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1 Inledning
Denna skötsel- och användningsplan berör det
yttre skärgårdsområdet utanför Jakobstad, Larsmo
och Karleby. Området hör till Natura 2000 nätverket
och till strandskyddsprogrammet. Eftersom den
största arealen finns inom Larsmo kommun, har
området fått det samlande namnet “
Larsmo
skärgård”
. Området innefattar totalt ca 17 000 ha,
varav 1800 ha är land och 15 200 ha är vatten ( figur
1.) . Större delen utgörs av privatägd mark. Endast
90 ha land och 4900 ha vatten ägs av den finska
staten.
Larsmo skärgård utgör ett representativt exempel
på landhöjningsskärgård med både inner- och
ytterskärgård. Målsättningen med strandskyddsprogrammet är att bevara värdefulla strandområden
obebyggda och i naturtillstånd. Området upptogs i
Natura 2000 nätverket eftersom här förekommer ett
stort antal livsmiljöer eller naturtyper och växt- och
djurarter eller direktivarter, som i europeisk lagstiftning är skyddsvärda. EU-direktiven har även införts
i Finlands naturvårdslag.
Målsättningen är att förverkliga skyddet för så
gott som hela området som hör till strandskyddsprogrammet och till Natura 2000 nätverket. Skyddet
förverkligas genom att privatägd mark fredas eller
köps upp av staten. I Larsmo skärgård, där en stor
del av den privatägda marken ägs av samfälligheter,
kommer skyddet att förverkligas till största del
genom fredning. Vid fredning förblir ett område i
markägarens ägo men förvaltas av miljöcentralen
på basen av fredningsbestämmelser. Statlig mark
förvaltas av forststy relsen, som uppgör en
ordningsstadga för de statliga områdena efter att
de inrättats som naturskyddsområden.
Behovet av en skötsel- och användningsplan för
Natura området Larsmo skärgård är uppenbart,
eftersom området hyser skyddsmässigt värdefulla
naturmiljöer och likväl är utsatt för ett stort använd-

ningstryck från olika användargrupper. Området
karakteriseras därtill av splittrade markägarförhållanden.
Skötsel- och användningsplanen för Larsmo skärgård har uppgjorts i form av en s.k deltagande
planeringsprocess. Markägare, myndigheter och
andra intressenter har samlats i olika forum för att
samla in information och diskutera riktlinjerna för
planen. Textutkasten till planen har behandlats och
godkännts i en arbetsgrupp, vars sammansättning
framgår nedan.
Ordf. Allan Nynäs, Larsmo kommun
Skr. Jaana Höglund, Västra Finlands miljöcentral
och
Eugmo bys smf landområden / Karl-Erik Holmberg
Eugmo bys smf vattenområden / Kurt Finholm
Larsmo bys smf landområden / Göran Sundqvist
Larsmo bys smf vattenområden / Jan-Erik Larsson
Karleby stad / Juhani Hannila
Västra Finlands miljöcentral / Harri Hongell
Västra Finlands miljöcentral / Leena RinkinevaKantola
Forststyrelsen / Susanna Ollqvist
Staden Jakobstad / Roland Sundfors
Svenska Österbottens jaktvårdsdistrikt / Håkan
Stenbacka
Vestersundsby smf / Nils-Håkan Nygård
Vestersundsby smf / John Söderman
Öja samfällighet / Bengt Kronqvist
Öja fiskelag / Lars Sundström
Österbottens fiskarförbund / Guy Svanbäck .

Skötsel- och användningsplanen fungerar som
ett rådgivande dokument för de privatägda skyddsområdena. Den är inte juridiskt bindande, i motsats
till fredningsbestämmelserna. Planen skall fungera
som ett beslutsunderlag för myndigheterna då
ärenden som berör området behandlas. Forststyrelsen förvaltar de statligt ägda områdena i
enlighet med planen. Skötsel- och användningsplanen för Larsmo skärgård bör uppdateras med ca
10 års intervall.

Karta 1. Planeringsområdet Larsmo skärgård innefattar det yttre havsområde mellan
Karleby i norr och Jakobstad i söder som ingår i Natura 2000 nätverket och/eller strandskyddsprogrammet. Området innefattar totalt ca 17 000 ha, varav 1800 ha är land och 15
200 ha är vatten. Större delen utgörs av privatägd mark. Kartan visar även situationen för
förverkligandet av naturskyddet i mars 2007. Fredade privatägda områden, eller privatägda naturskyddsområden, är skuggade med grön färg. I området är endast 90 ha land
och 4900 ha vatten i statens ägo.
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2 Områdesbeskrivning
2.1

2.2.

Skärgårdsområdet mellan Jakobstad och Karleby
ingår i en övergångszon mellan Kvarkens skärgårdsområde och Bottenvikens öppna kustområden.
Den österbottniska kusten präglas starkt av landhöjningen efter den senaste istiden. Hela Larsmo
steg ur havet för ca 2000 år sedan men de yttre
skärgårdsområdena för endast 1000 år sedan.
Landhöjningen, som beräknas vara ca 8 mm per
år, inverkar därför till en snabb landskapsförändring.
Under en människoålder kan man se vidsträckta
fjärdar krympa och vikar avsnöras från havet.

Som en följd av den snabba landhöjningen är
landskapet i skärgården mosaikartat. Vegetationens
utvecklingsserier eller naturliga successioner
kännetecknar hela området. De första strandväxterna intar jungfrulig mark som höjs ovanför
havet för att bilda sammanhängande
strandvegetation och småningom, via busk- och
lövträdsstadier övergå i barrskog. Likväl förekommer utvecklingsserier av vattendragen, så att
vikar avsnörs till flador och glon som småningom
övergår i insjöar och träsk.

Geologiskt sett är skärgården mellan Jakobstad
och Larsmo ett gränsområde mellan ett sydligt granit- och ett nordligt migmatit-område. Landformerna
eller geomorfologin har i Larsmo uppkommit som
en följd av inlandsisens uppkomst och nedsmältning. Den kilometertjocka isskölden som täckte
Norden för 10 000 år sedan malde löst material från
urbergets sprickor och berggrunden nöttes ned under
isens framfart. Av det malda stenmaterialet bildades
grövre och finare material såsom sten och grus,
lera och mjäla. Då berggrunden frostsprängdes
lossnade även stora flyttblock som transporterades
långa sträckor inne i isen. I och med att isen började
smälta avsattes stenmaterial i olika storlekar eller
morän som utgör den huvudsakliga jordarten i
skärgården.

Det mosaikartade landskapet bidrar till ett stort
antal olika typer av livsmiljöer eller naturtyper .
Naturtyperna kännetecknas av en specifik sammansättning av växt och djurarter och bör bevaras
om de uppfyller de kriterier som utfärdats i EUs
direktiv för Natura 2000 nätverket ( se kap. 5. för
beskrivning av naturtyperna ) . En del av naturtyperna är kännspaka för just landhöjningsområden
och betecknade som speciellt skyddsvärda.

Teckningarna : Lise-Lotte Molander

Geologi och geomorfologi

Figur 1, ovan och figur 2 nedan: I landhöjningsområden förekommer utvecklingsserier av
vattendragen, så att vikar avsnörs till flador och glon som småningom övergår i insjöar och träsk.
Även vegetationen kännetecknas av utvecklingsserier eller succession; strandängen, stenstranden
eller blockstranden övergår i en albård med huvudsakligen gråal och klibbal. Ovanom albården tar
björken vid. Den sista fasen i successionen utgörs av barrskog.
Björkskogarna i skärgården är ställvis vidsträckta beroende av att här förekommit skogsbete, slåtter
och lövtäkt.

Fördelningen mellan land och vatten i Larsmo
skärgård är långsmal i riktningen nordnordvästsydsydost ( Schwanck B., 1998 ) . Berggrunden
och moränryggarna har denna riktning som en följd
av inlandsisens nedsmältningsriktning. Själva berggrunden i Larsmo är generellt flack och därför är
även fjärdarna grunda. Här och var blottas urberget
som klipphällar.

Naturmiljö

I den södra delen av området, eller de delar som
hör till Jakobstad och till den södra delen av Larsmo
kommun, dominerar holmar med blankslipade
klipphällar de yttre delarna. Längre inåt, i den
mellersta och inre skärgårdszonen, är berggrunden
flackare. Här påträffas sandstränder, strandängar
och värdefulla strandskogar med lundvegetation. I
den norra delen av skärgårdsområdet, eller i de
områden som hör till norra Larsmo och Karleby, är
fjärdarna djupare och skären högre. Här innefattar
planeringsområdet huvudsakligen den yttre
skärgårdszonen. Stränderna är karga och domineras
av stora stenblock. Skogsnaturen är stenig , men
variationsrik med lundar, små näringsfattiga träsk
och barrskog. Ställvis förekommer hedar med
kråkbär och ljung .
Skärgårdsnaturen har påverkats av människans
verksamhet. Den traditionella markanvändningen,
såsom slåtter och bete resulterade i öppna och
vidsträckta strandängar. Upphörandet av traditionell
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2. 2. 1.

Växtliv
Landhöjningen präglar växtligheten vid den
österbottniska kusten. I Larsmo skärgård har en
banbrytande studie gjorts om växtlighetens
invandring på nya landområden ( Schwanck,
1978) . Växtligheten är zonerad enligt växtplatsens
höjd över havet och jordmånens kemisk - fysikaliska
sammansättning. Zonerna är tydliga och breda
speciellt på de låglänta stränderna med finkorniga
jordarter ( strandängens växtzoner beskrivs utförligt
ex. i Schwank, 1978 ) . På ett flertal strandängar
hotar dock vassen att ta överhand och zonerna kan
vara svåra att urskilja ( se kapitel 5.: Havsstrandängar ) .

Strandängen, stenstranden eller blockstranden
övergår i en albård med gråal och klibbal. Allundarna
i Larsmo är vanligen fuktiga eller friska med blommande örter i fältskiktet. I albården kan även
förekomma hägg och rönn. Ovanom albården tar
björken vid. Björkskogarna är ställvis vidsträckta
beroende av att här förekommit skogsbete, slåtter
och lövtäkt. Denna form av markanvändning har
ställvis förhindrat granen att ta över, vilket i vanliga
fall är den naturliga utvecklingen av landhöjningsskogen.
Som ett resultat av landhöjningen och vattendragens utveckling påträffas i hela området små
myrmarker, näringsfattiga mossar och små rikkärr,
med för dem karakteristisk myrmarksväxtlighet.

2. 2. 2.

Djurliv
Fågl ar
Fågelfaunan i planeringsområdet är väl dokumenterad ( Backman 2000, Bäck och Wistbacka
2003, Fagerholm 1996, Jakobsson och Wistbacka
2001, Jakobsson mfl. 2006 ) . Uppgifterna i detta
kapitel är främst hämtade ur Jakobsson mfl. 2006.
Skärgården utgör ett fågelrikt område och en stor
del av Larsmo skärgård hör till de nationellt
värdefulla fågelområdena, FINIBA ( Finish Important Bird Areas) och till de internationellt värdefulla
fågelområdena, IBA ( Important Bird areas ) .
Dessa två program utgör inget skyddsprogram, utan
används som bedömningsgrund om Finland har ett
tillräckligt heltäckande fågelskydd i Natura 2000
eller andra skyddsområden.

Bild : Curt Nyman

Områdets natur tillåter förekomster av såväl arter
som anpassat sig till exponerade små grynnor och
skär i det yttersta havsbandet, som arter som kräver
skyddade vikar eller låglänta strandängar. På skogsholmar där skogen fått utvecklas mer naturligt
förekommer ett stort antal allmänna skogsfågelarter
och även hålbyggande arter.

Bild 3. Glasörten räknas till de akut utrotningshotade
växtarterna.
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Bild 4. Skräntärnan häckar i skärgården utanför Jakobstad och Karleby.

Ett stort antal fågelarter i skärgården är typiska
kolonihäckare, vilket betyder att olika arter föredrar
att häcka tillsammans eftersom de drar nytta av
varandra då de ska försvara sig mot rovdjur eller
söka föda. Små skär långt ute till havs har främst
använts av arter såsom tobisgrissla och tordmule.
Andra arter som utvecklats till typiska kolonihäckare
är måsar, tärnor och trutar.
Även om området hyser en rik fågelfauna, hade
antalet häckande fågelpar i skärgården inom Larsmo
kommun minskat från 10 974 till 6 171 mellan åren
1990 och 2004. Antalet har minskat speciellt i den
inre och mellersta skärgården. De artgrupper som
minskat mest är måsfåglar och sjöfåglar. Av
måsfåglarna har minskningen drabbat främst tärnor
och skrattmås. Minskningen av skärgårdsfåglar kan
bero på ett antal samverkande faktorer. Förutom
att fåglarna påverkas av lokala hotfaktorer såsom
störningar från människor, predation av små rovdjur
och eutrofiering påverkas flyttande fåglar även av
eventuella missgynnsamma förhållanden i övervintringsområdena. I skärgården utanför Jakobstad
och Karleby har bestånden av måsfåglar och sjöfåglar dock hållits på konstant nivå eller till och med
ökat.
Svärta( Melanitta fusca ) och silvertärna ( Sterna paradisea ) antas ha minskat på grund av ökad
störning från människan. Dessa arter är, liksom
tobisgrissla ( Cepphus grylle ) och tordmule( Alca
torda ) , även känsliga för predation av små rovdjur.

Minkens spridning på de stora skogsholmarna och
allt längre ut i havsbandet kan inverka drastiskt på
dessa och även andra fågelarters förekomst i
skärgården.
Silltruten ( Larus fuscus ) tillhör hotkategorin
sårbara arter eftersom den minskat i alla de finska
havsområdena sedan 1970-talet. Bottenviken har
dock haft bland de största bestånden av silltrut.
Jämfört med skärgården utanför Karleby och Jakobstad har dock silltruten minskat i Larsmo kommuns skärgårdsområde. I Larsmo är jakten på gråtrut
( Larus argentatus ) omfattande vilket kan ha en

Bild : Juhani Koivusaari

Skogsbruk har bedrivits i en del av områdets
skogar. Speciellt har barrskogen avverkats och
skogslandskapet är ställvis splittrat av hyggen och
planteringar. Den bäst bevarade och värdefullaste
landhöjningsskogen finns på Öuran. Väl bevarade
och frodiga strandlundar, ställvis med mycket död
ved, förekommer dock i hela området.

Den akut utrotningshotade glasörten ( Salicornia
europea) som växer på låglänta strandängar och
är bunden till saltfläckar, är en av områdets rariteter.
Gultåtel ( Deschampsia bottnica) , växer däremot
på stenstränder och är en säregen, endemisk art
för just Bottniska viken. Även havtorn ( Hippophae
rhamnoides ) , kräver speciella växtförhållanden
och kan likväl påträffas på utsatta steniga stränder
där de finkorniga jordarterna saknas.

Bild : Juhani Koivusaari

hävd och högre näringshalter i havsvattnet gynnar
förekomsten av vass som breder ut sig och hotar
strandängar att växa igen. Speciellt i den södra delen
av skärgården är näringshalterna i havsvattnet högre
dels på grund av att sötvatten från Larsmosjön
strömmar ut i sunden söder och norr om Larsmo
ön, dels genom närheten till industri och hamnområdet i Jakobstad. Det ökade rekreationstrycket med
livlig båttrafik och omfattande fritidsbebyggelse i
den inre skärgården, har krävt muddring av båtfarleder i grunda vikar och smala sund.

Bild 5. Havsörnar kan numera observeras regelbundet i
området.
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inverkan på silltrutens förekomst, eftersom arterna
är kolonihäckande på samma skär och det är svårt
att artbestämma ungfåglarna. I området utanför Jakobstad och Karleby häckar skräntärna ( Sterna
caspia ) , en hotad art som saknas inom Larsmo
kommuns område.
Brushane( Philomachus pugnax ) och större
strandpipare( Charadrius hiaticula ) har missgynnats av den ökade näringshalten eller eutrofieringen
och upphörande av strandbete. Arter som däremot
dragit nytta av eutrofieringen och ökat i antal är gråhakedopping( Podiceps grisegena) , knölsvan
( Cygnus olor ) , brun kärrhök( Circus aeroginosus ) , labb( Stercorarius parasiticus ) , fiskmås( Larus canus ) och sävsångare( Acrocephalus schoenebanus ) .

Smålommen( Gavia stellata ) är en kännspak
art för Larsmo skärgård. Eftersom arten häckar i
små träsk på de stora skogsholmarna har det största
hotet utgjorts av utdikning av lämpliga häckningsträsk.

D äggdjur

Havsörnen( Haliaeetus albicilla ) har återvänt
till området efter ett gediget skyddsarbete. Nu
häckar 3 - 5 par havsörnar i området.

- älg( Alces alces )
- räv( vulpes vulpes )
- mård( Martes martes )
- mink( Mustela vison )
- mårdhund( Nyctereutes procyonoides ) .

På de stora skogsholmarna häckar ett stort antal
tättingar. Ex. på Öuran häckar ett fyrtiotal skogsfågelarter. I områdets frodiga strandskogar finns
ställvis gott om död ved och området hyser sällsynta
hålbyggare såsom tretåig hackspett( Picoides
tridadactylus ) och mindre hackspett( Dendrocopos minor .

Förekomsten av däggdjur har genom inventering
utretts främst på Öuran ( Jakobsson och Wistbacka
2001 ) och Tankar ( Taarna, 1999 ) .
På Öuran har följande arter observerats:

- skogssork( Clethrionomys glareolus )

- hermelin( Mustela erminea )
- skogshare( Lepus timidus )
- bisam( Ondatra zibethicus ) .

Fiskar och kräldjur
Fiskarterna har utretts av Norra svenska fiskeområde ( 2001 ) . Åtminstone följande arter förekommer i området:
- sik( Coregonus lavaretus )
- lax( Salmo salar )
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- braxen( Abramis brama )
- nors( Osmerus eperlanus )
- id( Leuciscus idus )
- mört( Rutilus rutilus )

- ål( Anguilla anguilla )

På fastlandet i den södra delen av området förekommer flygekorre( Pteromys volans ) . Flygekorren är upptagen i Natura 2000 nätverkets
habitatdirektiv och är klassificerad som sårbar
( VU) i den senaste hotklassificeringen. I havsområdet förekommer även gråsäl( Halichoerus
grypus) och vikare( Phoca hispida bottnica ) .

Västra Finlands miljöcentrals rapporter

- abborre( Perca fluviatilis )
- gädda( Esox lucius )

- nordisk fladdermus( Eptesicus nilssoni )

Flera av däggdjursarterna som inventerats på Tankar
och Öuran förekommer troligen i större delen av
området. Skärgården har en egen övervintrande
älgstam ( jaktvårdsdistriktet ) . Jägare rapporterar
även om förekomst av rådjur( Capreolus capreolus) , vitsvanshjort ( Odocoileus virginianus )
och grävling( Meles meles ) .
Sporadiska observationer finns på varg( Canis
lupus ) , björn( Ursus arctos ) och dovhjort ( Dama dama ) ( bytesstatistik och Sundfors, R.
muntligt ) . Mink har sporadiskt observerats ända
ut på de yttersta fågelskären, vilket tyder på att
arten ökar i skärgårdsområdet.
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- siklöja( Coregonus albula )

- gös( Sander lucioperca )

- vessla( Mustela nivalis )

Bild : Forststyrelsen

- strömming( Clupea harengus )

På Tankar förekommer regelbundet åtminstone
följande arter:
- skogsnäbbmus( Sorex araneus )

- mellansork( Microtus oeconomus )
- åkersork( Microtus agrestis )
Bild 6. Att gråsälstammen vuxit i Östersjön kan även
noteras i Larsmo skärgård. På bilden vikare ( Phoca
hispida bottnica ) .

