar, resten är örtrik torr 

moskogdvs VT av slåtterfibbletyp (häränsilmä-puolukkatyyppi; 300503). Tallarnas täckningsgrad är 40 % 

och diameter 10-15 cm. Enriset täcker 30 %. Sparsammare finns det av ung gran (10 %, 3-10 m hög) och 

vårtbjörk (5 %, diameter 10 cm). 

 

Kalkberget börjar vid punkten 6668166:3261921 +- 12 meter. Här är kalkstråket 40-50 meter brett och 

jordtäckt. Bara på någon procent av ytan träder kalkberget i dagen.  

 

Vid punkt 6668012:3261825 +- 16 m är kalkstråket ca 20 meter brett. Här växte klippbräckan (Saxifraga 

adscendens) i 10 exemplar (år 2008) och år 2011 (6668107:32361927 +- 10m) i 9 exemplar. I närheten 

(6668000:3261831 +- 5 m) växte klippbräckan (år 2005) i 37 exemplar. 

 

I figurens norra del (norr om huset) är kalkstråket ca 40-50 meter brett. Här (6668081:3261894 +- 11 m) är 

berget mest jordtäckt (*6280) och blodnävan (Geranium sanguineum) sparsam till tämligen riklig. Därtill 

finns blåsippa, blåbär sp och lingon stcp. Klippbräckan (Saxifraga adscendens) påträffades (år 2008) i tre 

exemplar. 

 

I figurens NE-del (6668104:3261926 +- 5m) påträffades år 2005 klippbräckan (Saxifraga adscendens) i 124 

exemplar. 

 

Mål: Artrik kalktorräng (*6280), med kalkbergspartier (8210). 

 

Åtgärder:  Alla barrträd fälls (också av stormen den 27.12.2011 fällda träd åtgärdas), likaså på angränsande 

figurer (3 och 1), för att minska skuggverkan och inverkan av sur förna. Ca 25 m3 avverkas. Enarma röjs, 

frånsett pelarenarna. 

 

 

Figur 17 Silikatberg med svag kalkverkan 8220, *6280  0,22 ha 

 
Kalkverkan på smala kalkstråk (6668139:3261959 +- 14 m) med blodnäva (Geranium sanguineum) cp, 

grusbräcka (Saxifraga tridactylites) pc, vårfingerört (Potentilla cranzii) pcc och 51 exemplar av klippbräcka 

(Saxifraga adscendens) (år 2008). År 2005 påträffades här (6668136:3261960 +- 5m) 139 exemplar av 

klippbräcka (Saxifraga adscendens). 

 

På en NW-exponerad kalkbergsvägg i figurens W-del växer jordkraterlaven (Gyalecta geoica) VU sparsamt 

(ca 10 exemplar på två meter; 6668151:3261916). 

 

På övriga ställen dominerar kruståtel (Deschampsia flexuosa) och andra växter som indikerar sura 

silikatberg. 

 

Mål: Betat (kalk) berg med (kalk) torrängspartier.   

 

Åtgärder:  Gallring av barrträd. Även buskskiktet avverkas, frånsett pelarenar. Ca 10 m3 avverkas. 

Smågranar intill jordkraterlavens växtplats 6668151:3261916 gallras försiktigt invid bergsbranten (enligt 

Pykälä 2012). Branten lämnas i övrigt örörd, så att ljusmängden inte ökar. 
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Figur 18 Kalkberg med kalktorrängspartier *6280, 8210  0, 21 ha 

 
Mest silikatberg och mellanliggande VT-moskog. Moskogen är ung och tät tallskog (täckningsgrad 70 %, 

diameter 10-15 cm) med sparsamt vårtbjörk (5-10 %, 5 cm). Kalk finns i figurens W- och NW-del. I övrigt 

silikatberg med mycket lindrig kalkverkan. En ung ek (2 m, diameter 2 cm). 

 

Kalkstråket är vid punkten 6668190:3261969 +- 8 m ca 20 meter brett. Kalkberget tar slut vid punkten 

6668204:3261983 +- 7 m. Här påträffades klippbräckan i 81 exemplar (år 2008). I figurens norra del 

påträffas ett ca 10 x 10 m stort och brant kalkparti (6668202:3261977 +- 7m) med bl.a strandveronika 

(Veronica longifolia) pc och luddhavre (Avenula pubescens). 

 

På en N-exponerad överhängande kalkbergsvägg på gränsen till figur 6 växer laven Chaenotheca gracilenta 

VU på mossa (bestånd 8 x 2 cm och 2 x 2 cm; 6668228:3261984). På samma ställe (6668228:3261984) 

växer också  jordkraterlaven (Gyalecta geoica) VU i ett enda exemplar, likaså på N-exponerad 

kalkbergsvägg på mossa. 

 

Mål: Skogsbete och betat berg med kalktorrängspartier. 

 

Åtgärder:  Gallring av alla barrträd. Mindre än 0,5 m3 avverkas. Växtplatsen för laven Chaenotheca 

gracilenta 6668228:3261984 aktas särskilt. Hygget utförs så att beskuggningsförhållandena på växtplatsen 

inte förändras (= inget solljus får nå växtplatsen). 

 

 

Figur 19 Kalkberg med kalktorrängspartier *6280, 8210  0,71 ha 

 
VT med tall (grundyta 8 m2, diameter 10-25 cm, täckningsgrad 50 %) och någon gran (< 1 m2, 15 cm, 5 %). 

Rikligt med enris (täckningsgrad 20-30 %) med enstaka penarenar. 

 

Kalkberget hör till Svinbergets förnämsta med branter särskilt i S och därtill planare ytor. Klippbräckan 

(Saxifraga adscendens) (EN) har hittas på hela 16 lokaler inom denna figur. Det är dock möjligt att 

fältanteckningar från flere år överlappar, vilket gör avgränsandet av en lokal eller ett bestånd svårt. 

 

I figurens sydvästra del finns en kalkklippa på ca 2 x 2 m (6668184:3262066 +-8m) med 6 exemplar av 

klippbräcka (år 2011). Härifrån ca 10 m mot W finns en 4-5 m hög kalkbrant utan speciella kärlväxter. På 

brantens krön (666197:3262057 +- 9m) växte (2011) klippbräckan i 27 exemplar.I närheten finns en ca 3 m 

hög kalkbrant (6668199:3262061 +-8m) med grusbräcka (Saxifraga tridactylites) pc. 

