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Igenväxta strandområden är numera 
ett vanligt problem i hela Finland. Igen-
växningen beror delvis på den drama-
tiska minskningen av slåtter och bete 
på stränderna, men eutrofiering är ock-
så en bidragande faktor.

Orsaken till att vattendragen börjar 
eutrofieras är yttre belastning i form av 
näringsämnen och fasta partiklar via 
avrinning till vattendragen samt nedfall 
av kväve från luften. Utgångspunkten 
för all restaurering är att minska den 
yttre belastningen. Effekterna av an-
dra restaureringsåtgärder med syfte 
att förhindra eutrofiering blir kortvariga 
om man inte ingriper i näringsflödet till 
vattendraget.

Inre belastning beror på åratal av 
yttre belastning som är större än vad 
vattendraget klarar av. Den inre belast-
ningen är en ond cirkel där näringsäm-
nen som lagrats i bottensedimentet – 
t.ex. fosfor – frigörs i vattnet igen när 
syret vid botten minskar.

På vissa platser har människan ge-
nom sin verksamhet påskyndat eutro-
fieringen och igenväxningen av strand-
områdena. För mycket igenväxning är 
negativt för både rekreationsanvänd-
ningen och vatten- och strandmiljön. 
För att minska skadorna av eutrofie-
ring och igenväxning kan man vidta 
olika restaurerings- och skötselåtgär-
der som t.ex. slåtter, bete och röjning.

Genom restaureringåtgärder kan 
man hejda att havsvikar och insjöar 
uppgrundas samt att strandlinjen flyt-
tas, vilket främst beror på landhöjning-
en efter den senaste istiden. Vid insjö-
ar flyttas strandlinjen även på grund av 
rensning av vattendragen, varierande 
vattenstånd samt försumpning.

Den här guiden beskriver de vik-
tigaste åtgärderna för strandskötsel 
och innehåller vägledning inför va-
let av den lämpligaste skötselmeto-
den. De värdefulla livsmiljöerna vid 
stränder och vattenområden, såsom 

Inledning

fuktiga mindre lundområden, mader, 
sandmarker och eutrofa kärr, måste 
beaktas vid all slags skötsel. Guiden 
tar också upp de viktigaste minimivill-
koren för skötseln av de stränder som 
ingår i Natura 2000-nätverket samt av 
skyddsområden.



3

Vattnens strandzoner och de-
ras växtlighet fyller en viktig 
funktion eftersom de hjälper 
till att binda näringsämnen 
och minska vågerosionen. 
Strandzonerna är dessutom 
viktiga livsmiljöer för fåglar, 
fiskar och andra vattenor-
ganismer. Vassruggarna er-
bjuder många arter skydd, 
häckningsplatser och näring. 
Ritning: Arttu Laakkonen
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När du ska välja den lämpligaste res-
taureringsmetoden för ett strandom-
råde krävs noga övervägande. Fel 
restaureringsmetoder kan rentav öka 
igenslamningen av stranden! Vär-
defulla livsmiljöer i strandområdena 
kan i sin tur förstöras om till exempel 
gallringen av trädbeståndet sker oge-
nomtänkt. För att avlägsna ett rikligt 
vassbestånd krävs inte alltid storskalig 
muddring; att slå vassen några gånger 
i rätt tid kan vara tillräckligt.

Vad stranden ska användas till och 
den biologiska mångfalden i strandmil-
jön avgör i hög grad den lämpligaste 
restaureringsmetoden. Bete är ett bra 
alternativ för skötsel av ett stort och 
vidsträckt strandområde till så låg kost-
nad som möjligt. Inhägnader, boskap, 
tillsyn och andra åtgärder i samband 
med bete kan vid behov överlåtas till 
ett betesföretag. Betesdjuren upp-
rätthåller både miljön och områdets 
image: det traditionella jordbruksland-
skapet bevaras samtidigt som man får 
naturbeteskött som biprodukt. Växt-

Valet av skötselmetod

ligheten i ett eutrofierat strandområde 
kan även skötas genom slåtter om 
man inte vill ha betesdjur i strandområ-
det. Det kan vara en god idé att prata 
med tomtgrannarna – kanske kan din 
granne låna ut en slåttermaskin om du 
inte själv äger en?

Det är fritt fram för markägaren att 
avlägsna sly från sitt strandområde, 
men tänk efter noga innan du tar bort 
stora träd som har betydelse för land-
skapet. Det går snabbt att röja trädbe-
stånd, men tar årtionden att återställa 
dem. Du bör även informera angräns-
ande grannar om röjningsarbetet, i 
synnerhet om träden som ska fällas 
finns nära tomtgränsen.

Om vattenområdet vid stranden 
uppgrundas – t.ex. till följd av landhöj-
ning, igenslamning eller riklig vatten-
vegetation – blir strandområdet svå-
rare att använda. Muddring fördjupar 
strandområdet, vilket bland annat un-
derlättar för båtar. Muddring är en ar-
betskrävande och ganska dyr åtgärd, 
som man bör ta till först när slåtter av 

vattenvegetationen inte längre skapar 
tillräckligt djup för att båtar ska kun-
na passera vid stranden. Dessutom 
måste man hitta en lämplig och tillåten 
deponeringsplats för jordmassan som 
avlägsnas ur vattendraget – det är 
absolut förbjudet att tippa muddrings-
massor i vattendrag!

