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publikationen är en jordbrukets översiktsplan som gjordes på avrinningsområden 

i raseborg och ingå kustområden under sommaren och hösten 2013. i arbetet 

kartlades särskilt behovet av skyddszoner vid åkrarna. dessutom söktes objekt  

med biologisk mångfald, vårdbiotoper och lämpliga platser för våtmarker.

syftet med översiktsplanen är att inspirera jordbrukarna att vidta åtgärder för 

vattenskyddet och värna om mångfalden i landskapet och naturen. åtgärderna är 

frivilliga för markägarna. uppgifterna i planen kan användas som stöd för en mer 

detaljerad plan när man ansöker om finansiering för objekten. I rapporten ges också 

basinformation om området samt om anläggande och vård av objekt.

julkaisu on maatalouden yleissuunnitelma, joka tehtiin raaseporin ja 

inkoon rannikkoalueiden valuma-alueella kesällä ja syksyllä 2013. työssä 

kartoitettiin erityisesti peltojen suojavyöhyketarvetta ja sekä etsittiin luonnon 

monimuotoisuuskohteita, perinnebiotooppeja ja sopivia paikkoja kosteikoille.

yleissuunnitelman tavoitteena on innostaa viljelijöitä vesiensuojelutoimiin 

sekä vaalimaan maiseman ja luonnon monimuotoisuutta. toimenpiteiden 

toteuttaminen on maanomistajille vapaaehtoista. suunnitelman tietoja voidaan 

käyttää yksityiskohtaisen suunnittelun tukena haettaessa rahoitusta kohteiden 

toteuttamiseen. raportissa kerrotaan myös asiaan liittyvää perustietoa alueesta  

sekä kohteiden perustamisesta ja hoidosta.
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Förr i tiden var prästkragen mycket allmän, men 
genom att hagar och öppna landskap blivit alltmer 

ovanliga, har också prästkragen minskat i antal. 
Arten kan förväxlas med baldersbrå eller vid ha-

vet med kustbaldersbrå. Foto: Esa Ervasti
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1.  Inledning

Översiktsplanen på området i Raseborg och Ingå ut-
fördes på sommaren och hösten 2013. Planen täcker 
ca 452 kvadratkilometer. Planeringen innefattar sex 
vattendrag på fastlandet från Storängsbäcken i väster 
till Ingarskila å i öster. 

Syftet med planen är att utreda behovet av skydds-
zoner, hitta lämpliga platser för anläggning av våt-
marker samt inventera naturens mångfaldsobjekt och 
vårdbiotoper.

Vattenkvaliteten har försämrats i de flesta åar och 
sjöar på området. Dessutom är kustvattnen i ett dåligt 
eller otillfredsställande skick. Anläggning av skydds-
zoner och våtmarker är verktyg för vattenskydd. Med 
dessa kan man minska belastningen som tillförs i vat-
tendrag och havet. 

Syftet med översiktsplaneringen av naturens 
mångfald är att främja diversitet i lantbruksnaturen. 
Förändringar inom lantbruksverksamhet och förmin-
skat bete har lett till igenväxande landskap. Hävdande 
åtgärder och skötsel på ängar och åkerrenar bidrar till 
restaurering av kulturlandskap och dess känneteck-
nande artrika flora och fauna. 

Med planen uppmuntras odlaren att anlägga 
skyddszoner och våtmarker samt att värna om na-
turens och landskapets mångfald. Informationen i 

planen stöder detaljerad planering i samband med 
ansökning av jordbrukets miljöstöd eller annan finan-
siering gällande förverkligande av objekt.

I planen föreslagna åtgårder är rekommendationer, 
som inte binder markägarna. 

Planen utförs som uppdrag av ELY-centralen i Ny-
land. Planeringen är utförd av Esko Vuorinen och 
Petra Nyqvist från Silvestris naturinventering ab. Vär-
defull information erhölls av lantbrukare och invånare 
i olika planeringsskeden. Översiktsplaneringen finan-
sierades av jord- och skogsbruksministeriet.

Till projektets styrgrupp hör Anders Wasström 
(NSP, odlare, Snappertuna), Bengt Nyman (NSP, 
odlare, Svartå), Nina Långstedt (odlare, Ingå), Peter 
Rehn (odlare, Tenala), Mårten Engberg (Västra Ny-
lands landsbygdsförvaltning), Hanna Westman  (Väs-
tra Nylands landsbygdsförvaltning), Ulrika Holmberg 
(Västra Nylands landsbygdsförvaltning), Anna Rönn-
berg (Västra Nylands landsbygdsförvaltning), Gustav 
Munsterhjelm (Raseborgs miljöbyrå), Jouni Stordell 
(Raseborgs miljöbyrå), Ville Wahteristo (Raseborgs 
miljöbyrå), Patrik Skult (Ingå miljöbyrå), Staffan Elias-
son (Nylands Lantbrukssällskap), Kaisa Tolonen (Jär-
ki-projektet), Irmeli Ahtela (ELY-centralen i Nyland) 
och Esme Manns (ELY-centralen i Nyland).

Islandshästar på bete. Foto: Petra Nyqvist
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Förhandsutredningen

Möjliga ställen för skyddszoner identifierades med 
hjälp av noggrann laserskanningsdata. Man anser att 
skyddszonen behövs, när lutningen på åkrarna vid 
vattendrag och utfallsdiken överstiger tre procent. Så-
dana ställen utmärktes på kartorna. 

Andra fall, där skyddszonen är nyttig, är på över-
svämmande åkrar samt på grundvattenområden. 
Översvämmande åkrar identifierades med flygfoton 
som var tagna på våren. 

terrängarbetet

Fältbesöken gjordes under sommaren och hösten 
2013, sammanlagt ca 30 fältdagar. 

Sommaren 2013 var ovanligt torr vilket gjorde att 
observerandet av översvämningsåkrar inte lyckades. 
Särskilt maj och juni var torra på Raseborg och Ingå 
kustområden. Regnmängderna varierade mellan 20-
40 mm per månad. I slutet av juli och i augusti före-
kom dagar med hårt regn. Sommarens medeltempe-
ratur var 16-17 grader, vilket är över medeltal.

I fält observerades objekt utvalda i förhandsutred-
ningen, men samtidigt hittades nya objekt som inte 
hade granskats på kartan. Kriterier för objekten var 
särskilt att de var stöddugliga.

Rapportering och informering

Insamlad data om olika objekt dokumenterades som 
text, geodata och bilder och bearbetades på kontoret. 
I rapporten finns korta sammandrag om särdrag, an-
läggning och skötsel av skyddszoner, våtmarker, na-
turens mångfaldobjekt och vårdbiotoper.

Skapandet av geodata var väsentligt i arbetet. Med 
hjälp av data kunde objektens ytor, avrinningsområ-
den och våtmarkens yta i förhållande till avrinnings-
området räknas.

I början av planeringen bjöds odlarna till ett infor-
mationstillfälle i Västankvarn Gård i Ingå den 13 juli. 
Alla odlare kontaktades med brev och informerades 
om planeringen och odlarkvällarna. Under odlarkväl-
len presenterades olika åtgärder som kan förverkligas 
efter översiktsplaneringen. 

Utkasten till kartorna presenterades på en odlar-
kväll den 17 oktober i Västankvarn. Då var det närva-
rande ca 50 odlare.

Under odlarkvällen fick odlarna kommentera och 
korrigera uppgifter. En del av odlarna önskade att pla-
neringresultat och förslag gällande deras objekt skulle 
strykas från rapporten. 

Denna rapport skickas till odlarna inom planerings-
området.

2.  Översiktsplanering

Styrgruppens medlemmar på fältbesök i Ingå tillsammans med planeraren Esko Vuorinen. Foto: Petra Nyqvist
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3.1. Läget och omfattning

Planeringsområdet innefattar ca 452 kvadratkilome-
ter, sex vattendrag på fastlandet samt kustremsorna 
mellan vattendragens mynningar från Storängsbäck-
en i väster till Ingarskila å i öster. Vattendelarna ut-
gör områdes gränser – d.v.s. i norr går gränsen längs 
med Lojoåsen. Vattendragen räknade från väster till 
öster är Storängsbäcken, Raseborgsån (Kungsån), 
Bruksträsket, Marsjön, Ingå å och Ingarskila å.

Planeringen täcker delar av Raseborgs stad, d.v.s. 
södra Karis och Snappertuna samt största delen av 
Ingå kommun och delar av det sydligaste Lojo stad. 
Det mest nordostliga hörnet av området tillhör Sjun-
deå kommun.

3.2. Landskap och marktyper

I miljöministeriets fördelning i landskapsprovinser till-
hör planeringsområdets södra del till landskapsregio-

nen Finska vikens kustområde. Den norra delen hör 
till södra odlingsregionen. Gränsen mellan regionerna 
är inte skarp. 

Kustområdet kännetecknas av en mycket varie-
rande terrängbild med en mängd av åkerholmar och 
åkerdalar där man ännu kan ana former av den före 
detta skärgården och havet. Mot inlandet förvandlas 
landskapets karaktär lite och där dominerar ådalar 
med vida, delvis flacka åkrar.

Berggrunden är varierande i Nyland. Granit och an-
dra sura bergarter är de vanligaste. Ställvis dominerar 
gnejs. Kalksten förekommer ställvis, vilket påverkar 
och berikar floran. Morän, lerjordar och hällmarker är 
vanliga marktyper på planeringsområdet. Området 
karakteriseras av vidsträckta odlade lermarker, sär-
skilt i ådalarna.

3.3. Markanvändning

På grund av näringsrika lermarker är kustområdet kraf-
tigt odlat. En fjärdedel av planeringsområdet består av 

3. Planeringsområde

Planeringsområdet är rikt med fornlämningar. En vy över området som har varit bosatt och odlat sedan medeltiden. 
Foto: Esko Vuorinen
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åkrar. Två tredjedelar (64 %) av planeringsområdet är 
skogsmark. Andelen sjöar är ganska liten och vissa 
delområden är helt sjöfria, vilket påverkar områdets 
känslighet för översvämningar. Sjöprocenten är 3,2 
och för det mesta innebär den små, näringsrika sjöar. 
Bebyggelse finns på en tiondedel av hela arealen. 

Andelen torvmarker på skogsmarken är liten. För 
det mesta är kärren dikade. Den höga andelen häll-
marker orsakar att genomströmningstiden av vatten 
på området är kort.

3.4. Odlingslandskapets 
natur

Naturen i Raseborg och Ingå kustområden präglas av 
havets närhet. En lång period av historisk bosättning, 
lantbruk och boskapsskötsel har påverkat naturen 
kraftigt. Planeringsområdet befinner sig i den sydbo-
reala vegetationszonen som karakteriseras av den ri-
ka förekomsten av lundartade skogar eller lundar och 
artrikedomen är stor. Sydliga lövträd såsom ek och 
skogslind förekommer i hela planeringsområdet. 

Växtperioden är ca 170-180 dygn lång, varför det 
förekommer rikligt av sydliga arter på området. 

Naturbetesmarker och slåtterängar är hotade på 
grund av igenväxt. 

Hällmarkerna på planeringsområdet är i genom-
snitt mindre sura än i det övriga Finland. På häll-
markstorrängar förekommer bland annat vårbrodd, 
tjärblomster, smultron, gråfibbla, bergsyra, fårsvingel 
och rödven, ibland även svartkämpar, harklöver och 
småborre.

Torrängar är för det mesta gräs- eller lågörtsängar. 
Bland växter att uppmärksamma är bland annat mörkt 
kungsljus, backnejlika, knippfryle, luddhavre och åker-
vädd.

Friska och fuktiga ängar på planeringsområdet är 
ofta igenväxande. Typiska ängsväxter är röllika, präst-
krage, rödklint, vitmåra, ängsfryle, blodrot, fyrkantig 
johannesört, teveronika, gullvial och kråkvicker. På 
högörtängar växer älggräs, brudborste, hundfloka, 
ängskavle och tuvtåtel.

Omfattande vassmader samt vass-, säv-, tåg- och 
starrbevuxna stränder förekommer längs kusten. En 
stor del av dem har förr varit i bruk som slåtterängar 
och beten, men idag är bara ett fåtal hävdade som 
vårdbiotoper. Många arter som är beroende av tradi-
tionell betesgång har minskat radikalt. 

Jordbrukets förändring har påverkat också fågel-
faunan i odlingsmiljön. Effektivisering av jordbruk och 

Representativ ängsflora i Västra Nyland. ”Anders Zorn frågade 
mig en gång om jag visste något vackrare än en blommande 
äng. Jag är honom ännu svaret skyldig”, skrev konstnärskolle-
gan Carl Larsson. Foto: Petra Nyqvist

Objekt 18. Naturen i planeringsområdet präglas av havets när-
het. Foto: Esko Vuorinen

minskning av öppna diken har förorsakat praktiskt ta-
get en utrotning av rapphöns på planeringsområdet. 
Många fåglar, t.ex. staren, har också blivit sällsynta på 
grund av minskat antal boskap och naturbeten. Kust-
nära översvämningsåkrar fungerar som rast- och fö-
dosökplatser för stora mängder flyttfåglar.

Skyddsområden är fåtaliga. I Raseborg ligger 
Svarvarsmossen och Läppträsket, som är känt som 
fågelsjö. I Ingå finns Stormossen. Långåns våtmarks-
område och Flytträsket representerar skyddad våt-
marksnatur. Söder om Båsa ligger Österfjärdens 
skyddsområde. I södra Lojo finns två skyddade kärr-
områden samt Pytbergets ekskog. Därtill finns det ett 
antal mindre skyddade områden.
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3.5. Vattennatur

Havsvattnet vid Raseborg och Ingå kust har en dålig 
ekologisk status. Skärgårdsmiljön är känslig för be-
lastning eftersom vattnet är grunt och naturen är mo-
saikartad. Särskilt grunda vikar blir lätt övergödda och 
blir även drabbade av en inre belastningscirkel. En del 
av havsbottnarna på kusten är döda och syrefria.

Lillängsbäcken-Storängsbäcken och Raseborgsån 
(Kungsån) är uträtade och muddrade längs nästan 
hela sin längd. Åkrarna är odlade ända till strandban-
karna. Strandzonen är oftast inte särskilt brant. Kung-
sån i synnerhet är känslig för översvämningar.

Bruksträsket och Marsjön ligger på skogiga områ-
den. I Långån som rinner från Högbensjön finns delvis 
orörda sträckor. Tillsammans med omgivande kärrom-
råden bildar den en större, värdefull helhet med rikt 
fågelliv och vegetation.

Ingå å är påverkad av jordbruk men fåran har del-
vis bevarats i naturtillstånd. Det nedre loppet av Ingå 
å är kantat av ett lövträdsbälte.

Ingarskila å är den mångsidigaste bland de ström-
mande vattendragen på området. Den har små forsar, 
varierande höjdskillnader och branta strandbankar. 
Fiskfaunan är artrik med 19 olika fiskarter. Uttern som 
är ett karakteristiskt djur för miljöer med rinnande vat-
ten förekommer sparsamt på hela området, men spe-
ciellt vid Ingarskila å. 

Områdets småvatten, åar och bäckar fungerar 
särskilt som havsfiskarnas vårliga lekområde. Även i 
små åkerdiken förekommer havsfiskar såsom gäddor 
och idar under lekvandringen. Ständiga fiskstammar i 
strömmande vattendrag är vanligen fåtaliga och oftast 
beroende av fiskstammar i sjöarna ovanom.

Åarna och bäckarna på området har haft örings-
stammar förr i tiden, men i nuläget är endast Kungsån 
potentiell för öringen utöver Ingarskila å som ännu har 
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en livskraftig öringsstam. Också kräftor har förekom-
mit allmänt. De ursprungliga öring- och kräftbestån-
den har för det mesta försvunnit på grund av männis-
kans verksamhet eller kräftpest.

I källflöden av vattendragen finns ännu kvar sträck-
or som är i naturtillstånd. I dessa har man under de 
sista åren gjort öringsplantering med både rom och 
yngel. Tack vare utplanteringarna kan öringen per-
manent åter bli en del av områdets fiskbestånd om 
livsmiljö- och vattenkvaliteten är tillräckligt bra, samt 
om olika vandringshinder inte hindrar artens livscykel. 
Också återupplivande av kräftstammarna i de tidigare 
kräftvattendragen är likaså möjligt.

3.6. Storängsbäckens 
avrinningsområde

Storängsbäckens avrinningsområde är 10,6 km2. Där 
finns inga sjöar, vilket gör området delvis känsligt för 
översvämningar.  Nästan 40 procent av området be-
står av åkermark och hälften är skogar. Området är 
alltså kraftigt odlat. Odlingslandskapet är rikt med 
åkerholmar och kullar.

Ingarskila å – ett bra exempel på 
vattenskyddet
Ingarskila ås ekologiska status av ytvatten är 
klassad som god. Fiskbeståndet är artrikt – det 
har påträffats 19 olika arter i vattendraget. Den 
mest betydelsefull av fiskarna är öring.