 

I figurens södra del finns en 2-5 meter hög kalk-klippsbrant. Kalkstråkets bredd är här (6668225:3262067 +- 

7m) ca 20 meter. Här hittades klippbräckan (Saxifraga adscendens) i 81 exemplar (år 2008) och i 45 

exempar år 2011 (668223:3262071 +- 10; förmodligen samma ställe). Något längre mot nordost blir 

kalkstråket 40-50 meter brett. År 2005 hittades på och i närheten av samma brant tre bestånd av klippbräcka 

(Saxifraga adscendens) enligt följande: a) 247 exemplar (6668229:3262075 +- 6m); b) 34 exemplar 

(6668196:3262059 +- 7m) och c) 57 exemplar (6668225:3262065 +- 7m) 

 

På figurens SW-kalkklippsbrant växer flere hotade och hänsysnskrävande lavar än någon annarstans på 

Svinberget: Bacidia copodes NT (kalkberg, N-väggen; 6668203:3262059), Bagliettoa baldensis NT 

(kaklberg, SE-bergväggen; 6668191:3262060), Bagliettoa calciseda NT.(kalkväggen; 6668216:3262060), 

Bagliettoa parmigerella VU (kalkberg; 6668203:3262059), Gyalecta geoica VU (på W-kalkbergsväggen på 

mossa; 6668223:3262053, även på en 2 dm2 på W-kalkbranten på mossa; 6668216:3262060), Porpidia 

speirea DD (uppe på litet kalkberg, S-sluttning; 6668199:3262067), Thelenella muscorum NT (sparsam på 

mossa högst uppe på W-exponerad kalkbrant; 6668199:3262067) 

 

Kalkberget fortsätter efter en kalkdal med några unga ekar på platsen 6668288.3262147 +- 9m. En ung ek på 

2 meter (diameter 3 cm) finns också nedanför branten med klippbräcka (6668223;3262071). 
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På stället 6668273:3262165 +- 9 m är kalkstråker 50 meter brett. Här växte klippbräckan (Saxifraga 

adscendens) i sju exemplar (år 2008). På lokalen 6668292:3262162 hittades (år 2008) åtta exemplar av 

klippbräcka (Saxifraga adscendens). 

 

Klippbräckan (Saxifraga adscendens) påträffades dessutom (år 2008) på lokalen 6668303:3262198 +- 15 m i 

14 exemplar och på lokalen 6668310:3262195 +- 8 m i 22 exemplar. Den senare lokalen är ett 2-3 meter 

högt stup mot ENE. År 2005 hittades klippbräckan i 28 exemplar på lokalen 6668287:3262158 +-5m, år 

2005 i 29 exemplar på lokalen 6668298:3262184 +-7m och år 2005 i 103 exemplar på lokalen 

6668309:3262200+-11m. 

 

I figurens NE del växer jordkraterlav (Gyalecta geoica) VU på en överhängande kalkbergsbrant (ca 10 dm2 

på mossa; 6668299:3262178) 

 

På mitten av figurens östra del (6668258:326145 +- 8m) hittades 9 exemplar av klippbräcka (Saxifraga 

adscendens) år 2005. 

 

På lokalen 6668260:3262080 +- 6 m påträffades 63 exemplar av klippbräcka (Saxifraga adscendens) år 

2005. 

 

Ett exemplar av skogsknipprot (Epipactis helleborine) RT hittades år 2009 på gränsen till figur 7.1. 

 

 

Mål: Betat kalkberg med kalktorrängspartier.   

 

Åtgärder: Gallring av barrträd. Ca 46 m3 avverkas. Alla lövträd, tallar >20 cm i diameter och pelarenar 

sparas.  

 

Invid jordkraterlavens växtplatser (SW-kalkbranten 6668223:3262053 och figurens NE-del 

6668299:3262178) kan en mycket försiktig röjning av smågranar som växer alldeles intill klippbranten 

komma i fråga (Pykälä 2012). 

 

 

Figur 20 Torr moskog med kalkberg med kalktorrängspartier   *6280, 8210    0,56 ha 

 
Tall dominerar med täckningsgrad 40 % (diameter 10-20 cm), gran 20 % (15-30 cm) och vårtbjörk 5-10 % 

(10-20 cm). Därtill någon sälg (Salix caprea). I buskskiktet enris (täckningsgrad 10 %) och måbär. 

 

På en NW-sluttning växte under ett överhängande kalkstensblock mycket sparsamt laven Chaenotheca 

gracilenta VU (6668415:3262302). 

 
Kalkberg finns vid punkten 6668319:3262225 +- 11 m. Här växte grusbräcka (Saxifraga tridactylites) 

sparsamt och klippbräckan (Saxifraga adscendens) i 95 exemplar (år 2008). År 2007 påträffades förmodligen 

på samma plats (6668323:3262239 +- 14 m) 108 exemplar av klippbräcka (Saxifraga adscendens) på en yta 

av två kvadratmeter. År 2005 hittades hela 148 exemplar på troligtvis samma lokal (6668320:3262223 +-

8m). 

 
På lokalen 6668346:3262245 +- 9 m hittades (år 2007) 10 fertila exemplar (och ca 100 bladrosetter) av 

klippbräcka (Saxifraga adscendens). 

  

I figurens NE-del finns en kalkbrant på 2-4 meter. Branten skuggas av gran. Här växer bl.a. svartbräken 

(Asplenium trichomanes) pc. Ställvis inom figuren även blodnäva (Geranium sanguineum) pc. I figurens NE-

del växer laven Bagliettoa cf. parmigerella VU på en N-exponerad kalkbrant (6668413:3262334). På samma 
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ställe (6668413:3262334) växer jordkraterlaven (Gyalecta geoica) VU i två små bestånd på N-

kalkbergsbranten. 

 

 

Mål: Betat kalkberg med kalktorrängspartier och skogsbete.. 

 

Åtgärder:  Barrträden gallras. Ca 42 m3 avverkas. Undre trädskiktets och buskskiktets tallar och granar fälls. 

 
Invid jordkraterlavens växtplatser (6668413:3262334) kan en mycket försiktig röjning av smågranar som 

växer alldeles intill klippbranten komma i fråga (Pykälä 2012). På NW-sluttningen lämnas lavens 

Chaenotheca gracilenta (6668415:3262302) växtplats orörd, dvs beskuggningsförhållandena får inte 

förändras. 

 

 

 

Figur 21 Lund 9050  0,24 ha 

 
Tall- och grandominerad lund på kalk. Dalen mellan bergen (figurerna 18 och 19) har kalkvegetation på ett 

ca 50 meter brett avsnitt med bl.a. enstaka unga ekar. I sluttningens nedre (dvs norra) del är den friska 

lundens granskog tät. Granen täcker 75 % (diameter 10-20 cm) och tallen 30 % (diameter 20 cm). Därtill 

enstaka sälg, vårtbjörk och vide. Måbäret (Ribes alpinum) täcker 2 %. I fältskiktet märks vitsippa (Anemone 

nemorosa) stcp, blåsippa (Hepatica nobilis) pc, skogsviol (Viola riviniana) pc, smultron (Fragaria vesca) pc 

och örnbräken (Pteridium aquifolium). 

 

Figurens övre eller E-del är en torr lund med tallskog (liknar figur 5). Här är tallens täckningsgrad 70 % 

(diameter 10-15 cm), vårtbjörkens 10 % (höjd 2-4 m och granens 10 % (höjd 2-4 m). I fältskiktet dominerar 

vitsippan (Anemone nemorosa) och bergrör eller piprör (Calamagrostis epigejos/C. arundinacea) samt 

kirskål (Aegopodium podagraria). 

 

Mot norr finns ett ½-1 meter högt kalkkippsavsats (“stup”). I figurens nordöstra del finns en kalkbergsknall 

på 20 x 20 meter (6668227:3262040 +- 7m) utan speciella växter p.g.a. skuggeffekt av gran: svartbräken 

(Asplenium trichomanes) stcp, gul fetknopp (Sedum acre) cp, smultron (Fragaria vesca) cp, vitsippa 

(Anemone nemorosa) pc och stinknäva (Geranium robertianum) pc. 

 

På en E-exponerad kalkbergsvägg invid gränsen till figur 18 (6668228:3261998) växer sparsamt laven 

(Verrucaria transiliens) EN. 

 

Mål: Betat kalkberg och hage   

 

Åtgärder:  Barrträden fälls. Ekarna (också ekplantor) aktas särskilt vid hyggena. Ca 57 m3 avverkas.  