- havsöring( Salmo trutta )
- lake( Lota lota )

- gers( Gymnocephalus cernua )
- hornsimpa( Triglopsis quadricornis )
- storspigg( Gasterosteus aculeatus )
- björkna( Abramis bjoerkna ) .
Sik, lax och havsöringsbestånden är beroende av
yngelutplanteringar. I havsområdet förekommer tre
former av sik: havslekande sik, vandringssik och
skärgårdssik. Bestånden av skärgårdssik anses
ha minskat drastiskt på grund av den ökade eutrofieringen och minskning av lämpliga lekplatser.
Även lakbeståndet har minskat i havsområdet.
Ingen utredning har gjorts om kräldjur i området,
men
- groda( Rana temporaria )
- padda( Bufo bufo )
- huggorm( Vipera berus )
- skogsödla ( Lacerta vivipara )
har observerats i området under inventeringen av
naturtyperna.

2.3.

Kulturhistoria
De högst belägna kobbarna i den yttre skärgården
steg ur havet för omkring 1000 år sedan och blev
troligen mycket snart besökta av människor.
Vattnen i övärlden var säl- och fiskrika och lockade
först tillfälliga gäster och sedan fastare befolkning.
Skärgårdsområdet har nyttjats för olika näringar
såsom säljakt, fiske, boskapsskötsel, sjöfart och
handel. Områdets kulturhistoria kommer till uttryck
såväl i stensättningar eller fornminnen, historiska
byggnader och vrak, som i utformningen av landskapet och vegetationen.
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2. 3. 1.

2. 3. 2.

I området finns stensättningar eller fornminnen
som vittnar om mänsklig aktivitet från ett tidigt
datum. På Öuran finns gravplatser och övernattningsställen. En jungfrudans fanns på den södra
delen av ön men förstördes då vågbrytaren söder
om fiskeläget byggdes. Ön eller de dåvarande öarna
antas ha upptäckts mellan 1100- och 1300-talet
( G.Karlsson, opublicerad, Fagerudd 2006 ) .

Skärgården kom även i ett mycket tidigt skede
att nyttjas som betesmark för boskapen på
fastlandet. Skriftliga källor till en sådan kultur finns
redan från slutet av 1500-talet ( Toivanen 1998 ) .
På 1700-talet inleddes någon form av fäbodliv på
holmarna, som fick allt större betydelse i och med
att efterfrågan på mjölk och mjölkprodukter ökade.
Betesmarkerna ute på holmarna och skären hade
stor betydelse för fodertillgången. Boskapen fördes
ut till skärgården i mitten av sommaren med båt
eller simmande och hämtades tillbaka till fastlandet
på hösten. Anspråkslösa fäbodsstugor för övernattning och fäbodar för boskapen byggdes i anslutning
till betesmarkerna .

Säljakt och fiske

Slåtter och bete

Områdena kring Öuran och Mässkär utgjorde
viktiga platser för säljägare och fiskare. I medlet av
1500-talet var säljakten väldigt betydelsefull . Då
jagades sälen utan skjutvapen. När skjutvapen
började användas effektiverades jakten. I samband
med säljakten byggdes stensättningar eller s.k.
sälskjul på strategiska uddar och skär. Flera av
dessa har restaurerats och finns alltså bevarade.
Sälen jagades även allmänt med en båt som bas
( lokalt talade man om “
fälan”) och ännu i medlet
av 1900-talet sköt ett tiotal jaktlag från Larsmo
ansenliga mängder säl ( Fagerudd 2006 ) .
De första skriftliga uppgifterna om fiske som
näringsform härrör sig även från 1500-talet, då fisket
började beskattas. Först fiskades mest strömming,
senare sik och lax. Under 1700-talet medförde
laxf isket s tridigheter om fiskevatten och
larsmoborna måste även arrendera fiskevatten av
den svenska kronan.
Fisket och säljakten i det yttre havsbandet ledde
småningom till uppförandet av fiskelägen med
fiskestugor . De mest betydande fiskelägena i
området uppfördes på Öuran och Tankar, som
också hade strategiska lägen med tanke på handel
och sjöfart. Det är troligt att enkla stugor uppfördes
på Öuran redan under 1500-talet, även om den
äldsta skriftliga hänvisningen är från 1700-talet. På
Tankar fiskade såväl Bosundbor som Karlebybor
och ön fick betydelse som fiskeläge på 1600-talet.
Även på andra håll i skärgården uppstod små
fiskelägen eller stödjepunkter för fisket. Öster om
Öuran finns Jovarpets fiskeläge, som är från ett
något yngre datum och längre norrut, i Eugmo, finns
Olavsören. Även områdena kring Norra Hamnskäret,
Djupörarna och Kallskär har haft betydelse som
fiskeområden. På Djupörarna finns stensättningar
av ett gammalt fiskeläge och på Kallskär finns en
ryssugn som vittnar om att fiskare uppehållit sig
här ( Björkskog, F. muntligt ) .

Betet föregicks vanligen av röjning ( eller
städning ) och gallring av träd, samt höslåtter på
ängarna. Även späda grenar från lövträden togs
tillvara som foder inför vintern ( Schwanck 1998) .
Röjningens och slåtterns avsikt var även att främja
öppna och ljusa betesmarker för att gynna växtligheten. Skuggande barrträd höggs bort och späda
granplantor betades.
Den traditionella markanvändningen i skärgården
har haft stor betydelse för utformningen av det nuvarande landskapet. De ställvis vidsträckta strandängarna och öppna björkskogarna vittnar om att de
under långa tider använts som betesmarker. På
1960-talet upphörde fäbodsdriften i skärgården då
jordbruket ändrade karaktär och behovet av
betesmarker minskade. I landskapsvårdande syfte
har fårbete återupptagits på ett antal holmar i
området.
Även om fäbodsdriften upphörde i skärgården
fortsatte säsongsboendet eller villalivet. Det egentliga villalivet inleddes på 1930-talet, men först i
mitten av 1950-talet började det dominera på de
gamla fäbodsställena ( Toivanen 1998 ) .

2. 3. 3.

Skogsbruk
Alltsedan stugor och båtar började byggas i
skärgården har virke och ved tagits ur skogen för
husbehov. Under långa tider var skogsbetet utbrett
och då röjdes skogen för behov av betesmarker.
Under krigstiden , dv.s 1940-talet, höggs dock större
områden även ute på öarna i den yttre skärgården
för att tillgodose vedbehovet då det rådde brist på
brännolja. Då höggs bland annat skogen på södra
delen av Öuran ( Östman, L-E 2006) .
I och med att betet upphörde på öarna togs
skogen i bruk för kommersiellt behov. Stora
avverkningar företogs åtminstone i de inre delarna
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på 1960-talet, men de största avverkningarna
företogs på 1980-talet då nyskiftet hade slutförts.
Under denna tid avverkades rekordstora arealer på
holmarna i området.

2. 3. 4.

Sjöfart
Områdena kring Mässkär och Öuran i söder samt
Tankar i norr har haft stor betydelse för handel och
sjöfart. På Mässkär och Tankar byggdes fyrbåkar
och lotsningen av fartyg till hamnarna på fastlandet
utfördes från dessa öar. Förutom att det på öarna
finns fiskestugor, bastur och fäbodar har även
lotsverksamheten medfört att såväl Tankar som
Mässkär hyser historiskt värdefulla byggnader.
I skärgårdsområdet finns även ett stort antal vrak
samt minnesmärken efter historiska händelser. De
mest kända utgörs bland annat av Graftonmonumentet på Orrskär som rests som minne efter det
engelska vapenfartyget John Grafton, minnesmärket efter vapenfartyget Equity på Tolvmangrundet, vraket efter Marienburg på Kallskär väster
om Tankar, samt minnesmärket efter mudderverket
Nostaja på Mässkär.

2.4.

Antalet sålda fisketillstånd ( uppgifterna från
2005, uppgifterna för Öja från 2001 ) .
Vestersundsby

91

Larsmo
Eugmo

199
388

Öja

116

Havsområdet belastas av avloppsvatten från
industri och hushåll samt humusrikt vatten från
Larsmo-Öjasjön. Eutrofieringen har således ökat i
hela havsområdet under de senaste tjugo åren.
Detta påverkar fisket bland annat genom igenslamning av fiskebragder samt ökad vegetation
vilket medför större mängder av mört fiskar i fångsterna ( Norra svenska fiskeområde 2001 ) .
Gråsälens skadeinverkan på fisket har ökat under
de senaste åren. Skadeanmälningarna som görs
till Österbottens fiskarförbund visar att ersättningsbeloppen för skador på fiskeredskap ökat flerfaldigt
mellan åren 2000 och 2004. År 2000 utgjorde
sälskador på fiskeredskapen endast en procent av
det totala försäkringsbeståndet, medan skadeersättningarna år 2003 och 2004 var uppe i 16 och 18
procent. År 2006 var beloppet 10 procent av det
totala försäkringsbeloppet.
I Larsmo har yrkesfiskare försökt förebygga
omfattningen av skadorna genom anskaffning av
sälsäkra redskap. Sälsäkra redskap har anskaffats
betydligt mer i Larsmo jämfört med områden i
Kvarken ( Kaarto, L, muntligt ) .

Nuvarande markanvändning

Fiskelagen har fredat små vattendrag för fiske enligt
följande ( Norra svenska fiskeområde 2001) :

2. 4. 1.

Larsmo bys fiskelag: Havsområdet mellan RisöhällSandgrundet-Gräggören-Lilla Furuholmen är fredat
för allt fiske hela året.

Fiske
Yrkes- och binäringsfisket dominerar i området.
I området finns för närvarande mellan 50 och 60
yrkesfiskare och binäringsfiskare. Ursprungligen har
området haft flere fiskelägen. Av dessa utnyttjas
endast Öuran, Olavsören och Rotholmsgrundet för
yrkes- eller binäringsfisket i dag. Även husbehovsoch fritidsfisket är stort på grund av den omfattande
fritidsbosättningen. Norra svenska fiskeområdet har
år 2001 uppgjort en nyttjande och vårdplan som
även omfattar fisket i havsområdet mellan Jakobstad och Karleby.
De för fisket viktigaste arterna är sik, lax, havsöring, lake, strömming, siklöja, abborre och gädda.
Fisken fiskas främst med nät och ryssjor men även
med gäddsaxar. Fångststatistik över olika fiskarter
presenteras i bilaga 1.
Inom området finns fyra fiskelag: Larsmo, Eugmo,
Öja och Vestersundsby fiskelag. Fiskelagen säljer
fisketillstånd och/eller arrenderar ut fiskeplatser för
sina vattenområden. Fiskelagen har egna fiskeövervakare.

Eugmo bys fiskelag: Stocköstorviken är fredad för
allt fiske året om. Glosjöarna på Hålörarna och
Djupörsflagan är fredade under lektiden i maj-juni.
Öja fiskelag: Alla flador, bäckar och glon är fredade
för fiske under våren.

2. 4. 2.

Ja kt
Jakt förekommer på hela området. Samfälligheterna och de flesta privata markägare har överlåtit
jakträtten till de lokala jaktföreningarna. På området
bedrivs jakt av följande jaktföreningar: Vestersundsby, Larsmo, Eugmo, Pietarsaaren kaupungin
metsästäjät, Öja jaktklubb och naturvårdsförening.
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Jaktföreningarna organiserar jakten på sitt område,beviljar jaktkort och bedriver viltvård. På
statliga områden förvaltas jakträtten av Forststyrelsen. Forststyrelsen kan utarrendera jakträtten till
de lokala jaktföreningarna.
Bytesstatistiken toppas av följande arter eller
artgrupper:
Gräsand
Gråtrut
Kricka
Kråkfåglar
Mink
Mårdhund
Orre
Skogshare
Vigg
Uppgifterna baserar sig på uppgifter från Larsmo,
Eugmo och Vestersundsby. ( Exakt antal för byten
för år 2005 framgår i bilaga 2. ) .

2. 4. 5.

2.5.

Markanvändningsplaner och
EU:s vattenramdirektiv

Rekreation, turism och
fritidsboende
Rekreation, fritidsboende och turism har allt större
betydelse och utgör i dag den mest betydande
formen av markanvändning. Inom Larsmo kommuns
gränser finns ca 205 byggplatser inom området
( strandgeneralplanen för Larsmo kommun 2001) .Ett
betydande antal byggplatser finns även i området
som hör till Karleby och Jakobstad. Fler stugor
finns öster om området, i den inre skärgården, vilket
gör att området påverkas av en allt livligare båttrafik.
Farlederna är väl utmärkta och omskötta i hela skärgårdsområdet. Farlederna för småbåtstrafiken sköts
av skärgårdsrådet, som får verksamhetsbidrag av
de omgivande kommunerna. Området är populärt
för båtfolk och kanotister och flera holmar och skär
används som utflyktsmål under varma sommardagar. För besökare och ortsbor med egna båtar
finns även ett fåtal övernattningsstugor som upprätthålls av skärgårdsrådet. Speciellt omtyckta
utflyktsmål finns förutom på Mässkär, Tankar, och
Öuran även på Olavsörarna, Flaskskär, Kallberget,
Lillgrundet och Tolvmangrundsbukten.

2. 4. 3.

Användning av skogar
En stor del av området har omfattats av skogsbruk fram till att privatägda marker har köpts upp
av staten eller fredats. Barrskogar som inte brukats
och kan anses vara i så gott som helt i naturtillstånd
finns på ett fåtal ställen. Dock är en stor del av
strandskogarna och björkskogarna ( som tidigare
använts som skogsbeten ) nära naturtillstånd.
Dessa har i allmänhet nyttjats endast för veduttag.

Vid uppgörandet av skötsel- och användningsplanen har befintliga markanvändningsplaner
beaktats.
I området har en strandgeneralplan uppgjorts för Larsmo kommuns strandområden ( Larsmo strandgeneralplan 2001) .

Bild 8, och 7. och 9.: Rekreation, fritidsboende och
turism har allt större betydelse och utgör i dag den mest
betydande formen av markanvändning.

Öurans besöksantal är betydligt mindre. År 2004
hade ca 600 namn antecknats i gästboken vid
fiskeläget där även den 7 km långa naturstigen
startar. Endel besökare lägger dock till norr om
fiskeläget, vid Sanden och Storviken, för att simma
och tälta och det totala besöksantalet för Öuran är
troligtvis betydligt större. Köpmanholmen i Larsmo
befinner sig utanför området, men är en viktig
servicepunkt för skärgårdsturismen. På Köpmanholmen finns även en landhöjningsutställning, Terra
Mare. Karleby turism har även en turbåt som
trafikerar mellan Karleby och Jakobstad och båten
lägger till vid Köpmanholmen. I bilaga 4 presenteras
en karta över befintliga servicefunktioner i planeringsområdet.
För bevarandet av områdets naturvärden är det
av största vikt att rekreationen och turismen kanaliseras och koncentreras till lämpliga områden. För
Tankar och Mässkär föreslås detaljerade åtgärdsplaner ( kapitel 11.3.1 och 11.3.2 ) .

Fredningsbestämmelser för de privatägda
skyddsområdena förbjuder skogsbruk. Veduttag
regleras med fredningsavtal. I de statliga skogarna
bedrivs inte skogsbruk.

För Karleby skärgård håller en strandgeneralplan på att färdigställas ( Öja och
Rödsö - Möller strand-generalplan ) .
För ön Tankar är en stranddetaljplan på
slutrakan.
Staden Jakobstad har meddelat att det finns
behov av strandplanering speciellt för områden som
hör till strandskyddsprogrammet och Natura 2000.
Jakobstad har som målsättning att bereda en
detaljplan för Mässkär ( Heinonen I., muntligt ) .
EU:s vattenramdirektiv trädde i kraft år 2000
med syftet att säkra skyddet av vattendragen inom
unionen. Vattenramdirektivet gäller skydd av såväl
yt- som grundvatten. Syftet med EU:s vattenramdirektiv är att alla ytvatten skall ha ett bra ekologiskt
och kemiskt tillstånd år 2015. På regional nivå
innebär detta att en förvaltningsplan med åtgärdsprogram kommer att göras upp för vattenområdena
inom miljöcentralens verksamhetsområde. Finland
har ( enligt direktivet ) gjort upp ett register över
särskilt skyddade områden. Naturaområdet Larsmo
skärgård är på förslag till detta register som fastställs inom kort. Vattendirektivet stöder bevarandet
av Natura- naturtyperna i området och målsättningen
med skötsel och användningsplanen.

Bild 7
2. 4. 4.

Fårbete
Fårbete har upptagits på ett antal holmar i området
i syfte att återställa strandängar. På ett fåtal ställen
har man upprätthållit traditionellt skogsbete. För
följande holmar och skär har man gjort avtal om
fårbete: Rippgrundet, Märagrundet, Sandgrundet,
Nyvarpgrundet, Rödhällan, Flaskskäret, Öuran,
Orrskäret och Storgrundet. Totalt ungefär 260 ha
omfattas av fårbete i dag ( karta 3., sid. 26 ) .

Turismen är i huvudsak koncentrerad till utflyktsmål som är utrustade med service och turbåtar,
såsom Mässkär, Tankar och i viss mån Öuran. Till
Mässkär trafikerar en turbåt från Alholmen i Jakobstad dagligen under högsäsongen. Till Tankar trafikerar en turbåt från Sundmun i Karleby. Både Mässkär och Tankar erbjuder café - restaurang med
övernattningsmöjligheter. Öarna är försedda med
naturstigar och på Mässkär erbjuder Forststyrelsen
( som förvaltar det statliga området på ön ) även
naturguidning.
Mässkär och Tankar marknadsförs aktivt som turistattraktioner och utsätts för ett högt rekreationstryck.
År 2006 besöktes Mässkär av ca 20 000 personer
och Tankar av 10 000 -12 000 personer. Öarna
besöks även vintertid.
Bild 9
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3 Mål för områdets bevarande, skötsel och
användning
Målen med områdets bevarande, skötsel och
användning kan indelas i fem delmål, av vilka det
centrala är att bevara den biologiska mångfalden
och de geologiska värdena för kommande generationer. De övriga målen som innebär befrämjande
av rekreation, kunskap, sociokultur och samverkan,
kan uppfyllas under förutsättning att naturvärden ej
går förlorade.
3.1.

Bevarande

3.3.