Året 1988 utfördes omfattande muddringar 
som flödeskontrollsåtgärd. Då rensades en fem 
kilometers sträcka i huvudfåran. På nedre sidan 
av muddringsområdet fanns öringsstammens 
viktigaste kända förökningsområden i Ingarskila 
ås huvudfåra. Åtgärderna orsakade regression i 
öringens fortplantning i bäcken.

För att återuppliva öringsstammen startades 
utsättningar året 1991. Restaurering av fiskevatt-
nen börjades 2002. Ytterligare restaureringar i 
sidofåran Kocksbybäcken utfördes mellan 2003-
2006. Efter restaureringsåtgärderna är nedre lop-
pet av Kocksbybäcken ett av vattendragets bästa 
lekområden för havsöringen. Kocksbybäcken är 
ett bra exempel hur människan och naturen kan 
samverka i jordbruksmiljön.

Tack vare restaureringarna har öringsstammen 
återhämtat sig i Ingarskila å. I nuläget är havsör-
ingen i Finland ytterst hotad och varje fortplant-
ningsplats är av signifikant betydelse för örings-
skyddet.När vattendraget är i bra skick, trivs också uttern. På området 

är den mest sedd vid Ingarskila å. Foto: Esa Ervasti
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Storängsbäcken samlar sitt flöde mestadels från 
åkrar. Den största delen av Storängsbäckens vatten-
föring kommer norrifrån via Lillängsbäcken. Basflödet 
kommer som grundvattenavrinning ur Lojo ås.

Storängsbäcken mynnar ut i Totalfladan genom en 
omfattande vassmad.

3.7. Raseborgsåns 
avrinningsområde

Raseborgsåns avrinningsområde är 70,7 km2. Av om-
rådet är 24 procent åkermark och en tiondedel är be-
byggt. Området präglas av näringshaltiga vattendrag.

I de nordöstliga delarna av avrinningsområdet lig-
ger Gålisjön (60 ha). Den lider av algblomningar. Vat-
tenkvaliteten är måttlig. Läppträsket (199 ha) hör till 
Natura 2000 på grund av både en rik fågelfauna och 
en värdefull vegetation. Kvarnträsket har dålig ekolo-
gisk vattenkvalitet och är övergödd. Källträskets vat-
ten har ansetts vara av måttlig kvalitet.

Raseborgsån, som också är känd som Kungsån, 
får sin början i Läppträsket och rinner genom ett va-

rierande odlings- och kulturlandskap med bland annat 
Raseborgs slotts ruiner.  Nära havet är åstränderna 
kraftigt vassbevuxna.

I Raseborgsån ser man det typiska fenomenet, 
som drabbar hårdast muddrade och uträtade fåror.  I 
naturligt tillstånd upptar de naturliga översvämnings-
områden runt ån en stor del av marksubstanserna 
som kommer med ytavrinningen. Runt Raseborgsån 
fattas dessa skyddande flodslätter och fåran börjar 
slammas igen. I Raseborgsån ser man detta t.ex. som 
frodig vassväxt. Så ån skulle behöva rensning.

3.8. Bruksträskets 
avrinningsområde

Området omfattar 50 km2, varav 10 procent är åker-
mark och 70 procent skogsmark. Bebyggelse finns 
endast på sex procent av arealen. I området finns fle-
ra sjöar. I de norra delarna av avrinningsområdet lig-
ger Högbensjön (291 ha) som har en tillfredställande 
ekologisk status. Vid Högbensjön finns en aktiv torv-
täkt, som släpper sitt vatten i Långån, som har klas-

Estetiskt tilltalande åkerholmar i odlingslandskap i Raseborg. Åkerholmar har både landskaps- och naturvärden. Foto: Petra Nyqvist
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sats med god ekologisk status. Långån börjar i Hög-
bensjön och mynnar ut i Bruksträsket (311 ha). Till ån 
förenas Kullidsbäcken som har sin början i Tärnan. 

Bjuseträsket ligger mellan Bruksträsket och Mars-
sjön. Bjuseträsket är reglerat och via det kan vatten 
släppas från Bruksträsket till Marsjön.

Bruksträsket har en otillfredsställande ekologisk 
status och vattnet är något humushaltigt. Humushal-
terna beror på vattenflöden från kärrmarker. Träsket 
är mycket mångformigt med små sund och uddar.

Vattnet från Bruksträsket löper genom två fåror ut i 
Backaviken och därifrån till Fagerviken. 

3.9. Marsjöns 
avrinningsområde 

Avrinningsområdet täcker 19,2 km2. Bebyggelse finns 
endast på fem procent av arealen. Andelen odlade 
åkermark är relativt liten. Skogsmarken täcker 70 pro-
cent av området. Således blir inte näringsbelastning-
en hård i vattendragen. Marsjön hör till de största sjö-
arna i Ingåtrakten, arealen är 271 hektar. Stränderna 

är mycket varierande. Sjöns vatten har låg humushalt 
och vattnets ekologiska status är god.  

3.10. Ingå ås 
avrinningsområde

Ingå ås avrinningsområde omfattar 45 km2. En tred-
jedel av arealen är odlad mark. Bebyggelse finns på 
åtta procent av området. Den största sjön heter Lin-
kullasjön. Vattnet rinner genom Piggbäcken till Ingå 
ån som mynnar ut i Kyrkfjärden i Ingå kyrkby. Mindre 
sjöar på området heter Tjärnan, Kryckelstjärnen, Tjär-
nen och Getmossen. Sammanlagt täcker sjöarna 1,3 
procent av området. 

Ytvattnet i Ingarskila å har en god ekologisk status. I vattendra-
get påträffas 19 olika fiskarter. I synnerhet är ån känd för sin 
öringsstam. Foto: Petra Nyqvist
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3.11. Ingarskila ås 
avrinningsområde
Avrinningsområdet täcker 159 km2, varav en tredje-
del är åkeryta och nästan en tiondedel bebyggd. På 
området förekommer fyra små träsk: Kopparträsket, 
Maggböle träsk, Ålkila träsk och Djupträsket. 

I Ingarskila ås vattendrag förekommer en mångsi-
dig artsammansättning av fiskar. Ån är speciellt känd 
för sin öringsstam. Nyligen har åns ekologiska status 
höjts till klassen god. 

Ån rinner genom ett jordbruksdominerat landskap 
med ställvis branta strandsluttningar och inslag av 
små forsar. Vattnet är lerigt.

Övre loppets bäckar är källpåverkade, vilket för-
klarar öringens möjligheter att trivas i Ingaskila å. Vid 
Ingarskila hämtar Storängsbäcken vatten från våt-
marksområdet norr om Ingå. Ingarskila å påverkas av 
Stormossens torvtäkt ovanom Täkter. 

Solbergån är ett biflöde som samlar vatten från våt-
marksområden vid Flyt och från Källträskbäcken samt 
åkerområden norr om huvudfåran. 

Utflödet som har sin början söder om Degerby 
och mynnar ut i Längvassfjärden kallas Torbackaån. 
Kocksbybäcken som har betydelse för öringens fort-
plantning rinner till Torbackaån från öst.

3.12. Kustremsan

På kustremsan är andelen naturområden stor, över 
70 procent. Resten delas jämnt med bebyggelse och 
odlingsmark. Arealen av bebyggd mark är alltså hög, 
vilket kommer sig av att där finns tätt med sommarbo-
städer samt att Ingå kyrkby, hamn och kraftverk lig-
ger på kusten. Också en stor torvtäkt finns nära Ingå 
hamn. Det finns nästan inga insjöar nära kusten.

Planeringsområdets gränser är märkta med ett rött streck. Området täcker en del av Raseborg, den största delen av Ingå och min-
dre delar av Lojo och Sjundeå. 
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4.1. Syftet och betydelse av 
skyddszoner
En skyddszon är ett åkerområde med mångårig vall 
vid vattendrag eller diken. Syftet med zonen är att 
skydda vattendraget genom att förminska utsläpp 
av näring, fasta partiklar, humus och bekämpnings-
medel från åkrarna. Forskningsresultaten bevisar att 
förminskningen av fosfor är 30 % och av kväve och 
fasta partiklar närmare 50 % av belastningen (Uusi-
Kämppä, Palojärvi 2006).

Skyddszoner fungerar effektivast på sluttande, 
branta strandåkrar, vid lätt rasande åker- och dikes-
kanter och på översvämningsåkrar. Det är möjligt att 
anlägga skyddszoner även på grundvattenområden, 
där de skyddar grundvattnet mot närings- och be-
kämpningsmedelbelastning.

Anläggning av skyddszoner är nyttigt för både od-
laren och miljön. Vegetationsklädda åkerkanter ökar 
på naturens mångfald och gör lanskapet levande. 

Djuren och växterna erbjuds livsmiljöer vid vatten-
drag och diken. Skyddszoner minskar förslamningen 
och på behovet av restaureringsåtgärder vid diken, 
bäckar, åar och strandområden. Odlingsarbetet blir 
lättare när vattensjuka, tröga, erosionskänsliga eller 
på andra sätt problematiska åkerdelar blir utanför od-
lingen.

4.2. Anläggning av 
skyddszoner

För att anlägga en skyddszon kan odlaren ingå ett av-
tal som hör till jordbrukets miljöstödsystem. På grund 
av övergångsfaset kan dock inga nya avtal ansökas 
under året 2014. I översiktsplanen finns föreslag för 
lämpliga platser för anläggning av skyddszoner, men 
skyddszoner kan anläggas också på andra ställen 
om det finns behov. Översiktsplanen tar inte ställning 
till bredden av skyddszonen, utan avgränsningen av 

4. Skyddszoner

Översvämningsåker vid Storängsbäcken. Foto: Esko Vuorinen
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området bestäms enligt ytformer och odlingstekniska 
motiv.

Skyddszonen formas enligt ytformerna. Branta och 
sluttande åkerkanter innefattas i zonen. I svackor som 
leder mera ytvatten kan skyddszonen med fördel bli 
bredare. Med skyddszonen kan man göra åkerkanten 
rakare och lättare att odla genom att inkludera branta 
kurvor och trånga hörn i skyddszonen. Zonens bredd 
mäts från strandsläntens brytning.

Ett helt åkerskifte kan också bilda en skyddszon. 
När en strandåker är smal är det ofta vettigt att an-
lägga en skyddszon över hela skiftet. Samma gäller 
om bara en liten del av åkern inte drabbas av flöden 
– då kan det ändå vara bäst att anlägga skyddszon 
över hela ytan.

Det är enklast att avgränsa skyddszonen till en 
åker med vall eller grönträda. Då lämnar man skydds-
zonsområdet obearbetat. En skyddszon kan anläggas 
genom att vallen sås i skyddsgrödan eller i bearbetad 
åker. Klöver och övriga kvävefixerande växter är inte 
lämpliga för skyddszonen.

4.3. Vård av skyddszoner

Syftet med skötseln av skyddszoner är att avlägsna 
näring från närheten av vattendrag och förhindra igen-
växning av lantbrukslandskap med landskapsvärden. 
Skötseln hindrar också spridning av ogräs.

Huvudsakligen sköts skyddszoner genom slåtter. 
Slåttern görs en gång under växtperioden. Slåtterres-
ter förs samtidigt bort. Avlägsnandet av näring har be-
tydelse för vattenskyddet. Slåtterrester kan användas 
till egen nytta till exempel som foder, strö eller kom-
posteringsmaterial.

Skyddszonen kan skötas även genom bete eller 
en kombination av bete och slåtter, om det inte har 
skadlig effekt inom vattenskyddet. En erosionskänslig 
strandåker eller ett översvämningsobjekt lämpar sig 
sällan för bete. Tilläggsfoder på skyddszonen är för-
bjuden.

Skyddszonen varken gödslas eller behandlas med 
bekämpningsmedel under avtalsperioden. Komplet-
teringssådd kan behövas under perioden. Sådden 
förverkligas som direktsådd eftersom bearbetning av 
zonen är förbjuden.

Skötselåtgärder kan utföras tillsammans med gran-
nen eller med hjälp av en uppdragstagare.

För anläggning och skötsel ansöks miljöstödets 
specialstöd som ersätter kostnader gällande områ-
dets skötselåtgärder. Mera om stöden i kapitel 10.

Lagring av växtmassa tillför näring i marken vilket gynnar hög-
örtsväxter som nässlor och dunört. Vid skötsel av objekt bort-
förs avfall och ljusomständigheterna förbättras genom röjning, 
slåtter eller bete. Foto: Esko Vuorinen

Skyddszoner är vegetationsklädda remsor mellan åkern och 
vattendraget eller diket. Syftet med skyddszonen är att avlägs-
na näring genom slåtter eller bete. Foto: Esko Vuorinen

Ytavrinning under höstregn. Foto: Esko Vuorinen
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5. Våtmarker

Våtmarker minskar näringsbelastningen i vattnet och 
bidrar till en ökad biologisk mångfald och högre land-
skapsvärden. Dessutom kan de fungera som till ex-
empel bevattningsbassäng. Viltvårds- eller fågelvåt-
marker väcker särskilt mycket intresse.

5.1. Syftet och betydelse av 
våtmarker

Syftet med våtmarker och bassänger är att avlägsna 
fasta partiklar från vattnet och binda de upplösta nä-
ringsämnena. En välfungerande våtmark kan under 
en årsperiod binda ända upp till tredjedel av kvävet i 
avrinningsvattnet och över hälften av fosforn.

Samtidigt som våtmarken främjar vattenskyddet, är 
den till ytterligare nytta. Våtmarken kan användas som 
bevattningsbassäng och för kräftodling. Våtmarksbas-
sängerna är lämpliga fiskbassänger om fiskodlingen 
baserar sig på naturlig föda och inget fiskfoder tillförs 
i våtmarken.

Anläggning av våtmarker gynnar vattenfåglar och 
övriga arter som är beroende av våtmarker, både väx-
ter och djur. Vattenfåglar kan söka föda och bygga bon 
i våtmarkens skydd. Vadarna trivs vid slamkanter. Jä-
garna kan utnyttja våtmarker som jaktställen eftersom 
våtmarkerna under höstflyttningen lockar fågelflockar. 
Våtmarken kan även ha rekreationsvärde för fågel-
skådare om man till exempel bygger ett fågeltorn.

Till våtmarkernas fördelar hör också utjämning av 
ostabila strömningsförhållanden och att de kan mot-
verka erosion i dikesfåror och bäckar. Till exempel en 
våtmark anlagd vid utfallet med låga trösklar jämnar 
ut vattenflöden och variationer i vattenhöjden så att 
dikeskanterna hålls stabila. En stor våtmarksyta kan 
lokalt motverka översvämningar.

En våtmark som ligger naturligt i landskapet berikar 
landskapet. Detta bidrar till trivsel och rekreationsmöj-
ligheter. Indirekt kan den även påverka markområdets 
ekonomiska värden.

Begreppet mångfunktionell våtmark syftar till alla 
dessa positiva inverkningar på vattendraget, naturen 
och människans livsmiljö.

Anlagda jordbruksvåtmarker är fulla av liv. Alla finska groddjur är fredade. Foto: Esa Ervasti
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5.2. Val av lämplig plats för 
våtmarken

En lämplig plats för anläggning av en våtmark är ett 
låglänt område dit åkervattnen rinner antigen längs di-
ken eller som direkt ytavrinning från omgivande om-
råden. Oftast kan det mest optimala stället hittas vid 
utfallet eller bäcken, där det finns eller har funnits en 
naturlig våtmark. Våtmarken behöver inte anläggas 
vid åkerns omdelerbara närmiljö utan den kan också 
placeras nedanför åkermarken i skogen dit åkervatt-
nen rinner.

Vid val av anläggningsplatsen är det nödvändigt 
att ta hänsyn till naturens särdrag och värden. Källor, 
små tjärnar och rännilar i naturtillstånd är skyddade 
av vattenlagen. Deras särdrag ska inte förändras utan 
vattentillstånd. Dämning i bäckar får inte orsaka ska-
da för fiskbeståndet.

Vid anläggning av våtmarker på skogsmark är det 
viktigt att ta hänsyn till skogslagens särskilt viktiga 
livsmiljöer, dvs. den omedelbara närmiljön till små-
vatten i naturtillstånd eller närmast i naturtillstånd, 
trädlösa myrmarker och bördiga kärrområden. På 
sådana ställen anlägger man sällan våtmarker. Våt-
marker i skogsmark kräver också en anmälning enligt 
skogslagens 3 § om en förändring av markanvänd-
ning. Detta görs med en blankett gällande användning 
av skogsmark till skogscentralen.

Vanligtvis kräver anläggningen inte vattentillstånd, 
men om våtmarken förorsakar skada för grannar eller 

förändrar naturen betydligt skall tillstånd ansökas. Ett 
tillstånd behövs ifall vattendraget, till exempel bäcken 
uppdäms. Ifall dammen förverkligas som en långslut-
tande grundtröskel eller som konstgjord fors som möj-
liggör fiskens fria gång, behövs i de flesta fallen inget 
tillstånd.