 

 

Figur 22 Silikatberg 8220 0,12 ha 

 
Tall med en täckningsgrad på 15-20 % och en diameter på ca 10 cm. Inga kalkstråk. 

 

Mål: Betat berg  

 

Åtgärder:  Enbart bete.  

 

Figur 23 MT/OMT med gran  0,21 ha 

 
(Före detta SW-delen av figur 9). Gran täckningsgrad 30 % (diameter 15-20 cm), tall 20 % (diameter 15-20 

cm), vårtbjörk 5-10 % (10-15 cm). I undre trädskiktet täcker granen 60 % (diamter 5-10 cm, höjd ca 10 m). 
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Lundfragment med bl.a.vitsippa (Anemone nemorosa) cp, blåsippa (Hepatica nobilis) pc, tveblad (Listera 

ovata) pcc och stenhallon (Rubus saxatilis) pc. 

 

Mål: Hage. 

 

Åtgärder: Det undre trädskiktet av gran röjs helt. Av det dominerande trädskiktets granar gallras 50 %. De 

största sparas. 

 

 

Figur 24 VT-moskog med kalkpartier (”häränsilmä-T) privat   *6280, 8210   0,29 ha 

 
Figuren ligger inom Natura 2000-området, där Natura inte är verkställt. Talldominerad och ställvis tät 

(ogallrad) moskog med täckningsgrad 50 % (diameter 10-20 cm), gran 10 % (diameter 10-20 cm), vårtbjörk 

2 % (diameter 10 cm). En ek på 11 m (diamter 12 cm) och en på 3 meter (diameter 3 cm; läge 

6668324:3262244 +- 7m). 

 

I buskskiktet enris med en täckningsgrad på 20-30 %. 

 

Klippbräckan (Saxifraga adscendens) (EN) växer på minst 10 kalkberg inom figuren: a) (6668342:3262252 

+- 7m) i 5 exemplar (år 2011) tillsammans med grusbräcka (Saxifraga tridactylites) pc, b) 6668351:3262247 

+-7m i 56 exemplar år 2005,.c) 6668346:3262256 i 97 exemplar år 2005, d) 6668346:3262256 i 8 exemplar 

år 2008, e) 6668346:3262256 i 17 exemplar år 2007, f) 6668334:3262239 i 17 exemplar år 2007, g) 

6668346:3262256 i 28 exemplar år 2008, h) 6668346:3262256 i 5 exemplar år 2009, i) 6668348:3262242 i 2 

exemplar år 2009. 

 

j) Invid gränsen till figur 9 (6668302:3262275 +- 6m) växte 8 exemplar av klippbräcka (2011) på samma 

stenbloch där 6 exemplar av muuruta (Asplenium ruta-muraria) EN växer (2011). Här även kattfot 

(Antennaria dioica) NT ca 100 rosetter på 1 m2. 

 

Mål: Hage och bergstorräng. 

 

Åtgärder: Barrträden röjs. 

 

 

Figur 25 OMT och näringsrik frisk-fuktig lund  privat 9050 1,28 ha 

 
Gallrad lundartad moskog och lund av ängsfräkentyp och harsyre-ekorbärstyp (OMaT) på privat (icke-

verkställt) Natura-område. Tallen (grundyta 11 m2, diameter 22 cm) dominerar knappt över granen (8 m2, 

21 cm) och vårtbjörk (1 m2, 20 cm). Undre trädskikt av gran (500 st/ha, 1 m höga) och vårtbjörk (200 st/ha, 

2 m höga). På kalkrika ställen partier med frisk-fuktig lund. Trots moskogspartier är lunden mångformig och 

påverkad av kalk. Enstaka sälgar. Trädbeståndet har gallrats kraftigt på 1990-talet. Den fuktiga lunden är 

källvattenspåverkad. Myckert sparsamt med unga ekar (Quercus robur). I buskskiktet växer bl.a. try 

(Lonicera xylosteum) pc och måbär (Ribes alpinum) stpc. 

 

 Ställvis källpåverkan med bl.a. brudborste (Cirsium heleonides) stcp. I fältskiktet ängsfräken (Equisetum 

pratsense) cpp, dvärghäxört (Circea alpina) stcp, kirskål (Aegopodium podagraria) pc, älggräs (Filipendula 

ulmaria) stpc, hallon (Rubus idaeus) stcp, underviol (Viola mirabilis) pcc, skogssallat (Mycelis muralis) pc 

och hästhov (Tussilago farfara) sp. 

 

Mål: Naturtillstånd 

 

Åtgärder: Ca 30 % av granarna och tallarna ringbarkas för att gynna lundfloran och skapa dödved. Gallring 

av träd som konkurrerar med ekarna. 
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Figur 26 Utdikat grankärr  0,48 ha 

  
Det utdikade grankärret (mustikkaturvekangas med drag av ruohoturvekangas) på icke-verkställt Natura-

område påminner om talldominerad moskog av blåbärstryp med gran och något vårtbjörk, sälg och klibbal. 

Skogen medelgammal (90 år, diameter 26 cm) och gallrad. Partier med hällmark täcker 5 % av ytan. 

Ställvis kalkverkan med blåsippa (Hepatica nobilis), vitsippa (Anemone nemorosa), vitpyrola (Pyrola 

rotundifolia),  ängsfräken (Equisetum pratense), tveblad (Lister ovata) pcc och hästhov (Tussilago farfara). 

 

Mål: Naturtillstånd 

 

Åtgärder: Diket fylls igen. 

 

 

Figur 27 Hällmarkstallskog på silikatberg 0,40 ha 

 
Hällmarkstallskog på silikatgrund på icke-verkställt Natura-område. Partier med moskog insprängda. 

 

Mål: Naturtillstånd. 

 

Åtgärder: -. 

 

 

Figur 28  Hällmarkstallskog på silikatberg 0,19 ha 
 
Hällmarkstallskog på silikatgrund på icke-verkställt Natura-område. Partier med moskog insprängda. 

 

Mål: Naturtillstånd. 

 

Åtgärder: -. 

 

 

 

DET PRIVATÄGDA NATURSKYDDSOMRÅDET (YSA) 
 

Figur 51 (1) OMT 0,41 ha   

 
Talldominerad med enstaka gran och glasbjörk. 

 

Mål: Naturtillstånd 

 

Åtgärder: - 

 

 

Figur 52  (2) Sandtag 0,04 ha 

 
Mål: Naturtillstånd 

 

Åtgärder: - 

 

Figur 53 (3) Lund 9050 av HeOT 1,17 ha 
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Bäckdalslund av blåsipps-harsyretyp (HeOT, därtill fragment av fuktig Equisetum pratense-typs lund) med 

tall 60-70 % täckningsgrad (diameter 10-20 cm), gran 20-30 % (10-20 cm) och vårtbjörk 15-20 % (10-20 

cm). Undre trädskikt av rönn 5 % (höjd 2-9 m) och vårtbjörk 10 % (2-9 m). Därtill 10 % unggran (1-2 m) 

och enris 1 %.  

 

I lunden ängsfräken (Equisetum pratense) stcp, vitsippa (Anemone nemorosa) stcp, örnbräken (Pteridium 

aquilinum) stcp, slokgräs (Melica nutans) pc, piprör (Calamagrostis arundinacea) stpc, blåsippa (Hepatica 

nobilis) cp, ekorrbär (Maianthemum bifolium) stcp, skogssallat (Mycelis muralis) pc, vårärt (Lathyrus 

vernus) pc och finskt myskgräs (Hielochloë australis) pcc. I söder avsmalnar lunden till en sommartorr 

bäckfåra (noro). 