Kunskap
Den allmänna kunskapsnivån om skärgårdsnaturen bör ökas för att öka förståelsen av
naturskyddet. Genom ökad kunskap om livsmiljöer
och arter ökar ansvarskänslan om den närliggande
naturen. Ökad kunskap uppnås genom förbättrad
information, såsom produktion av informationsmaterial, samt genom att bereda allmänheten möjlighet
att bekanta sig med området.

Bevarandet, skötseln och användningen av
Larsmo skärgård strävar först och främst till att
trygga målsättningarna som uppgjorts för de
skyddsprogram som området hör till. Syftet med
strandskyddsprogrammet är att bevara strandområdena obebyggda och i naturtillstånd. Målsättningen med Natura 2000 -nätverket är att bevara
värdefulla livsmiljöer, växt och djurarter enligt EU:s
habitat- och fågeldirektiv. EU-direktiven har även
implementerats i den finländska lagstiftningen.
Habitatdirektivet skyddar värdefulla naturtyper, växt
och djurarter. För skydd av fågellivet har ett särskilt
fågeldirektiv uppgjorts.

3.4.

Målsättningen för de livsmiljöer och arter som
ingår i EU direktiven är en gynnsam bevarandestatus. Detta gäller även de hotade arter som ingår i
den nationella hotklassificeringen. Med gynnsam
bevarandestatus avses att livsmiljöns eller artens
naturliga utbredningsområde och de ytor den täcker
inom detta område är stabila eller ökande. Detta
förutsätter att den särskilda struktur och de särskilda
funktioner finns, som är nödvändiga för att livsmiljön
skall kunna bibehållas på lång sikt . I kap. 5
behandlas 11 naturtyper och fyra arter/artgrupper
som utvalts för att på ett konkret sätt följa upp hur
bevandemålet uppnås.

Berörda markägare, lokala intresseorganisationer,
kommuner samt berörda myndigheter skall delta i
planeringsprocessen för naturskyddsområdenas
skydd, skötsel, bevarande och användning. Genom
samverkan i form av deltagande planering kan man
nå positiva sociala effekter som gynnar området i
sin helhet.

Sociokulturellt mål
Bevarande, skydd, skötsel och användning av
naturskyddsområdet skall genomföras på ett sätt
som inte äventyrar skärgårdssamhällenas fortlevnad
och utveckling. Kulturhistoriska värden, såsom
fornminnen och övriga museala värden ska bevaras
för framtiden.
3.5.

Samverkan
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4.1.

Grundzon
Grundzonen utgörs av de markområden inom
planeringsområdet som inte märkts med någon
rastrering på karta 2. Målet för grundzonen är ett
område i nära naturtillstånd, där man inte utvecklar
service för rekreation t.ex. stigar, hamnar, rastplatser. Det är tillåtet att röra sig enligt allemansrätten.
Jakt och fiske är tillåtet med undantag av i de fredade vattendragen där fiskemöjligheter tidvis är
begränsade.

Rekreationszon
Rekreationstrycket på området är stort, som en
följd av det geografiska läget. Området befinner sig
mellan två städer och är relativt lättillgängligt. Väl
utmärkta båtleder genomkorsar större delen av
området.

Rekreation

18

Genom en indelning av områdets markanvändning
i zoner strävar man till att sammanjämka naturskyddsvärden med användningen av området .
Zonindelningen styrs till stor del av de skyddsvärda
objekten ( arter och naturtyper ) . Zonindelningen
utgår även från de för området fastställda planerna,
såsom strandgeneralplanen. Genom indelningen
kan man kanalisera rekreationen och användningstrycket för att bevara känsliga naturområden. En
zon benämns efter dess huvudsakliga mål, inom
en zon kan finnas avvikande mindre områden.
På de områden som inte är fredade är zonindelningen en rekommendation, alla åtgärder som
föreslås i planen förutsätter att man har mark- och/
eller vattenägarens tillstånd till exempel stigar,
landstigningsplatser och begränsningsområden. På
fredade områden har begränsningsområdena fastställts i fredningsbestämmelserna.

Bild 11: Tankar besöks årligen av 10 000 - 12 000 personer.

delen är rekreationstrycket större. Båttrafiken är
ytterst livlig på området mellan Mässkär och Öuran
eftersom även Öurans fiskeläge utgör ett traditionellt
utflyktsmål. I området finns även ett antal öar med
småskalig serviceutrustning för mindre utflykter som
avgränsats till rekreationszonen.

4.2.

3.2.

Genom att förbättra informationen om skärgården
och erbjuda serviceutrustning kan allmänheten ges
möjlighet att uppleva naturen i naturskyddsområden.
För att bevarandemålet skall uppnås och naturvärdena inte äventyras är det viktigt att rekreationen
kanaliseras till lämpliga områden.

4 Markanvändning och indelning av zoner

Bild 10. Målen med områdets bevarande, skötsel och användning kan indelas i fem delmål( Ollqvist, Salomonsson,2003 ) .
Det centrala målet är att bevara den biologiska mångfalden och
de geologiska värdena för kommande generationer. Mål för rekreation, kunskap, sociokultur och samverkan uppfylls under
förutsättning att naturvärden ej går förlorade.

Målet med rekreationszonen är att kanalisera
besökare till ett attraktivt område, där det finns
platser med service ( karta 2, bilaga 4 ) . Till zonen
har avgränsats två större områden, Mässkär och
Tankar, med utvecklad service för den organiserade
turismen. Dessa öar fungerar även bra geografiskt
så att området kan erbjuda service såväl i den norra
delen av området som den södra delen. I den södra

4.3.

Begränsningszon
Målet är att bevara områdets naturskyddsvärden.
I Larsmo skärgård utgör begränsningsområdena av
viktiga fågelskär, se tabell 1 och karta 2. Myndigheter och markägare skall överväga landstigningsförbud på fågelskären under fåglarnas häckningstid.
Landstigningsförbudet bör märkas ut med skyltar
på de aktuella områdena och/eller införas på lokala
sjökort. I områden med landstigningsförbud rekommenderas att ingen vistelse bör förekomma inom
en 100 meters radie från stranden. Jakt och fiske
är vanligen tillåtet i begränsningszonen, men kan
begränsas om en skyddad art kräver det.
Västra Finlands miljöcentrals rapporter 8sv | 2008
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Begränsningszoner
A. I fredningsbestämmelserna för fredade områden ingår landstigningsförbud under fåglarnas
häckningstid eller 1.5-31.7 för följande områden:
Eugmo:
- A1. Gammelgrundet, Gammelgrundsskrapplet
- A2. Utstenen, Yttre grundet
Vestersundsby
- A3. Gäddberget
- A4. Truthällan
- A5. Språtagrundet
- A6. Skatagrundet
B. För följande områden rekommenderas att landstigningsförbud införs i fredningsbestämmelserna
då området fredas. För statligt ägda områden bör landstigningsförbudet ingå i ordningsstadgan:
Larsmo
- B1. Rödhällans östra del
- B2. Sandgrundet
- B3. Märagrundet

Öja -Karleby
- B4 Malgrundet
- B5 Västerbådan
- B6. Lillgrundet
- B7. Kobbar söder om Tankar
- B8. Tankarkubbornas östra udde och strand
- B9. Finngräven
- B10. Svartstenarna

C. Viktiga fågelskär där landstigning bör undvikas
Eugmo:
- C1. Norrgrundet, Koppargrundet
- C2. Norrstenarna
- C3. Rummelrundet
- C4. Små skär söder om Yttre Sandreveln
- C5. Stora Kallberget
- C6. Bredhällan

Larsmo
- C7. Klackhällan, Stenen
- C8. Kobbe norr om Öuran
- C9. Borggrundet
- C10. Grundrummet
Vestersundsby:
- C11. Paskarstenen
- C12. Näsiskatahällan
- C13. Kejsarkubben

Tabell 1. Begränsningszonen, som utgörs av viktiga fågelskär, har indelats i tre kategorier, vilka även
framkommer på karta 2. I fredningsbestämmelserna ingår landstigningsförbud under häckningssäsongen
för öarna i kategori A ( märkta med röd rastrering på kartan ) . Kategori B utgörs av öar eller skär för
vilka planen föreslår landstignigsförbud då områdena fredas. På öarna i kategori C bör landstigning undvikas. B och C har samma beteckning på kartan: Landstigning bör undvikas.

Karta 2., till höger: Genom en indelning av områdets
markanvändning i zoner strävar man till att sammanjämka
naturskyddsvärden med användningen av området .
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5 Bevarandeplan för Natura 2000 naturtyper
och –arter samt för naturvärden som är
viktiga för området
Det centrala med områdets bevarande, skötsel
och användning är att trygga målsättningarna för
de skyddsprogram som området hör till. Målsättningen med Natura 2000 nätverket är att bevara
värdefulla livsmiljöer, växt- och djurarter, se kap.
2.2. Flera hot mot naturtyper och andra naturvärden
elimineras då naturskyddet verkställs, genom
fredning av privat mark eller markanskaffning till
staten. En del hot kan kvarstå trots skyddet och
kräver åtgärder för att elimineras.
Nedan presenteras de naturtyper och arter som
förekommer i området och som hör till Natura 2000
nätverket. Målet för alla dessa naturtyper och arter
är en gynnsam bevarandestatus. För naturtyper eller
arter som är kännspaka för området, eller som
anses kräva specificerade åtgärder för att trygga
en gynnsam bevarandestatus, specificeras nedan
även bevarandemål, eventuella hot mot objektet,
åtgärder för att nå bevarandemålet samt behov av
uppföljning.
Förutom de lokala hot som nämns i samband
med varje skyddsobjekt nedan kan en naturtyp eller
en skyddsvärd art även hotas av faktorer som ligger
utanför de regionala myndigheternas kontroll.
Sådana hot utgörs av t.ex. globala miljöförändringar,
nedfall av kväveföreningar och försurning eller
utsläpp av olja. Flyttande fågelarter kan hotas av
ogynnsamma förhållanden i övervintringsområdena.

5.1.

Bevarande av Natura 2000
naturtyper
Naturtypernas fördelning i området framgår i
bilaga 5. I Larsmo skärgård förekommer totalt 20
naturtyper som hör till Natura 2000 nätverket ( se
tabell 1.) . De speciellt skyddsvärda naturtyperna
är märkta med stjärna. Naturtyperna har inventerats
mellan åren 2003-2006 av västra Finlands miljöcentral. Inventeringen har inneburit att naturtyperna
har avgränsats och bedömts i hur representativa
Kuva 12: Skötsel- och användningsplanen för Larsmo skärgård baserar sig på naturinventeringar som
utförts mellan åren 2003 - 2006. Naturtypen Naturliga primärskogar är allmän i området.
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de är . Naturtypernas representativitet bedöms enligt
tre olika kriterier: 1) mängden av naturtypens
typiska egenskaper, 2) graden av naturtillstånd
och 3) storlek. De karakteristiska egenskaperna
finns beskrivna i Natura 2000 handboken över de
finska naturtyperna ( Airaksinen och Karttunen
2001 ) men de har också närmare beskrivits och
utvecklats av olika arbetsgrupper inom miljöförvaltningen.Representativiteten bedöms enligt
skalan ej betydande, betydande, god, utmärkt. I
tabell 3. har de naturtyper sammanställts som kräver
åtgärder och uppföljning för att bevarandemålet skall
uppnås.

5. 1. 1.

Sublittorala sandbankar, 1110
Sublittorala sandbankar omfattas av sandbankar
som är permanent täckta av havsvatten, som förekommer på mindre än 20 meters djup och som är
fria från vegetation, eller bevuxna med en viss typ
av vattenväxtlighet. Sandbankarna har betydelse
som lekplatser för ett flertal fiskarter och som
födosökningsområden för fåglar. Naturtypen har
avgränsats med hjälp av flygfotografier och på basen
av observationer från land eller båt. Detta avslöjar
endast de grundaste områdena och sandbankarna
täcker troligen ett betydligt större område än det
som märkts ut på bilaga 5.
Representativitet
Representativa sublittorala sandbankar finns främst
i områdets södra delar, utanför västra Ådön, norr
om Fäboda och kring öarna strax norr om Ådöfjärden.
Bevarandemål
Bevarande av naturtypen i naturtillstånd.
( Fredningsbestämmelserna för Vestersundsby
samfälligheters marker möjliggör sandtagning inom
ett avgränsat område utanför Ådön ifall att tillstånd
beviljas av miljötillståndsverket. Det avgränsade
området har inte i denna plan avgränsats till naturtypen sublittorala sandbankar, eftersom inga undervattensinventeringar ännu utförts. )
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Hot
Övergödning på grund av belastning från skogsdikningar, industri och fritidsbosättning.
Åtgärder
Naturtypen är bristfälligt inventerad och kräver studier av undervattensvegetationen. Miljöministeriet
har startat upp ett nytt forskningsprogram för inven-

tering av den marina undervattensmiljön, även kallat
VELMU. Undervattensinventeringar planeras för alla
kustområden under de närmaste 10 åren.
Skogsdiken, som leder direkt ut till sandbankarna
och påverkar deras naturtillstånd, dämms upp eller
täcks igen.

stränder förekommer ställvis över hela området, men
de är små till ytan. Blockstränder, med enbart stora
stenblock som dominerar stränderna i de norra
delarna, omfattas inte av naturtypen.

Representativitet

Repr es entati vitet

Inför denna plan har resurserna tillåtit endast en
översiktlig inventering av de kustnära lagunerna. I
planeringsområdet finns ett antal större flador och
glon som troligtvis har gott representationsvärde.
Dessa utgörs av bl.a Storviken vid Stockön, Hamnskärsflagan, Djupörsflagan. I området finns även
flador och glon som är helt i naturtillstånd och har
ett utmärkt representationsvärde,ex. Krokörsfladan
och fladan mellan Kackurs och Sämskars båtgrund
( Kanckos, 2007 ) . Många mindre flador och glon
i naturtillstånd förekommer eller håller på att bildas
speciellt i den norra delen av området.

Stenstränderna är små till ytan, oftast utgör de
smala partier vid stranden av en skogsbeklädd
holme. På ex. Lillgrundet samt i de norra delarna
av planeringsområdet, såsom Kallskärsreveln,
Tankarkubborna och Tankar förekommer större
områden med god eller utmärkt representativitet för
de steniga stränderna.

Natura 2000 naturtyp

Kod

Hek tar

% av land eller
vattenareal

Sublittorala sandbankar
Kustnära laguner*
Perenn vegetation på steniga stränder
Vegetationsklädda havsklippor
Boreala skär och små öar i Österjön

1110
1150
1220
1230
1620

158
58
39
65
54

1,0
0,4
2,2
3,6
3

Havsstrandängar*
Boreala sandstränder med perenn vegetation i Östersjön
Kustnära vandrande sanddyner
( vita sanddyner)
Permanenta kustnära sanddyner med
örtvegetation ( grå sanddyner) *
Trädklädda saddyner

1630

80

4,4

1640

1

0,05

2120

0,2

0,01

2130
2180

0,4
2,4

0,02
0,1

Hot

3150
3160
4030
6270

0,2
8
21
0,3

0,01
0,4
1,2
0,01

Utdikning av skogsmark.
Bebyggelse.

7140
8220

26
20

1,4
1,1

9030
9050
91D0
9080

920
190,7
9,8
1,6

51
10,6
0,5
0,08

Naturliga eutrofa sjöar med nate- eller
flytbladsvegetation
Naturliga dystrofa sjöar och småvatten
Torra hedar
Artrika torra och friska ängar
Öppna svagt välvda mossar, fattigkärr,
intermediära kärr och gungflyn
Kippvegetation på silikatrika bergssluttningar
Naturliga primärskogar i landhöjningskust*
Lundar
Skogebvuxen myr *
Lövsumpskogar av fennoskandisk typ *

Tabell 2. Tabellen anger de naturtyper som förekommer i området, Natura koden samt deras
omfattning i hektar. Naturtyperna med koderna 3150, 91D0 och 9080 har inte beskrivits i texten.

5. 1. 2.

Kustnära laguner, 1150
Med kustnära laguner avses främst flador och glon,
dv.s grunda vattenbassänger som har mer eller
mindre kontakt med havet och där vattenutbytet
med havet begränsas av bottentrösklar till exempel
moränryggar, sandbankar eller vegetation. I en grov
indelning av flador och glon ligger flador under havets
medelvattennivå och glon över havets medelvattennivå.

1
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glon för lekvandring och/eller reproduktion. I våra
kustvatten har flera flador och glon försämrats eller
förstörts genom utdikning av skogen eller muddring
för småbåtstrafikens och fritidsbebyggelsens behov.

Till följd av den pågående landhöjningen genomgår
vattenbassängen olika utvecklingsskeden genom
uppgrundning och förändring i växtlighetens sammansättning ( Munsterhjelm 1997 i Karttunen och
Airaksinen 1998 ) . Flador och glon förekommer
ofta i en serie; havsvik - flada - glo - skärgårdssjö.
Kontakten med havet upphör när utloppet till
vattensamlingen ligger över det maximala vattenståndet, vilket i Bottenviken går kring 1 m.ö.h.
Undervattensvegetationen är i regel välutvecklad,
vattnet är klart och flera fiskarter nyttjar flador eller

*) Betyder prioriterad naturtyp, vilket innebär särskilt skyddsvärd ur ett europeiskt perspektiv.
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Bevarandemål
Inga ingrepp i de flador och glon som är i naturtillstånd.
Inga ingrepp i områden där flador håller på att bildas.

Muddring för småbåtstrafikens och fritidsbebyggelsens behov.

Åtgärder
Alla flador och glon som är mindre än 10 ha är fredade enligt vattenlagen.
Utdikning och bebyggelse regleras i fredningsbestämmelser och med lagstiftning
Kartläggning av bottenprofiler för identifiering av nya
laguner.
Uppföljning
Fladorna och glona kontrolleras med flygbilder och
fältbesök i samband med att skötsel- och användningsplanen uppdateras eller minst vart 10:e år.

5. 1. 4.

Vegetationsklädda havsklippor, 1230
Vegetationsklädda havsklippor omfattas av
klippor vid havsstranden. Med vegetationsklädda
avses att det växer i klippskrevorna och de naturliga
fördjupningarna, men även att lavar, som är anpassade till en påverkan av stänk från det salta
havsvattnet, täcker en del av klipporna. Växtligheten i klippskrevorna gynnas av fågelspillning och
förekomst av fåglar ökar således naturtypens representativitet. Havsklippor förekommer ställvis i hela
området.
Representativitet
Vegetationsklädda havsklippor med gott eller
utmärkt representationsvärde förekommer på följande holmar och skär: Holmarna i Jakobstads skärgård ( Storpaskarn, Lågpaskarn, Hörnpaskarn,
Truthällan, Aligrundet, Mässkär ) , Öurans västra
sida, Tolvmangrundets norra udde, Stora Kallberget, Tankar, Kallskär och Norra Hamnskär.
B ev arandemål
Bevarande av naturtypen i naturtillstånd.
Bibehållen eller ökad häckningsframgång för fågelfaunan.
Hot

5. 1. 3.