Fastighetsgränsen behöver inte hindra anlägg-
ningen av våtmarker. Gränsgrannar kan anlägga en 
gemensam våtmark. Stöd kan ansökas för skilda de-
lar av våtmarken eller så kan en av ägarna arrendera 
hela våtmarken och söka investeringsstöd ensam.

Om dammens fallhöjd i våtmarken är över tre me-
ter eller dess vattenvolym är omfattande, kan den 
rasa och medföra skaderisk. Då tillämpas dammsä-
kerhetslag och specifika tillvägagångssätt och försik-
tighetsåtgärder. Den lokala ELY-centralen ger anvis-
ningar och råd.

5.3. Anläggning av våtmarker

Planeringen av våtmarken börjar med en förhands-
plan. Först bör beaktas att vid djupet i mynningen där 
vattnet flödar in måste det vara möjligt att göra töm-
ningsåtgärder med en traktorgrävare eller på annat 
sätt. Vid fåran som mynnar ut måste det finnas möjlig-
het att göra underhållningsåtgärder på dammen. Det 
praktiska första steget är att röja träd och buskage på 
våtmarksområdet. Därefter avlägsnas möjligen ve-
getation och jordmaterial. När våtmarken anläggs på 
åkermark är det viktigt att avlägsna matjordslagret så 

Under de sista åren har flera våtmarksprojekt startat i Finland. 
Denna våtmark anlagdes vid stranden som en del av projektet 
Hiidenveden kunnostus 2008–2011. Foto: Sanna Helttunen

Ett år efter grävningsåtgärder har våtmarksväxter redan spritt 
sig i våtmarken. Foto: Sanna Helttunen, Hiidenveden kunnos-
tus 2008-2011.
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att den näringshaltiga ytjorden inte förvandlar våtmar-
ken från näringsbindare till näringskälla. Under vat-
tenytan kan jordmaterialet förorsaka näringsläckage. 
Avlägsnandet av matjord kan vara nödvändigt även 
utanför vattendelen.

Grävningsåtgärder bör minimeras. I någon mån 
måste jordmassor avlägsnas och flyttas. Om naturlig 
våtmarksvegetation förekommer på området, strävar 
man efter att bevara den så mycket som möjligt. Med 
hjälp av jordmassor kan man utforma uddar och hol-
mar som styr vattenströmmar och erbjuder fåglar rast- 
och boplatser.

Uppdämning kan vara en enkel lösning att anlägga 
våtmarker i lämpliga dälder och sänkor. I en sluttande 
sänka kan formas flera tvärliggande trösklar för att öka 
vattenytan så mycket som möjligt. Ju större vattenyta 
desto bättre nytta dras av våtmarken. Tröskeldammar 
i strömmande fåror bör planeras och anläggas med 
yrkeskunnighet eftersom översvämningsflöden har 
betydande eroderande kraft på markkonstruktioner. 
Anläggning av flera trösklar kan hindras av kostnader 
i relation med tillgängligt stöd.

Oftast måste en våtmark anläggas genom gräv-
ning. Orsaken till detta kan vara att ett våtmarksob-
jekt inte är av naturligt tillämpligt format eller tillräckligt 
stort för anläggning av våtmark när uppdämning inte 
räcker till. Då blir anläggningen givetvis dyrare. Gräv-
ningsåtgärder producerar ofta överraskande mycket 
deponeringsmassor. Massornas deponeringsställen 
bör planeras i förhand. Avlägsnad matjord skall depo-
neras med tillräckligt avstånd från våtmarken eller vat-
tendraget så att den inte orsakar näringsbelastning.

En redan existerande naturlig våtmark kan enkelt 
restaureras till en effektiv näringsfångare. Oftast gäl-
ler det att maximera vattenvolymen på området. Ett 
sätt kan vara att dämma ett redan existerande dike 
som löper genom våtmarksområdet eller att leda vatt-
net genom små diken till våtmarken. Det kan vara 
nödvändigt att gräva bassänger eller vattenledare på 
våtmarksområdet. Naturliga våtmarksobjekt som kan 
förbättras som här beskrivits är till exempel fördikade 
kärrmarker, vassmader eller igenväxande dammar 
och vattenområden.

En färdig våtmark binder kväve och fosfor. Samtidigt berikar den naturen och landskapet. Foto: Esko Vuorinen
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På planeringsområdet har det redan grävts och an-
lagts några våtmarker och bassänger. Flera av dessa 
fungerar i praktiken som vattenskyddsvåtmarker men 
deras effektivitet kan ökas med hjälp av förbättrad 
formning, utbredning eller med styrning av vattenflö-
den.

5.4. Våtmarker och 
naturskydd

Ifall den planerade våtmarken ligger på Natura 2000 
-område eller på skyddsområde, bör våtmarkens de-
taljerade planering basera sig på en skild, noggrant 
utförd naturinventering. Vid förverkligandet skall man 
ta kontakt med kommunens miljömyndigheter.

På vattenområden skall man ta i beaktande villkor 
gällande muddring. Enligt den nya vattenlagen bör 
alla muddringar anmälas till den lokala ELY-centralen 
och till vattenområdets alla ägare innan åtgärderna 
förverkligas. Anmälningen görs åtminstone en må-
nad innan arbetet börjar. Muddringar gällande 500 el-
ler fler kubikmeter kräver dessutom alltid ett tillstånd 
enligt vattenlagen. Oftast gäller inte anläggning av 
våtmark muddringar på vattenområdet utan fastmer 
markbygge. Åtgärder på själva vattenområdet blir of-
tast marginella.

5.5. Dimensionering och 
formning av våtmarker

För att vattnet skall bli klarare, suspenderat materi-
al sjunka till bottnen och närsalterna bli bundna skall 
vattnet stå i våtmarken tillräckligt länge. Därför bör 
våtmarken vara tillräckligt stor i förhållande till av-
rinningsområdet. I praktiken har man konstaterat att 
våtmarksytan bör vara åtminstone 0,5 % av avrin-
ningsområdet för att kunna binda ansenliga mängder 
näring och finfördelade fasta partiklar. Detta betyder 
att till exempel i en våtmark på 30 ar kan samlas in 
vatten från högst 60 hektars område.

En liten bassäng kan också binda fasta partiklar 
även om den finfördelade materialen inte hinner sjun-
ka. Små sedimenteringsbassänger kallas slamgropar. 
Slamgroparnas regelbundna tömning är viktig för att 
upprätthålla våtmarkens funktion.

Till en våtmark hör en djupare bassängartad del 
där vattendjupet vanligen är över en meter. Syftet 
med denna bassäng ar att binda grov material och för-
dröja strömningar. Den djupaste delen placeras därför 

vid det inkommande diket eller bäckmynningen och 
helst så att den tidvis kan tömmas med grävmaskin 
eller genom sugmuddring.

Efter den bassängsartade delen följer en grund, 
ca 40-60 cm djup våtmarksdel. Där får vattenvege-
tationen växa. Växterna bidrar till näringsbindning på 
många sätt. Under växtperioden tar växterna en del 
av näringen i bruk, men viktigare är alla de olika pro-
cesser som sker i växternas rötter och övriga delar 
under vattenytan. Både fosfor och kväve binds i vege-
tationen. Kvävet förgasas och förflyktigas i atmosfä-
ren vilket kallas denitrifikation.

Genom formning strävs att styra vattenflöden smi-
digt till varje del av våtmarken. Då når man den op-
timala reningsförmågan. Som vattenledare används 
uddar, holmar och trösklar. I en långformad våtmark 
hålls vattnet med låga tvärliggande trösklar. Förhål-
landet mellan längden och bredden av vattnets ström-
ningsrutt är 5:1 - d.v.s. om våtmarken är 50 meter 
lång, är den ideala bredden 10 meter.

Vid våtmarkens sista mynning kan grävas en liten 
djupare bassäng som också bidrar till vattenreningen.

5.6. Beaktande av 
fiskbestånd

Fel utförda vattenvårdsåtgärder kan orsaka skada för 
vattennaturen genom att hindra fiskarnas fria gång i 
vattendraget. I synnerhet öringen lider av bristfälliga 
kontakter mellan fiskens lek-och födoplatser. Våt-
marksprojekt förverkligas i fiskrika vattendrag så att 
de anlagda dammarna inte hindrar öringens eller an-
dra fiskars gång.

Dammar ska simulera en naturlig fåra. Fåran for-
mas med hjälp av stenar och grus till en konstgjord 
fors. Fåran formas i långsluttande lutning, åtminstone 
1:10, således en meters stup delas minimum på 10 
meters sträcka. Redan över 10 centimeters stup kan 
bilda ett hinder för fiskarna, i synnerhet ifall det under 
stupet inte finns vattenutrymme för fisken att studsa.

Kanterna av fåran lämnas tillräckligt långsluttande 
för att undvika kanterna att rasa. Anläggningsarbeten 
är bra att göra under en torr period på vintern eller 
mitten av sommaren så att grävandet orsakar så lite 
grumlighet som möjligt. 

Mindre rännilar kan också ha betydelse som fiskar-
nas förökningsområde, särskilt om de är delvis käll-
påverkade. I objektbeskrivningarna nämns om fiskbe-
ståndet bör tas i beaktande i anläggningen.
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[26. Sopii kap-
paleeseen 6] 
[IMG.3352]

Naturens mångfaldsobjekt är oaser i den allt mer en-
sidiga lantbruksmiljön. Artrikedomen ökar när livsmil-
jöer värnas. En artrik miljö gagnar också människan 
på olika sätt. Blomstrande och bärbärande växter be-
främjar pollinerares samt övriga nyttodjurs framgång, 
vilt och svampar ökar, blomstrande ängsväxter bidrar 
till naturvärden och lanskapet blir levande.

På planeringsområdet letades i synnerhet efter 
åkerholmar, ängar och kantzoner med ängsväxter 
och annan rik vegetation. Oftast har dessa ställen be-
tats förut, vilket syns ännu idag på den mångsidiga 
floran. Kantzoner och åkerholmar vårdas ofta genom 
att framhäva trädbeståndets varierande ålderstruktur 
och artrikhet, genom att gallra träden och buskage 
för att förbättra växternas tillgång till ljus, genom att 
lämna död ved som berikar artsammansättningen el-
ler genom att anlägga betesmarker eller slåtterobjekt. 

Också småvatten och våtmarker berikar naturens 
mångfald avsevärt.

I planeringen har man främst letat efter stöddugliga 
objekt.

6.1. Kantzoner vid åkrar

Av skogskanter som gränsar till åkrar är de bästa så-
dana som har mångsidigt trädbestånd och buskage 
med små ängar. De artrikaste kanterna är söderlig-
gande soliga bankar och renar.

Vid diken och bäckar förekommer liknande kant-
zonsmiljöer som berikas av våtmarksytor, små över-
svämningsängar, källor och sippervattensytor. Kant-
zonernas skötsel innebär avlägsnandet av skuggande 
granar, röjning av tätt buskage samtidigt som enar, ro-

6. Naturens mångfaldsobjekt inom 
jordbruket

På denna åkerholme förekommer rikligt med ängsväxter, även toppklocka. Foto: Esko Vuorinen
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sor och andra bärande buskar gynnas. Död ved och 
hålträd sparas. Ängsartade områden hävdas genom 
slåtter och kantzoner kan vara lämpliga för bete.

6.2. Åkerholmar samt träd- 
och buskbestånd

Skogsholmar på åkrar liknar åkrarnas kantzoner. 
Många av dem har höga landskapsvärden. Ofta har 
åkerholmarna inslag av berg och stenar samt en ka-
rakteristisk vegetation. Skötsel av åkerholmar liknar 
kantzonernas, men man fäster mera uppmärksamhet 
på att röja fram fina landskapsträd och -buskar, som 
pelarenar och stamrönnar. 

6.3. Övriga åtgärder för 
naturens mångfald

Andra åtgärder som kan vara berättigade för stöd är 
t.ex. grundandet/skötseln av: 
• Platser där hotade arter förekommer. Skötsel för de 

mest hotade arterna skall baseras på skyddsplaner 
som lokala miljömyndigheter har utarbetat tillsam-
mans med odlaren.

• Små våtmarker eller översvämmade ängar.
• Fågelområden – häcknings-, mat eller viloplatser. 
• Mångfaldsåkrar eller -remsor, t.ex. åkerdelar som 

lämnas utanför aktiv odling för att gynna rapphöns. 

Objekt 54. En betad skogsholme i Svedja. Allt färre gårdar har betande boskap i dagens läge. Foto: Petra Nyqvist

Objekt 47. En solig kantzon med stenmur är ett lämpligt objekt 
för skötsel. Foto: Petra Nyqvist

Objekt 211. Gamla träd, döende träd och död ved höjer den 
biologiska mångfalden på skötselobjekt. En mängd arter är 
beroende av förmultnande material. Hålträd är viktiga för häck-
ande fåglar och djur. Foto: Esko Vuorinen
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7. Vårdbiotoper

7.1. Kulturlandskap – 
vårdbiotoper

Det tidigare jordbruket baserade sig på olika slags 
vårdbiotoper d.v.s. naturbeten och ängar. ”Ängen är 
åkerns moder” sade man. I ängsbruket fick djuren mat 
från naturängar och stallgödseln hämtade växtkraft till 
åkern. Lantbrukets förändringar och ett minskat antal 
djur på gårdarna har lett till en kraftig förminskning av 
vårdbiotoper. Endast en hundradedel av 1800-talets 
äng- och betesmarksyta finns kvar.

Bete och slåtter bildar de mest artrika miljöer. När 
hävden tar slut och näringen ökar i marken blir ve-
getationen övergödd och ängen växer igen. Ängsväx-
terna som är anpassade till ljusa och näringsfattiga 
förhållanden minskar och försvinner.

Backnejlikan och kattfoten är numera sällsynta och 
gamla tidernas rodnande smultronängar finns kvar en-
dast i den äldre generationens minnen.  Med blomster-
ängarna försvinner också insekter såsom fjärilar som 
är beroende av specifika växter. Av rödlistade arter le-
ver en tredjedel d.v.s. nästan 600 arter i vårdbiotoper.

7.2. Röjning av 
kulturlandskap

Vid restaurering och hävd av en igenvuxen vårdbio-
top är första steget att röja området. Målet är att gall-
ra trädbestånd och buskage så att den ljusberoende 
ängsvegetationen trivs bättre och områdets skötsel 
blir lättare. Slybekämpning görs maskinellt eller för 
hand men utan bekämpningsmedel.

Objekt 191. Nötkreatur på bete i en återupplivad hagmark. Död ved bidrar till en högre biodiversitet. Foto: Petra Nyqvist
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Områdets typ avgör hur kraftiga åtgärder som kan 
göras. Om målet är att restaurera en öppen äng, av-
lägsnas största delen av träden. På hagmarker läm-
nas träd i glesa bestånd och i grupper. Skogsbete är 
som namnet beskriver ett bete på skogsmark, men 
även där behövs soliga öppningar och således glesas 
träden ut, särskilt överskuggande granar avlägsnas. 

En kraftig röjning kan orsaka explosionsartad till-
växt av vegetationen s.k. slyröjningseffekt. Då frodas 
hallonbuskar, nässlor och andra frodiga växter och er-
övrar utrymme från ängsarter. Därför lönar det sig att 
göra arbetet småningom i faser under flera års tidspe-
riod. Röjningen dimensioneras enligt kommande hävd 
– om det finns tillräckligt med betesdjur kan området 
röjas kraftigt utan fara för slyröjningseffekt.

För att motverka förslyning lönar det sig att ringbar-
ka asparna ett par år innan träden fälls. Vid ringbark-
ning behandlas hela beståndet samtidigt.

På platser med tjock förna på markytan eller myck-
et kvistar är det bra att kratta bort och bränna materia-
let som hindrar växterna.

Till stöddugliga åtgärder hör också instängsling av 
betesmarker, byggande av konstruktioner som portar 
och grindar samt deras underhåll.

Skötsel av fornminnen

Enligt lagen om fornminnen (295/63) är fasta forn-
lämningar fredade såsom minnen av Finlands tidi-
gare bebyggelse och historia.

Museiverket ansvarar för skötseln av forn-
minnen. Övriga aktörer, såsom privata perso-
ner, hembygds- eller naturskyddsföreningar eller 
markägare kan ansöka om tillstånd för skötsel av 
fornminnesområden.

Eftersom fornlämningar är fredade är det för-
bjudet att göra skadliga åtgårder på områden 
med fornminnen. Inhägnader får inte vara i kon-
takt med fornlämningsstukturer. Markbränning el-
ler bränning av röjningsavfall är också förbjudet. 
Marken får inte heller söndras.

Museiverkets myndigheter erbjuder informa-
tion och rådgivning gällande skötsel av områden 
med fornminnen.