 

På figurens NW-del vid gränsen till figur 60 växer laven Bagliettoa baldensis NT på en NW-exponerad 

kalkbergsbrant (6668618:3262705). På samma ställe (6668618:3262705) växer den sällsynta laven 

Thelidium fontigenum NE. 

 

Mål: Lund och hage. 

 

Åtgärder: Granarna avverkas. 

 

 

Figur 54  (4) Väg 0,23 ha 

 

Figur 55 (5) Örtrikt berg  *6280 0,16 ha 

 
“Ravinteiset heinä- ja ruohokalliot”, *6280 alvartorräng på, ganska representativt (30). 

 

Tall täckningsgrad 60 % (diameter 5-10 cm), enris (delvis dött) 20 % täckningsgrad, rönn 2%, och måbär 

1%. 

 

Kalkklippa med med tjockt mosstäcke. Floran består av bl.a. finskt myskgräs (Hierochloë australis) stcp, 

blåsippa (Hepatica nobilis) pc, vitsippa (Anemone nemorosa) pc, fingerstarr (Carex digitata) pc, vårvial 

(Lathyrus vernus) stpc, skogsvicker (Vici sylvatica) pc, stenbräken (Cystopteris fragilis) pcc och svartbräken 

(Asplenium trichomanes).  

 

Mål: Alvar *6280. 

 

Åtgärder: Barrtäd och rönnar röjs. Levande pelarenar sparas. 

 

 

Figur 56 (6) VT-MT och partier med torr lund 1,34 ha 

 
Det mesta av figuren är VT-MT-moskog. Därtill partier med frisk till något torr lund på kalk (9050), 

representativ (20). Trädskiktet domineras av tall (70 %) och gran (15), med inslag av glasbjörk (5) och rönn 

(3). Därtill enstaka större tallar (diameter > 20 cm) och vårtbjörkar (diameter > 20 cm). Närmast vägen växer 

enstaka aspar. Enriset (10 %) är buskformigt. Några sälgar och minst tre ekar. Ekarna är unga, ca 4 meter 

höga. 

 

I fältskiktet växer bl.a. vitsippa (Anemone nemorosa) stcp, harsyra (Oxalis acetosella) stcp,  piprör 

(Calamagrostis arundinacea), blåsippa (Hepatica nobilis) pc, fingerstarr (Carex digitata) pc och vitpyrola 

(Pyrola rotundifolia).  

 

På lundparti (snarast MeLaT) i figurens östra del växer liljekonvalj (Convallaria majalis) cpp, vårärt 

(Lathyrus vernus) cp, blåsippa (Hepatica nobilis) stpc, fingerstarr (Carex digitata) pc, kanelros (Rosa 
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majalis) pc, örnbräken (Pteridium aquifolium) stpc, kråkvicker (Vicia cracca) pc, skogsviol (Viola riviniana) 

pc, piprör (Calamagrostis arundinacea) pc och teveronika (Veronica chamaedrys) pcc. Ställvis ses också 

blodnäva (Geranium sanguineum). I figurens östra del även tveblad (Listera ovata). 

 

På ett ca 10 meter brett stråk (mittpunkt 6668573:3262681 +- 11 m) uppträder tydlig kalkverkan. 

Vid dikeskant norr om vägen (6668497:3262676 +- 10m) växer ett bestånd av skogsknipprot (Epipactis 

helleborine) på 15 blommande skott (år 2009) på en yta av ½ x ½ meter. 

 

 

Mål: Mångformig torr lund. Sköts som lund med gläntor med torrängsflora. 

 

Åtgärder: Granarna fälls och tallarna gallras så att trädskiktets täckningsgrad blir 25 %. Ekar, övriga lövträd, 

pelarenar  och lövbuskar gynnas. 

 

 

Figur 58 (8) Torr moskog av slåtterfibla-lingontyp  0,31 ha 

 
Örtrik torr moskog av slåtterfibbletyp (häränsilmä-puolukkatyyppi, 300503) med enrisdominerade 

torrängspartier. Tallen (täckningsgrad 25 %, diameter 5-15 cm) dominerar, glasbjörk (5-10 %, 15-30 cm), 

gran ( 5 %, 15-20 cm) och rönn växer sparsammare. Buskformat enris är rikligt (15 %), måbär sparsammare 

(5 %). 

 

Kalkverkan på ca 5 meter breda stråk (exempelvis 6668614:3262855 +- 9 m), ställvis smalnar stråket till 

bara en meter brett (vid 6668595:3262885 +- 14 m). På kalken växer  indikatorer på kalk såsom blodnäva 

(Geranium sanguineum) pcc, finskt myskgräs (Hierochloë australis) stpc-stcp och blåsippa (Hepatica 

nobilis) pc. 

 

Mål: Hage med torrängspartier. 

 

Åtgärder: Granarna och tallar < 20 cm i diameter fälls. Vindfällen och enris röjs, frånsett pelarenar. 5 % av 

enarna lämnas kvar. 

 

 

Figur 59 (9) Örtrik klippig äng *6280 0,06 ha 

 
Kalktorräng (ravinteiset kallioniityt) med moskogspartier med glest bestånd av tall, gran och rönn. Sparsamt 

med buskformat enris (5 %) och måbär (3). 

 

Kalkindikatorer: blodnäva (Geranium sanguineum) pcc, finskt myskgräs (Hierochloë australis) stcp, 

svartbräken (Asplenium trichomanes) stpc och blåsippa (Hepatica nobilis) pc.  

 

Mål: Mångformigt, örtrikt *6280 alvar. 

 

Åtgärder: Träden falls, eventuella pelarenar gynnas. 

 

 

Figur 60 (10) VT och torr moskog av slåtterfibla-lingontyp 1,82 ha 

 
Ställvis örtrik torr moskog av slåtterfibla-lingontyp (häränsilmä-puolukkatyyppi 300503; uppskattningsvis 10 

% av arealen). Mest dock VT (uppskattningsvis 90 % av arealen) med klippor. Kalkpåverkan är ganska 

blygsam. Det tämligen glesa trädskiktet (täckningsgrad 35 %) domineras av tall 25 % (diameter 15-20 cm), 

medan granen 10 % (20 cm) och glasbjörken 10 % (10-20 cm) är sparsammare. Därtill unga rönnar och 

granar Buskformat enris dominerar (10 %). Tallen bildar också ett under trädskikt med en täckningsgrad på 

25 % (diameter 5-10 cm). Enriset täcker 20-30 %. Även pelarenar finns. 
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Mål:  Mångformigt skogsbete 

 

Åtgärder: Träden gallras, särskilt granarna. Tallarna gallras så att kronornas täckningsgrad blir 20 %. De 

äldsta sparas. Alla lövträd sparas. Enar röjs, utom pelarenar. Också (färska) vindfällen röjs. Alla ekar sparas. 

 

 

Figur 61 (11) Kalktorräng på bergsbrant *6280, 9050 0,14 ha 

 
Representativ (20) kalkgräsmark (*6280), dvs eutrof mossdominerad bergsbrant (ravinteinen 

sammalkallioseinämä). Figuren består av trappstegslika branter och klipphyllor med lundvegetation (HeOT), 

såsom underviol (Viola mirabilis) och snärjmåra (Galium aparine). Underviolen förekom i minst 12 

exemplar. 