Perenn vegetation på steniga
stränder, 1220
Naturtypen utgörs av stränder där stenar eller grus
täcker över hälften av strandens yta. Naturtypens
representativitet bedöms på basen av växtligheten
mellan stenarna. Typiska växtarter i Larsmo utgörs
av bl.a gultåtel ( Deschampsia bottnica ) , kvickrot
( Elymus repens ) , salttåg ( Juncus gerardii )
fackelblomster ( Lythrum salicaria ) . Steniga

Ökat rekreationstryck.
Åtgärder
Förbättrad information till allmänheten.
Kanalisering av rekreationen.
Uppföl jning
Sammanfaller med skärgårdsfågelfaunan,
kap.5.2.2.
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5. 1. 5.

Boreala skär och små öar i
Österjön, 1620
Naturtypen omfattar små trädlösa skär och grund
av klippor eller morän som är viktiga häckningsplatser för fåglar eller uppehållsplatser för sälar.
Skär och små öar är typiska för den yttre skärgården
och förekommer i hela området.
Representativitet
Ett flertal av skären hyser stora fågelkolonier, växtligheten är typisk och representativiteten generellt
god. En del av fågelkolonierna har minskat i såväl
art- som individantal. Decimeringen antas bero på
det ökade rekreationstrycket och på spridningen av
små rovdjur såsom mink och mårdhund.

5. 1. 6

Havsstrandängar*, 1630
Havsstrandängarna är öppna, trädlösa eller
trädfattiga ängsmiljöer. Vegetationen är låg och
zonerad, så att de mest salttåliga växterna växer
närmast vattenbrynet. Högre upp på ängen kan även
förekomma saltfläckar som gynnar salttåliga växtarter, såsom glasört. Strandängarna hålls öppna och
låga dels av isens nötande verkan, dels av traditionell markanvändning såsom bete och slåtter. Då
strandängen hålls lågväxt och öppen gynnas
blommande örter som kräver mycket ljus. Havsstrandängen erbjuder häcknings- och födosökningsplatser för ett stort antal mås- och vadarfåglar.

Spridning av små rovdjur, speciellt mink, som livnär
sig på ägg och ungar i fågelkolonierna.

Representativitet
Låglänta stränder med vidsträckta strandängar
förekommer främst i områdets södra delar. Här är
dock inflödet av näringsrikt sötvatten från Larsmosjön och industrierna stor och uppslamning gynnar
vassbeståndet. Ökad näringshalt och upphörande
av slåtter och bete samverkar till igenväxning av
strandängen. De mest representativa strandängarna
finns på följande holmar och skär: Västra Ådön,
Rönnskäret, Rödhällan, Sandgrundet, Hälsingöklinsen, Nyvarpgrundet och Rippgrundet. På några
av dessa har bete återupptagits som en vårdåtgärd
för naturtypen.

Åtgärder

Bevarandemål

Förbättrad information till allmänheten.

Bevarande av alla havsstrandängar som uppkommer och hålls öppna på naturlig väg, såsom isens
nötande verkan.

Bevarandemål
Ökande häckningsframgång för den typiska fågelfaunan på de skär och öar som avgränsats till denna
naturtyp, se kap. 5.2.2. skärgårdsfågelfauna.
Hot
Ökat rekreationstryck.

Landstigningsförbud under tiden 1.5 - 31.7. på de
holmar och på de skär som avgränsats inom begränsningszonen på karta 2. Förbudet anges för
privata marker i fredningsbestämmelser. För statliga
områden fastställs förbudet i ordningsstadgan.
Landstigningsförbudet skall åtföljas av en rekommendation om att man inte bör vistas inom en 100
m:s radie från stranden under den tid som landstignings förbudet gäller.

Bevarande av naturtypen med hjälp av skötsel på
åtminstone följande holmar och skär, vilket innebär
en areal på totalt 50 ha: Västra Ådön, Sandgrundet,
Rödhällan, Rönnskär, Hälsingöklinsen, Orrskär, Nyvarpgrundet, Rippgrundet, Märagrundet, karta 3.
Bevarande av typisk zonerad växtlighet och typisk
fågelfauna.

Fångst av mink- och mårdhund.
Uppföl jning
Sammanfaller med skärgårdsfågelfaunan, se
kap.5.2.2.

Hot
Igenväxning på grund av upphörande av slåtter och
bete.
Igenväxning av vass på grund av ökad näringshalt
i havsvattnet.

Karta 3, till vänster. Med hjälp av skötsel, såsom fortsatt
bete, kan naturtypen Havsstrandängar bevaras på öarna som
märkts med röd stjärna. På en del av öarna har skötselavtal med
lokala djurägare ingåtts. Skötseln av strandängarna i området bör
specificeras med en separat åtgärdsplan.
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5. 1. 9.

Åtgärder
Då miljötillstånd för verksamhet med möjlig påverkan på vattenkvaliteten i skärgårdsområdet beviljas
och förnyas, bör målsättningen med naturskyddet
för skärgårdsområdet speciellt beaktas.

Permanenta kustnära sanddyner
med örtvegetation ( grå
sanddyner * ) , 2130
De permanenta sanddynerna med örtvegetation
kännetecknas av mossor och lavar som helt eller
delvis täcker markytan, samt av örter och gräs i
fältskiktet. Ifall området är utsatt för slitage är
vätligheten mindre täckande. Typiska växtarter är
ex. raggmossa ( Racomitrium canescens ) ,
brännmossa ( Ceratodon purpureus ) , gråvit
renlav ( Cladina rangiferina ) , sandstarr ( Carex
arenaria ) ,flockfibbla ( Hieracium umbellatum )
och kruståtel ( Deschampsia flexuosa ) .

Fortsatt bete på följande objekt: Sandgrundet,
Rödhällan, Hälsingöklinsen, Orrskär, Nyvarpgrundet,
Rippgrundet, Märagrundet.
Inledande av bete åtminstone på Västra Ådön och
Rönnskär.
Rekommendation av slåtter eller bete på mindre
strandängar ( av stugägare) .
Vården specificeras med separat åtgärdsplan ( se
kap.11) .

Repr es entati vitet

Uppföljning
Kontroll av betestrycket på alla betade objekt.
Arealen kontrolleras med flygbilder och fältbesök
vart 10 år.
Bild 13. Boreala sandstränder och dyner förekommer i den
södra delen av området.
5. 1. 7.

Boreala sandstränder med perenn
vegetation i Östersjön, 1640
De naturliga sandstränderna i Östersjön påverkas
inte av tidvatten och är relativt skyddade, vilket
möjliggör en förekomst av mångåriga växtarter.
Närmast vattenlinjen påverkas stränderna av vågor
och is vilket gör det svårare för växterna att rota
sig. I Larsmo skärgård förekommer naturliga
sandstränder speciellt i den södra delen av området.

5. 1. 8.

Kustnära vandrande sanddyner
( vita sanddyner ) , 2120

Representativitet
De mest representat iva sandstränderna
förekommer på Öuran och på västra Orrskär. På
dessa platser är naturtypens representativitet god.
En del av de mindre sandstränderna som ligger
skyddade i grunda vikar hotas av igenväxning av
vass.

De vita sanddynerna utgör det andra stadiet i
dynernas utvecklingsserie eller succession. Topografiskt förekommer de vita dynerna på fördynen
som bildar en första enhetlig vall parallellt med den
öppna stranden. Strandråg ( Leymus arenarius)
binder sanden på de vita sanddynerna och karakteriserar naturtypen.

Bevarandemål
Bevarande av naturtypen i naturtillstånd.

Representativitet
I Larsmo skärgård förekommer endast små områden
med vita sanddyner på västra Orrskär, Öuran och
Tolvmangrundet. Naturtypens representativitet är
endast betydande eftersom områdena i viss mån
utsätts för nedskräpning och slitage, samt är små
till ytan.

Ho t
Ökad näringshalt i havsvattnet, igenväxning av
vass.
Nedskräpning och slitage.
Åtgärder
Information till allmänheten med förhållningsregler
för området.
28
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Bevarandemål, hot, åtgärder och
uppföljning
Samma som för Boreala sandstränder, se ovan.

Gränsen mellan de olika dyntyperna är diffus och
naturtyperna går in i varandra. Små ytor av
permanenta sanddyner med örtvegetation kan
urskiljas på Öuran vid Norrörsbukten och i samband
med de trädklädda dynerna vid Sanden. Naturtypen
har påverkats av slitage. Representativiteten är
betydande.

Representativitet
Största området förekommer på Öuran där representativiteten är god. Trädklädda sanddyner med
betydande representativitet förekommer även på
Tolvmangrundet.

5. 1.1 1.

Naturliga dystrofa sjöar och
småvatten, 3160
Denna naturtyp består av naturligt humusrika,
brunfärgade men näringsfattiga sjöar. Humusrika,
näringsfattiga sjöar förekommer i anslutning till
torvmarker, i skärgården utgör den en länk i vegetationens succession. Smålommen häckar ofta vid
den här typen av vattendrag.
Representativitet
I Larsmo förekommer representativa sjöar av denna
typ åtminstone på Tolvmangrundet, Öuran, Södra
hamnskäret, Kallskär, Enbusklandet, och Dömmasskäret.

Bevarandemål :
Bevarande av naturtypen.

Bevarandemål
Bevarande av naturtypen i naturtillstånd.

H ot :
Slitage.
Igenväxning av tall.

Hot
Skogsavverkning och utdikning som bidrar till
tillrinning av näringsrikt vatten.
Rubbning av naturtillståndet kan äventyra smålomsbeståndet.

Å tgär der :
Information till allmänheten enligt behov.
Vid behov gallras unga trädplantor för att förhindra
igenväxning.
Uppföl jning:
Dynernas tillstånd kontrolleras i fält senast då planen
uppdateras.

5. 1.1 0.

Trädklädda sanddyner, 2180
Trädklädda dyner utgör det sista stadiet i
dynernas utvecklingsserie. Då dynerna bekläds med
ett relativt tätt trädbestånd och med skogsväxtlight
bestående av mossor och lavar i bottenskiktet och
ris i fältsiktet, avgränsas dynerna till denna naturtyp.

Åtgärder
Fredningsbe stämmelser
som
skogsavverkning och utdikning.

förbjuder

Uppföljning
Inventering av smålom i samband med uppföljning
av skärgårdsfåglar.

5. 1.1 2.

Torra hedar, 4030
Hedar är en öppen och lågvuxen naturmiljö som
i Larsmo skärgård karakteriseras av växtlighet
bestående av kråkbär, ljung och lingon. Hedar
uppkommer ofta på höga, klippiga holmar. Till
naturtypen hör inte områden som domineras av
enris.

Västra Finlands miljöcentrals rapporter 8sv | 2008

29

Representativitet

5. 1.1 4.

Hedar med kråkbär och ljung förekommer på klippiga
skär i den yttersta delen och i den norra delen av
skärgården. Här förekommer såväl naturligt uppkomna hedar som områden som betats och gynnat
en lågvuxen hedväxtlighet. Vidsträckta och till en
del väl bevarade hedar , förekommer på Tolvmangrundet, Tankar och på Kejsarkubben väster om
Mässkär. Igenväxande hedar finns på Hörnpaskarn,
Storgrundet och Kallskär.

Kippvegetation på silikatrika
bergssluttningar, 8220
Definitionen på denna naturtyp är vid och omfattar
många typer av hällmarker som inte innehåller
kalksten. I Larsmo skärgård har främst hällmarker
som är i naturtillstånd och befinner sig i zonen mellan
havsstrandklippor och barrskog avgränsats till
denna naturtyp.
Representativitet

Bevarandemål
Bevarande av naturligt uppkomna hedar i naturtillstånd.
Bevarande av de skötta hedarna åtminstone på
Tankar( 5,5 ha ) .

5. 1.1 5.

Hot
Upphörande av traditionell markanvändning såsom
bete och slåtter.
Utbredning av enris.
Åtgärder, uppföljning
Skötselåtgärder och uppföljning för hedarna på
Tankar specificeras i en särskild åtgärdsplan, se
kap. 11.

5. 1.1 3.

Öppna svagt välvda mossar, fattigkärr, intermediära kärr och
gungflyn, 7140
I Larsmo skärgård består denna naturtyp av små
myrmarker som uppstått som en del av den
utvecklingsserie av våtmarker som är kännspakt
för landhöjningsområden. Myrmarkerna domineras
av mesotrofa små mossar och kärr. I regel har
endast de figurer som är större än 0,5 ha avgränsats
som en egen naturtyp. Mindre myrmarker har
avgränsats till primärskogen.
Representativitet
Små mossar och kärr finns i hela området, speciellt
på de stora skogsbeklädda holmarna. I de flesta
fall är myrmarkernas hydrologi relativt naturlig eftersom de undgått utdikning. I sådana fall är representativiteten god eller utmärkt. I en del fall påverkas
myrmarkerna av angränsande skogshyggen eller
småskaliga dikningar vilket påverkar växtligheten
och således sänker deras representativitetsvärde.
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Områdena som avgränsats till denna naturtyp är
överlag i naturtillstånd. Hällmarkerna i skärgården
är dock relativt artfattiga. Representativiteten är god
eller betydande.
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Naturliga primärskogar i
landhöjningskust*, 9030
Landhöjningsskogar eller naturliga primärskogar
omfattar hela den naturliga utvecklingsserien av
busk- och skogsvegetation som uppkommer på
landhöjningsområden. Till naturtypen hör således
strandskogar, lundar och moskogar. Typiskt är en
hög förekomst av död ved och lövträd.
För att fylla kriterierna får naturtypen inte ha slutavverkats. Små figurer ( mindre än 1 ha) av hedar,
mossar och skogskärr kan ingå i naturtypen. I Kvarken och Bottenviken upphör primärskogar på en höjd
av ca 10 m över havet, eller när skogsbeståndet
inte längre är primärt. När det första barrskogsstadiet
börjar dö och ersätts av en ny trädgeneration är
skogen inte längre landhöjningsskog eftersom det
uppväxande trädbeståndet är sekundärt. Om föryngringen sker naturligt övergår den primära landhöjningsskogen i boreal naturskog.
Representativitet
Totalt finns 920 ha som uppfyller kriterierna för
landhöjningsskog på området och naturtypen är
allmän. Representativiteten är utmärkt på ett fåtal
områden där skogen fått utvecklas utan större
ingrepp och där alla utvecklingsstadier från buskzon
till barrskog finns representerad.
I en stor del av området utgörs dock naturtypen endast av en del av utvecklingsserien, såsom strandskogar, vilket inverkar negativt på representativitetsvärdet. I endel fall finns även barrskogsstadiet, men om barrskogen gallrats för virkesbehov så att trädbeståndet är likåldrigt, skogsmiljön
är monoton och där död eller döende ved så gott
som saknas, är representativitetsvärdet lägre.

Bevarandemål
Bevarande av nuvarande areal eller ökande areal.
Ökad representativitet.
Ökad mängd död ved.
Hot

dande förmåga bidrar till en frodig växtlighet. Strandskogarna i Larsmo har till stor del besparats från
skogsbruk och trädskiktet är olikåldrigt. Döende och
döda träd har lämnats kvar och även krävande arter,
såsom mindre hackspett, förekommer i området.
Representativa strandlundar förekommer ställvis i
hela området.

Oreglerat virkes- och veduttag.
Åtgärder
Virkesuttag förbjuds och veduttag regleras med
fredningsavtal.
Veduttag i landhöjningsskogar tillåts endast på
skiften med byggnader eller byggbara byggrätter
samt i områden där man upprätthåller skogsbeten.
Alla nya fredningsavtal bör innefatta mängden ved
( m3 ) som får tas samt vilka typer av träd som
inte får tas till ved.
Gamla fredningsavtal som inte anger mängden ved
som får tas bör rättas till om fredningsavtalen
uppdateras.
Återställande av naturskogskaraktär, ex. planerad
ringbarkning, i de skogsområden där representationsvärdet är lägre på grund av att virkesuttag
förekommit i en del av utvecklingsserien.
Uppföljning
Kontroll av areal med hjälp av flygbilder då planen
uppdateras eller åtminstone vart 10:e år.
Kontroll av mängden död ved i de skogar som har
ett lägre representationsvärde vart 10:e år.

5. 1.1 6.

Lundar, 9050
Till denna naturtyp hör lövträdsdominerade skogar
med gräs och örter i fältskiktet. Lundarna indelas
enligt fuktighetsgrad i tre olika huvudtyper: Fuktiga,
friska och torra lundar. Inom dessa huvudtyper kan
även olika växtlighetstyper urskiljas. I lundarna
förekommer ett stort antal växtarter som är bundna
till en näringsrik jordmån. I trädbeståndet erbjuds
föda och boplatser för ett flertal insektätande fågelarter. Lundarna utgör ett stadium i landhöjningsskogarnas utveckling och har avgränsats till såväl
lundar som landhöjningsskogar.
Representativitet
Lundarna i Larsmo utgörs av de strandnära aldominerade lövskogspartierna. På grund av de låglänta
stränderna dominerar typerna fuktiga och friska
lundar. I trädskiktet förekommer förutom gråal och
björk även klibbal, hägg och sälg. Alens kvävebin-

5. 1.1 7.

Artrika torra – friska
låglandsgräsmarker*, 6270
Till naturtypen räknas torra och friska ogödslade
ängar med stor växtartrikedom. Vegetationen har
formats av bete och/eller slåtter. Artsammansättningen varierar beroende på geografiskt läge,
jordmån, fuktighetsförhållanden samt användning
och skötsel.
Representativitet
Torra - friska gräsmarker har noterats på Tankar.
En liten yta på ön har avgränsats till denna naturtyp.
På den avgränsade figuren har hävden upphört men
typiska ängsväxter förekommer även om värdefulla
indikatorarter saknas.
Representativiteten för den avgränsade figuren är
betydande. Ställvis på Tankar förekommer mindre
fläckar av naturtypen med betydelsefulla indikatorarter såsom backnejlika, Dianthus deltoides och
låsbräken, Botrychium lunaria.
Bevarandemål :
Bevarande av naturtypen på Tankar.
H ot :
Igenväxning på grund av upphörande av slåtter eller
bete.
Åtgär der, uppföl jning
Skötselåtgärder och uppföljning av ängsmarken på
Tankar specificeras i en särskild åtgärdsplan för ön
( se kap. 11. ) .

5.2.

Bevarande av arter
Varje naturtyp utgör en specifik livsmiljö. Genom
att bevara de olika naturtyperna har växt- och
djurarter som är beroende av en specifik livsmiljö
möjlighet att fortleva. Bevarandemålet för de värdeVästra Finlands miljöcentrals rapporter 8sv | 2008
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Natu rtyp

Bevarandemål

Åtgärder

Sublittorala sandbankar

Bevarande av naturtillstånd

Inventering av undervattensmiljön,
VELMU)

Kustnära laguner *

Bevarande av naturtillstånd

Vattenlagstiftningen

Inga ingrepp i nuvarande flador
och glon i naturtillstånd

Fredningsbestämmelser reglerar
utdikning och bebyggelse

fulla arterna i området sammanfaller således till en
del med bevarandemålet för naturtyperna.

5. 2. 2.