Torrängar i Solberg by. Genom att hålla landkapet öppet på so-
liga kullar med lågörtsängar främjas arter som är beroende av 
solexponerade livsmiljöer. Samtidigt bevaras det traditionella 
jordbrukslandskapet. Foto: Petra Nyqvist
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Den traditionella ängsvegetationen trivs bäst i nä-
ringsfattiga förhållanden. Därför är inte gödsling eller 
bearbetning av marken på området tillåten. Övergöd-
ning motverkas genom att föra bort slåtterrester. Av-
gränsning från vallbeten med stängsel hjälper också 
att hindra näringsflödet till naturbeten. Naturbetes-
marken skall inte innehålla åkerdelar.

7.3. Skötsel av vårdbiotoper

Slåtter 

Den traditionella tidspunkten för slåtter har varit i juli, 
oftast i slutet av månaden. Då hinner ängsblommorna 
mogna och fälla sina frön. I slutet av juli till början av 
augusti är numera bra tidspunkter för slåtter, om slåt-
terytans vegetation består av lågörtsväxter. Men om 
frodiga högörtsväxter har tagit över slåtterytan (hund-
floka, nässel och hallon) borde ängen slås två gånger, 
till och med tre gånger om sommaren och den första 
slåttern görs helst redan i juni. På detta sätt försvinner 
de oönskade arterna småningom.

Det är viktigt att föra bort slåtterresterna. Med res-
ter avlägsnas näring från ängsytan och förhållandena 
för ängsväxterna blir gynnsamma.

Som slåtterverktyg är skärande verktyg och ma-
skiner bättre än krossande (såsom trimmers). An-
vändning av krossande maskiner leder till ökning av 
gräsväxterna och kärlväxter reduceras, vilket är inte 
önskvärt.

Bete efter slåtter är gynnsamt för ängsarter och re-
kommenderas.

Bete

Det enklaste sättet att hävda större vårdbiotoper är 
bete. Ett naturbete bör betas skilt från vallbeten så 
att näringen från vallen inte förs över till naturbeten i 
form av gödsel. Av samma orsak bör inte betande djur 
utfodras med tilläggsfoder på beten.

Betestrycket är passligt, när vegetationen betas 
några centimeter lågt. På fuktiga strandängar passar 
nötkreatur och häst som betesdjur. På torrare ängar 
är får lämpliga. Geten passar på slybevuxna områ-
den, eftersom den gärna äter träd och buskar. Om be-
tesmarken är buskbevuxen, nås bästa resultat genom 
blandbete, då kan till exempel hästar beta tillsam-
mans med får eller getter.

Bränning av gräsmarker

Markbränning passar som åtgärd i den tidiga restau-
reringsfasen. Bränning är en bra metod att avlägsna 
tjocka lager av övervintrat gräs. Bränning frigör nä-
ring, i synnerhet fosfor i marken och ökar växtkraften. 
Efter bränningen borde området betas eller slås och 
slåtterresterna föras bort. På fornminnesområden re-
kommenderas inte bränningsåtgärder. 

Objekt 177. Kulturlandskap vid Backaviken. Vackert glesbe-
vuxna lövträd på ett historiskt bosättnings- och betesområde. 
Foto: Petra Nyqvist

Objekt 161. Klemets, strandbete. En betad vårdbiotop på 
strandängen som kantas av ett klibbalsbälte. Betade strand-
ängar är allt mer sällsynta. Foto: Petra Nyqvist
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8. Objektbeskrivningar

När avtal om främjande av naturens och landskapets 
mångfald ingås, ges företräde åt sådana områden 
som har ansetts vara viktiga i översiktsplanen. Man 
prioriterar också objekt som nationellt eller regionalt 
klassificerats som värdefulla jordbruksmiljöer, eller 
naturobjekt inom jordbruksområdena som hör till Na-
tura 2000 -nätverket. 

Det finns mängder med sådana objekt, som har ut-
märkts i landskapsplanen som viktiga med tanke på 
kulturmiljön eller landskapsvården. Dessa objekt har 
i objektbeskrivningarna utmärkts med en stjärna (*).

Kartorna finns som bilaga i slutet av rapporten. 
Förslag till skyddszoner finns presenterade i kar-

torna.

Nro Karta/
kartor

ha Objekts-
typ

Beskrivning Åtgärder

1 1 0,43 natur Kantzon. En före detta hagmark är numera ett tätbevuxet 
björkbestånd med enbuskar. Vid kanten förekommer 

ängsvegetation.

Trädbeståndet gallras, slyet röjs. 
Lämplig för bete.

2 1 0,31 natur Hagaktiga träd på en åkerudde. Trädbeståndet växer tätt 
vid kanterna och består av aspar, björkar och tallar. I mitten 
finns skogsklippor, ängsväxter och lundväxter som ormbär.

Särskilt lämplig för bete. Trädbe-
ståndet gallras, slyet röjs.

3 1 0,11 natur Lövträdsdominerad åkerholme med grova aspar och sälg. 
Vid kanterna växer enbuskar. 

Trädbeståndet gallras. De största 
asparna och sälg sparas, slyet 

röjs. 
4 1 0,09 natur Bergig åkerholme med glesbevuxet, mångsidigt trädbe-

stånd, bland annat grov sälg, enbuskar och rönn. Ängsve-
getation i fältsiktet.

Slyet röjs.

5 1 0,22 natur Bergig åkerholme. Torräng med enbuskar. Beväxt med 
några grova björkar och tallar. 

Slyet röjs.

6 1 6,5 våtmark Vassmad, dit vattnet pumpas från åkrarna. Förutom vass 
växer där tuvtåtel, kaveldun och veketåg. Hör delvis till 

naturskyddsområdet. Bildar en möjlig sammanlänkad våt-
markshelhet med objekt 7. Mera info nedanför i beskriv-

ningen av objekt 7.

Våtmarken anläggs genom upp-
grävning och invallningar. Jord-
massorna kan användas för att 

höja åkrarna omkring. 

7 1 2,3 våtmark Vassmad. Tillsammans med objekt 6. Samlar vatten från 
en yta av 365 ha, varav ca 110 ha/30 % åker. För effektiv 

vattenrening behövs sammanlagd en 1,8 ha stor våt-
marksyta (0,5 % av tillrinningsområdet).

Våtmarken anläggs genom upp-
grävning och invallningar. Våtmar-

ken kan med fördel kombineras 
med torrläggning av ovanliggande 

åkrar t.ex. med reglerad dikning 
och pumpstation.

8 1 0,59 våtmark Vassmad, som delvis hör till naturskyddsområdet.  
Tillrinningsområdet för våtmarken är bara 3,3 ha, varav 
över hälften är åker. För effektiv vattenrening räcker en 

våtmark med minimiareal (0,3 ha). 

Våtmarken anläggs genom 
uppgrävning.  Jordmassorna kan 

användas för att höja åkrarna 
bredvid.

9 1 0,47 natur Bergig kantzon med landskapsvärde. Träden är gamla 
och växer glest och hagmarksartat. Ängsvegetation finns 

på den solexponerade kanten.

Unga tallar och granar röjs.

10 1 0,08 natur Aspbevuxen åkerholme. Enbuskage och rikligt av ängs-
växter.

Slyet röjs.

11 1 0,50 natur Lövträddominerad åkerholme. Trädbeståndet som består 
bland annat av aspar och björkar växer tätt. Ängsväxter 

finns det rikligt av. 

Trädbeståndet gallras och de 
största träden sparas. Slyet röjs.

12 1 0,36 natur Kantzon av lövträddominans. Trädbeståndet är mångsi-
digt och rönnarna är ståtliga. Buskskiktet har diverse arter 

som en, måbär, röd vinbär och nyponros. Representativ 
ängsvegetation.

Trädbeståndet gallras och de 
största träden och  död ved spa-

ras. Lämplig för bete.

13 1 0,11 natur Åkerholme med lågväxta lövträd. Asparna och sälgarna 
är vackra.  Ängsvegetation vid kanterna. 

Slyet röjs.

14 1 0,15 natur Bergig åkerholme med asp, sälg och en. Trädbeståndet gallras och slyet 
röjs.

15 1 0,07 natur Smal åkerholme beväxt med lövträd och sly. Trädbeståndet gallras och slyet 
röjs.

natur Naturens mångfaldsobjekt
(fornminne) Fornminnesområde. Om dess skötsel, se infolådan i samband med kap. 7
*  Område som är viktigt med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården
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Nro Karta/
kartor

ha Objekts-
typ

Beskrivning Åtgärder

16 1 0,20 natur Lövträddominerad, hagaktig åkerholme som har bergiga 
delar och en äng. Trädbeståndet består av björkar, rönnar 

och enbuskage. 

Träden gallras, slyet röjs. Kan 
betas.

17 1 0,21 natur En hagaktig åkerholme som har bergiga delar och ängar. 
Holmen är bevuxen med björkar, rönnar och enbuskage. 

Träden gallras, slyet röjs. Kan 
betas.

18 1 0,21 natur Hagaktig åkerholme. Låga tallar, enbuskar och björkar 
växer glest. Bergiga delar och ängsfragment. 

Träden gallras, slyet röjs. Kan 
betas.

19 1 0,49 natur Kantzon. Delvis med täta dungar. Solexponerade delar 
och bergsfragment med ängar. 

Lämplig för bete.

20 1 0,16 natur Bergig åkerudde. Träden växer hagaktigt och glest. Ängs-
fragment. 

Slyet röjs.

21 1 0,57 natur Bergig kantzon och solexponerad äng. Blandträdbestån-
det delvis tätt. 

De tätvuxna träden gallras. De 
grova träden sparas. Slyet röjs.

22 1 0,10 natur Bergig åkerholme som domineras av tallar och björkar. 
Åkerholmen har solexponerade kantdelar. 

Träden gallras, slyet röjs.

23 1 0,06 natur Åkerholme med lövträdsbestånd och högörtäng. Träden gallras, slyet röjs.
24 1 0,25 natur Hagaktig åkerudde. Björkarna på udden är grova och 

gamla. Även fina tallar och enbuskar. 
Unga träd gallras och slyet röjs.

25 2 0,21 natur Hagaktig kantzon vid Oxholmen. Mycket gamla träd samt 
död ved och tickor. Ängsvegetation vid kanten, bl.a. röd-

klint, liten blåklocka och vårbrodd.

Träden gallras. Skärskilt granar tas 
bort. Stora, gamla och döda träd 

sparas. Området kunde betas.
26 2 0,21 natur Hagaktig åkerholme. En gammal betesmark med mång-

sidig äng. Artsammansättningen på ängen är fortfarande 
bra, bland annat svartkämpar och toppklocka. Varierande 

trädslag, bl.a. fina enar och ett äppelträd.

Några enstaka skuggande träd kan 
gallras. Unga aspar gallras. Land-
skapsmässiga träd och enbuskar 

sparas. Slyet röjs.
27 2 4,4 våtmark Magnäs, vassmad. Fuktigt vassområde med sparsamt 

björkbestånd och vide invid diket.  Vattnet rinner genom 
området till Totalfladan.  Hör delvis till naturskyddsom-

rådet. Tillrinningsområdet för våtmarken är 29 ha, varav 
42 % är åker. För effektiv vattenrening räcker en våtmark 

med minimiareal (0,3 ha). 

Våtmarken anläggs genom 
uppgrävning.  Jordmassorna kan 

användas för att höja åkrarna intill.

28 2 1,3 våtmark Mad med äng och vassrugg. En grävd bassäng finns på 
mitten av området. Hör delvis till naturskyddsområdet. 

Tillrinningsområdet för våtmarken är bara 3,6 ha, varav 
tydligt över hälften är åker. För effektiv vattenrening 

räcker en våtmark med minimiareal (0,3 ha). 

Våtmarken anläggs genom 
uppgrävning.  Jordmassorna kan 

användas för att höja åkrarna intill.

29 2 3,8 våtmark 
*

Sank dalbotten med ensidig, högvuxen gräsäng och 
snårskog.  Hör delvis till naturskyddsområdet. Tillrinnings-
området för våtmarken är 92 ha, varav hälften är åker. För 

effektiv vattenrening räcker en 0,5 ha stor våtmark (om 
vatten inte leds genom pumpning från en större areal). 

Våtmarken anläggs genom upp-
grävning och invallningar. Våtmar-

ken kan med fördel kombineras 
med torrläggning av ovanliggande 

åkrar t.ex. med reglerad dikning 
och pumpstation.

30 2 0,87 våtmark 
*

Våt snårskog.  Hör delvis till naturskyddsområdet. Tillrin-
ningsområdet för våtmarken är 12,3 ha, varav en tredjedel 

är åker. För effektiv vattenrening räcker en våtmark med 
minimiareal (0,3 ha). 

Våtmarken anläggs genom 
uppgrävning.  Jordmassorna kan 

användas för att höja åkrarna intill.

31 2 1,2 våtmark 
*

Sly och översvämmad åker.   Hör delvis till naturskydds-
området. Tillrinningsområdet för våtmarken är 18,4 ha, 
varav 30 % är åker. För effektiv vattenrening räcker en 

våtmark med minimiareal (0,3 ha). 

Våtmarken anläggs genom 
uppgrävning.  Jordmassorna kan 

användas för att höja åkrarna 
bredvid.

32 2, 5 1,6 våtmark 
*

Översvämmat, sankt område med högörtäng. Tillrin-
ningsområdet för våtmarken är 54 ha, varav över hälften 
är åker. För effektiv vattenrening räcker en våtmark med 

minimiareal (0,3 ha). 

Våtmarken anläggs genom 
uppgrävning.  Jordmassorna kan 

användas för att höja åkrarna 
omkring.

33 2 0,11 natur Åkerholme med blandträdbestånd, särskilt tall och lönn. 
Torrängsvegetation på den solexponerade kanten. 

Unga träd och sly röjs.

34 2 0,14 natur Enbevuxen åkerholme. Ståtliga enbuskar samt lönn och 
rönn. Solexponerade, bergiga torrängsfläckar. 

Några träd gallras men enbuskar 
och de landskapsmässiga träden 

sparas.
35 2 0,09 natur Åkerholme med talldominans. Grov tall  och pelarformad 

en. 
Några klena träd gallras.

36 2 0,36 natur Kantzon med blandträdbestånd. Björkdominerade träd 
som växer glest, bland annat rönn och tall.

Slyet röjs.

natur Naturens mångfaldsobjekt
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37 2 0,22 natur Kantzon med enbuskage. Lövträd, bland annat lönn. 
Ängsväxtlighet i fältsiktet. 

Kanten vårdas med slåtter.

38 2 0,43 natur Mångsidig kantzon. Blandträdbeståndet består av tall, 
asp, rönn, en och lönn. 

Tallbeståndet gallras.

39 2 0,49 natur Solig och talldominerad kantzon. Vid kanten växer ståtliga 
enar.

Träden gallras.

40 2 0,21 natur Trädbevuxen åkerholme med en lantbruksbyggnad. Trä-
den består av unga lövträd som aspar. 

Unga aspar gallras och aspsly röjs.

41 3 1,2 natur Kantzon på betesmark. Varierande och mångformig zon 
invid vallbete. Kanten är stenig och har bland annat asp-

grupper, björkar och rönnar. 

Slyet röjs. Lämplig för bete.

42 3 0,10 natur Hagmarksartad åkerholme med talldominans. Ängsväxt-
lighet i fältskiktet. 

Lämplig för bete.

43 3 0,37 natur 
(forn-

minne) 
*

Åsenby, bosättning på medeltiden. Åkerudde med några 
grova björkar och frodig, högbevuxen äng.

Lämplig för bete eller slåtter.

44 3 0,14 natur 
*

Bergig åkerholme. Mångsidigt trädbestånd, även ek och 
död ved. 

Slyet röjs. Död ved och månsidigt 
trädbestånd bevaras.

45 3, 6 0,18 natur 
*

Björkdominerad trädbestånd invid diket. Unga lövträd och 
videbuskage. 

Träden gallras, slyet röjs.

46 3 0,15 natur Åkerholme tätt bevuxet av aspar. Även björkar. Träden gallras. De största asparna 
sparas. Slyet röjs.

47 3, 6 0,14 natur 
*

Enbevuxen kantzon med stenmur. Enarna är höga och 
gamla, växer ganska tätt. Solig kant med torräng, där 

det växer gulmåra (VU), rödklint, smultron, gråfibbla och 
bockrot.

Träden gallras. Enbuskar tas bättre 
fram. Ett par enbuskar i dåligt skick 

kan gallras.

48 3 0,06 natur Halvöppen åkerholme. Stenar, landskapsrönnar och  
ängsväxtlighet.

Slyet röjs.

49 3 0,10 natur Liten åkerholme beväxt med blandträd. Bland annat  
björkar, tallar och enbuskage. 

Träden gallras. Slyet röjs.

50 3 0,12 natur Åkerholme med blandträdbestånd. Bergiga delar, ståtliga 
rönnar, sälgar och en torrängskant. S

Träden gallras. Slyet röjs.

51 3 0,35 natur 
(forn-

minne)

Kurby gravlämningar från järnåldern. Bergig och ängsbe-
vuxen åkerholme med lövträdbestånd.

Träden gallras. Slyet röjs.