 

På brantens W-sluttning (6668469:3262377) växer lunglaven (Lobaria pulmonaria) NT på fem levande 

aspar och på en död 

 

Mål: Naturtillstånd 

 

Åtgärder: - 

 

 

Figur 62 (12) Medelrik mossrik bergsbrant 8220 0,17 ha 

 
Representativ (10) silikatbrant av mossrik typ (keskiravinteiset sammalkallioseinämät). Denna 

kalkpåverkade bergsbrant hör till Svinbergets viktigaste lavlokaler. 

 

Juha Pykälä hittade år 2009 här stor vaxlav (Dimerella lutea) CR. Lokalen (6668510:326454) är en 

överhängande åt NW exponerad bergsbrant med kalkverkan. På N-bergsväggen (kalkberg) växer även laven 

Bagliettoa baldensis NT (6668494:3262425) och jordkrraterlaven (Gyalecta geoica) på sex ställen: a) på en 

N-exponerad bergvägg på mossa (6668520:3262480), b) 2 exemplar på en N-exponerad bergvägg på mossa 

(6668510:3262470), c) några få exemplar på en överhängande bergvägg exponerad mot NW, 

6668510:3262454), d) minst ett exemplar på överhängande NW-exponerad bergsvägg, 6668510:3262450) 

och e) i fugurens SW-del några få exemplar på mossa och på stenblock på NW-exponerad bergvägg, 

6668488:3262430). f) ett bestånd på ca 2,5 dm2 + 2 dm2 på mossa på N-bergsväggen, 6668523:3262479).  

 

Trådfräken (Equisetum scirpoides) (RT) dominerade vegetationen på en klipphylla om ½ x 5 meter 

(66684496:3262448 +- 20 m). Ställvis täta tuvor. 

 

Mål: Naturtillstånd. Försiktig skötsel i syfte att gynna hotade lavar. 

 

Åtgärder: Invid stora vaxlavens och jordkraterlavens växtplatser (koordinaterna 6668510:326454, 

6668520:3262480, 6668510:3262470, 6668510:3262450, 6668488:3262430 och 6668523:3262479) kan en 

mycket försiktig röjning av smågranar som växer alldeles intill klippbranten komma i fråga (Pykälä 2012). 

 

 

Figur 63 (13) VT 1,37 ha 

 
Kalavverkad sluttning med planterad talldominerad ungskog av lingontyp. Något glasbjörk, gran och rönn. 

Sparsamt med enris. 

 

Mål: Naturtillstånd på längre sikt, restaureringsåtgärder på kort sikt 
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Åtgärder: Gallring av den övertäta planterade skogen är möjlig somk en engångsåtgärd. Lövträd och eris 

sparas vid gallringen. 
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Bilaga 2 Klippbräckans förekomster beståndsvis under olika år. 
 

Tabell 12. Klippbräckan (Saxifraga adscendens) på Svinbergets Natura-område. Förekomsterna 

anges figure- och årsvis. De olika beståndena inom samma figure åtskiljs av ett plus (+). 

 

figur  2001 2005 2007 2008 2009 2011 

1    8   

5  11     

6  31     

9  28+29+103 

+12+98 

2    

11       

12  13+106+102  52+8  2+1+1 

13 119 + 113 4+  3+   

14 1099 795  18   

15 80 68+7+157  32   

16  37+124  10   

17 86 139  51   

18 230   81   

19 311 63+247+34+57 

+9 

 81+7+15+14 

22 

  

20  148 10+108 95   

21       

a) 112   17   

b)  41+56 17 28 3 + 2  

c)  120+119   1  

d)   54  4  

e)    11   

 

 

a = på privat område 666778:3261666 (sekä 66667744:3261651 +- 7m); b = privat avskild tomt 

inne i Natura-området 6668346:3262256; c = privat område (6667869:3261694 +- 13 m); d = på 

privat område vid väg E om naturreservatet 6668599:3263031 +- 13m; e) = på bebyggd tomt 

innanför skyddsområdet (666802:326185) 
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Bilaga 3. Förteckning över Svinbergets kärlväxter  
 
Kärlväxter funna av Leif Lindgren på Svinberget åren 1988, 2001 och 2003. Ströuppgifter även från åren 

2005-2012. 

 

 
Acer platanoides lönn vaahtera 

Achillea millefolium rölleka siankärsämö 

Achillea ptarmica nysört ojankärsämö 

Actaea spicata trolldruva mustakonnanmarja 

Aegopodium podagraria kirskål vuohenputki 

Agrostis capillaris rödven nurmirölli 

Alchemilla glaucescens. daggkåpa poimulehti 

Allium oleraceum backlök nurmilaukka 

Allium schoenoprasum gräslök ruoholaukka 

Anemone nemorosa vitsippa valkovuokko 

Angelica sylvestris skogspipa (strätta) karhunputki 

Antennaria dioica kattfot kissankäpälä 

Anthoxanthum odoratum vårbrodd tuoksusimake 

Anthrisus sylvestris hundfloka (hundkäx) koiranputki 

Aquelegia officinalis 

Arabidopsis thaliana backtrav lituruoho 

Arabis glabra tornört (rockentrav) pölkkyruoho 

Arctostaphylos  uva-ursi mjölon sianpuolukka 

Arenaria serpyllifolia sandnarv märkiarho 

Asplenium ruta-muraria murruta seinäraunioinen 

Asplenium septrentionale gaffelbräken liuskaraunioinen 

Asplenium trichomanes ssp. svartbräken tummaraunioinen 

trichomanes 

Athyrium filix-femina majbräken hiirenporras 

Avenula  pubescens mäkikaura luddhavre 

Betula pendula vårtbjörk rauduskoivu 

Botrychium lunaria låsbräken ketonoidanlukko 

Calamagrostis arundinacea piprör metsäkastikka 

Calamagrostis epigejos bergrör hietakastikka 

Calluna vulgaris ljung kanerva 

Campula persicifolia stor blåklocka kurjenkello 

Cardamine hirsuta bergsbräsma mäkilitukka 

Carex demissa grönstarr lännenhernesara 

Carex digitata fingerstarr sormisara 

Carex nigra ssp. nigra hundstarr jokapaikansara 

Carex pallescens blekstarr kalvassara 

Carex panicea hirsstarr hirssisara 

Centaurea jacea rödklint ahdekaunokki 

Cerastium fontanum ssp vulgare hönsarv nurmihärkki 

Cerastium semidecandrum vårarv mäkihärkki 

Chelidonium majus skelört keltamo 

Chimaphila umbellata ryl sarjatalvikki 

Circaea alpina dvärghäxört velholehti 

Cirsium helenioides brunborste huopaohdake 

Cirsium palustre kärrtistel suo-ohdake 

Convallaria majalis liljekonvalj kielo 

Crepis tectorum takfibbla ketokeltto 

Cystopteris fragilis stenbräken haurasloikko 
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Dactylorhiza maculata Jungfru Marie hand maariankämmekkä 

