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Projektet har fått finansiering av Europeiska Unionens LIFE-program. Materialet reflekterar synsätt av 

upphovsmannen, och Europeiska kommissionen eller CINEA är inte ansvariga för användning av 

materialets innehåll.  

Sammanfattning 

Vitfågelskäret befinner sig i Mikelsörarna inom Kvarkens skärgård. På Vitfågelskärets södra sida hittas 

en liten sandstrand. Stranden är för det mesta öppen, men på västra sidan växer det ett vassbestånd. 

Vassen (Phragmites australis) har småningom börjat sprida sig till stranden. Vassen slås ner för att 

hindra att vassbeståndet försätter sig att sprida till sandstranden. Den slagna vasen bränns på 

stranden eller om vädret inte är passligt för bränning samlas materialet i högar i strandskogen. 

Åtgärderna (C5 borttagning Phragmites australis) kommer att förbättra representativiteten av 

området N2000 habitat typ (1640). 

Summary 

Vitfågelskäret is located in the Mikelsörarna within the Kvarken archipelago. A small sandy beach can 

be found on the southern side of Vitfågelskäret. The beach is mostly open, but reeds grow on the 

west side of the beach. Reeds have also started to spread to the beach. To prevent the reeds 

(Phragmites australis) from speeding onto the open beach the plan is to cut down the reads. The cut 

reads are either burnt on the beach or, if the weather is not suitable for burning, they are collected in 

piles in the forest. Project actions (C5 removing Phragmites australis) will improve the conservation 

value and representativeness of the targeted N2000 habitat type (1640). 
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Yksikkö Tavoite Pinta-ala (ha)

16- 16 - Avoimen rantaympäristön hoito 0,03

0

Suunnitellut toimenpiteet

Toimenpide Selite Toteutusala (ha)

999 Muu luonnonsuojelutyö 0,03

Toteutusala yhteensä, ha 0,03

Toteutetut toimenpiteet

Toimenpide Selite Toteutusala (ha)

Toteutusala yhteensä, ha

Rakenne Selite

Rakenne Selite

Suunniteltujen ja toteutettujen toimenpiteiden yhteenlaskettu toteutusala (ha) 0,03
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Työmaaohjeet

Vass på stranden skall slås för att upprätthålla den öppna sandstranden. 

Tätvuxen vass hittas främst på strandens västra kant (området märk på kartan). Slåtter fokuseras på den västra kanten, men vass 
som växer annanstans på stranden tas också bort ifall det räcker med tid. OBS! det växer litet strandråg på strandråg och detta skall 
lämnas i fred.

Röjda vassen bränns ifall det är möjligt vid tidpunkten. Bränningen kan göras då det inte finns gällande brandvarning och ifall de är 
vindstilla eller blåsten är svag. Före bränningen skalla man informera Österbottens räddningsverk med nätblanketen genas när man 
vet tidpunkten på arbetet. Bränningen görs på stranden på ett ställe som är tillräcklig lång från träd och växtlighet så att inga gnistor 
eller hetta från lågorna skadar växtligheten eller det är fara att elden sprider sig. Elden skall övervakas hela tiden. För bränningen 
grävs en grop i sanden i vilken vassen bränns och tillslut täcks gropen med sand. Idén är att minimera synliga märken efter bränning. 
OBS! Före gropen täcks skall man försäkra sig om att allt har brunnit ut och tillslut släcka med att hälla vatten på kolen och askan.  
Det får inte bli glöd kvar i gropen för att de inte börjar pyra under sanden. 

Ifall vädret inte är passligt för bränning samlas materialet som en hög inne i skogen. Ungefärlig plats är märkt på kartan, men ett 
passligt ställe väljs i fällt. Om de finns färdiga ställen var vågorna har sköljt upp död vass skulle de vara bra att göra högen på ett 
sådant ställe. 

Uppskattat att jobbet skulle ta en dag med 2-3 människor.

Ifall de är möjlig skulle det vara bra om vass kan slås under flera år för att få det bästa resultatet.

Turvallisuusohjeet

Följ säkerhetsinstruktionerna för båtåkning. Använd lämplig säkerhetsutrustning. Kom ihåg att anmäla om bränningen till 
Österbottens räddningsverk.
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Vitfågelskär

Natura 2000



0 25 5012,5 m

Hyvä
Merkittävä
1220 - Kivikkorannat
1630 - Merenrantaniityt
1640 - Itämeren hiekkarannat
9030 - Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät
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!. Preliminär plats förr röjd vass ifall bränning inte kan göras
Tätaste vassbeståndet
Åtgärdsområde var vass skall slås
Fastighetsgräns

Bilaga 4: Karta över åtgärder