52 3 0,11 natur Åkerholme med lövträdbestånd. Träden gallras. Slyet röjs.
53 3 0,49 natur Åkerholme beväxt med aspar. Frodig lundvegetation. Rik-

ligt av död ved. Vid kanterna förekommer ängsvegetation.  
Träden gallras. Torrakor sparas. 

Slyet röjs.
54 3 0,19 natur Åkerholme med hagmark. En gammal betesmark har 

tagits på nytt i betesbruk. Trädbeståndet är mångsidigt. 
Växtligheten består av skogsväxter och sparsamt av  

ängsväxter som smultron och veronikor.

Fortsättning på bete.

55 3 0,27 natur 
(forn-

minne)

Harjula gravplats eller bosättning från järnåldern.  
Tallbevuxen moränkulle. Vid kanterna förekommer  

representativ ängsvegetation och solexponerad äng. 

Träden gallras, slyet röjs.

56 3, 6 0,58 vårdbio-
top  

(forn-
minne) 

*

Domargård historisk gårdsplats. Mångsidig äng kantad 
med blandträd. 

Slåtter.

57 3, 6 0,37 natur 
*

Åkerholme med landskapsmässiga värden. Blandträdbe-
stånd, ängsväxter och stenar. 

Slyet röjs.

58 4 1,6 våtmark Översvämmat, sankt område med högörtäng och vass. 
På dikeskanterna växer det unga björkar.

Våtmarken anläggs genom 
uppgrävning.  Jordmassorna kan 

användas för att höja åkrarna 
bredvid.

59 4 12 vårdbio-
top 

*

Riskils betesmarker. En mosaikartad helhet av gamla 
barrskogsbeten, strandängar och hällmarker. Numera 

finns det sommarstugor på udden.

Anläggning av nya betesmarker 
kräver en detaljerad planering.

60 4 0,26 natur 
*

Åkerholme med barrskog. Åkerholmen beväxt med tall, 
gran och enbuskar. Har ängsfläckar med vårbrodd, vero-

nikor och måror. 

Träden gallras, slyet röjs.

natur Naturens mångfaldsobjekt
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61 5 0,21 vårdbio-
top (forn-

minne) 
*

Raseborgs slotts område. Slåtteräng vid vägen. Vid 
skogskanten förekommer den sällsynta småborren. Andra 

arter: blåsuga (NT), gulmåra (VU), rödklint, gråfibbla, 
ärenpris.

Slåtter i juli. Förekomsten av 
småborre lämnas utanför slåtter. 

Det är viktigt att föra bort alla slåt-
terrester.

62 5 0,28 vårdbio-
top (forn-

minne) 
*

Raseborgs slotts ruiner. Den branta ängen vid ruinerna 
är solexponerad. Knylhavre, sibirisk björnloka, gulmåra 

(VU), piggstarr och mörkt kungsljus förekommer.

Slåtter.

63 5 2,5 vårdbio-
top (forn-

minne) 
*

Galgbacken. Historisk avrättningsplats. Numera betad 
hage och tidigare åkermark. Representativ växtlighet 

och landskap. Svartkämpar, nattviol, blåsuga (NT) och 
smånunneört.

Betningen fortsättes.

64 5 0,09 vårdbio-
top 

*

Snappertuna kyrka, solig torrängsbacke och lundträd. 
Torrängen är hävdad och artsammansättningen är bra, 

bland annat vårbrodd, tjärblomster, prästkrage, gulmåra 
(VU) och svartkämpar. Bland trädbeståndet växer ek och 

ask. 

Slåtter och regelbundet slyröjning.

65 5 0,49 natur 
*

Artrik åkerholme med glest blandträdbestånd. Torräng-
sfläckar och brunrördominerad äng. Landskapsträd, 

särskilt fina rönnar. Styvmorsviol och övriga torrängsarter. 

Slyet röjs.

66 5 0,13 natur 
*

Åkerudde beväxt med aspar. Rikligt med ängsväxtarter. Slyet röjs.

67 5 0,37 natur 
*

Talldominerad kantzon. Ståtliga, trädformade sälgar och 
frodig ängsvegetation. 

Träden gallras men sälgar och 
stora träd sparas. Lämplig för bete.

68 5 0,16 natur 
*

Bergig åkerholme. Trädbeståndet är tall- och björkdomi-
nerat. Enbuskar i buskskiktet. 

Slyet röjs.

69 5 0,86 natur 
(forn-

minne) 
*

Alhov, bosättning på medeltiden. Talldominerad åkerudde, 
även björkar och enbuskar. Åkeruddens kanter är soliga.

Träden gallras, slyet röjs. Bete.

70 5 0,49 natur 
*

Tätbevuxen åkerholme med björkar och tallar. Träden gallras, slyet röjs. 

71 5 13 våtmark 
*

Huskvarnträsket,  torkat träskområde med videbuskage. 
Tillrinningsområdet för Huskvarnträsket är stort, 4800 ha, 
varav ca 1100 ha (23 %) är åker. Det går inte att anlägga 

en våtmark som effektivt skulle kunna behandla hela 
tillrinningsområdets vattenmängd. Också översvämnings-

känsligheten i ådalen ovanom Huskvarnträsket utgör ett 
hinder för anläggandet av en större våtmark. Det realis-
tiska sättet att använda området för våtmarkssyfte är att 

anlägga mindre våtmarker på kanterna och leda åker-
vatten till dem från de närmaste åkrarna. 

Våtmarken kan anläggas genom 
grävning och uppdämning. 

72 5 0,43 natur 
*

Trädbevuxen remsa med tallar, björkar och rönnar. Träden gallras. 

73 5 0,22 natur 
*

Björkdominerad åkerholme. Trädbeståndet är ungt. Träden gallras. 

74 6 0,12 natur 
*

Åkerholme med kraftig enbestånd. Ängsvegetation. Slyet röjs.

75 6, 8 0,20 natur 
*

Delvis öppen åkerholme på ett område känt för fornläm-
ningar. Trädbeståndet är ungt och består av flera trädslag. 

De yngsta lövträden och slyet röjs.

76 6, 8 1,1 vårdbio-
top (forn-

minne) 
*

Storgård hagmarker. Kudiby historisk bosättning an-
tagligen redan under järnåldern. Förekomst av bockrot, 

rödklint, späddaggkåpa, gulmåra (VU), sällsynt grusstarr 
och de lokalt sällsynta arterna brudbröd och knippfryle. 

Inget aktivt bete på området. 

Bete. Ängen med brudbröd hävdas 
med slåtter. Slyet röjs.

77 6 0,45 natur 
*

Tätbevuxen asp-och talldominerad åkerholme. Holmen är 
delvis bergig och har en solig kant med torräng. Björksly.

Träden gallras, slyet röjs.

78 6, 10 0,41 natur 
(forn-

minne)

Brynikbacka. Bosättning på medeltiden. En solig och 
mångsidig kantzon med blandträdbestånd. Ängsväxtlig-

het. 

Träden gallras, unga granar röjs. 
De stora träden sparas. 

79 6 0,37 natur 
(forn-

minne) 
*

Bergäng. Stenmur från obestämd tidsperiod. Talldomine-
rad, solig kantzon med unga lövträd och enbuskar. Frodig 

ängsvegetation. 

Träden gallras. Bete.

natur Naturens mångfaldsobjekt
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80 6 0,29 natur 
(forn-

minne) 
*

Sutarkulla borgberg. Solig kantzon vid betesmark. Hag-
marksartade träd, torräng och äng. Artsammansättningen 

är representativ, bland annat luddhavre, gulmåra (VU), 
harklöver och toppklocka.

Bete.

81 6 1,4 våtmark 
*

Lillträsket. På västra sidan av träsket finns sumpig äng 
och videbuskage. I vegetationen finns veketåg, skogsäv, 

revsmörblomma, älggräs och gräs. Tillrinningsområdet 
för våtmarken är 202 ha, varav 85 ha (42 %) är åker. För 

effektiv vattenrening räcker en våtmark med yta av 1,0 ha. 

Våtmark kan anläggas genom 
grävning. Obs! Ligger på Natura 

2000 -området.

82 6 0,36 natur 
*

Mångsidig kantzon. Tallar, björkar, rönnar och aspar. 
Bergiga fläckar och solexponerad vegetation.  

Träden gallras, slyet röjs.

83 6 0,09 natur 
*

Åkerholme med landskapsvärden. Blandträd, ängsväxter 
och stenar. 

Slyet röjs.

84 6 0,09 natur 
*

Åkerholme med landskapsvärden. Blandträd, ängsväxter 
och stenar. 

Slyet röjs.

85 6 0,06 natur 
*

Åkerholme med landskapsvärden. Blandträd, ängsväxter 
och stenar. 

Slyet röjs.

86 6 0,10 natur 
*

M Domargård gravplats från järnåldern. Åkerholme med 
landskapsvärden. Stenar och ängsväxter. 

Slyet röjs.

87 6 0,07 natur 
*

Åkerholme med landskapsvärden. Frodig ängsväxtlighet, 
rönnar, enar och åkerstenar. 

Slyet röjs.

88 6 0,27 natur 
*

Hagmarksartad kantzon. Ståtliga träd och enar. Död 
ved. Rik förekomst av rönn. I vegetationen gulmåra (VU), 

tjärblomster, bockrot, äkta johannesört m.m.

Träden gallras och de största rönn-
träden och enbuskar tas fram. Död 

ved sparas. Slyet röjs.
89 6 0,52 vårdbio-

top (forn-
minne) 

*

Brobacka. Omfattande fornlämningsområde vid tidigare 
åkermark. Mycket representativ ängsmark och torräng. 
Representativ flora med t.ex. rockentrav, svartkämpar, 

gulmåra (VU), luddhavre och tjärblomster. 

Slåtter, möjligen även bete. Vid 
skogskanten röjs slyet.

90 6 0,29 vårdbio-
top (forn-

minne) 
*

Brobacka äng, södra delen. Hagmarksartad backe med 
mycket gamla enstaka träd och bra ängsväxtlighet, bl.a. 

rödklint, bockrot, gulmåra (VU) och gråfibbla.

Slåtter. Aspslyn röjs.

91 6 0,43 natur 
(forn-

minne) 
*

Själdberget och Brobacka, stenspiraler och gravplats från 
järnåldern.  Solig kantzon med artrik ängsvegetation och 

mångsidig buskage. 

Kanten hålls öppen och solig. 
Även bete.

92 7 0,10 natur Barrträddominerad och bergig åkerholme med landskaps-
värden. Ståtligt enbestånd. 

Några klena tallar gallras.

93 7 0,11 natur Barrträddominerad och bergig åkerholme med landskaps-
värden. Ståtligt enbestånd. 

Några klena tallar gallras.

94 7 0,27 natur Barrträddominerad och bergig åkerholme med landskaps-
värden. Ståtligt enbestånd. 

Några klena tallar gallras.

95 7 0,39 natur Hagmarksartad kantzon. Talldominans med flera olika 
trädslag i trädbeståndet samt buskarter i buskskiktet. 

Frodig ängsväxtlighet.  

Träden gallras, slyet röjs. Bete.

96 7 0,82 vårdbio-
top (forn-

minne)

Kjulböle omfattande hällmarkstorräng. Bosättning på 
medeltiden. Igenväxande och eutrofierade torrängar. 

Ängsväxterna är ännu ställvis rikliga - bl.a. äkta johan-
nesört, liten blåklocka, rödklint, femfingerört, gräslök, 
smultron och vårbrodd. Förekomst av malört är riklig.

Slåtter eller bete.

97 7 0,45 natur 
*

Bergig åkerholme. Åldrande trådbestånd med tallar, björ-
kar och rönnar. Solig ängskant. 

Träden gallras.

98 7 0,39 natur 
*

Talldominerad och bergig åkerholme. Rikligt med äng i 
fältsiktet. En grupp av åldrande aspar. 

Träden gallras. Stora träd och 
aspar sparas.

99 7 0,90 natur 
*

Stor åkerudde med barrskogdominerad blandbestånd. 
Växtligheten är sparsam på hällmarken, men vårbrodd 

finns mycket av. Vid den soliga kanten förekommer ängs-
växter. 

Träden gallras. 

100 7 0,15 natur 
*

Bergig åkerudde med stenmur. Udden har blandträdbe-
stånd och torrängsfläckar.  På hällmarkstorrängar före-
kommer smultron, liten blåklocka, bockrot, tjärblomster, 

vårbrodd, gråfibbla och fyrkantig johannesört.

Träden gallras, slyet röjs.

101 7 0,21 natur 
*

Åkerholme med blandträdbestånd, även klibbalar. Delvis 
bergig.

Träden gallras, slyet röjs.

natur Naturens mångfaldsobjekt
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102 8 0,10 natur 
*

Åkerholme med enbestånd och landskapsvärden. På 
holmen växer även en grupp aspar och björkar. 

Asparna gallras, slyet röjs.

103 8 0,07 natur 
*

Hagmarksartad åkerholme. Enstaka träd och enbuskar 
växer glest. Rikligt av äng. 

Slyet röjs.

104 8 0,43 vårdbio-
top (forn-

minne) 
*

Fagernäs ängsfläckar. På området har funnits en med-
eltidsby, Barsgård. Små, delvis igenväxande ängar som 

fortfarande är artrika. Bland annat backnejlika (NT), bock-
rot, svartkämpar, väddklint och gulmåra (VU). 

Slåtter.

105 8 0,84 natur 
*

Ängsbevuxen åkerholme. Tall- och enbestånd.  Slyet röjs. Slåtter eller bete.

106 8 0,40 natur 
(forn-

minne) 
*

Åkerholme med stensättningar. På nordöstra sidan av 
holmen på Kullåkerbacken fanns en by på medeltiden. 

Björkbeståndet växer tätt på holmen. 

Träden gallras.

107 8 0,12 natur 
(forn-

minne) 
*

Ängskulle med stensättningar. Unga lövträd växer glest 
på kullen.

Slyet röjs. Slåtter.

108 8 0,43 natur 
(forn-

minne) 
*

Storberg. Antagligen bosatt på medeltiden. Åkerholme 
med äng. Holmen är beväxt med enstaka träd, bland an-

nat stora sälgar, rönn och björk. Frodig högörtsväxtlighet.

Bete.

109 8 0,11 natur 
*

Delvis öppen kulle med äng. Tallar, enbuskar och rönnar. Unga tallar gallras.

110 8 0,66 natur 
*

Åkerholme med äng och berggrund. Ena sidan är öppen 
äng, andra har talldominerad trädbestånd.

Gallring och med fördel bete.

111 8 0,17 natur 
*

Ängskulle med landskapstallar och högörtäng. Slåtter eller bete.

112 8 0,56 natur 
*

Bergig kulle med asp- och tallbestånd samt enbuskar. Träden gallras, slyet röjs.

113 8 0,20 natur 
*

Ängskulle med landskapstallar och högörtäng. Slåtter eller bete.

114 8 0,17 natur 
*

Tätbevuxen kantzon med barrträd och representativa 
enbuskar.

Träden gallras, slyet röjs.

115 8 0,26 natur 
*

Ängsluttning. Några aspar, rönnar och tallar växer på 
sluttningen. Högörtsväxlighet.

Bete.

116 8 0,48 natur 
*

Hästhage som kantas av björkar, tallar, grova sälgar, rön-
nar och enbuskar. 

Bete. Några klena träd gallras.

117 8 0,50 natur 
*

Tall- och björkdominerad kantzon med enbuskage. Häll-
marksfragment och torra, soliga delar. 

Träden gallras, slyet röjs.

118 8 0,37 natur 
*

Aspbevuxen åkerholme. Aspar samt björkar och tallar 
växer tätt. 

Träden gallras, slyet röjs.

119 8 0,78 vårdbio-
top 

*

Ängbevuxen kulle på åkern. Enstaka träd, bland annat 
björkar, tallar, rönnar och enbuskar. Stor ängsyta.

Bete.  

120 8, 9 0,10 natur 
(forn-

minne) 
*

Nygranns. Gravplats från folkvandringstiden, rikliga fynd. 
Åkerholme med varierande trädslag som björkar, tallar, 

granar och enar. 

Träden gallras.

121 9 0,15 natur 
*

Kulle beväxt med björkar, tallar och enar. Fortsatt röjande av slyet.

122 9 0,10 natur 
*

Bergig åkerholme med ungt trådbestånd. Björkar, tallar 
och lönnar. Torrängsfläckar på soliga delar. 

Träden gallras, slyet röjs.

123 9 0,39 natur 
*

Kantzon beväxt med lövträd vid diket. På solsidan före-
kommer ängsväxter.

Träden gallras, slyet röjs.

124 9 0,12 natur 
*

Smal remsa med buskage. Bergiga delar och ängsvegeta-
tion. 

Gallring och slåtter.

125 9 0,16 natur 
*

Bergig åkerholme med blandträdbestånd. Enbuskage på 
de soliga kanterna. Vackra rönnträd. 

Träden gallras.

126 9, 10 0,09 natur 
*

Åkerholme med rik äng och glest växande träd. Slyet röjs. Slåtter.