I tabell 3A och 3B presenteras alla de arter som
förekommer i området och ingår i EU:s fågel- och
habitatdirektiv samt den nationella hotklassificeringen. Även Finlands ansvarsarter framkommer.
I texten nedan, samt i tabell 4., behandlas arter
som är speciellt kännspaka för området och som
anses kräva åtgärder även utöver skyddet av en
naturtyp.

I området förekommer typiska fågelarter som är
bundna till trädlösa eller trädfattiga öar och skär i
den yttre skärgården, samt arter som häckar i
anslutning till lågbevuxna strandängar i den mellersta
och inre delen av skärgården. Områdets häckande
skärgårdsfågelfauna som ingår i Natura 2000
nätverkets fågeldirektiv utgörs av åtminstone
följande arter: tordmule, tobisgrissla, silltrut, skräntärna, fisktärna, silvertärna, roskarl, stjärtand,
skedand, svärta, sångsvan, brun kärrhök, skrattmås, rödbena och brushane, smålom, storlom,
havsörn, trana och spillkråka.
Utöver de häckande arterna förekommer även
direktivarter som rastar eller födosöker i området.
Dessa är åtminstone: årta, snatterand, gråhäger,
sydlig kärrsnäppa, mosnäppa, sjöorre, salskrake
och gravand. Fågelarterna presenteras utförligt i
Kanckos M., mfl., 2006.

Kartläggning av bottenprofiler för
identifiering av nya flador
Boreala sandstränder

Bevarande av naturtypen
i naturtillstånd

Information till allmänheten om förhållningsregler, såsom skräphantering.

Permanenta kustnära sanddyner med
örtvegetation ( grå sanddyner) *

Bevarande av naturtypen

Information till allmänheten.
Vid behov gallras unga trädplantor för
att förhindra igenväxning.

Vegetationsklädda havsklippor

Bevararande av naturtillstånd

Förbättrad information till allmänheten

Bibehållen eller ökad häckningsframgång för fågelfaunan
Kanalisering av rekreationen
Boreala skär och små öar

Havsstrandängar *

Bevarande av naturtillstånd

Förbättrad information till allmänheten

Ökad häckningsframgång för
fågelfaunan

Landstigningsförbud

Bevarande av naturliga havsstrandängar

Då miljötillstånd beviljas och förnyas, bör
målsättningen med naturskyddet för
skärgårdsområdet speciellt beaktas.

5. 2. 1.

Glasört
Glasörten ( Salicornia europea ) klassificeras
som en akut utrotningshotad art ( EN) , eftersom
dess utbredning och beståndsstorlek minskat under
en längre period. Glasörten är en liten, 3-15 cm hög,
rödaktig växt. Den växer vid havet, på lågvuxna
strandängar där en del av den salthaltiga marken är
blottad. Växten är en halofyt och klarar alltså av en
relativt hög salthalt i marken. Glasörten förekommer
längs med den västra kusten upp till Uleåborg, men
saknas i Kvarken på grund av att marken är för sur.
I planeringsområdet har en utredning gjorts om
glasörtens förekomst ( Kanckos M., mfl., 2005 ) .

Fångst av mink och mårdhund

Bevarande av naturtypen på totalt
50 ha ( områdena i texten ovan) Fortsatt bete på strandängar som redan
betas
Bevarande av häckningsmöjInledande av bete på Västra Ådön och
ligheter för fågelfaunan
Rönnskär
Åtgärdsplan för strandängarnas skötsel.

Bevarandemål
Bevarande av de befintliga glasörtsbestånden i
planeringsområdet.
Ökning av förekomsten till ett nytt område där det
finns potential för en glasörtsförekomst
Hot
Igenväxning av stränder.

Naturliga dystrofa sjöar och
småvatten

Bevarande av naturtypen i natur- Fredningsbestämmelser som förbjuder
tillstånd
skogsavverkning och utdikning

Beståndens litenhet.

Torra hedar

Bevarande av naturligt uppkomna hedar i naturtillstånd

Åtgärder

Skötselåtgärder på Tankar specificeras
i särskild åtgärdsplan.

Bevarande av hedarna på Tankar

Fårbete.
Röjning av vass.

Artrika torra - friska låglandsgräsmarker *

Bevarande av naturtypen
på Tankar.

Skötselåtgärder och uppföljning av
ängsmarken på Tankar specificeras
i en särskild åtgärdsplan

Planlagd inplantering av glasört till potentiell plats.

Naturliga primärskogar *

Bevarande av nuvarande areal
eller ökande areal

Veduttag enligt fredningsavtal

Inventering av glasörtsbestånden på förekomstplatserna och inplanteringsplatsen åtminstone vart
tredje år. Inventeringen innefattar mätning av
individernas medelstorlek samt uppskattning av
glasörtsförekomstens tillstånd ( enligt Kanckos M.,
mfl., 2005.)

Ökad representativitet
Ökad mängd död ved

I nya och uppdaterade fredningsavtal
specificeras mängden ved som får tas
Återställande av naturskogskaraktär i
områden med lägre representations
värde.

Tabell 3. Natura 2000 naturtyper som kräver åtgärder och uppföljning för att bevarandemålet skall uppnås.
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Uppföljning

Regelbunden inventering av ytterligare potentiella
förekomstplatser, där även skötsel av strandängar
planeras.

Skärgårdsfågelfauna

Skräntärna, skrattmås, silltrut och havsörn och
klassificeras som sårbara arter ( VU ) medan
smålom, tobisgrissla, brun kärrhök och brushane
klassificeras som missgynnade arter ( NT ) .
Svärtan är en regionalt hotad art. Av de rastande
fågelarterna är den sydliga kärrsnäppan akut hotad.
Arten är beroende av lågbevuxna och skyddade
strandängar.
Bevarandemål
Bibehållna eller ökade häckningsmöjligheter för
skärgårdsfågelfaunan i området.
Bibehållna eller ökade möjligheter för födosökande
och rastande skärgårdsfåglar.
Hot
Snabbt gående båtar som splittrar fågelkullarna.
Predation av små rovdjur.
Upphörande av bete och igenväxning av strandängar.
Åtgärder
Landstigningsförbud på viktiga fågelskär under
häckningstiden.
Förbättrad information till allmänheten.
Fångst av mink och mårdhund.
Planerat bete på strandängar, se även kap. 5.2
Havsstrandängar.
Uppföljning
Inventering av skärgårdsfågelfaunan vart tredje år.
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Fågelarter

Ingår i EU:s fågeldirektiv, lista 1,
Häckande och
flyttande arter

Hotnivå
i Finland

Finlands
ansvarsart

X

Häckar i
området

Alca torda, tordmule

X

Anas acuta, stjärtand

X

X

Anas clyepeata, skedand

X

X

Anas querguedula, årta

X

X

X

X

Ardea cinerea, gråhäger

X
X

Branta leucopsis, vitkindad gås

X

X
X

X

X

X

Calidris alpina schinzii, sydlig
kärrsnäppa

X

CR

Calidris temminckii, mosnäppa

X

VU

Cepphus grylle, tobisgrissla

X

NT

kärrhök

X

NT

Cygnus cygnus, sångsvan

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

Circus aeroginosus, brun
X

Dendrocopos minor, mindre
hackspett

X

Dryocopus martius, spillkråka

X

X

Falco tinnunculus, tornfalk

X

X?

Gavia arctica, storlom

X

X

Gavia stellata, smålom

X

NT

X

Haliaeetus albicilla, havsörn

X

VU

X

Larus fuscus, silltrut

X

VU

Larus minutus, dvärgmås

X

Larus ridibundus, skrattmås

X

Melanitta fusca, svärt

X

Melanitta nigra, sjöorre

X

VU

X

X

X

X

VU

Mergus albellus, salskrake

X
X

NT

X
X

Philomachus pugnax, brushane

X

NT

X

Picoides tridactylus, tretåig
hackspett

X

NT

Sterna caspia, skräntärna

X

VU

Havsörn
Havsörnen återkom till området i början av 1990talet som en följd av omfattande nationella
skyddsåtgärder. I planeringsområdet eller dess
omedelbara närhet häckar 3 - 4 par havsörnar. Arten
ingår i fågeldirektivet och i hotklassificeringen anses
den sårbar ( VU ) . För en framgångsrik häckning
är arten beroende av ostörda områden med högväxta
gamla träd i vilka den kan bygga bo.
Bevarandemål
Bibehållna eller ökade häckningsmöjligheter.

Sterna hirundo, fisktärna

X

Sterna paradisea, silvertärna

X

X
X

X

X
X

Tadorna tadorna, gravand

X

NT

Tetrao tetrix, orre

X

NT

Tringa totanus, rödbena

X

X
X

X
X

I strandlövskogarna har vanligen inte förekommit
skogsbruk och andelen död ved är större. I dessa
skogar, där mindre hackspett kan påträffas,
förekommer trädslag som gråal, klibbal, björk och
asp ( Backman 2000 ) . Ett krav för förekomst är
även att det finns tillgång till död ved. Födan utgörs
av insekter som lever i döda träd och grenar. I och
med den mindre hackspettens val av miljö kan den
därför ses som en indikator på landhöjningsskogens
och lundarnas tillstånd i området.
Bevarandemål
Ökade häckningsmöjligheter för mindre hackspett.
Hot
Virkes och veduttag, eliminering av lövträd och döda
träd.

Åtgärder

Byggande av fritidsbostäder.

Vid behov utfärda tillfälliga vistelseförbud i närheten
av bebodda havsörnsbon under häckningstiden,
dv.s 1.3. - 31.7.

5. 2. 4.

X

Wistbacka mfl 1998 ) . Antalet häckande par har
varierat från inga påträffade häckningar till 5
häckande par.

Ökad rekreation.

Byggande av konstgjorda bon.

X

EN
NT
NT

Störning under häckningsperioden.

Skogsavverkning förbjuds i fredningsbestämmelser.

X

Pandion haliaetus, fiskgjuse

5. 2. 3.

Brist på lämpliga boträd.

X

X
X
X

Hotnivå i Finland

Tabell 4 B. I tabellen framkommer de arter som förekommer i området och som upptas i
Natura 2000 nätverkets habitatdirektiv eller i den nationella hotklassificeringen. Förklaringarna på hotnvåernas förkortningarna, se tabell ovan.

Ho t

X
NT

Ingår i habitatdirektivet

Salicornia europea, glasört
Pteromys volans, flygekorre
Haliochoerus grypus, gråsäl

X

Anas streperan, snatterand
Arenaria interpres, roskari

Art

Rastar eller
söker födoämne
i området

Åtgärder
Veduttag regleras i fredningsavtal. Inför nya avtal,
samt ifall av uppdatering av gamla fredningsavtal,
bör viktiga häckningsområden identifieras och
veduttag förbjudas eller strikt specificeras i dessa.
Byggande regleras i strandplan och i fredningsbestämmelser.

Mindre hackspett

Skogsbete gynnas.

Enligt miljöförvaltningens hotklassificering är den
mindre hackspetten en sårbar art ( VU ) . Även
om arten förekommer i hela landet minskade den i
antal med minst 50% mellan åren 1970-1990 ( Väisänen mfl. 1998) . Minskningen beror på främst
på skogsbrukets inverkan på skogsmiljön. Mindre
hackspett har inventerats i området mellan åren
1992 och 2000 ( Backman 2000, Fagerholm 1996,

Åtgärdsplan för återställande av skogsplanteringar.
Uppgörande av en inventeringsplan för mindre
hackspett.
Uppföljning
Förverkligande av inventeringsplan.

Tabell 4 A. I tabellen framkommer de fågelarter som häckar eller rastar i området ( enligt Jakobsson och Wistbacka 2001,
Jakobsson mfl.2006) och som ingår i EU:s fågeldirektiv eller i den nationella hotklassificeringen. Förklaringarna på
hotnivåernas förkortningar är: CR=akut hotad, EN=starkt hotad, VU=sårbar, NT=missgynnad. Finlands ansvarsarter utgörs
av sådana arter av vilka minst 15% av det häckande beståndet finns i Finland.
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Art

B e va r a n d emå l

Åt gä rd

Glasört

Bevarande av befintliga bestånd.

Fårbete.

Ökning av förekomsten till ett nytt
område .

Röjning av vass.
Inplantering av glasört till potentiell plats

Ökade häckningsmöjligheter .

Förbättrad information till allmänheten.

Bibehållna eller ökade möjligheter
för födosökande och rastande fåglar.

Fångst av mink och mårdhund.
IBA-plan.

Skärgårdsfågelfauna

Strandängsbete, se tabell 3.
Landstigningsförbud på viktiga fågelskär.
Havsörn

Bibehållna eller ökade häckningsmöjligheter.

Fredningsbestämmelser eller motsvarande bestämmelser förbjuder
skogsavverkning.

6 Bevarande av kulturvärden
I målen för planeringsområdets bevarande,
skötsel och användning ingår även ett sociokulturellt
delmål. Det sociokulturella målet innebär förutom
att fortlevnaden av skärgårdssamhället tryggas,
även att kulturhistoriska värden bevaras för framtiden.

Vid behov vistelseförbud under
häckningstid.
Ökade häckningsmöjligheter.

Historiskt värdefulla vårdbiotoper såsom ängar,
hagmarker och skogsbeten bevaras.

Uppgörande av inventeringsplan.

6.3.

Gynnande av skogsbete.

Åtgärder

Åtgärdsplan för skogsplanteringar.

1. Nya fornminnen dokumenteras.

Tabell 5. Arter som är speciellt kännspaka för området och som anses kräva åtgärder även utöver skyddet av en naturtyp.

Bild 15: Historiskt värdefulla fiskelägen och tillhörande
byggnader bör bevaras. På bilden Öurans fiskeläge.

6.1.

Nuläge
Kulturvärdena i området är till stora delar kända
( jmf kapitel 2.3 ) , men endast till en del inventerade och dokumenterade. Antalet fornminnen, eller
äldre stensättningar, är relativt litet. Området är ungt
och de tidigaste lämningar från mänsklig aktivitet
är endast ca 1000 år gamla. De flesta stensättningar som hittills hittats förekommer på Öuran.
Stensättningarna har delvis skötts genom röjning
av vegetation.
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Alla fornminnen på området bevaras. Enligt lagen
om fornminnen är alla fornminnen fredade som ett
minne av Finlands tidigare bosättning och historia.

Historiskt värdefulla stugor och fäbodar bevaras.

Inför nya fredningsavtal: Strikt specificerat eller förbjudet veduttag i identifierade häckningsområden.

Bild 14: Torra hedar förekommer ställvis i området. En del av dem har bevarats med hjälp av traditionell markanvändning,
såsom slåtter och bete.

Mål

Historiskt värdefulla fiskelägen och tillhörande
byggnader bevaras.

Byggande av konstgjorda bon.

Mindre hackspett

6.2.

Antalet byggnader och anläggningar från historisk
tid är stort. På Tankar håller en detaljplan på att
färdigställas och områdets kulturvärden är väl
dokumenterade. I Larsmo kommun där bland annat
fäbodsdriften varit utbredd, samt vid fiskeläget på
Öuran har hembygdsföreningen inventerat och
dokumenterat gamla stugor och fäbodar. Ingen plan
för bevarande har uppgjorts. En inventering och
dokumentation av vrak har också utförts i Larsmo
( Björkskog F., muntligt ) .

2. Allmän plan för skötsel av fornminnena i området
uppgörs. Åtgärdsplan för fornminnenas skötsel, se
kapitel 11.
3. Historiskt värdefulla vrak, byggnader och byggnationer kartläggs och en åtgärdsplan för dessa uppgörs.
4.Värdefulla vårdbiotoper kartläggs och en åtgärdsplan för dessa uppgörs.

Ansvariga för åtgär der na är :
1) Museiverket övervakar skyddet och undersökningar av fornminnen men kan överföra ansvaret till
lokal organisation eller ett lokalt museum.
2) och 3) Museiverket ( Österbottens museum,
K.H.Renlunds museum - Mellersta Österbottens
landskapsmuseum ) både Västra Finlands miljöcentral och Forststyrelsen.
4)

Västra Finlands miljöcentral, Forststyrelsen.
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7 Användning av naturresurser
Nedan specificeras hur naturresurserna i området
kan eller bör användas för att de övergripande målen
för området skall uppnås ( kap. 3 ) . Naturresurserna indelas i skogar, jakt, fiske, rekreation och turism. Mål, eventuella problem samt åtgärder som
krävs för att nå målen, har fastställts för varje resurs.

Å t gär der
1. På privatägd mark förbjuds avverkning av skog
med fredningsbestämmelser, som markägaren
godkänner.
2. Med fredningsavtal regleras veduttaget för
husbehov. Vid uppgörande av fredningsavtal bör
följande principer beaktas:
Brännvedsuttag begränsas i huvudsak till
skiften med byggnader eller byggbara
byggrätter.

7.1

Skogar

På skiften utan byggnader eller byggrätter
kan veduttag tillåtas endast i skogsplanteringar eller på områden där man vill
upprätthålla traditionella skogsbeten eller
hagmarker.

Mål
De skogar som hör till Natura 2000 nätverket och
strandskyddsprogrammets område och som avgränsats som landhöjningsskogar eller lundar, bör
få utvecklas naturenligt utan ingrepp i trädbeståndet. Undantag utgörs av:

Mängden för tillåtet veduttag specificeras.
I de planterade skogarna görs veduttaget
så att luckor öppnas i trädbeståndet och
lövträd gynnas. I områden med aktivt
skogsbete gynnas speciellt äldre lövträd
och till ved bör endast tas barrträd och unga
lövträd. Vindfällen och döende träd lämnas
kvar.

Skogsbeten och hagmarker
Alla bebyggda tomter, hamnar, och serviceplatser.
Snöskoterspår, som med markägarens
tillstånd får upprätthållas.
Skötsel av fornminnen.
Alla fredade skogsområden ska på sikt utvecklas
till naturskogar.
Pr oblem
Landhöjningsskogarna i området är påverkade av
virkesuttag. Den sista zonen i landhöjningsskogens
utvecklingsserie, barrskogen, har för det mesta
gallrats i olika utsträckning och mängden död ved
är liten. Ställvis är även lövträdspartierna fattiga på
död ved.
I området finns totalt 215 ha planterad skog. Stora
planterade ytor kan inte erbjuda livsmiljöer för ett
naturligt, variationsrikt växt- och djurliv.

3. På statlig mark tillåts inget virkesuttag. Veduttag
endast i naturvårdande syfte.
4. En separat åtgärdsplan görs upp för skogsplanteringarna som finns inom Natura 2000 -området
( se kap. 11 ) .
Ansvariga för åtgärderna är Västra Finlands miljöcentral ( 1,2) och Forststyrelsen ( 3,4) .

7.2

Jakt
Mål
Jakt äventyrar inte naturliga djurstammar.
Jakt stör inte hotade arter och häckande fåglar.

Bild 16, till vänster:
I de vidsträckta björkskogarna har
förekommit skogsbete. Primärskogens sista fas, barrskogen
har till stora delar påverkats av virkesuttag.
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Mink och mårdhundsstammen ska inte hota fågellivet.