Deschampsia flexuosa kruståtel metsälauha 

Dryopteris carthusiana skogsbräken metsäalvejuuri 

Dryopteris filix-mas träjon kivikkoalvejuuri 

Epilobum angustifolium duntrav (mjölkört) maitohorsma 

Epilobum palustre kärrdunört suohorsma 

Equisetum arvense åkerfräken peltokorte 

Equisetum palustre kärrfräken suokorte 

Equisetum pratense ängsfräken lehtokorte 

Equisetum scirpoides trådfräken hentokorte 

Equisetum sylvaticum skogsfräken mestäkorte 

Filipendula ulmaria älggräs (älgört) mesiangervo 

Fragaria vesca smultron ahomansikka 

Galium album (G. mollugo) stormåra pamenmatara 

Galium aparine snärjmåra kierumatara 

Galium boreale vitmåra ahomatara 

Galium palustre vattenmåra rantamatara 

Geranium robertianum stinksnäva haisukurjenpolvi 

Geranium sanguineum blodnäva verikurjenpolvi 

Geranium sylvaticum skogsnäva metsäkurjenpolvi 

Geum urbanum nejlikrot kyläkellukka 

Gymnocarpium dryopteris ekbräken metsäimarre 

Hepatica nobilis blåsippa sinivuokko 

Hieracium vulgata -ryhmä hagfibblor ahokeltamot 

Hierochloë australis finskt myskgräs metsämaarianheinä 

Huperzia selago lopplummer ketunlieko 

Hypericum perforatum äkta mannablod mäkikuisma 

Inula salicina krissla rantahirvenjuuri 

Juncus articulatus ryltåg solmuvihvilä 

Juniperus communis en kataja 

Lathyrus pratensis ängsvial niittynätkelmä 

Lathyrus  vernus vårärt kevätlinnunherne 

Leucanthemum vulgare prästkrage päivänkakkara 

Linnaea borealis linnea vanamo 

Linum catharticum vildlin ahopellava 

Listera ovata tvåblad soikkokaksikko 

Lonicera xylosteum skogstry lehtokuusama 

Luzula multiflora ängsfryle nurmipeippo 

Luzula pilosa vårfryle kevätpiippo 

Lychnis viscaria tjärblomster mäkitervakko 

Lycopodium annotinum revlummer hiidenlieko 

Maianthemum bifolium ekorrbär oravanmarja 

Malus x domestica äppelträd tarhaomenapuu 

Melampyrum pratense ängskovall kangasmaitikka 

Melica nutans slokgräs (bergsslok) nuokkuhelmikkä 

Menyanthes trifoliata vattenklöver raate 

Milium effusum hässlebrodd tesma 

Mycelis muralis skogssallat jänönsalaatti 

Myosotis ramosissima backförgätmigej mäkilemmikki 

Nardus stricta stagg jäkki 

Ophioglossum vulgatum ormtunga käärmenkieli 

Orthilia secunda björkpyrola nuokkutalvikki 

Oxalis acetosella harsyra käenkaali, ketunleipä 

Paris quadrifolia ormbär (trollbär) sudenmarja 

Parnassia palustris slåtterblomma vilukko 
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Phelum pratense ssp. pratense  timotej, nurmitähkiö timotei 

Phragmites australis vass järviruoko 

Picea abies grankuusi 

Pilosella officinarum gråfibbla huopakeltano 

Pilosella cauligera -ryhmä  hiirenkeltanot 

Pimpinella saxifraga bockrot pukinjuuri 

Pinus sylvestris tall mänty 

Plantago major ssp. major groblad piharatamo 

Platanthera bifolia nattviol valkolehdokki 

Poa compressa berggröe litteänurmikka 

Polygonatum odoratum getrams kalliokielo 

Polypodium vulgare stensöta kallioimmare 

Populus tremula asp haapa 

Potentilla argentea coll silverfingerört hopeahanhikki 

Potentilla cranzii vårfingerört keväthanhikki 

Potentilla erecta blodrot rätvänä 

Prunella vulgaris brunört niittyhumala 

Pteridium aquilinum örnbräken sananjalka 

Pyrola rotundifolia ssp. 

 rotundifolia vitpyrola etelänisotalvikki 

Quercus robur ek tammi 

Rhamnus frangula brakved paatsama 

Ribes alpinum måbär, degbär taikinanmarja 

Rosa dumalis nyponros orjanruusu 

Rosa majalis kanelros metsäruusu 

Rubus idaeus hallon vadelma, vattu 

Rubus saxatilis stenhallon lillukka 

Rumex acetosella bergssyra ahosuolaheinä 

Sagina nodosa knutnarv nyylähaarikko 

Salix aurita bindvide virpapaju 

Salix caprea sälg raita 

Salix rosmarinifolia rosmarinvide kapealehtipaju 

Satureja acinos harmynta ketokäenminttu 

Saxifraga adscendens klippbräcka kalliorikko 

Saxifraga tridactylites grusbräcka mäkirikko 

Sedum acre gul fetknopp keltamaksaruoho 

S. telephium coll käringkål, kärleksört isomaksaruoho 

Silene nutans backglim nuokkukohokki 

Solidago virgaurea gullris kultapiisku 

Sorbus aucuparia ssp. rönn pihlaja 

aucuparia var. aucuparia 

Stellaria graminea grässtjärnblomma heinätähtimö 

Taraxacum sp. maskros voikukka 

Trientalis europea skogsstjärna metsätähti 

Tussilago farfara hästhov leskenlehti 

Typha augustifolia smalkaveldun kapeaosmankäämi 

Urtica dioica ssp. dioica brännässla nokkonen 

Vaccinium myrtillus blåbär mustikka 

Vaccinium vitis-idaea lingon puolukka 

Verbascum thapsus kungsljus ukontulikukka 

Veronica chamaedrys teveronika nurmitädyke 

Veronica longifolia strandveronika rantatädyke 

Veronica officinalis ärenpris rohtotädyke 

Viburnum opulus olvon koiranheisi 

Vicia cracca kråkvicker hiirenvirna 
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Vicia hirsuta duvvicker peltovirvilä 

Vicia sylvatica skogsvicker metsävirna 

Viola arvensis åkerviol pelto-orvokki 

Viola canina ssp. canina ängsviol pikkuaho-orvokki 

Viola canina ssp. montana hundviol aho-orvokki 

Viola mirabilis underviol lehto-orvokki 

Viola tricolor styvmorsviol keto-orvokki 

Woodsia ilvensis hällebräken karvakiviyrtti 
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Bilaga 4. Förteckning över Svinbergets biotoper 
 

Statsägda figurer med vanlig stil, det privata naturreservatets med grönt och icke-verkställda privata 

Natura med blått. Minsta i tabellen angivna värde för arealen (för alvar eller kalkberg) är en 

kvadratmeter, eller 0,0001 ha, även om dessa biotopfläckar ofta är mindre än vad som anges. 

Tillämpningen av LUTU: som 6.2.4 (Kalkrika öppna flacka berghällar) klassificeras alla kalkhällar, 

som inte är branter (brantare än 45 grader). 