127 9, 10 0,21 natur 
*

Bergig kulle med glest björkbestånd och representativ 
äng. Toppklocka. 

Slyet röjs. Slåtter.

natur Naturens mångfaldsobjekt
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128 9, 10 0,30 natur 
(forn-

minne) 
*

Platsen har antagligen varit bosatt på järnåldern.  
En vacker åkerholme med blandade trädslag.  

Inslag av hällmark och ängsvegetation. 

Träden gallras, slyet röjs. Bete.

129 9, 10 0,22 natur 
*

Kulle med tätbevuxet trädbestånd. Träden gallras. 

130 9, 13 0,36 natur Kulle på betesmark. En stor landskapsgran och mindre 
blandade trädslag. Rikligt av ängsyta. 

Unga granar gallras. Bete.

131 9, 13 0,42 natur Barrträdsdominerad, glestväxande åkerudde med äng i 
fältsiktet. 

Unga granar gallras.

132 9, 13 0,70 natur 
(forn-

minne)

Vidbergsåkerskullen, romartidens gravplats (på norrspet-
sen). Bergig udde i åkern med blandträdbestånd och enar.

Slyet röjs. 

133 9, 13 0,11 natur Bergig kulle med glestväxande blandträdbestånd. Ängs-
växtlighet. 

Slyet röjs. Enarna tas bättre fram.

134 9, 13 0,09 natur Bergig åkerudde. Blandträdbestånd och enbuskar. Slyet röjs.
135 9, 10, 

13
0,24 natur 

*
Vacker kantzon med enbuskage. Grova granar och land-

skapsrönnar. Kanten är solexponerad. 
Granar gallras.

136 9, 13 0,23 natur 
*

Vacker kantzon med enbuskage. Grova björkar och tallar, 
även lönn och hassel. Kanten är solexponerad. 

Slyet röjs. Hasselbuskarna sparas 
dock.

137 9, 13 0,20 natur 
*

Åkerholme. Trädbeståndet är mångsidigt strukturerad i 
ålder och form. Rikligt med lönn. Inslag av bergighet och 

torräng på sandmo. 

Några träd gallras, slyet röjs.

138 10 0,21 natur 
(forn-

minne) 
*

Hinders, historisk gravplats och bosättning. En mycket 
gammal lönn, äng och lövsnår. 

Slåtter eller bete. Några lövträd 
kan gallras.

139 10 1,86 våtmark 
*

Låglänt, fuktigt område vid Duschbäcken. Under ellinjen 
finns en högörtäng med bland annat älggräs, brunrör, 

örnbräken och lövsly. Trädbeståndet vid åkermarken är 
lövträdsdominerat. Tillrinningsområdet för Duschbäcken 

på det stället är 579 ha, varav 73 ha (13 %) är åker. En 
sådan våtmark, som skulle behandla vattnet från hela 

området, fyller därmed inte kriterierna för en mångfunk-
tionell våtmark. Våtmarken kan anläggas som naturens 

mångfaldsobjekt.

Våtmarken anläggs genom 
uppgrävning.  Jordmassorna kan 

användas för att höja åkrarna 
bredvid.

140 11 0,36 natur Åkerholme med glest växande björkar, aspar, tallar och 
granar. Bergiga delar och uppväxande sly.

Slyet röjs.

141 11 3,5 vårdbio-
top

Sikens. Obetade hagar. Norr om vägen ligger före detta 
hage, som är ganska igenvuxen. På södra sidan av vägen 

finns en vacker, bergig kulle med ängsvegetation på den 
soliga kanten. Nuförtiden obetad skogssluttning mellan 

vägen och Saltviken har hittills bibehållits gles. I bottenve-
getationen förekommer ängsväxter, som äkta johannes-

ört, rödklint, liten blåklocka och gulmåra (VU).

Betet startas på nytt. Träden kan 
gallras.

142 12 0,17 natur 
*

Talldominerad kantzon med kraftigt enbestånd och solex-
ponerad vegetation. 

Träden gallras.

143 12 0,19 natur 
*

Björkbevuxen hage, inte betad för tillfället. Gamla björkar 
växer glest på ängen. 

Bete.

144 12 0,12 natur 
*

En vacker tallkulle. Träden växer tätt. Solig ängskant. Träden gallras. De största träden 
sparas.

145 12 0,19 natur 
*

Åkerholme med tätt blandträdbestånd och inslag av unga 
tallar. Solig ängskant. 

Unga tallar gallras. Slyet röjs.

146 12 1,9 våtmark Dikat våtmarksområde mellan Källträsket och Kvarnträs-
ket. På östra sidan inslag av lund. I mitten av området 
dominerar bred kaveldun, skogssäv och videbuskage. 

Mot väst blir vegetationen vassdominerad. Vid kanten av 
området förekommer kärrvegetation.  Tillrinningsområdet 

för våtmarken är 53 ha, varav 13 ha (25 %) är åker. För 
effektiv vattenrening räcker en våtmark med minimiareal 

(0,3 ha).

Våtmarken kan anläggas genom 
grävning.

147 12 0,22 natur Åkerholme med talldominerad skog och skogsvegetation 
och lite vårbrodd. På östra sidan solig torrängskant med 

framstående kattfotförekomst (NT).

Träden gallras. De största asparna 
sparas. Slyet röjs. 

natur Naturens mångfaldsobjekt
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148 12 0,42 natur Åkerholme med landskapsvärden. Stenrösen. Varierande 
trädbestånd och enar.  Soliga torrängskanter med präst-

krage, bockrot, vitmåra, flockfibbla, liten blåklocka och 
kattfot (NT).

Träden gallras, slyet röjs.

149 12 0,19 natur Delvis bergig kulle på åkern, kantas av artrikt trädbestånd 
och en landskapsek. Soliga ängsfläckar med bra artsam-
mansättning: gråfibbla, vitmåra, stor blåklocka, ärenpris, 

gökblomster och styvmorsviol. 

Träden gallras och slyet röjs. 
Enarna och eken tas bättre fram.

150 13 0,27 natur Bergig hagkulle med blandträdbestånd. Bete.
151 13 0,16 natur Bergig hagkulle med blandträdbestånd. Bete.
152 13 0,31 natur Bergig kulle med tallar och grova lönnar. Unga träd gallras. Slyet röjs.
153 13 0,30 natur Hagmarksartad kantzon med en gammal landskaps-

enbuske i yttersta spetsen. Glest lövbestånd och lite 
barrskog. Har tidigare varit betesmark.

Träden gallras där de växer tätt. 
Bete rekommenderas, ifall betet 

startas, kan området utvidgas till 
hela före detta beteshagen.

154 13 0,22 natur Trädbevuxen kulle med åldrande aspbestånd. Torräng 
samt äng med fyrkantig johannesört. Uppväxande unga 

träd. 

Unga träd gallras. Stora träd och 
enar sparas.

155 13 0,39 natur Kantzon. De största träden är tallar. Rikt buskskikte, 
bland annat enar och nyponros. Inslag av stenar och små 

ängsfläckar.

Slyet gallras. Enarna tas bättre 
fram.

156 13 0,19 natur 
*

Solig kantzon mot söder. Träden är huvudsakligen unga. 
Förekomst av slåtterfibbla. 

Gallras och enar sparas.

157 13 0,27 natur 
*

Björkdominerad, hagmarksartad kantzon. Inslag av 
steniga delar. 

Träden  gallras en aning, särskilt 
unga granar. Slyet röjs.

158 13 0,24 natur 
*

Hagmarksartad åkerholme med blandskog. Inslag av berg 
och ängar. Uppväxande sly. 

Träden gallras, men sälgar, enar 
och stora träd sparas.

159 13 0,23 natur 
*

Tätbevuxen kantzon. Några grova aspar och björkar. Unga granar gallras. Slyet röjs.

160 13 0,39 natur Blandträdsbestånd på en artrik åkerholme. Åldrande 
aspar och lönnar. 

Ett par granar gallras. Slyet röjs.

161 14 9,4 vårdbio-
top

Klemets betade strandäng, skogsbete och bergiga hag-
kullar. Fuktiga ängar med vass och veketåg. Betestrycket 

är passligt. Vegetationen är representativ.

Fortsatt bete.  Obs! Ligger på 
Natura 2000 -området.

162 14 0,31 natur Hagmarksartad åkerudde med åldrande trädbestånd och 
rikligt med enar. Frodig äng. Malört, gulmåra (VU) och 

natt och dag. 

Slåtter eller bete. 

163 14 4,1 vårdbio-
top 

*

Klemets skogsbete. Talldominerade, delvis bergiga skogs-
beteskullar. I närheten av stranden rikligt med solexpone-

rade torrängar och omfattande enbestånd.   

Bete.

164 14 1,4 vårdbio-
top 

*

Klibbalsdominerat och betat skogsbete. Fuktig betesmark, 
högörtsvegetation. Rikligt med död ved och tickor.

Bete.

165 15 0,57 natur 
*

Åkerholme med landskapsvärden. Blandträdbestånd med 
stora, ståtliga träd och enar. Inslag av berg. 

Träden gallras. Stora träd och enar 
sparas.

166 15 0,82 natur 
*

Hagmarksartad åkerholme. Inslag av hällmark, några 
blandträdbestånd och omfattande enbestånd.

Träden gallras, slyet röjs. Möjligen 
bete.

167 15 0,40 natur 
*

Vacker, bergig kulle med landskapsvärden. Blandträdbe-
stånd, flera ståtliga träd och enar. 

Träden gallras. Alla stora land-
skapsträd och enar sparas i 

gallringen.
168 15 0,75 natur 

*
Vacker, bergig kulle med landskapsvärden. Blandträdbe-

stånd, flera ståtliga träd och enar. 
Träden gallras. Alla stora land-

skapsträd och enar sparas i 
gallringen.

169 15 0,50 natur 
*

Talldominerad, delvis bergig åkerholme med ståtliga 
pelarformade enar och solig äng. 

Träden gallras, slyet röjs. Enarna 
sparas.

170 15 0,25 natur 
*

Hagmarksartad kulle. Åkerholme med blandträdbestånd, 
bland annat björk, tall och gran. 

Några tallar gallras, slyet röjs.

171 15 0,12 natur 
*

Aspbestånd på en åkerholme. Även rönn och lind samt 
kraftigt uppväxande sly. 

Slyet röjs.

172 16, 17 0,67 våtmark Fuktig däld kantad av unga träd är beväxt med högörts-
vegetation.  Tillrinningsområdet för våtmarken är 13 ha, 

varav 4,2 ha (32 %) åker. För effektiv vattenrening räcker 
en våtmark med minimiareal (0,3 ha).

Våtmarken anläggs genom gräv-
ning.

natur Naturens mångfaldsobjekt
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173 17 1,1 våtmark Kärrmark i förändringstadie. Mycket tätbevuxet trädbe-
stånd i en däld. Träden är späda och undervegetationen 

gles p.g.a. skuggningen. Vanliga växtarter, som rev-
smörblomma, älggräs och kärrtistel. Tillrinningsområdet 
för våtmarken är 107 ha, varav 25 ha (23 %) är åker. För 

effektiv vattenrening räcker en våtmark med ytan av 0,53 
ha.

Våtmarken anläggs genom röjning 
och grävning.  Obs! Ligger på 

Natura 2000 -området.

174 17 0,10 natur Tätbevuxen aspkulle med enar. Asparna gallras. De största träden 
sparas.

175 18 0,13 natur Halvöppen kulle med trädgrupper, bland annat aspar och 
rönnar. Vid kanten växer ängsväxter, högörtsvegetation 

och enar. 

Enar och rönnar och de grova 
asparna sparas men de övriga 

träden gallras. Slyet röjs. Slåtter 
på ängsdelen.

176 19 0,70 natur 
*

Talldominerad, delvis bergig åkerholme med mycket enar. 
En liten men representativ äng med svartkämpar, gulmåra 

(VU, höskallra, backnejlika (NT), och liten blåklocka. 

Granar och unga tallar gallras, 
slyet röjs. Slåtter på ängen på den 

nordöstra sidan. Möjligen bete.
177 19 2,8 vårdbio-

top (forn-
minne) 

*

Fotebacka, bosatt på medeltiden. För hundra år sedan 
fanns fortfarande 12 byggnader på platsen, numera 

obebyggt område. Delvis öppen åkerudde med inslag 
av hällmark. Högörtängar och torrängar. På kullen finns 

åldrande trädgrupper, bland annat ask, granbestånd och 
aspbestånd. Ängarna är igenväxande, men ställvis före-

kommer representativ ängsvegetation: gräslök, femfinger-
ört, mörkt kungsljus, åkervädd, vitmåra, bockrot, rödklint, 

sibirisk björnloka och gulmåra (VU).

Bete. Gran kan gallras.

178 19 7,1 vårdbio-
top 

*

Backaviken. Fuktig strandäng med tuvtåtel och veketåg. 
Några björkgrupper.

Bete.

179 19 0,11 natur 
*

Lövträdsbestånd på kulle. Ängsväxter. Slyet röjs.

180 19 0,22 natur 
*

Lövträdsbestånd på kulle. Ängsväxter. Slyet röjs.

181 19 0,21 natur 
*

Mycket artrik kantzon. Ask, oxel och flera andra trädslag. 
Representativ torrängsväxtlighet: tjärblomster, gråfibbla, 

fårsvingel, daggkåpa, äkta johannesört, liten blåklocka 
och knippfryle. 

Slyet röjs. Träd gallras. Ädla löv-
träd sparas.

182 19, 20 0,42 natur Åkerholme med blandträdbestånd. Fältskiktet är sparsamt 
beväxt med ängsväxter. 

Träden gallras, slyet röjs.

183 19, 20 0,60 natur Åkerholme med blandträdbestånd. Fältskiktet är sparsamt 
beväxt med ängsväxter. 

Träden gallras, slyet röjs.

184 20 0,21 natur Åkerholme med blandträdbestånd. Fältskiktet är sparsamt 
beväxt med ängsväxter. 

Träden gallras, slyet röjs.

185 20 1,2 våtmark Vassmad vid sundstranden.  Tillrinningsområdet för 
våtmarken är 23 ha, varav över 70 % är åker. För effektiv 
vattenrening räcker en våtmark med minimiareal (0,3 ha).

Våtmarken anläggs genom gräv-
ning.

186 20, 21 0,22 natur Lövträddominerad kulle med landskapsvärden. Trädbe-
ståndet växer tätt. Bergiga fläckar.  

Träden gallras, slyet röjs. De stora 
och ståtliga träden sparas.

187 20, 21 1,2 vårdbio-
top

Hagmark. Inte i särskilt intensivt bruk. Rik artsammansätt-
ning av träd t.ex. askar och en skogslind samt ståtliga 

enar. Inslag av hällmark. Ställvis förekommer represen-
tativa ängsväxter som gulmåra (VU), svartkämpar och 

väddklint. Området delas i två delar av en väg.

Bete.

188 21 2,2 vårdbio-
top

Skogsbete på en åkerholme. Blandträdbeståndet växer 
tätt. 

Träden gallras. Bete.

189 21 2,7 vårdbio-
top

Långvik, bosatt på medeltiden. Hagmark med landskaps-
värden och ståtliga trädgrupper, rikligt med ask.  Inte i 

särskilt intensiv bruk. Ängsväxter: svartkämpar, gulmåra 
(VU), rödklint, liten blåklocka och vårbrodd.

Bete. Betestrycket kan höjas.

190 21 0,19 natur Hagmarksartad lönndunge. Åldrande lönnar, kanelros, 
frodig lundvegetation som natt och dag samt ängsväxter. 

Några unga träd gallras och 
slyet röjs. Möjligen bete. Lupinen 

bekämpas.

natur Naturens mångfaldsobjekt
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191 22 14 vårdbio-
top (forn-

minne)

Rejböle, bosatt ända från medeltiden. En helhet av olika 
slags betesmarker. Lämningar av gamla stenfotar. I den 

åter betade hagen förekommer ask och ek. Vegetationen 
är fortfarande en aning kväverik men en ökning på ängs-

växternas förekomst kan konstateras. Till arterna hör t.ex. 
gulmåra (VU), smultron, liten blåklocka, teveronika, röllika 

och ängssyra.   

Bete utan tilläggsfoder. Inhägnas 
skilt från vallbeten.

192 23 0,13 natur Kulle med tätbevuxet trädbestånd som består av tall, björk 
och rönn. 

Unga träd gallras, slyet röjs.

193 23 0,32 natur Åkerholme beväxt med ståtliga sälgar, rönnar och stora 
enbuskar samt frodiga videbuskar. 

Träden gallras men sälgar, rönnar, 
enar och stora träd sparas. 

194 23 0,10 natur Kulle med glest trädbestånd. Tre stora björkar, buskage 
och sly. Ängsvegetation i fältskiktet. 

Slyet röjs.

195 23 0,10 natur Hagmarksartad udde. Stora lönnar och björkar nära 
bosättning.

Slyröjning.