Fiske
Mål
Fiske äventyrar inte naturliga djurstammar och
fiskbestånd.
Fiske stör inte hotade arter och häckande fågel.

Jakt skall inte störa övriga rekreationsmöjligheter i
området.

Fiske kan bedrivas inom området med undantag
av de vattendrag som fredats under lektiden.

Pr oblem

Pr oblem

En del av viltstammarnas storlek i området är inte
tillräckligt väl kända.

Övergödning som en följd av utsläpp från industri
och hushåll samt näringsrikt vatten från Larsmosjön.
Övergödningen orsakar kraftig ökning av mörtfiskar
samt skevhet i bestånden av olika fiskarter.

Minkens och mårdhundens utbredning i området
utgör ett hot för områdets fågelfauna.
Störningar på naturvärden har inte följts upp
tillräckligt. Sjöfåglarna har konstaterats minska i
antal i Larsmo skärgård( Jakobsson mfl, 2006 ) .
Gråtrutsjakten inleds redan 1.8 och kan inverka
störande på övriga kolonihäckande fågelarter.
Bytestatistik för specifikt planeringsområdet saknas.
Å t gär der
1. Årliga fångststatistikrapporter för jakt på hela
området. Jaktföreningarna uppmanas till att uppge
bytesstatistik skilt för planeringsområdet.
2. Sammanställning av fångststatistik för jakt på
hela området vart tionde år.
3. Viltutredning, land- och sjöfågelinventering utförs
regelbundet, enligt behov.
4. Jaktklubbarna bedriver jakt på mink och mårdhund med tonvikt på den yttre skärgården. En plan
för fångst av små rovdjur görs vid behov.
5. Miljömyndigheterna bidrar med mink- och mårdhundsfällor åt jaktklubbarna och ordnar skolning i
samarbete med jaktvårdsdistriktet.
6. Landstigningsförbud fastställs på viktiga fågelskär under häckningstiden 1.5-31.7. På holmar med
häckande silltrut bör landstigningsförbudet förlängas
till den 15.8.
7. Om jakt på privata marker fastställs i fredningsbestämmelserna.
8. Jakt begränsas på områden viktiga för allmän
rekreation såsom Mässkär.
9. Samarbete i viltvård mellan jaktklubbar och
naturvårdsmyndigheter.
Ansvariga för åtgärderna är Västra Finlands miljöcentral ( 3,5,6,7 ) , Forststyrelsen( 5,6 ) lokala
jaktföreningar ( 1,3,4 ) och jaktvårdsdistriktet
( 2,3,4 ) .
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Försurning.
Sälarna beskattar fiskfångsterna samt orsakar
skador på fiskeredskapen.
Å t gär der
1. Årliga fångststatistikrapporter för fiske på hela
området.
2. Regelbunden uppföljning av områdets fiskbestånd.
3. Beaktande av områdets naturvärden vid beviljande och förnyande av miljötillstånd samt övervakning av dessa.

Pr oblem
Småbåtstrafiken i området är ytterst livlig. I området finns många välutmärkta båtfarleder. Höga
hastigheter nära häckningsskär kan medföra att
sjöfågelkullarna splittras.
Viktiga fågelskär används ofta som utflyktsmål och
häckningsframgången kan äventyras.
Nedskräpning förekommer på en del populära utflyktsmål.
Å t gär der
1. Information om områdets naturvärden och bestämmelser finns tillgänglig för allmänheten.
2. Skär med fågelkolonier som finns inom begränsningsområdena förses med landstigningsförbud
under häckningssäsongen.
3. Remningen av befintliga båtfarleder upprätthålls.
4. Ingen remning av nya farleder så länge befintliga
farleder är körbara.
5. Separata åtgärdsplaner uppgörs för Mässkär och
Tankar. Planerna skall innehålla åtgärdsförslag som
möjliggör en hållbar rekreationsanvändning av dessa öar, se kap. 11 .
6. Angöringsplatser förbättras med landstigningsbrygga på åtminstone följande platser: Öuran ( Sanden ) , Orrskär ( Grafton, Sanden ) och Tolvmangrundet ( Flaskskär ) .

7. Ifall rekreationstrycket på Öuran ökar bör man
överväga en skild åtgärdsplan för ön. I detta skede
åtgärdas naturstigen och serviceutrustningen på
Öuran på följande sätt:
Naturstigen röjs och utmärkningen förbättras för.
Naturstigen kompletteras eventuellt med en
lättare/kortare led.
Naturstigen förses med tillräckligt antal grill/
rastplatser samt vedtak till dessa.
Informationstavlorna längs med leden
underhålls och förnyas vid behov.
8. Enligt behov förbättras och underhålls serviceutrustningen på områden som avgränsats till rekreationszonen.
9. Vedtillgången vid de anvisade eldplatserna
åtgärdas för att förhindra att brasved avverkas i
rastplatsernas omgivning.
10. Rekreationen följs upp med hjälp av besöksstatistik och eventuellt slitageundersökningar.
Ansvariga för åtgärderna är Västra Finlands miljöcentral( 1, 2, 5, 6, 8, eventuell åtgärdsplan i
punkt 7 ) , Forststyrelsen( 5, 8 ) ,Larsmo
kommun ( 7 ) , skärgårdsrådet ( 3, 4 ) .

4. Fredning av viktiga vikar, flador ,glon och
utfallsbäckar under lektiden ( från islossningen till
31.5 ) .
5. Användning av sälsäkra fiskeredskap. För sälen
uppgörs som bäst även en nationell förvaltningsplan.
Ansvariga för åtgärderna är fiskelagen ( 1,4 )
Norra svenska fiskeområdet ( 1,2,4 ) och Västra
Finlands miljöcentral ( 2, 3 ) .

7.4

Rekreation och turism
Mål
Turism och rekreation sker huvudsakligen inom de
områden som avgränsats för rekreation ( se karta
2. över markanvändningszoner ) och äventyrar inte
natur- och kulturvärden.
Rekreationsområdena är attraktiva och funktionella
för besökare.

Bild: Harri Hongell

Jakt och viltvård enligt jaktlagen kan bedrivas inom
området.( Jakträttigheten på fredade privatägda
områden innehas av markägaren, som i större delen
av området har överlåtit jakträtten åt den lokala
jaktföreningen. På statlig mark arrenderar forststyrelsen ut jakträtten till jaktföreningarna. ) .

Bild 17. Viktiga fågelskär används ofta som utflyktsmål och häckningsframgången kan äventyras. Information om områdets
naturvärden och bestämmelser bör finnas tillgängligt för allmänheten. Den vitkindade gåsen häckar i området.
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9 Forskning och undervisning

8 Information
8.1.

8.2.

Mål
Målen med att producera information om området
är följande:
Besökare i området kanaliseras till den planerade
rekreationszonen, se kapitel 4.
De som vistas i området har god kännedom om
områdets natur och kulturvärden.
Möjligast många känner till “
förhållningsreglerna”för
att dessa värden skall bevaras.
Alla som besöker området känner till den planerade begränsningszonen.

Nuläge och åtgärder som
redan vidtagits
Parallellt med skötsel och användningsplanen har
ett projekt drivits med syfte att förbättra informationsoch serviceutrustningen i skärgården, se bilaga 4,
karta över servicefunktioner. Projektet har producerat informationstavlor om den yttre skärgården,
som satts upp på välbesökta platser på fastlandet
och på öar i skärgårdsområdet. Även en broschyr
förverkligas inom projektet. Informationsmaterialets
syfte är att informera om områdets naturvärden och
kulturhistoria samt förhållningsregler i området.
På Mässkär finns en naturstig som upprätthålls
av forststyrelsen. Även på Öuran och Tankar finns
naturstigar som upprätthålls av Larsmo kommun
respektive Karleby stad. Forststyrelsen har sammanställt en broschyr om Mässkärs naturstig.
Karleby stad har gett ut en broschyr om Tankars
natur.

8.3.

Ytterligare behov av åtgärder
De skär som ingår i begränsningszonen och där
landstigningsförbud är gällande i fredningsbestämmelser, märks ut med en skylt om landstigningsförbud under häckningssäsongen. Västra
Finlands miljöcentral ansvarar för denna åtgärd.

Bild 18. Förutom att informationstavlor har satts upp i
skärgården har även olika broschyrer producerats såväl i
elektriskt som tryckt format.
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Behovet av ytterligare informationsmaterial följs upp
som en del av uppföljningen av områdets skötseloch användning ( se kap. 12.2 Samarbetsgrupp ) .

9.1.

Nuläge

9.2.

Mål

9. 1. 1.

Forskning
I kapitel 2.2 har en del av de inventeringar nämnts
som utförts i området. Av dessa kan noteras
speciellt uppföljningen av områdets fågelbestånd
som sammanställts i en rapport ( Jakobsson mfl.,
2006 ) . Fortsatt uppföljning av skärgårdsfågelbeståndet pågår även i de områden som hör till
Karleby ( Hongell H., muntligt ) . Separata uppföljningar pågår även kring silltrutens, skräntärnas,
svärtans och havsörnens förekomst.

Nya forskningsprojekt inriktas allmänt på de
behov som framkommer i denna skötsel- och
användningsplan och som stöder målsättningarna
med området, se kap. 3 och 5.
Målen för forskning och undervisning utöver de som
framkommer i kapitel 5.
Ökad kunskap om orsakerna till silltrutens
nedgång inom Larsmo kommuns och Karleby
stads skärgårdsområden.

En rapport om glasörtens förekomst i området har
sammanställts ( Kanckos M., 2005 ) . Även betets
inverkan på kärlväxtarternas sammansättning har
undersökts som ett examensarbete ( Grönroos H.,
2005 ) .
Norra svenska fiskeområdet för årlig fiskeri-statistik,
utför bottendjurs- och vegetationskartering i området
som ålagda undersökningar av industrin, samt
ansvarar för endel specialundersökningar kring
fiskbestånden. År 2007 pågår romtagning av Larsmosik och grundande av moderfiskbestånd för att
stärka Larsmosikens förekomst.
I samband med de av industrin ålagda uppföljningarna samt för allmän uppföljning av miljöns
tillstånd utför Västra Finlands miljöcentral och
Österbottens vattenskyddsförening årliga vattenkvalitetsundersökningar i havsområdet.

Kunskap om Jaktens betydelse i förhållande
till den lokala sjöfågelproduktionen.
Ökad kunskap om gråsälens och vikarens
förekomst i området.
Nejdens skolor känner till områdets särdrag
och kan vid behov göra exkursioner i
området.

9.3.

Åtgärder
1. Miljömyndigheterna stöder nya forskningsprojekt
i området, specifikt sådana som strävar till att utreda
frågeställningarna i målen ovan ( kap.9.2 ) .

9. 1. 2.

2. Fiskeområdet påbörjar karteringar av lek – och
yngelområden för Larsmosik.

Utflykter från naturskolan i Karleby, Villa Elba,
ordnas till Tankar. En landhöjningsutställning, Terra
mare, finns på Köpmanholmen och besöks av skolor
och andra grupper. Landhöjningsutställningen
presenterar havsområdet i sin helhet även om den
befinner sig utanför själva planeringsområdet. Inom
projektet Larsmo UIS ( utveckling av information
och serviceutrustning i Larsmo skärgård ) gjordes
en skriftlig förfrågan till skolorna om vilken typ av
information och serviceutrustning skolorna är i
behov av.

3. Vid behov utökas informationsmaterialet till
skolorna i nejden ( ex. med ett informationspaket i
digital form ) .

Undervisning
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10 Tillsyn av området
Fiskelagen har egna fiskeövervakare i området
och jaktvårdsföreningarna har egna övervakare med
försäkran. Från och med år 2005 har sjöbevakningens uppgifter utvidgats till att även omfatta
övervakning av naturskyddsområden. Speciellt
övervakas förhållningsreglerna och eventuella
begränsningar. De statliga områdena övervakas av
forststyrelsen. Utöver detta finns ingen organiserad
övervakning i området.

11 Åtgärdsplaner
För att säkerställa målsättningarna för områdets
bevarande kräver en del av områdets naturtyper och
delområden en separat, mera detaljerad åtgärdsplanering. Markägaren kontaktas alltid då en mera
detaljerad åtgärdsplan görs upp för ett område.
Miljöcentralen godkänner åtgärdsplaner på privatägd
mark. Godkännandet av planen kräver hörande av
markägaren. På statlig mark uppgörs och fastställs
en åtgärdsplan av forststyrelsen.

Reglerna för allemansrätten och speciellt “
förhållningsreglerna”för området bör respekteras.
För målsättningen ovan bör samarbetet mellan
miljömyndigheterna, sjöbevakningen och övriga
övervakare intensifieras.
Vid behov tillsätts en tillsyningsman för att patrullera
i området.

Nedskräpning, störning av fågellivet, uppgörande
av eld och olovligt fiske är de vanligaste förseelserna.
Målsättningen är att fredningsbestämmelserna för
de privatägda områdena samt ordningsstadgan för
de statliga områdena följs.

11 . 1 .

Vårdbiotoper
Till vårdbiotoper räknas alla hävdade områden,
dvs. alla områden som betats eller slåttats så att
vegetationen präglats och bildat en livsmiljö för
speciella växter och djur.

11 .1. 1.

Havsstrandängar

Bild 19. I planeringsområdets norra delar förekommer rikligt med blockstränder.
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Bild : Tapio Koskela

I bevarandeplanen i kapitel 5.1 är målet att bevara
de mest representativa havsstrandängarna och
deras särdrag. På flera av objekten har bete inletts
som skötselåtgärd, och ett femårigt skötselavtal
skrevs med en djurägare år 2005 och 2006 för
följande öar i planeringsområdet: Öuran, Nyvarpgrundet, Hälsingöklinsen, Sandgrundet, Rödhällan,
Rippgrundet och Märagrundet. Skötseln finansieras
med hjälp av jordbrukets specialmiljöstöd. I detta
avtal ingår således inte alla objekt som föreslås i
bevarandeplanen. Skötselavtalet innefattar inte
heller en tillräcklig uppföljning av betestrycket .
De havsstrandängar som nämns i bevarandeplanen behandlas i en skild åtgärdsplan. För att skötseln skall vara ändamålsenlig borde den regelbundet
ses över och regleras. Betestrycket bör planeras
och utvärderas skilt för varje objekt.

11 . 2 .

Skogar
Med hjälp av restaurering av skogar kan man
återställa förändrade ekosystem till att bli mera
naturliga. Den främsta målsättningen är att återställa
ett naturligt trädbestånd med olikåldrade träd och
för markbottnet naturliga trädarter, samt att
återskapa ett naturenligt kretslopp. Återställandet
av skogar kan innebära olika åtgärder såsom
eliminering av trädbeståndet genom brand, röjning
för öppnande av gläntor i trädbeståndet eller
ringbarkning för att öka mängden död ved. Restaurering och återställande av skogar kräver alltid
en detaljerad åtgärdsplan.

11 .2. 1.

Naturliga primärskogar
I området finns ca 100 ha naturliga primärskogar
där representativitetsvärdet är lägre på grund av
någon typ av gallring i trädbeståndet. Detta har lett
till att mängden döende och döda träd är liten. Målen
för “
bevarandet av naturtypen naturliga primärskogar”
är bland andra att öka representativiteten och
andelen död ved med hjälp av restaureringsmetoder
såsom ringbarkning ( se kapitel 5. ) .
Målsättningen bör även vara att uppdikade
områden som inverkar på skogens eller strandnaturens naturtillstånd dämms upp eller täcks igen.
Igentäckning eller uppdämning av diken skall
planeras så att åtgärden endast påverkar tillrinningen
i själva skyddsområdet. Ifall återställandet av
tillrinningen i själva skyddsområdet, dvs uppdämningen av diken, misstänks påverka marken utanför
skyddsområdet behövs tillstånd av den markägare
vars marker uppdämningsåtgärderna kan påverka.

11 .2. 2.

Odlade skogar
I området förekommer en stor andel, 215 ha ( se
bilaga 3., karta ) , odlade skogar, varav största
delen torde vara planteringar. De planterade
skogarna har ett likåldrigt, ofta ensidigt trädbestånd
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och de saknar död ved. I sig själva är skogsplanteringarna fattiga livsmiljöer och de kan utgöra
spridningshinder för växt och djurarter som är
beroende av en naturenlig skogsmiljö.
Det är varken ekologiskt fördelaktigt eller ekonomiskt möjligt att restaurera alla planteringar. Restaureringsåtgärderna bör sättas in i olika delar av området och planteringar inom Natura 2000 nätverket
prioriteras. Restaurering riktas främst till följande
typer av planteringar:
Planteringar med “
fel”trädslag i förhållande
till markbotten.
Planteringar som omfattar stora enhetliga
områden.
Välskötta, ensidiga planteringar med obefintligt lövträdsinslag.
Veduttag kan tjäna som en restaureringsåtgärd då
man vill öppna gläntor i trädbeståndet, se ävenkapitel 7.

11 . 3 .

Områden med högt rekreationstryck
Områden som utsätts för ett högt rekreationstryck och därmed anses vara i behov av en
mera detaljerad planering utgörs främst av Tankar i
den nordligaste delen av området, samt av Mässkär
i den södra delen av området. Öarna befinner sig
inom städerna Karlebys och Jakobstads områden.
11 .3. 1.

Tankar
Det forna fiskeläget, Tankar, är i dag utsatt för
ett stort användningstryck av flera användargrupper.
Yrkesfiske idkas inte mer på ön och i stället används
stugorna för fritidsbehov. En del av ön ägs av staten
och förvaltas av sjöfartsverket, som har lotsverksamhet på ön. Ön är även ett populärt utflyktsmål
och Karleby stad upprätthåller servicefunktioner för
turism och rekreation. På den norra delen av ön har
även mellersta Österbottens ornitologiska förening
sin ringmärkningsstation.
Eftersom ön är förhållandevis liten till ytan ( cirka
20 ha ) och användningstrycket stort, finns det
behov av en detaljerad planering. En strandplan över
Tankar håller på att färdigställas. I strandplanen har
områden med Natura 2000 -naturtyper märkts som
skyddsområde. För bevarande av öns naturtyper
föreslås att en separat åtgärdsplan görs upp för
Tankar. Åtgärdsplanen bör åtminstone behandla:
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Kanalisering av rekreation och turism med
hjälp av information och servicefunktioner.
Skötsel av hedar och artrika ängar.
Som grund för planering av skötsel används den
skötselplan som uppgjorts före området upptogs i
Natu ra 2000 -nät verket ( Pynss i, 1994 ) .
Skötselplanen har även delvis förverkligats för att
bevara det öppna hedlandskapet på ön. Vid uppgörandet av en åtgärdsplan för Tankar bör även
stranddetaljplanen för ön samt planen för hantering
av avfall och avfallsvatten ( Karleby stad 2007 )
beaktas.

11 .3. 2.