 
Figu

r nr 

Natura 

biotopk

od+ 

LUTU 

Biotopens namn Nuläge 

ha 

% 

*6280 

och 

8210 

Plan 

ha 

1  Bergig VT-MT 2,37  2,37* 

1 6280 Alvarpartier 0,005 0,2 0,005* 

1 8210 Kalkpåverkade klippor 6.2.4 Kalkrika öppna flacka 

berghällar 

0,001 0,04 0,001* 

2  Utdikat grankärr (mustikkaturvekangas) 0,88  91D0 

0,88 

3  VT 0,34  0,34* 

3 6280 Alvar 5 % av arealen 0,018 5 0,018* 

3 8210 Kalkberg 2 % av arealen, 6.2.7. Skuggiga kalkbergsbranter 

och 6.2.5. Kalkrika trädbevuxna flacka berghällar 

0,007 2 0,007* 

4 8220 Hällmarkstallskog på silikatberg 0,19  0,19 

4.2 8220 Hällmarkstallskog på silikatberg 0,06  0.06 

5  VT 1,28  1,28* 

5 6280 Alvar 5 % av arealen 0,068 5 0,068* 

5 8210 Kalkberg 1 % av arealen, 6.2.4 Kalkrika öppna flacka 

berghällar 

0,014 1 0,014* 

6  OMT 1,26  1,26 

6 8210 Litet kalkbergsparti, 6.2.7. Skuggiga kalkbergsbranter 0,001 0,08 0,001 

7  OMT.  0,45  0,45 

7 9050 

MeLaT 

5.1.3 Torr eutrof lund, MeLaT 0,056  0,056 

7 9050 

HeOT 

5.1.5. friska eutrofa lundar (tuoreet runsasravintoiset lehdot), 

HeOT. Uppskattningsvis ca 10 % av arealen. 

0,056  0,056 

7.1 9050 

MeLaT 

5.1.3 Torr eutrof lund, MeLaT 0,15  0,15* 

8 9050 

HeOT 

Asplund. 5.1.5. friska eutrofa lundar (tuoreet 

runsasravintoiset lehdot), HeOT. 

0,04  0,04 

9 8220 

(delvis) 

Hällmarkstallskog och VT, andelen 8220 uppskattas till 50 % 1,07  1,07* 

9  Hällmarkstallskog och VT, andelen VT uppskattas till 50 % 1,07  Hage 

1,07 

9 9050 

MeLaT 

5.1.3 torra eutrofa lundar (kuivat runsasravinteiset lehdot), 

MeLaT. Uppskattningsvis ca 10 % av arealen. 

0,255  Hage 

0,255 

9 6280 Alvar 5 % av arealen 0,10 5 0,10* 

9 8210 Kalkberg 5 % av arealen, mest 6.2.4 kalkrika öppna flacka 

berghällar, delvis trädbevuxna (6.2.5), även en liten skuggig 

kalkbergsbrant (6.2.7) i sprängd kalkgrop. 

0,06 5 0,06* 

10  VT med lundfragment och bergknallar 1,20  Hage 

(delvis

) 1,20 

10 9050 5.1.3 torra eutrofa lundar (kuivat runsasravinteiset lehdot), 0,012  Hage 
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MeLaT. Uppskattningsvis ca 1 % av arealen. 0,012  

10 6280 Alvarvegetation 2 x 30 m 0,006 0,5 0,006* 

10 8210 Kalkverkan med kalkbergsvägg, Lutu: 6.2.6 solexponerad 

kalbergsbrant EN (i södra Finland) 

0,001 0,08 0,001* 

11.1  VT-MT 0,65  0,65* 

11.1 6280 Alvarvegetation på minst fyra små fläckar (1-10m2)  0,002 0,8 0,002* 

11.2  VT 0,25  0,25 

11.2 6280 Alvar,  uppskattningsvis 2/3 av kalkbergsarealen 0,001 0,4 0,001* 

11.2 8210 Kalkberg, uppskattningsvis 2/3 av kalkbergsarealen 0,0005 0,2 0,0005

* 

11.3  Igenväxande äng 0,19  Parker

ingspl

ats 

0,19 

12 8210 Kalkberg   0,01 10 0,01* 

12 6280 Alvar 0,09 90 0,09* 

12.2 6280 Alvar uppskattningsvis 90 % av arealen 0,027 90 0,027* 

12.2 8210 Kalkberg  uppskattningsvis 10 % av arealen 0,003 10 0,003* 

12.3  VT 0,25  0,25 

13 6280 Alvar uppskattningsvis 80 % av arealen 0,112  0,112* 

13 8210 Kalkberg  uppskattningsvis 20 % av arealen; 6.2.4 kalkrika 

öppna flacka berghällar 

0,028  0,028* 

13.2 6280 Alvar uppskattningsvis 70 % av arealen 0,042  0,042 

13.2 8210 Kalkberg  uppskattningsvis 30 % av arealen; 6.2.4 kalkrika 

öppna flacka berghällar och 6.2.6 Solexponerade 

kalkbergsbranter 

0,018  0,018 

13.3  VT 0,16  0,16 

14 6280 Alvar uppskattningsvis 60 % av arealen 0,024  0,024* 

14 8210 Kalkberg  uppskattningsvis 40 % av arealen; 6.2.4 kalkrika 

öppna flacka berghällar och 6.2.6 Solexponerade 

kalkbergsbranter 

0,016  0,016* 

14.2 6280 Alvar uppskattningsvis 60 % av arealen 0,024  0,024 

14.2 8210 Kalkberg  uppskattningsvis 40 % av arealen; 6.2.4 kalkrika 

öppna flacka berghällar och 6.2.6 Solexponerade 

kalkbergsbranter 

0,016  0,016 

15 8220 Silikatberg med kalkverkan och små kalkstråk 0,26  0,26* 

15 8210 Kalkberg  uppskattningsvis 1 % av arealen; 6.2.4 kalkrika 

öppna flacka berghällar och 6.2.6 Solexponerade 

kalkbergsbranter 

0,001  0,001* 

15 6280 Alvar uppskattningsvis 99 % av arealen på kalkunderlag 0,109  0,109* 

16  Örtrik torr moskog av slåtterfibbletyp, häränsilmä-puolukka-

tyyppi 

0,232  0,232 

16 6280 Alvar uppskattningsvis 20 % av arealen 0,058  0,058* 

17 8220 Silikatberg 0,218  0,218* 

17 6280 Små fläckar med kalk 0,001  0,001* 

17 8210 Små fläckar med kalk 0,001  0,001* 

18 8220 Silikatberg, uppskattningsvis 1/3 av arealen 0,0693  0,0693

* 

18  VT, uppskattningsvis 2/3 av arealen 0,136  0,136* 

18 6280 Alvar 0,04  0,04* 

18 8210 Kalkberg 0,03  0,03* 

19  VT 0,44  0,44* 

19 6280 Alvar uppskattningsvis 80 % av kalkarealen 0,216  0,216* 



 70 

19 8210 Kalkberg  uppskattningsvis 20 % av kalkarealen 0,054  0,054* 

20  VT 0,558  0,558* 

20 6280 Alvar uppskattningsvis 80 % av arealen kalk 0,016  0,016* 

20 8210 Kalkberg  uppskattningsvis 20 % av kalkarealen 0,004  0,004* 

21 9050 Lund (ungt successionsstadium, snarast MeLaT) 0,22  Hage 

0,22 

21 6280 Alvar uppskattningsvis 50 % av arealen kalk 0,01  0,01* 

21 8210 Kalkberg  uppskattningsvis 50 % av kalkarealen 0,01  0,01* 

22 8220 Silikatberg 0,12  0,12* 

23  MT/OMT 0,21  Hage 

0,21 

24  VT av slåtterfibbletyp (häränsilmä-tyyppi) 0,26  Hage 

0,26 

24 6280 Alvar uppskattningsvis 90 % av kalkarealen 0,027  0,027* 

24 8210 Kalkberg  uppskattningsvis 10 % av kalkarealen 0,003  0,003* 

25 9050 Lund ca 50 % av arealen    

25 9050 Fuktig näringsrik lund av ängsfräkenty (LUTU 5.1.7), 

uppskattningsvis 50 % av figurens lundareal 

0,32  0,32 

25 9050 Lund, frisk lund (OMaT), uppskattningsvis 50 % av figurens 

lundareal 

0,32  0,32 

25  OMT ca 50 % av arealen 0,64  0,64 

26  Utdikat grankärr, mustikkaturvekangas 0,48  91D0 

0,48 

27 8220 Hällmarkstallskog 0,40  0,40 

28 8220 Hällmarkstallskog 0,19  0,19 

      