196 23 0,11 natur Kulle med björkar, granar och tallar. Uppväxande sly. Träden gallras. De största träden 
sparas. Slyet röjs.

197 23 0,42 natur Lövträddominerad och artrik kantzon, bland annat ståtliga 
sälgar och lönnar. Solig ängskant.

Träden gallras, slyet röjs. De stora 
och ståtliga träden sparas.

198 24 0,15 natur Kulle med lövträd. Björkarna på kullen är grova och 
gamla. 

Träden gallras, slyet röjs. De stora 
björkarna sparas.

199 24 0,39 natur Talldominerad kantzon. Uppväxande sly. Träden gallras, slyet röjs.
200 24 0,38 natur Talldominerad åkerholme med omfattande enbestånd och 

solexponerade kanter. 
Träden gallras, slyet röjs.

201 24 0,26 natur Artrik kantzon. Enbuskage, täta häggsnår och blandträd-
bestånd. Vid solkanten finns torrängsfläckar och död ved.  

Träden gallras, slyet röjs. Död ved 
sparas.

202 24 0,16 natur Björkdominerad kulle, även granar och aspar som växer 
tätt. 

Träden gallras, slyet röjs. Asparna 
sparas.

203 25 2,5 våtmark Omfattande vassmad beväxt med vass, skogssäv och 
bredkaveldun. Genom området går två diken.  

Tillrinningsområdet för diket som rinner från väster är  
58 ha, varav 13,4 ha (23 %) är åker. I mynningen av detta 

dike är det möjligt att anlägga en mångfunktionell våtmark 
med areal av minst 0,3 ha.  

Tillrinningsområdet för diket som rinner från norr är större 
- 219 ha, varav 41 ha (15 %) är åker. I mynningen av detta

dike är det möjligt att anlägga en stor våtmark.  
Ur vattenskyddssynpunkt är våtmarken ifrågasatt pga att 

åkerprocenten är ganska liten.

Våtmarken anläggs genom gräv-
ning. Ligger på ett detaljplanerat 
område, där det behövs tillstånd 

för miljöåtgärder (markanvänd-
nings- och bygglagen §128). 

204 26 0,48 vårdbio-
top

Brännbollstad, betad hagkulle. Talldominerad hagmark 
med inslag av hällmark. Torrängar och högörtängar. 

Vegetationen är relativ artfattig, men några bättre arter: 
gulmåra (VU), liten blåklocka och bockrot.

Bete.

205 26 0,17 natur Tätbevuxet och artrikt blandträdbestånd på en kulle. 
Frodig ängsvegetation med gulmåra (VU), tjärblomster, 

rödklint, röllika och flockfibbla.

Träden gallras, slyet röjs. De stora 
träden sparas.

206 27, 28 6,6 vårdbio-
top 

*

Västankvarn 1, betesmarker. Ett omfattande, betat 
hagmarksområde på en kulle. Ängarna delvis kväverika 

och med ensidig gräsvegetation. Backnejlika (NT) och 
gulmåra (VU). 

Bete utan tilläggsfoder.

207 27, 28 5,1 vårdbio-
top 

*

Västankvarn 2, hagmarker. En helhet med betade 
hagmarker och skogsbeten som är delad i tre skiften. 

Artrik ängsvegetation och ståtliga hagträd. Smörblomma, 
röllika, nysört, fyrkantig johannesört, prästkrage, liten 

blåklocka, bockrot, tjärblomster, gul fetknopp, käringkål, 
ärenpris, backnejlika (NT), gulmåra (VU).

Bete.

208 27, 28 0,30 natur 
*

Hagmarksartad åkerholme med blandträdbestånd. Enar och landskapsträden tas fram 
genom gallring. Slyet röjs.

209 27, 28 0,95 våtmark 
*

Piggbäckens fåra som kantas av en tät rad av lövträd.  
Tillrinningsområdet för våtmarken är stor, 1180 ha, varav 

407 ha (34,5 %) är åker. Det finns inte utrymme för en 
mångfunktionell våtmark, som skulle kräva en nästan sex 

hektars areal, men anlagda sedimenteringsbassänger 
skulle ändå vara nyttiga för att stoppa grövre jordmaterial.

En kedja av sedimenteringsbas-
sänger.

natur Naturens mångfaldsobjekt
(fornminne) Fornminnesområde. Om dess skötsel, se infolådan i samband med kap. 7
*  Område som är viktigt med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården
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Nro Karta/
kartor

ha Objekts-
typ

Beskrivning Åtgärder

210 29 0,13 natur Artrik aspkulle med frodigt buskskikte. Bra artsamman-
sättning på ängen, bland annat backnejlika (NT).

Träden gallras. Enar och stora träd 
sparas. Slyet röjs. Bete.

211 29 0,25 natur Artrik kantzon. Åldrande aspar, tallar och lönnar. Bra 
ängsväxtliget, bland annat backnejlika (NT) och rocken-

trav. 

Träden gallras, slyet röjs. Bete.

212 29 0,09 natur Blandskogsholme. Rikligt av rönnar, asp och en solitärtall. 
Ängsväxter.

Träden gallras, slyet röjs. Bete.

213 29 0,08 natur Blandträdbestånd på en smal remsa. Aspar, sälgar och 
enar. Rikligt med nyponros och ängsväxter. 

Träden gallras, slyet röjs. Bete.

214 30 0,23 natur Artrik och mångsidig kantzon. Träden är gamla, bland 
annat ek, asp och hassel. Även död ved och högstubbar. 

Ängsväxter vid kanten.

Slyet röjs. Några träd gallras men 
alla ädla lövträd, stora träd och 

hassel samt torrakor sparas.
215 33 1,1 våtmark Vassmad i viken. Diken från åkerns östra delar samlar 

vatten till området. På dikesrenar växer unga björkar. På 
maden växer vass och älggräs.  Tillrinningsområdet för 

våtmarken är 64,5 ha, varav 28 ha (43 %) är åker. För ef-
fektiv vattenrening räcker en våtmark, vars areal är minst 

0,32 ha.

Våtmarken anläggs genom gräv-
ning.

216 33 1,3 våtmark Vassmad med unga lövträd vid kanterna. Diket samlar 
vatten från åkerns norra delar. Båtstrand i närheten.  Till-

rinningsområdet för våtmarken är 123 ha, varav 45 ha (36 
%) är åker. För effektiv vattenrening skall en våtmark vara 

minst 0,62 ha.

Våtmarken anläggs genom gräv-
ning.

217 33 0,12 natur Talldominerat trädbestånd på en åkerudde. Träden är 
delvis åldrade. Artrik ängsvegetation med t.ex. nyponros, 

gulmåra (VU), stor blåklocka, liten blåklocka, tjärblomster, 
femfingerört, bockrot, smultron och rödklint. 

Unga träd gallras och slyet röjs. 
De största tallarna tas bättre fram 

genom gallring.

218 33 6,8 våtmark 
*

Omfattande vassmad vid Dalsundets mynning där Sjö-
ängsbäcken rinner i havet utanför Ingå. Frodigt lövträds-

bälte vid kanterna av området. Sjöängsbäcken kantas 
av björkar.  Tillrinningsområdet för våtmarken är 863 ha, 

varav 292 ha (34 %) är åker. För effektiv vattenrening skall 
en våtmark vara minst 4,3 ha.

Våtmarken anläggs genom gräv-
ning.

219 35 0,47 natur Hagmarksartad åkerudde med blandträdbestånd. Träden gallras, slyet röjs. De stora 
träden och enar sparas.

220 36 0,08 natur Aspkulle med kraftigt enbestånd. Träden gallras, slyet röjs. De störs-
ta asparna sparas i gallringen.

221 36 0,15 natur Artrik och solexponerad kantzon med blandträdbestånd. Träden gallras, slyet röjs.
222 36 0,65 natur Hagmarksartad, artrik kantzon med kraftigt enbestånd. Träden gallras, slyet röjs.
223 36 0,09 natur Åkerudde med lövträd, särskilt björkar. Träden gallras, slyet röjs.
224 36 0,32 natur Björkdominerad åkerholme med kraftigt enbestånd och 

ängsvegetation. 
Träden gallras, slyet röjs.

225 37 0,16 natur 
*

En åkerholme med tätbevuxet asp- och granbestånd. 
Uppväxande sly.  

Granarna gallras. Slyet röjs.

226 38 0,79 natur 
*

Lövträddominerad åkerholme. Täta, höga aspar och 
björkar.

Träden gallras, slyet röjs.

227 38 0,18 natur 
*

Hagmarksartad åkerudde med blandträdbestånd. Träden gallras, slyet röjs.

228 38 0,09 natur 
*

Åkerholme beväxt med unga lövträd. Träden gallras, slyet röjs.

229 38 0,05 natur 
*

Åkerholme beväxt med unga lövträd. Träden gallras, slyet röjs.

230 38 0,26 natur En kulle med artrik trädbestånd. Inslag av berg och torr 
lundvegetation. Artrika ängsfläckar med bland annat norr-
landsviol, gråfibbla, bockrot, rödklint, vitmåra, prästkrage, 

grässtjärnblomma och bergsyra.

Små granar och sly röjs. Enarna 
röjs fram.

231 38 0,13 natur Aspkulle med brunrör- och röllikaäng med bockrot och 
äkta johannesört. Rikligt med död ved. 

De grova asparna och död ved 
sparas. Slyet röjs.

232 39 0,20 natur Kantzon med blandträdbestånd och ängsvegetation. Träden gallras, slyet röjs.
233 39 0,29 natur Kulle med delvis tät blandskog. Asparna förekommer 

ymnigt. Kanterna delvis solexponerade.  
Vid gallringen lämnas passliga träd 

som landskapsträd. Slyn röjs.
234 39 0,44 natur Bladskogskulle. På kanterna kompakt trädbestånd, men 

ändå med soliga ängsfragment.  
Vid gallringar tas tallar fram för 

att utvecklas som landskapsträd. 
Slyn röjs.

natur Naturens mångfaldsobjekt
(fornminne) Fornminnesområde. Om dess skötsel, se infolådan i samband med kap. 7
*  Område som är viktigt med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården



33

Nro Karta/
kartor

ha Objekts-
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Beskrivning Åtgärder

235 41 0,10 natur Lövholme med unga träd och snår. Vid röjningar lämnas rönnar kvar 
att utvecklas.

236 42 0,24 natur 
*

Tallkulle med vackra furor. Delvis överfrodig, men på kan-
terna också torrängsväxter, som gulmåra (VU).  

Landskapsträd gallras fram. Un-
derliggare och hallonbuskage röjs.

237 42 0,37 natur 
*

Solig, glesbevuxen udde med en stenfot. Frodig hög-
örtäng.

Slåtter.  Ligger på ett detaljpla-
nerat område, där det behövs 

tillstånd för miljöåtgärder, som t.ex. 
trädfällning (markanvändnings- 

och bygglagen §128).
238 42 0,15 natur 

*
Trädbevuxen åkerholme med ung lövdunge. Gallring och röjning för att få fram 

de största träden.  Ligger på ett 
detaljplanerat område, där det 

behövs tillstånd för miljöåtgärder, 
som t.ex. trädfällning  (markan-

vändnings- och bygglagen §128).
239 42 0,07 natur 

*
Solig ängsholme med några björkar och högörtäng. Slyröjning och slåtter.

240 43 0,42 natur 
(forn-

minne) 
*

Maggböle. En bytomt från medeltiden. Mångsidig udde 
med artrikt trädbestånd, bastanta aspar och enar. Ängs-
växtligheten är artrik. Med t.ex. vårbrodd, liten blåklocka, 
stjärndaggkåpa, smultron, vitmåra, gulmåra (VU), back-

smörblomma och teveronika.

Träden gallras för att öka ljuset. 
Grova aspar sparas. Underliggare 

och sly röjs. Bete möjligt.

241 43 0,36 natur 
*

En åkerholme med tät lövträdsdunge. Gallring. Målet är ett haglikt, glest 
bestånd.

242 44 0,06 natur Rönnholme. Solig äng och smäckra rönnar. Slyröjning.
243 44 0,08 natur Aspdunge på ett åkernäs. Slyn röjs. De grövsta asparna 

sparas.
244 44 0,11 natur Landskapsmässigt fin åkerholme med en vacker träd-

grupp.
Slyet röjs, träden värnas.

245 44 0,15 natur Bergig åkerholme. Liljekonvaljer och soliga torrängskanter 
med prästkargar och små blåklockor. Glest, hagmarksar-

tat trädbestånd.

Slyröjningar fortsätts. Artrikt träd-
bestånd och enbuskarna bevaras.

246 44 0,38 natur Trädbevuxet åkerudde. Mångsidig blandskog kantar ett 
öppet hälleberg. På södra ändan lund med liljekonvaljer. 

Artrik och ymnig ängsvegetation, bl.a. vårbrodd, liten 
blåklocka, prästkrage, smultron och styvmorsviol.

Gallring av trädbeståndet, särskild 
granar.

247 44 0,38 natur Varierande åkerkant med bl.a. aspdunge, blandskog och 
solexponerad torräng.

Gallring och slyröjning. De största 
asparna tas fram. 

248 44 0,36 natur Ängskulle med hälleberg. Landskapsträd samt aspar. 
Artrik och ymnig ängsvegetation med bl.a. röllika, vitmåra, 

gulmåra (VU), flockfibbla och äkta johannesört.

Kan betas eller slåttas. Aspslyet 
röjs. Lupinen bekämpas.

249 44 0,20 natur Åkerudde med ett mångsidigt trädbestånd, mest barrträd. 
I undervegetationen liljekonvaljer och ängsväxter, som 

bockrot, kråkvicker, och backsmörblomma.

Skuggande barrträd avlägsnas.

250 45 8,2 våtmark En uppdikad sänka med kompakt blandskog.  Tillrinnings-
området för våtmarken är 131 ha, varav 52 ha (40 %) är 

åker. För effektiv vattenrening skall en våtmark vara minst 
0,65 ha.

Våtmark kan anläggas genom 
grävning och uppdämning.

251 45 0,28 vårdbio-
top

Skogsbete, som inte längre betas. Tätt med grova granar 
och björkar. Mera öppet på kanterna.

Gallring av trädbeståndet och bete.

252 45 0,86 vårdbio-
top (forn-

minne)

Vassböle. Finns på den medeltida bytomten. Landskaps-
mässigt fin, bergig betessluttning. Solitärlönnar samt 

andra trädslag. Ängsvegetationen ensidig och aningen 
övergödd p.g.a. kvävetillförseln. 

Bete.

253 45 0,94 vårdbio-
top

Vassböle. Betesbacke med äng. Landskapsmässigt fin, 
hävdad betesbacke med grova träd bl.a. en ek.  Ängen 

domineras av gräs. På övre kanten rikligare örtvegetation 
med gullvial, äkta johannesört, nysört, backtrav, ärenpris, 

prästkrage och brunört. 

Bete.

254 45 0,17 natur Barrskogsdunge på åker. Enar och  rönnar som underlig-
gare. Ängsvegetationen är dock rik med t.ex. backtrav, 

bockrot, späddaggkåpa, norrlandsviol, tjärblomster och 
gulmåra (VU).

Granarna gallras för ljusets skull. 
Döda träd sparas gärna. Ängsde-

larna kan slåttas.

natur Naturens mångfaldsobjekt
(fornminne) Fornminnesområde. Om dess skötsel, se infolådan i samband med kap. 7
*  Område som är viktigt med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården
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255 45 0,42 vårdbio-
top

Vassböle. Äng och hage. Det betade området har tydligen 
varit större. Delen som betas idag är hage och gräsbe-

vuxen äng med lönnar, enar, rosbuskage och rikligt med 
lönnar. Ängsvegetation är ganska artfattig. De bästa 

arterna är fyrkantig johannesört, äkta johannesört, röllika, 
rödklint, liten blåklocka, gråfibbla och smultron.

Bete. Inhängning skild från vallen.

256 45 0,18 natur Talldominerad åkerholme med blandskog. I mitten en 
ängskulle med en fin stenbumling.  

Träden gallras.

257 45 0,13 natur Aspdunge på åkern med ett skjul. Ängsvegetationen är 
riklig.

Vid gallring av asparna sparas de 
tjockaste.

258 46 0,41 våtmark Kopparträsket. En strandmad med träd och vassrugg. På 
kanterna finns kärrväxter.  Tillrinningsområdet för våtmar-
ken är 13,7 ha, varav hälften är åker. För effektiv vattenre-

ning räcker en våtmark med minimiareal (0,3 ha).

Våtmarken anläggs genom gräv-
ning.

259 46 3,3 vårdbio-
top 

Smeds beten. Skogsbete, hagmark och hällmarksängar, 
som numera används inte som betesmarker. Växtligheten 

är artrik. Stor del av området består av lundmark med 
t.ex. natt och dag och skogssallat. I ängsvegetationen 
förekommer gråfibbla, bergsyra, skogsnoppa, röllika, 

gulmåra (VU), äkta johannesört, vårbrodd, femfingerört, 
ärenpris, stjärndaggkåpa, rödklint, prästkrage, smultron 

och vitmåra.