Mässkär
Även ön Mässkär i den södra delen av området
är i dag utsatt för ett högt rekreationstryck. Ön har
genom tiderna haft betydelse som stödjepunkt för
fisket, som lotsstation och som betesmark ( se
även kap. 2.3. ) . Numera används ön för turism,
rekreation och fritidsbosättning. Besöksantalet på
den statliga delen av ön uppskattades år 2006 till
20 000 personer. På ön finns 60 sommarstugor. Till
ytan är Mässkär 36 ha, varav 16 ha, eller den norra
delen med Lill-Mässkär inberäknad, ägs av staten
och förvaltas av Forststyrelsen. Mässkärs lotsstation r.f har arrenderat lotsstationen av forststyrelsen,
som i samarbete med föreningen har märkt ut en
naturstig och utvecklat bland annat naturguidning
på ön. Lotsstationen fungerar som naturstation och
hyser även kafé med inkvarteringsmöjligheter. Den
gamla lotsstationen ägs av föreningen Gamla lotsstation r.f. Båken ägs av staden Jakobstad. Den
södra delen av Mässkär är privatägd.
Mässkär är tätt bebyggt och hyser kulturhistoriskt
värdefulla byggnader. Staden Jakobstad har som
målsättning att bereda en detaljplan för ön. I och
med motsättningar mellan allmän rekreation och
privat fritidsbosättning på den statliga delen av ön
förordar Forststyrelsen stadens initiativ till en plan
för Mässkär. Med hjälp av planen kunde man reglera
byggandet och beakta öns natur- och kulturhistoriska värden. Planeringen skulle även förbättra
de allmänna rekreationsmöjligheterna på ön.
En separat åtgärdsplan för Mässkär bör behandla
följande:
Skötsel av vårdbiotoper som även har
kulturhistorisk betydelse.
Dokumentation och skötsel av kulturhistoriska byggnader ( se även kap.6) .
Kanalisering av rekreationen med hjälp av
information och serviceutrustning.

Bild 20. För skötseln av havsstrandängarna föreslås en skild åtgärdsplan. På flere av objekten har
bete inletts som skötselåtgärd. Betestrycket bör planeras och utvärderas skilt för varje objekt.

12 Genomförandet av planen
12 . 1 .

12 . 2 .

I skötsel- och användningsplanen föreslås ett
antal åtgärder för att målen med planen skall uppnås.
I tabellen 6 på nästa sida har dessa åtgärder sammanställts. För att planen skall vara konkret har
även en tidpunkt uppskattats för varje åtgärd och
en ansvarig organisation utpekats. Även en kostnad
har uppskattats. Eftersom åtgärderna är många bör
den planerade tidpunkten uppfattas som en målsättning. Förverkligandet av åtgärderna påverkas
till stor del av de resurser som tilldelats den ansvariga myndigheten eller organisationen.

En samarbetsgrupp bör ansvara för uppföljning
av områdets skötsel och användning. I samarbetsgruppen ska ingå representanter för åtminstone följande intressenter: Markägare ( samfälligheter ) ,
kommunerna ( Jakobstad, Larsmo Karleby ) , naturvårdsmyndigheter ( Miljöcentralen, Forststyrelsen ) samt företrädare för fiske- och jaktfrågor.
Samarbetsgruppen kan tillsätta temagrupper för att
behandla olika teman i planen.

Resurser och tidtabell

Samarbetsgrupp

Samarbetsgruppen bör sammankomma minst en
gång per år. Den ansvariga naturvårdsmyndigheten,
eller Västra Finlands miljöcentral, fungerar som
mötessammankallare.

Utvärdering av rekreationens inverkan på
natur- och kulturvärden.
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ÅTG ÄRD

TIDPUNKT

KOSTNAD ( €) FÖRVA LTNINGSANS VARIG

2008

5000

Västra Finlands miljöcentral
Forststyrelsen

2008-2010

5000

Västra Finlands miljöcentral

2008-2012

10 000

Västra Finlands miljöcentral

2008-2010
2008-2009
2008-2010

10 000
10 000
10 000

Forststyrelsen, Västra Finlands miljöcentral
Västra Finlands miljöcentral, Karleby stad
Forststyrelsen

Åtgärdsplan för kulturhistoriskt värdefulla objekt
2008-2017

10 000

Museiverket , Västra
Finlands miljöcentral, Forststyrelsen

Plan för skötsel
av fornminnen

5000

Västra Finlands miljöcentral,
Museiverket , Forststyrelsen

Åtgärdsplan för strandängarnas skötsel
Åtgärdsplan för inplantering av glasört till
potentiell plats
Uppgörande av bottenprofiler för identifiering
av nya flador
Åtgärdsplan för skogar
Åtgärdsplan för Tankar
Åtgärdsplan för Mässkär

Skolning i utplacering av
fällor för smårovdjur/jakt
Fågelinventeringar,
skärgårdsfåglar
Inventeringsplan för
mindre hackspett
Uppföljning av glasört

13 . 1 .

2008-2012
2007

1500

Vart tredje år

10 000

Västra Finlands miljöcentral,
Forststyrelsen
Västra Finlands miljöcentral,
Forststyrelsen

2008-2010
Vart tredje år

3000
2000

Västra Finlands miljöcentral
Västra Finlands miljöcentral

Vart 10:e år

5000

Forststyrelsen,
Västra Finlands miljöcentral

Uppföljning av flador
Vart 10:e år
och glon
Fångststatistik för fiske
Varje år
Bytesstatistik för jakt,
skilt även för planerings- Varje år
området
Utplacering av skyltar
om landstigningsförbud
2008
Röjning av naturstigen
på Öuran och förbättring
av utmärkning
2008
Byggande av eldstäder
och vedtak på Öuran och
Storpaskarn
2007 Angöringsbrygga till Tolvmangrundet ( Flaskskär)
och Orrskär ( Sanden)
2008

5000

Västra Finlands miljöcentral,
Forststyrelsen
Fiskelagen, Norra svenska fiskeområde

Uppföljning av landhöjningsskogar

Underhåll av landstigningsbryggor

13 Konsekvensbedömning av planen

-

Jaktvårdsföreningarna, Svenska
Österbottens jaktvårdsdistrikt

6000

Västra Finlands miljöcentral

1000

Larsmo kommun

1000

Västra Finlands miljöcentral

6000

Västra Finlands miljöcentral

Regelbundet

Larsmo kommun

Underhåll av informations
skyltar
Vid behov

Västra Finlands miljöcentral, Forststyrelsen,
Kommunerna.

Sociala och ekonomiska
effekter
Ett av delmålen för områdets bevarande, skötsel
och användning är att befrämja sociokulturella
värden så att bland annat skärgårdssamhällets
fortlevnad och utveckling inte äventyras. Detta har
alltså beaktats vid planeringen.
Skötsel- och användningsplanen stöder till stora
delar redan uppgjorda fredningsbestämmelser.
Förverkligandet av naturskyddet har ännu inte
slutförts på området men vid fredning av de
privatägda fastigheterna beaktas markägarnas
sociala och till en del även ekonomiska behov.
Exempel på detta är att fiske, jakt, användning av
sommarstugor och allemansrätt tillåts fortsätta på
större delar av området. Eftersom planen förstärker
denna linje kan den anses ha positiva sociala
effekter. Även bevarandet av de kulturhistoriska
värdena har beaktats i planen.
Ett delmål för planeringen utgörs av samverkan.
Denna plan har uppkommit genom så kallad
deltagande planering där markägare, myndigheter
och andra intressenter sammankommit för att
diskutera planeringen av området. Planeringsprocessen har således inverkat till positiva sociala
effekter.
För Larsmo skärgård har speciellt yrkesfisket en
betydande ekonomisk roll. Planen utgår från att
yrkesfisket ska fortsätta som tidigare och även
åtgärder för att lösa problem med fisket föreslås.
Skötsel och användningsplanen stöder den
ekonomiska betydelsen av yrkesfisket i området.

Planen har positiva ekonomiska och sociala
effekter på rekreation och turism, eftersom planering
och förverkligande av information och service
föreslås förbättras i området.

13 . 2 .

Effekter på Natura 2000
värden
Enligt Naturvårdslagens 65§ skall i planering av
områden inom Natura 2000 -nätverket göras en
bedömning av effekterna på områdets Natura 2000
-naturvärden ( arter och naturtyper ) , ifall planeringen kan ha negativa effekter på dessa naturvärden.
Den centrala målsättningen med denna plan är
att bevara den biologiska mångfalden och de
geologiska special värdena för kommande generationer. I fall denna plan förverkligas bör den alltså
ha främst positiva effekter på de naturtyper och arter
som utgjort motiven till att området upptagits i Natura
2000 -nätverket. I planen har dock beaktats även
sociala och ekonomiska behov. Dessa behov bör
enligt målen för planen uppfyllas endast under
förutsättning att betydande naturvärden ej går
förlorade.

Den största negativa ekonomiska effekten är att
ekonomiskt skogsbruk inte tillåts i området.
Markägarna har till viss del kompenserats detta
bortfall genom ersättning eller bytesmark. Eftersom
huvudmålet med denna plan är att bevara
naturvärdena i området, är miljömyndigheternas mål
att skogarna i området skall reserveras för detta
ändamål.

Tabell 6. Åtgärder som godkännts i arvetsgruppen, tidtabell och förvaltningsansvarig.

48

Västra Finlands miljöcentrals rapporter

8sv | 2008

Västra Finlands miljöcentrals rapporter 8sv | 2008

49

BILAGA 2

BILAGA 1

Fångstatistik för fiske i havsområdet ( Norra
svenska fiskeområdet 2005) .
Uppgifterna från Öja saknas.

Bytesstatistik
I tabellen framgår bytesstatistik av de jaktföreningar som jagar på området
Uppgifterna är från år 2005 och beskriver hela jaktområdet.
Ingen separat statistik har gjorts för planeringsområdet.

Byte
Fi skel ag
Larsmo

Eugmo

Fångst

fiskelag

fiskargille*

( 565 )

Totalt

Bisam

22

110

B lä s an d
B ru n an d
Ek or re
Fä ltha re
Gr åg ås

35
1
2
2

58
9

6

9

14
6

3

9

Gråtrut
Gr äsa nd
Gr äv li ng
Havstrut

268
164
3

250
277

141
45

4
103

66 3
58 9
3
3

J är p e
K an ad a gå s
Knipa
Kri cka
Kr åk a

25
1
52
72
177

10
15
5
96
206

1
2
2
10
68

5

9
12

41
18
59
18 7
46 3

Min k
Mor k u ll a
Må r d
Mår d h un d

44
8

34
3
3
29

21

15

A bb o rr e
Br ax en
G äd d a

1335
4001
4168

1727
900
2000

288
1509
514

700
250
200

4050
6660
6882

Gös
Id
Lax
Lake
Mö rt

438
101
6375
3509
613

312
441
2601
656
425

5
238
880
99
182

40
20
110
100

795
780
9876
4374
1320

No rs
18
Si k
9948
S t r ö mmi n g
Ör in g
404

126
4198
26281
189

87
1256
25
210

700
200
50

231
16102
26506
853

Övrigt

189

299

100

588

Totalt

31099

40155

24 70

79027
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Totalt
Öja Jaktklubb
( 73 )

Vestersundsby

52 93

* uppg.från 2002
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Jaktförening ( antal jägare i parentes )
Eugmo JF
Larsmo JF Vestersundsby JF
( 245 )
( 187 )
( 60 )

8sv | 2008

13 2

3

24

Or re
R in g d uv a
R å dj u r
Rä v
Ska ta

60
83
2
3

S ke d an d
Sk ogs ha re
Smås kr ak e
Stj ärta nd

6
36
13
2

Storskrake
Vigg
Älg

10
95
34

18
21
9
51

17

46

13
8
1
7

3
11

3
36
27

2
9
2

18
27

5
20

7
1
35

20

10 8
10
2
28
6

11 4
11
3
11 6
94
12 7
3
26
51
12
11 6
42
2
10
11 8
31
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BILAGA 3 / A

BILAGA 3 / B

del A
del B

Odlade skogar

del A
del B
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BILAGA 4

BILAGA 6

Servicefunktioner i skärgårdsområdet

Sammanställning av utlåtanden på
planen
Skötsel och användningsplanen fanns till påseende på följande platser under en månads
ti d(
23 .1 - 22 .2 20 08) : Lar s m o k om mun , Lar s m o b ib lio te k , Sta de n J ak obs ta d,
Stadsbiblioteket i J akobstad, Kar leby stad, Stadsbiblioteket i Karle by. Infor mationsbrev
om att planen fanns t ill påseende sändes åt sammanlagt 588 mottagare. Mottagarna av
infor mationsbrev et bes tod främst av mark ägare, k ommuner, statliga myndigheter oc h
intressenter som genom sin verksamhet berörs av planen.
En das t 6 s t . u tlå tand en ink om på pla nen . U tlå tan den a h ar s amm ans täl lts ne dan i
ank omstor dning. Efter varje utlåtande framkommer Väs tr a Finlands miljöcentrals s var
med k urs iv tex t. Ifall utlåtandet har or sak at ändring i te xte n i s jälva planen, har det ta
angiv its.

Lars-Erik Östman, markägare
Lars-Erik Östman anger att han har tidigare varit i skogsvårdsföreningens tjänst och uppgjort en
skogsbruksplan för hela området. Östman redogör vidare att skogsbruksplanen har beaktat
skyddsområdenas krav på miljöhänsyn enligt de bestämmelser som finns i Larsmo strandgeneralplan
och den rekommendation som regeringen och Skogskultur/Tapio har gett ut vid fastställandet av
strandskyddsprogrammet.
Östman har med omsorg kommenterat planens enskilda kapitel. En betydande del av kommentarerna
berör planens förslag på användningen av skogarna och de begränsningar som föreslås, samt
avgränsningsprincipen för naturtypen primärskogar. Dessa kommentarer sammanfaller till stor del med
de tre första punkterna i skogsvårdsföreningens utlåtande och svar på dessa har därför sammanställts i
samband med utlåtandet från skogsvårdsföreningen. En sammanställning av Östmans övriga kommentarer
följer nedan:

Kap. 3.4 Sociokulturellt mål
Skogsägarnas ekonomiska och sociala ställning har inte tryggats genom denna användningsplan.
Skogsägarna har inte på ett jämbördigt sätt kunnat delta i utformandet av planen.

I kap 3. framgår följande: Målen för områdets bevarande, skötsel och användning kan indelas
i fem delmål av vilka det centrala är att bevara den biologiska mångfalden och de geologiska
värdena för kommande generationer. De övriga målen som innebär befrämjande av rekreation,
kunskap, sociokultur och samverkan, kan uppfyllas under förutsättning att naturvärden ej går
förlorade. Målsättningarna med bevarandet redogörs vidare i kap. 3.1 med hänvisning till
målsättningarna för Natura 2000 nätverket och strandskyddsprogrammet.
I kap. 13.1 Sociala och ekonomiska effekter konstateras att den största negativa effekten av
planen är att ekonomiskt skogsbruk inte tillåts i området. Markägarna har till viss del
kompenserats detta genom ersättning eller bytesmark.
Planen uppgjordes i form av deltagande planering så att markägare informerades om planen
vid ett antal mötestillfällen ( sk. temagruppsmöten) där bland annat skogarna och deras
användning diskuterades. I den arbetsgrupp som utarbetade planens textdel representerades
markägarna av representanter från de största markägarsamfälligheterna. Området har ett
stort antal markägare ( ca 400) och det skulle inte ha varit möjligt med personlig kontakt till
alla markägare. Vid uppgörandet av mera deltaljerade åtgärdsplaner för utvalda skogsområden
kommer markägarna att kontaktas. Texten i kap. 11 kompletteras enligt följande: Markägaren
kontaktas alltid då en mera detaljerad åtgärdsplan görs upp för ett område.
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Kap. 2.4.3. Användningen av skogar
Sista stycket i detta avsnitt är felaktigt.

Texten i detta underkapitel hör till kapitlet 2.4 Nuvarande markanvändning och beskriver hur
skogarna används och vilka begränsningar som gäller vid planens tillkomst.
Kommentaren föranleder inga förändringar i texten.

7.1 Användning av skogar, åtgärder:
På privata marker begränsas virkesuttaget i fredningsbestämmelserna. Inte förbud mot tillvaratagande av
virke.

Texten kompletteras enligt följande: På privata marker förbjuds virkesuttag i
fredningsbestämmelserna enligt överenskommelse med markägaren.
10.
På privat mark är bästa tillsynen av den som äger marken. Inga andra övervakare behövs i ett rättssamhälle.

Kap. 2.4.4: Fårbete
Falskär skall vara Flaskskär.

Namnet rättas.
Kap. 2.4.5 Rekreation, turism och fritidsboende
Omtyckta utflyktsmål såsom Olavsörarna, Flaskskär, Kallberget och Lillgrundet borde nämnas liksom
VR området som Larsmo kommun äger i Tolvmangrundsbukten.

Texten kompletteras med de ovannämnda utflyktsmålen.
Kap. 5.1.2
Stycket om muddringar är för negativt skrivet. För att upprätthålla farleder i landhöjningsområde hamnar
man alltid i något skede att muddra viktiga farleder och strömmar.

I texten beskrivs ingrepp som inverkar förstörande på fladornas och glonas naturvärden.
Muddringarna kan konstateras ha en sådan förstörande inverkan. I kap. 7.4. Rekreation och
turism, åtgärder, punkt 3 står att remningen av befintliga båtfarleder upprätthålls.
Kommentaren orsakar inga förändringar i planen.
Kap. 5.1.5 Naturliga primärskogar i landhöjningskust

Allmänt: Se skogsvårdsföreningens utlåtande och svar på denna.

I kapitlet beskrivs olika former av organiserad övervakning av de bestämmelser som gäller i
området. Utöver detta är det en fördel om markägaren har möjlighet att övervaka sin egen
mark. Övervakningsbehovet har diskuterats i arbetsgruppen och texten är en konklusion av
den diskussion som förts. Kommentaren föranleder inga förändringar i texten.
11.2.1
Sista stycket om dikning bör skrivas tydligare.

Texten kompletteras enligt följande: Ifall återställandet av tillrinningen i själva skyddsområdet,
dvs uppdämningen av diken, misstänks påverka marken utanför skyddsområdet behövs tillstånd
av den markägare vars marker uppdämningsåtgärderna kan påverka.
11.2.2. Odlade skogar
Minsta kostnaderna för skötsel uppnås om båda parterna i åtgärdsplanen och fredningsbestämmelserna
kommer överens om skötseln och miljömålen.

I texten står: Veduttag kan tjäna som en restaureringsåtgärd då man vill öppna gläntor i
trädbeståndet. Kostnaderna för restaurering kan minskas om markägaren och
naturvårdsmyndigheten kommer överens om målen, så att markägaren deltar i
restaureringsåtgärderna. Inga förändringar i texten.
13. Konsekvensbedömning av planen

Åtgärder s.31:
Sista stycket om ringbarkning är onödigt i strandskogar där stormfällningen normalt skapar ett överflöd på
död ved i form av vindfällen.