51  OMT 0,41  0,41 

52  Sandtag 0,04  0,04 

53 9050 Lund, HeOT 1,165  0,555 

53 9050 Lund, HeOT   Hage 

0,61 

53 6280 Igenväxande kalkstråk, 5 m brett 0,005  0,005* 

54  Väg 0,23  0,23 

55 6280 Örtrikt berg, igenvuxet alvar 0,16  0,16 

56  VT-MT 1,32  0,84 

56  VT-MT   0,48* 

56 9050 Torr lund (MeLaT) , uppskattad som 20 x 10 m 0,02  0,02* 

58  Torr moskog av slåtterfibbla-lingontyp 0,31  0,22 

58  Torr moskog av slåtterfibbla-lingontyp   0,09* 

58 6280 Igenväxande kalkstråk på berg, alvar 0,0005  0,0005

* 

59 6280 Kalktorräng med moskogspartier 0,06  0,06* 

60  VT och torr moskog av slåtterfibbla-lingontyp    

60  VT, uppskattningsvis 90 % av arealen 1,638  1,638* 

60  Torr moskog av slåtterfibbla-lingontyp, , uppskattningsvis 10 

% av arealen 

0,182  0,182* 

61 6280 Alvar uppskattningsvis 30 % av arealen 0,042  0,042 

61 9050 Lund (HeOT), uppskattningsvis 70 % av arealen 0,098  0,098 

62 8220 Silikatbrant 0,17  0,17 

63  VT 1,37  1,37 

 

 Ingår i betesområdet = skogbete eller betat berg. 
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Bilaga 5 Lausuntopyyntö 

 

 
 

 

 

    Mathildedalissa 1.3.2013 

 

LAUSUNTOPYYNTÖ 

 

Kemiön Svinbergetin luonnonhoitosuunnitelman lausuntoluonnos on valmistunut. Suunnitelma 

käsittää koko Svinbergetin Natura -alueen. Suunnitelman piirissä on siten 25,8 ha maa-alueita, josta 

14,75 ha on valtion eli Metsähallituksen hallinnassa, 8.6 ha yksityinen luonnonsuojelualue (eli 

YSA) sekä 3,6 ha yksityisomistuksessa olevaa, n.s. toteutumatonta Naturaa. 
 

Suunnitelma on kirjoitettu ruotsiksi. Virallisen kaavakepohjaisen version lisäksi suunnitelma-

luonnokseen kuuluu lähinna maanomistajia varten kirjoitettu (toivottavasti helpommin 

ymmärrettävä) perinteisemmän sisältörakenteen suunnitelma, joka m.m. lajisto-osan ja liitteidensä 

takia on laajempi. 

 

Metsähallitus pyytää kirjallista lausuntoanne 15.3.2013 mennessä. Lausunto voidaan lähettää 

sähköpostina (leif.lindgren@metsa.fi) tai kirjeessä alla olevaan osoitteeseen.  

 

Leif Lindgren (puh. 0205 644665) antaa lisätietoja. 

 

 

 

 

 

 

  Suojelubiologi Leif Lindgren 

 

    Metsähallitus 

    Etelä-Suomen luontopalvelut  

    Matilanjärventie 84 

    25 660 Mathildedal 

 

 

Jakelu: 

 

Lounais-Suomen ympäristökeskus 

mailto:leif.lindgren@metsa.fi
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Bilaga 6. BEGÄRAN OM UTLÅTANDE  Mathildedal den 

1.3.2013 
 

Ett utkast till naturvårdplan för Svinberget har blivit färdig. Planens riktlinjer har presenterats för ägaren till 

det privata naturreservatet (YSA202511) Susanna Sundvik den 22.2.2013. 

 

Planen omfattar hela det till Natura 2000 –området hörande delen av Svinberget eller 25,4 hektar, varav 

14,75 ha ägs av staten, 8,6 ha är privat naturreservat och 3,6 ha ingår i Natura-områdets avgränsning, men 

Natura-planen har tills vidare inte realiserats, dvs blivit naturskyddsområde.  

 

Den medföljande officiella versionen ”Naturvårdsplan för Svinberget” kan te sig byrokratisk och 

svårbegriplig. Därför kompletterar jag den med en utförligare  men som jag hoppas begripligare version 

”Naturvårdsplan för Svinberget i Kimitoöns kommun (Västanfjärd) 1.3.2013”. 

 

Forststyrelsen har dock för avsikt att fastställa planen enbart till den del som tillhör staten. Både markägaren, 

Egentliga Finlands närings-, trafik och miljöcentral och Forststyrelsen godkänner planen för de privatägda 

naturskyddsområdets del. Forststyrelsen vill höra berörda markägare om planen. Planen innehåller en hel del 

information om Svinbergets natur. I planedelen framgår också hur staten, d.v.s. Forststyrelsen avser att sköta 

både statliga och privatägda områden. Detta är första gången som detaljerade planer offentliggörs för hur 

Natura 2000 -området skall skötas på Svinberget. Därför hoppas jag att har planen ett betydande 

informationsvärde för berörda markägare. 

 

Det bör klart framhållas att planens föreslagna åtgärder på privat mark inte har några omedelbara följder i 

nuläget. Planerna kan verkställas på de privata, s.k icke-verkställda Natura-områdena antingen först efter det 

att marken uppköpts av staten för naturskyddsändamål, eller efter att områdena fredats som privatägda 

naturreservat. En tredje möjlighet är att - om markägaren så vill - göra separata kontrakt med Forststyrelsen 

för skötseln. På privat mark händer med andra ord inget utan markägarens samtycke. Planens betydelse för 

de privat icke-fredade Natura 2000 –områdena är att planen kan verkställas efter det att Egentliga Finlands 

NTM-central gjort den utvärdering som planen förutsätter (kapitel 5). Utan en sådan kan Natura-områdena 

inte skötas. Markägarna har dock inga skyldigheter att delta i de kostnader som förorsakas av verkställandet 

av denna plan. Med begäran om utlåtande följer ockå för undertecknande ett skilt papper om godkännandet 

av planens åtgärder på privat mark. Forststyrelsen förutsätter ett dylikt godkännande innan åtgärderna kan 

verkställas 

 

Planen har svällt ut tack vare att Svinbergets natur är så rik och varierad. Den (ur markägarsynvinkel) 

viktigaste informationen finns i sammandraget, inledningen, i plandelen och speciellt i planekartorna 6-8. 

Föreslagna åtgärder för varje enskild figur framgår ur bilaga 1. 

 

Foststyrelsen ber om Ert skriftliga utlåtande senast den 15.3.2013. Utlåtandet kan skickas som e-post 

(leif.lindgren@metsa.fi) eller per brev till nedan nämnda adress. 

 

Kontakta Leif Lindgren (tlfn 0205 644665) för tilläggsinformation. 

 

  

  skyddsbiolog  

Leif Lindgren 

       

    Forststyrelsen 

    Södra Finlands naturtjänster 

    Matildanjärventie 84 

mailto:leif.lindgren@metsa.fi
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    25 660 Mathildedal 

 

 