Som vårdbiotop bör området 
hävdas som bete. Skuggande träd, 

särskild granar bör då gallras.

260 47 72 våtmark Flytträsket. En sänkt sjö, som domineras av videbuskage 
och lövträd med älgräsdominerad hörörtsvegetation.  

Dikad och delvis uppgrävd. Riklig förekomst av andmat i 
diken indikerar ökade näringshalter i vatten. Området hör 
till största delen i ett naturskyddsområde. Tillrinningsom-

rådet för våtmarken är ca 1700 ha, varav 700 ha (41 %) 
är åker. För effektiv vattenrening borde våtmarkens areal 

vara minst 8,4 ha.

Våtmarken anläggs genom upp-
grävning och invallningar. Våtmar-

ken kan med fördel kombineras 
med torrläggning av omkringlig-
gande åkrar t.ex. med reglerad 

dikning och pumpstation.

261 47 0,26 natur En aspkulle på åkern med enbuskage och solig ängskant. Träden kan gallras och slyet röjas.
262 47 0,09 natur Åkerholme med unga lövträd. Slyet röjs och trädbeståndet 

gallras. En del träd sparas för att 
utveckla sig som landskapsträd. 

natur Naturens mångfaldsobjekt
(fornminne) Fornminnesområde. Om dess skötsel, se infolådan i samband med kap. 7
*  Område som är viktigt med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården
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9. Resultat av översiktsplaneringen

I översiktsplanen ingår 25 lämpliga ställen för våt-
marker, totalt 139 hektar. Alla måste anläggas genom 
grävning eller invallning. 

Naturens mångfaldsobjekt finns det många av, 207 
stycken, sammanlagt 56 hektar. De är alltså ganska 
små till arealen, i medeltal ungefär en kvarts hektar 
stora. Mångfaldsobjekt är mestadels åkerholmar med 
berghällar och stenrös.

Det finns endast ett fåtal vårdbiotoper kvar, 30 ob-
jekt, 86 hektar. De är i medeltal ca tre hektar stora. 
Endast en mindre del av dem är ännu hävdade.

För tillfället, år 2013, finns det på området 23 hek-
tar skyddszoner samt 113 hektar skötselavtal för na-
turens mångfald eller vårdbiotoper.

Behovet av skyddszoner konstaterades på över 56 ki-
lometer längsmed vattendrag och utfallsdiken. Därtill 
finns behov av skyddszoner på sju kilometer. Dessa 
objekt fattas från rapporten enligt önskan av odlaren 
eller markägaren. Åkrar med behov av skyddszoner 
finns ganska jämnt över hela området, men särskilt 
vid Solbergsån och Ingarskila å. 

Det finns 813 hektar grundvattenområdsåkrar, som 
också kan anläggas som skyddszoner. 

Det finns 357 hektar översvämmande åkrar. Störs-
ta delen av dem finns längs med kusten och vid ne-
dre loppet av Storängsbäcken och Raseborgsån. 
På grund av den varierande terrängen förekommer 
vattensjuka åkrar här och där på hela området.

Strömstaren kräver rinnande vatten för att trivas. Denna individ har just fångat en stensimpa. Foto: Esa Ervasti
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Den nuvarande EU:s lantbrukspolitiks program- och 
finansieringsperiod 2007-2013 upphör och den nya 
perioden 2014-2020 börjar. Under övergångsfasen är 
det gamla stödsystemet giltigt år 2014.

År 2013 har det varit möjligt att ansöka om nya av-
tal för ekologisk produktion, vilket är möjligt även år 
2014.

På grund av övergångsfasen har det inte varit möj-
ligt att ansöka om nya avtal för skötsel av naturens 
mångfald. Det är inte heller möjligt under år 2014.

År 2014 kan troligtvis både jordbrukare och regist-
rerade föreningar ansöka om skötselstöd som är an-
slutna till icke-produktiva investeringstöd. Mera om 
dessa nedan.

Den nya förordningen om ansökning träder i kraft 
på vårvintern 2014. 

Under den nya perioden skall stödformerna som 
gynnar vattenskyddet och naturens mångfald beva-
ras, fast i det här skedet vet man inte exakt hurdana 
och med vilka villkor. Det förväntas att ansökningen 
om ersättning för skyddszoner blir enklare.

Under den nya perioden sker en förändring i termi-
nologin. Då talar man om ersättningar i stället för stöd. 
Idén bakom begreppet är att samhället ger ersättning 
för odlarens arbete, såsom bevarandet och skyddet 
av landskap, natur och vattendrag.

10.1. Anläggning och skötsel 
av skyddszoner

Nya avtal beviljas inte under år 2014 på grund av 
övergångsfasen. Villkor för nya avtal presenteras un-
der vårvintern 2014. Avtal som är i kraft kan fortsätta 
med nuvarande villkor ända till avtalsperiodens slut. 
Miljöspecialstödsavtal som löper ut våren 2014, kan 
förlängas med ett år.

10.2. Anläggning av 
våtmarker med stöd för icke-
produktiva investeringar
Nya avtal beviljas inte under år 2014 på grund av 
övergångsfasen. Villkor för nya avtal presenteras un-

der vårvintern 2014. Avtal som är i kraft kan fortsätta 
med nuvarande villkor ända till avtalsperiodens slut.

10.3. Skötsel av våtmarker 
med miljöstödets specialstöd

I nuläget är det är möjligt att ansöka om stöd för sköt-
sel av våtmarker på gårdar som redan har fått stöd 
för icke-produktiva investeringar för anläggning av 
våtmarker. Stödet är årligen max. 450 euro per hek-
tar. Stödavtalet kan göras som fem- eller tioårigt avtal. 
Storleken av stöd beror på kostnaderna. Miljöspeci-
alstödsavtal som löper ut våren 2014, kan förlängas 
med ett år.

10.4. Stöd för icke-
produktiva investeringar 
gällande iståndsättning av 
vårdbiotoper

Nya avtal beviljas inte under år 2014 på grund av 
övergångsfasen. Villkor för nya avtal presenteras un-
der vårvintern 2014. Avtal som är i kraft kan fortsätta 
med nuvarande villkor ända till avtalsperiodens slut. 
Ansökning av detta stöd är inte möjligt 2014. Miljöspe-
cialstödavtal som löper ut våren 2014 kan förlängas 
med ett år.

10.5. Skötsel av vårdbiotoper 
med miljöstödets specialstöd

I nuläget är det är möjligt att ansöka om stöd för sköt-
sel av vårdbiotoper på gårdar som redan har fått stöd 
för iståndsättning av vårdbiotoper.

För skötsel av vårdbiotoper kan ansökas om miljö-
stödets specialstöd max. 450 euro per hektar. Stödet 
baserar sig på kostnaderna. Godkända kostnader är 
oftast slåtter och avlägsnandet av slåtterrester, trans-
port av betesdjur, övervakning och skötsel av betes-
djur, repareringsåtgärder och skötseldagbok.

10. Jordbrukets stöd för vattenskydd och 
bevarande av naturens mångfald
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För vårdbiotoper med liten areal, 5-30 ar, kan an-
sökas fast stöd 135 euro per år och objekt. Sådana 
objekt är till exempel små ängar och torrängar. Avtals-
perioden för skötsel av vårdbiotoper kan vara femårig.

Ansökning av detta stöd är inte möjligt 2014. Mil-
jöspecialstödavtal som löper ut våren 2014 kan för-
längas med ett år.

10.6. Naturens 
mångfaldsobjekt med 
miljöstödets specialstöd

Nya avtal beviljas inte under år 2014 på grund av 
övergångsfasen. Villkor för nya avtal presenteras un-
der vårvintern 2014. Avtal som är i kraft kan fortsätta 
med nuvarande villkor ända till avtalsperiodens slut. 
Miljöspecialstödsavtal som löper ut våren 2014, kan 
förlängas med ett år.

Den blå jungfrusländan (Calopteryx virgo) föredrar livsmiljöer med rinnande vatten som bäckar och åar, gärna med grusbotten. Rin-
nande vatten lockar både insekter, fåglar, däggdjur, fiskar och groddjur. Foto: Esa Ervasti
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11. Information
www.mavi.fi > Odlarstöd > Jordbrukets miljöstöd & Ansökningsguider och anvisningar

Rådgivning: Nylands Svenska Lantbrukssällskap, www.nsl.fi

Lantbrukets stödförvaltning: www.inga.fi > Västra Nylands landsbygdsförvaltning

Infokanalen för landsbygden: www.nylandsbygd.fi

Information om föreningarnas möjligheter att få stöd (på finska): www.kotiniitty.net

ELY-centralen i Nyland: 
www.ely-keskus.fi/sv > ELY-centralerna > Nyland
Esme Manns, tel. 02 95 021 101
Irmeli Ahtela, tel. 02 95 021 372

Effektivare vattenskydd inom lantbruket (på finska): www.ymparisto.fi/TEHOPlus

Näringsurlakningen under kontroll (RaHa) - projekt: www.miljo.fi/raha

Kattfotens basala blad på en solexponerad torrängskant. På sommaren blommar den med karakteristiska vita eller ljusröda blom-
mor som påminner om tassar. Kattfot är en traditionell och älskad ängsblomma i lantbruksmiljöer. Förekomsten av kattfötter har 
reducerats kraftigt under de sista årtiondena. Foto: Petra Nyqvist

http://www.mavi.fi/
http://www.nsl.fi
http://www.inga.fi
http://www.nylandsbygd.fi
http://www.ely-keskus.fi/sv
http://www.ymparisto.fi/TEHOPlus
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12. Yhteenveto

Yleissuunnittelu tehtiin Raaseporin ja Inkoon alueel-
la kesällä ja syksyllä 2013. Suunnitelma kattaa noin 
452 neliökilometriä eli rannikon mantereen puoleiset 
vesistöalueet Storängsbäckenistä lännessä Ingarski-
lanjokeen idässä. Yleissuunnittelun rahoitti maa- ja 
metsätalousministeriö.

Suojavyöhykkeet

Suojavyöhykkeillä voidaan vähentää huomattava osa 
vesistökuormituksesta. Suojavyöhyke pidättää pinta-
valunnan mukana tulevaa kiintoainesta ja siihen sitou-
tuneita ravinteita. 

Suojavyöhyke on monivuotisen nurmen peittämä 
alue, joka niitetään vähintään kerran kasvukaudessa. 
Niitos korjataan pois ja se voidaan käyttää esim. re-
huna. Suojavyöhykettä voi hoitaa myös laiduntamalla.

Suunnitelmaan sisältyy suojavyöhykesuosituksia 
56 kilometriä vesistöjen ja valtaojien varsilla. Suoja-
vyöhyke on katsottu tarpeelliseksi, kun pellon kalte-
vuus on ollut vähintään kolme prosenttia. Kaltevat alu-
eet tunnistettiin laserkeilausaineiston avulla.

Pohjavesialueen peltoja alueella on 813 hehtaaria. 
Näillä pelloilla voidaan suojavyöhykkeiden avulla vä-
hentää pohjaveteen kohdistuvaa kuormitusta. 

Tulvaherkkiä peltoja, joille olisi hyvä perustaa suo-
javyöhyke, on yhteensä 357 hehtaaria – suurin osa 
niistä alavia maita merenrannan lähettyvillä. Suositel-
luiksi alueiksi on merkitty ilmakuvien perusteella tul-
vivat alueet sekä kaikki pellot, jotka ovat alle metrin 
korkeudella merenpinnasta.

Kosteikot

Kosteikossa vesi seisahtaa ja samalla kirkastuu. Kiin-
toainesta jää kosteikon pohjaan ja samalla sinne pi-
dättyy ravinteita. Kosteikko toimii vesien puhdistajana 
sitä paremmin, mitä suurempi sen pinta-ala on suh-
teessa valuma-alueen alaan. Tehokkaan kosteikon 
ala tulisi olla vähintään puoli prosenttia valuma-alueen 
alasta.

Suunnittelussa todettiin 22 sopivaa aluetta kosteik-
kojen perustamiselle, yhteensä 139 hehtaaria. Kaikki 
kohteet on toteutettava kaivamalla tai pengerryksin. 
Useissa kohdissa on mahdollista yhdistää kosteikko 

kuivatusjärjestelyihin eli viljelyksien kuivatusvedet on 
hyvä pumpata kosteikkoon, jossa ravinteita pidättyy. 
Alavien peltojen viljelykelpoisuutta voi parantaa korot-
tamalla maata kosteikkojen kaivumailla. Joitain suun-
nitelman kohteita on poistettu raportista viljelijän tai 
maanomistajan toiveesta.

Luonnon monimuotoisuuskohteet eli 
lumokohteet 

Lumokohteet ovat viljelysmaihin rajoittuvia alueita, 
joissa on monipuolista kasvillisuutta ja eläimistöä. 
Puustossa on usein eri-ikäisiä puita ja lahottajaeliöille 
tärkeitä kuolleita puita. Marjapensaat, katajat ja päh-
kinäpensaat tarjoavat ravintoa ja pesäpaikkoja linnuil-
le ja pikkueläimille. Kukkivien kasvien runsaus elättää 
mm. monipuolista pölyttäjähyönteislajistoa. Lumokoh-
teet rikastuttavat maisemakuvaa.

En praktfull, vårdad blomsteräng. Foto: Esa Ervasti.
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Lumokohteiden hoidossa säilytetään monipuolinen 
puusto ja pensaikko. Raivaamalla tiheitä vesakkoja ja 
poistamalla varjostavia puita tarjotaan tilaa valoa vaa-
tivalle niittylajistolle. Lumokohdetta voi hoitaa myös 
laiduntamalla. 

Lumokohteita alueella on runsaasti, yhteensä 207 
(56 ha). Suurin osa niistä on kallioisia ja kivisiä met-
säsaarekkeita. Lumosaarekkeilla on paljon muinais-
muistoja, kalmistoja ja asuinpaikkoja.

perinnebiotoopit

Perinnebiotoopit ovat luonnonniittyjä, joita on hoidettu 
niittämällä tai laiduntamalla. Ne ovat yksi monimuo-
toisimmista ja -lajisimmista ympäristöistämme. Perin-
nebiotooppien hoidossa vältetään rehevöitymistä mm. 
riittävän voimakkaalla laidunnuksella sekä aitaamalla 
ja laiduntamalla niittyjä erikseen nurmilaitumista. Niit-
tyjä voi hoitaa myös niittämällä ja korjaamalla niitos 
pois alueelta. Perinnebiotooppeja ei lannoiteta. Var-
sinkin alkuraivausvaiheessa alueilla voi käyttää kulot-
tamista.

Perinnebiotooppeja on suunnittelualueella jäljellä 
niukasti, 86 hehtaaria, 30 kohdetta. Niistä suurimmal-
la osalla on tällä hetkellä käyttö ja hoito loppunut. Täl-
laisilla umpeenkasvavilla alueilla ensimmäinen hoito-
toimi on usein alueen raivaus ja aitaaminen.

Rahoitus

EU:n rahoituskausi vaihtuu. Siirtymävaiheessa vuon-
na 2014 on vanha tukijärjestelmä voimassa. Nykyisillä 
ehdoilla ei ole mahdollista solmia uusia sopimuksia. 

Kosteikko- ja perinnebiotooppien hoitosopimuksia voi 
solmia, jos tilalla on ollut käytössä ei-tuotannollisten 
investointien tuki kosteikkojen perustamiseen tai pe-
rinnebiotooppien alkuraivaukseen. Nykyiset erityisym-
päristötuen sopimukset jatkuvat normaalisti sopimus-
kauden loppuun, ja keväällä 2014 loppuvat vanhat 
sopimukset voidaan jatkaa yhdellä vuodella. Kevät-
talvella 2014 selviää, millaiseksi uusi tukijärjestelmä 
muotoutuu.

Lisätietoja saa mm. Länsi-Uudenmaan maaseutu-
hallinnosta, Uudenmaan ELY-keskuksesta sekä neu-
vontajärjestöiltä. 

Lisätietoja

www.mavi.fi > tuet ja palvelut

Neuvonta: ProAgria Etelä-Suomi www.http://etela-
suomi.proagria.fi

Maaseudun maaseutuhallinto:  www.inkoo.fi > 
Liiketoiminta ja yrittäjyys > Länsi-Uudenmaan 
maaseutuhallinto

Maaseudun tietokanava: www.uusimaaseutu.fi

Uudenmaan ELY-keskus
www. ely-keskus.fi > ELY-keskukset > Uusimaa
Esme Manns, puh. 02 95 021 101
Irmeli Ahtela, puh. 02 95 021 272

Tehokkaampaa maatalouden vesiensuojelua: 
www.ymparisto.fi/TEHOPlus

Ravinnehuuhtoutumien hallinta: 
www.ymparisto.fi/raha
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 Åkerholmar på Storängarna. Foto: Esko Vuorinen

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx
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Bilaga 1. Kartor
Fördelning i kartblad. Karttalehtijako.
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