I texten föreslås ringbarkning för att återställa naturskogskaraktären i skogsområden där
representativitetsvärdet är lägre.
Texten kompletteras med följande specificering: …men om barrskogen gallrats för virkesbehov,
så att trädbeståndet är likåldrigt, skogsmiljön är monoton och där död eller döende ved så gott
som saknas, är representativitetsvärdet lägre.
Representativiteten ökar i gallrade skogar tvärtemot vad som påstås i planen.

Kap. 5.1 kompletteras med en redogörelse över vad representativitetsvärdet innefattar, enligt
följande: Naturtypernas representativitet bedöms enligt tre olika kriterier: 1) mängden av
naturtypens typiska egenskaper, 2) graden av naturtillstånd och 3) storlek. De karakteristiska
egenskaperna finns beskrivna i Natura 2000 handboken över de finska naturtyperna men de
har också närmare beskrivits och utvecklats av olika arbetsgrupper inom miljöförvaltningen.

Markägarna har till viss del fått ersättning men inte bytesmark som det står i planen.

Mängden bytesmark har varit begränsad men i en del fall har även bytesmark erbjudits. Inga
förändringar i texten.
För skärgårdssamhällets framtida utveckling är skyddsområdena både värdefulla och på samma gång
begränsande. Detta ifall området inte kan användas till annat som inte hotar naturvärdena. Till ex utbyggnad
av vindkraft är uteslutet ifall inga beslut ändras för skyddsområdena. För framtidsfrågor kunde det också
stå några rader i skötsel- och användningsplanen.

Som svar hänvisas åter till målen för områdets bevarande skötsel och användning i kap. 3.
Målen har diskuterats och godkänts i arbetsgruppen som berett planen. För fredade områden
gäller de fredningsbestämmelser som uppgjorts för varje privatägt skyddsområde. I dessa
framgår även om det finns möjlighet att ansöka om undantagslov från de fastställda
bestämmelserna. I inledningen tillsätts följande mening: Skötsel och användningsplanen
uppdateras med ca 10 års intervaller.

Ifall kraftiga omfattande stormfällningar sker finns en insektlag som ska följas. Risken för att friska
skogar i närheten angrips och förstörs bör beaktas i planen. Skyddsområdena får inte innebära ett hot mot
omkringliggande skogars livskraft

Det största behovet vid skydd av skogar är att erbjuda död ved för insekt- och fågelfaunan för
att bevara den naturenliga skogen och trygga fortlevnaden av hotade skogsarter.
Skyddsområdena har inte konstaterats medföra hot mot omkringliggande skogars livskraft.
Inga förändringar i texten.
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Skogsvårdsföreningen Norrskog
Med anledning av Skötsel- och användningsplanen för Larsmo skärgård framför Skogsvårdsföreningen
Norrskog följande:
En stor del av skogen inom skyddsområdet är betecknad med MU. På dessa områden borde skogsbruk
kunna bedrivas enligt Tapios skogsvårdsrekommendationer för skogsbruk i strandskogar.

På MU betecknade områden som ingår ( endast) i strandskyddsprogrammet och inte
förverkligas som naturskyddsområden kan skogsbruk bedrivas enligt Tapios
skogsvårdsrekommendationer för skogsbruk i strandskogar. På fredade områden uppgörs
fredningsbestämmelserna tillsammans med markägaren. Inga förändringar i texten.
Skogsvårdsföreningens fackmän kan vid kontakter med skogsägare poängtera betydelsen av att gynna
lövträd, spara död ved och beakta den biologiska mångfalden i större utsträckning än vid normalt skogsbruk.

Detta omfattas även av Västra Finlands miljöcentral speciellt på de skogsfigurer där
naturskyddet inte förverkligas genom fredning eller köp. Inga förändringar i texten.
De för rekreation reserverade områden måste skötas bättre. Till exempel avverkas brasved i rastplatsernas
omgivning då färdig ved saknas. Likaså saknas avfallskärl vilket leder till nedskräpning i de närliggande
skogsbestånden.

I kap. 12. Genomförandet av planen, tabell 6 har byggande av vedtak föreslagits på de ställen
där det byggts nya eldplatser ( Öuran och Storpaskarn) .
I kap. 7.4 Rekreation och turism, ingår som åtgärd att serviceutrustningen förbättras och
underhålls på de områden som avgränsats till rekreationszonen.
Nya informationstavlor har satts upp i området och på dessa uppmanas besökaren att ta med
sig sitt skräp eller utnyttja de avfallskärl som “
Håll skärgården ren r.f”upprätthåller.
Texten kompletteras enligt följande: Kap. 7.4 Åtgärder: Vedtillgången vid de anvisade
eldplatserna måste åtgärdas för att förhindra att brasved avverkas i rastplatsernas omgivning.
Enligt Skogsvårdsföreningens uppfattning är inte närmelsevis allt primärskog som ligger under 10 m från
havsnivå. En sådan schematisk gräns skulle betyda att också stora delar av Larsmo, Öja och Karleby
fastland skulle vara primärskog.

Definitionen för de olika naturtyperna har på nationell nivå fastställts av olika arbetsgrupper
inom miljöförvaltningen. Så även på vilken nivå primärskogen upphör i de olika kustområdena.
Definitionen anges i kapitel 5.1.15. I texten framgår att skogen inte skall ha genomgått
slutavverkning för att fylla kriterierna för naturtypen. Texten preciseras med att ordet “
alla”tas
bort ur följande mening: Till naturtypen hör således strandskogar, lundar och moskogar.
Skogsvårdsföreningen anser att frivilliga fredningsavtal är den bästa lösningen i kombination med
överenskomna skötselmetoder.

Även Västra Finlands miljöcentral anser att ömsesidig fredning där båda parter godkänner
fredningsbestämmelserna och skötselmetoder är den bästa lösningen på förverkligandet av
naturskyddet. Kommentaren föranleder inga förändringar i texten.
Skärgårdsskogarna har alltid utnyttjats i större och mindre utsträckning. Därför är de inte i naturtillstånd i
dag.

Vid restaurering av planterade skogar kan till exempel lövträd gynnas. Skogsvårdsföreningen undrar på
vilka grunder man i planen fastslagit att fel trädslag planterats.

Även planen rekommenderar att lövträd gynnas vid restaurering av planterade skogar. I kap.
11.2.2 framgår att restaurering riktas till bland annat ensidiga planteringar med obefintligt
lövträdsinslag.
I planen har man fastslagit att fel trädslag planterats i sådana fall då en trädart som naturligt
förekommer i torr moskog planteras på markbotten som klassificeras som frisk moskog. Så
har ex. tallbestånd planterats på markbotten som naturligt skulle gynna gran. Kommentarerna
föranleder inga förändringar i texten.

Svenska Österbottens jaktvårdsdistrikt
Svenska Österbottens jaktvårdsdistrikt uttrycker sin belåtenhet med att man beslutat att uppgöra en
skötselplan för nämnda område och att distriktets representant kallats till att delta i uppgörandet av
planen. Enligt jaktvårdsdistriktet bör man sträva till att uppgöra skötsel- och användningsplaner för alla
skyddsområden genom breda deltagandeplaneringsprocesser.
Kapit el 2.2.2 Djurliv/F åglar
I kapitlet anges att silltruten minskat på området och i hela Finland. I samma stycke anges att den aktiva
jakten på gråtrut i Larsmo kan vara en bidragande orsak till minskningen samtidigt som man antyder att
jägare skjuter både sill och gråtrutsungar på grund av att det är svårt att artbestämma de oflygga ungarna.
Svenska Österbottens jaktvårdsdistrikt anser att påståendet bör strykas, att påståendet saknar grund
och endast baserar sig på antaganden. Den jägare som medvetet eller i misstag skjuter en fredad art som
silltruten riskerar allvarliga följder. Dylika påståenden i skriven form kastar en mörk skugga över den
viktiga viltvård och jakt som bedrivs i Larsmo skärgård och i hela Finland.

I samma kapitel ( 2.2.2 ) nämns att minskningen av skärgårdsfåglar kan bero på ett antal
samverkande faktorer. Detta gäller även för silltruten. Gråtrutsjakten i Larsmo, inom Eugmo
och Larsmo jaktföreningar är dock intensiv ( se även bytesstatistik, bilaga 2 ) . I texten
står att “
gråtrutsjakten kan ha en inverkan på silltrutens förekomst eftersom arterna är
kolonihäckande på samma skär och det är svårt att artbestämma de flygga ungarna”
. Detta
bör inte uppfattas som ett angrepp mot jakten och jägarkåren i övrigt, utan som en eventualitet
som borde utredas och vid behov åtgärdas ex. genom övervakning, information och fortbildning.
Begreppet flygga ungar byts ut mot “
ungfåglar”
. Inga övriga förändringar i texten.
Kapite l 2.3.1 Säljakt och fiske
Gällande sälstammens nedgång omnämns inledandet av bruket av skjutvapen som enda orsak. Jakten
kan ha varit en bidragande orsak till att stammarna minskade i början av 1900-talet men det har inget att
göra med att skjutvapen började användas.

Kapitlet är ett underkapitel till 2.3 Kulturhistoria och dess syfte är främst att beskriva hur
skärgården använts genom historien. Det ultimata är inte att beskriva sälstammens utveckling,
utan vad sälen betydde för skärgårdsborna och hur den jagades.
Texten korrigeras och kompletteras: När skjutvapen började användas effektiverades jakten.
Sälen jagades även allmänt med en båt som bas ( lokalt talade man om “
fälan”
) och ännu
i medlet av 1900-talet sköt ett tiotal jaktlag från Larsmo ansenliga mängder säl ( Fagerudd
2006) .

Detta har även konstaterats på ett flertal ställen i planen. Inga förändringar i texten.
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Kapitel 2.4.5 Rekreation, turism och fritidsboende
I denna plan, liksom i många andra sammanhang, gör man det fatala misstaget att överhuvudtaget inte
omnämna jakten och fisket som de viktigaste typerna av rekreationsanvändning och såsom de har varit
under mycket lång tid. Jägarna är den grupp som har störst behållning av skärgården som
rekreationsområde och är den enda grupp av rekreationsanvändare som bidrar till vården och skötseln av
området i form av övervakning och viltvårdsinsatser. Det är jägare som rekreationsanvändare som bör
prioriteras.

Kapitlet är ett underkapitel till 2.4 Nuvarande markanvändning. Jakt och fiske behandlas i ett
eget underkapitel och ges på så sätt utrymme i planen. Inga förändringar i texten.

Inga landstigningsförbud eller fredningsområden bör varken rekommenderas eller instiftas i planen eftersom
detta påverkar användningen av området mycket negativt. I stället bör användarna informeras om vilka
skär som är känsliga och var jakt på små predatorer bör intensifieras. Ett landstigningsförbud på vissa
skär under säljakten kan i praktiken leda till att säljakten blir omöjlig att genomföra under våren om isläget
har varit dåligt. I sådana fall är jakt på holmar och skär den enda möjligheten till jakt på säl.
Landstigningsförbud leder också till att predationen på mink, mårdhund, räv, kråka och gråtrut minskar
avsevärt och således minskar landstigningsförbudet på sikt sin betydelse när stammarna av dessa djur
växer sig för stora.

Landstigningsförbud rekommenderas på öar som är viktiga med tanke på en framgångsrik
häckning för områdets fågelfauna. Landstignings- och vistelseförbud under häckningstiden är
en åtgärd med vilken man försöker förverkliga målen för områdets bevarande, skötsel och
användning. Dessa mål utgår från EU:s habitat- och fågeldirektiv och innefattar att arter och
livsmiljöer som ingår i direktiven bör ha en gynnsam bevarandestatus ( se kap. 3.1) . Behovet
att förse dessa öar med skyltar om landstigningsförbud och informera allmänheten om
naturskyddet har noterats speciellt i kapitel 8. Information.
Tyngdpunkten för jakt/fångst på små predatorer såsom mink, mårdhund och räv sammanfaller
inte med tidpunkten för landstigningsförbuden det vill säga under tiden 1.5-31.7. Dessa små
predatorer är även enligt jaktlagen 25 § fredade under motsvarande tid ( 1.5-31.7) ifall de
följs av en årsunge. Skolning i utplacering av fällor för små rovdjur har föreslagits som åtgärd
i planen. Kommentaren orsakar inga förändringar i texten.

Kapitel 7.2 Jakt
Målsättningen “
jakt skall inte störa övriga rekreationsmöjligheter i området”bör strykas. Jaktvårdsdistriktet
kan inte godkänna formuleringen. I stället borde man ställa frågan huruvida jakt störs av övrig
rekreationsanvändning eftersom jakten som rekreationsanvändning bör prioriteras.
Svenska Österbottens jaktvårdsdistrikt ifrågasätter behovet av bytesstatistik specifikt för
planeringsområdet eftersom det saknar betydelse för helheten. I stycket åtgärder bör punkterna 1,2,6 och
8 strykas. Jaktvårdsdistriktet ser mycket positivt på att samarbetet mellan jaktklubbar och
naturvårdsmyndigheter intensifieras. Jakten på mink och mårdhund bör bedrivas i ännu större omfattning.
Under punkt 5 “
Fällor och rådgivning”kunde jaktvårdsdistriktet delta med sin sakkunskap. Svenska
Österbottens jaktvårdsdistrikt anser att man bör göra en helt ny reviderad version av skötsel- och
användningsplanen.

Skötsel- och användningsplanen har uppgjorts för att sammanjämka all typ av användning av
området med naturskyddet. Målet med områdets bevarande, skötsel och användning
presenteras i kap. 3. Målsättningen med planen och även med användningen av området för
jakt ( kap.7) har diskuterats i den arbetsgrupp som medverkat vid sammanställningen av
planen. Svenska Österbottens jaktvårdsdistrikt har haft sin representant närvarande i
arbetsgruppen som godkänt utkastet till planen. Svenska Österbottens jaktvårdsdistrikt har
även lämnat in en kommentar i ett tidigare skede ( daterat 19.12.07) , då planen sändes för
genomläsning och granskning till arbetsgruppen. Inga rättelser efterfrågades i den
kommentaren.

Västra Finlands miljöcentrals rapporter

Solveig Vikström och Per Vikström
Jakt- och fiskerätten skall tillhöra markägarna och bibehållas som tidigare.

Kapitel 4.3 Begränsningszon
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Texten under punkt 5 kompletteras: Miljömyndigheterna bidrar med mink- och mårdhundsfällor
åt jaktklubbarna och ordnar skolning i samarbete med jaktvårdsdistriktet. För övrigt
orsakar kommentarerna inga förändringar i texten.
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I planen konstateras att jakt och viltvård enligt jaktlagen kan bedrivas inom området. Även
fiske kan bedrivas inom området. Användningen av de skyddade områdena skall inte äventyra
naturvärdena och därför har man satt upp mål för såväl fisket som jakten ( i kapitel 7) .
Kommentaren orsakar inga ändringar i planen.

Muddring för landstigning vid sommarstugor, skall fortsättningsvis vara möjligt.

Planen föreslår att inga ingrepp görs i flador och glon som är i naturtillstånd. För övrigt föreslår
planen inte några begränsningar gällande användningen av sommarstugorna och landstigning
till dem. Muddringarna vid sommarstugorna regleras direkt av vattenlagen och på Natura
2000 områden även av naturvårdslagen. För varje enskild muddring vid sommarstugan görs
anmälan till vattenägaren och den regionala miljöcentralen. Kommentaren orsakar inga ändringar
i planen.
Landstigningsförbud på våra marker accepterar vi inte.

Landstigningsförbuden i planen är föreslagna enbart på de samfällda markerna. Tiden för
förbuden omfattar tiden 1.5-31.7 och har som avsikt att trygga fåglarnas häckning. Inga
ändringar i planen.
Enskilda markägare, skogsägare, borde ha hörts vid planeringen av den utarbetade planen.

Planen omfattar ett stort område med över 400 enskilda markägare. Markägarna har informerats
om planen per brev då planeringen startade och två informationstillfällen har hållits om planen.
Planeringen har följt en deltagande planeringsprocess innefattande möten med olika
användargrupper ( fiske, jakt, rekreation, skötsel av ängar och skogar) . En arbetsgrupp
bestående av representanter bland andra för de största markägarsamfälligheterna har deltagit
i beredningen av planen. Inga ändringar i planen.

Karleby stad
Karleby stad anser att planen utgör en bra grund för att dirigera användningen av området i Larsmo
skärgård. På de värdefullaste naturområdena har planen föreslagit vistelseförbud under fåglarnas
häckningstider. Dessa vistelseförbud är nödvändiga för att målen med naturskyddet skall uppnås.
Skötsel- och användningsplanen föreslår att särskilda åtgärdsplaner uppgörs för öarna Mässkär och Tankar
eftersom öarna utsätts för ett högt rekreationstryck. Vidare föreslår planen att åtgärdsplanen för Tankar
bör utgå från den av Karleby stad uppgjorda skötselplanen för Tankar ( Pynssi 1994) , vilken till en del
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redan har förverkligats. Härtill bör skötsel- och användningsplanen för Larsmo skärgård nämna att även
den stranddetaljplan som uppgörs för ön samt planen för hantering av avfall och avfallsvatten ( från
2007) tas i beaktande vid uppgörandet och förverkligandet av en åtgärdsplan för ön. Tankar har även
flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

I kapitel 11.3.1 tillsätts följande mening: Vid uppgörandet av en åtgärdsplan för Tankar bör
även stranddetaljplanen för ön samt planen för hantering av avfall och avfallsvatten ( Karleby
stad 2007) beaktas.
De skötselåtgärder som föreslås i planen ( tabell 6) och uppföljningen av de biologiska värdena är bra.
Vid uppföljningen av bland annat vattenkvalitet, fisk- och fågelfauna bör man ta hänsyn till samt utnyttja
redan gjorda uppföljningsundersökningar och lokal sakkännedom. Beträffande inventering av kulturhistoriska
värden bör även mellersta Österbottens landskapsmuseum/K.H. Renlunds museum nämnas som
förvaltningsansvarig.

I kap 6.3 tillsätts mellersta Österbottens landskapsmuseum/K.H. Renlunds museum som
förvaltningsansvarig för kartering av kulturhistoriskt värdefulla objekt såsom vrak, byggnader
och byggnationer.
I kapitel 6 bör tillsättas att vrak har inventerats och dokumenterats förutom i Larsmo kommun även i den
del av området som hör till Karleby. I kap. 6.3, punkt 1. bör tillsättas att Museiverket kan även överföra
ansvaret till ett lokalt museum ( förutom en lokal organisation såsom planen nämner ) .

I kapitel 6.3 tillsätts att museiverket kan överföra ansvaret till ett lokalt museum.
I kap. 9. Forskning och undervisning, kap 9.2 Mål bör i punkt två nämnas att ökad kunskap om orsakerna
till silltrutens nedgång bör kartläggas även i det område som hör till Karleby, eftersom en nedgång av
silltrutspopulationen observerats även här.

Texten rättas i kap. 9.2 enligt följande: Ökad kunskap om silltrutens nedgång speciellt inom
Larsmo kommuns och Karleby stads områden.
Språket i den finskspråkiga versionen bör granskas, texten innehåller språkfel.

Språket i den finskspråkiga versionen granskas före planen trycks.
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