Om vattendjupet är tillräckligt för bå-
tar men vattenvegetationen förhindrar 
strandens andra användningsområ-
den, kan slåtter av vattenvegetationen 
vara en bra lösning. Totalkostnaderna 
hålls också på en rimlig nivå om flera 
stugägare eller markägare går sam-
man och sköter slåttern av vattenve-
getation med samma maskin.

Vad ska stranden användas till
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den vanligaste för- och nackdelarna med bete, slåtter av vatten- och markvegetation samt muddring

FördeLar naCkdeLar / utmaningar
Bete • Fördelaktig skötselmetod i vidsträckta områden

• Möjliggör produktion av naturbeteskött
• Kulturlandskapet upprätthålls
• Eutrofierande näringsämnen avlägsnas från strandområdet

• Lämpar sig inte för objekt med liten areal eller nära badstränder
• Det är ont om betesföretag
• Djuren behöver tillsyn och inhägnaderna måste underhållas
• Ibland är det svårt att upprätthålla tillräckligt betestryck
• Eventuell skadegörelse mot djur eller inhägnader

Slåtter av 
markvege-
tation

• Lämpar sig även för objekt med liten areal samt stug- och 
badstränder där man inte kan ha betesdjur
• Alla typer av växter avlägsnas, alltså även de växter som 
betesdjuren inte tycker om
• Kulturlandskapet upprätthålls
• På små områden räcker en lie eller skära som slåtterredskap
• Eutrofierande näringsämnen avlägsnas från strandområdet

• Det uppstår merkostnader för bortforslingen av slåttermassor
• Eutrofierade områden kräver åtminstone till en början slåtter två gånger 
per år
• Det är svårt att använda stora jordbrukstraktorer och -maskiner i mjuka 
strandområden
• Det krävs ett bra vägunderlag för att förflytta slåttermaskiner

Slåtter av 
vattenve-
ge-tation

• Eutrofierande näringsämnen avlägsnas från vattnet
• Slåttervegetationen blir till bra näring t.ex. för åkrar och träd-
gårdar efter kompostering
• Slåtter kan vara tillräckligt för att öppna igenväxta farleder för 
båtar, vilket gör muddring onödigt
• På små områden räcker en lie eller skära som slåtterredskap
• Strömningsförhållandena förbättras
• Positiva effekter för sjöfåglarnas och vadarnas livsmiljö, fiskar-
nas lekplatser, landskapet m.m

• På stora vattenslåtterobjekt behövs slåttermaskiner för vatten
• Det krävs ett bra vägunderlag för att förflytta slåttermaskiner
• Insamling, deponering och fortsatt användning av slåttermassorna

Muddring • Rätt genomförd muddring är ett effektivt sätt att öka vattendju-
pet i strandområdet
• Strömningsförhållandena förbättras

• Deponeringen av muddringsmassorna
• Näringsämnen från bottensedimentet frigörs i vattnet; igenslamning
• Dyrt
• Stora och tunga grävmaskiner skadar marken
• Eventuellt försämrade strömningsförhållanden i vattenområdena
• Betydande ändringar av landskapet
• Vattnet i muddringsområdet blir grumligt
• Fiskar och bottenfauna tar eventuellt skada
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Igenväxning, igenslamning och upp-
grundning ger ofta upphov till skador 
i stora områden och därför är det bra 
om ägarna av närliggande strandom-
råden sköter restaureringen med för-
enade krafter. Planeringen av ett pro-
jekt kan inledas till exempel genom 
att man kallar havsvikens alla berörda 
parter till ett gemensamt planerings-
möte. När man planerar tillståndsplik-
tiga åtgärder på samägda vatten eller 
tillandningsmarker kan man behöva 
konstituera ett delägarlag eller sam-
mankalla delägarlaget. Om ett delä-
garlag redan har konstituerats kan det 
räcka att underrätta delägarlagets ord-
förande eller sekreterare.

Strandägaren får enligt egen be-
dömning vidta mindre skötsel- och res-
taureringsåtgärder för att snygga upp 
på stranden. Sådana åtgärder är till ex-
empel att årligen avlägsna växtmassa 
som drivit iland på stranden eller sjun-
kit till botten, utföra slåtter av vatten-
växter och plocka bort dem med hand-
redskap samt utföra lättare skötsel av 
trädbestånd på stranden.

Maskinell slåtter och muddring samt 
andra större åtgärder kan leda till oe-
nigheter eller skador, även om arbe-
tena endast genomförs vid den egna 
stranden. Därför rekommenderar vi 
alltid att man diskuterar och kommer 

överens med grannar, ägaren av vatt-
net och den kommunala miljömyndig-
heten om planerade åtgärder. På så 
sätt tryggar man grannsämjan och får 
reda på om projektet måste handläg-
gas av en myndighet. Kom ihåg att 

rekommendationer om strandrestaureringsmetoder – vem ska  
kontaktas?

restaureringsåtgärd kontakt/ 
tillstånd *)

vem lämnar mer information?

Valet av skötselmetod Närings-, trafik- och miljöcentralen 
(ELY-centralen)

Landskapsröjning, avlägsnan-
de avväxtmassa som drivit 
iland, småskalig slåtter med 

1 ELY-centralen (ansvarsområde E 
och Y)

Maskinslåtter av vattenväxter 2 + 3 ELY-centralen (ansvarsområde Y)

Muddring 2 + 3 + 4 ELY-centralen (ansvarsområde Y)

Skötsel av strandängar 1 + 2 ELY-centralen (ansvarsområde E 
och Y)

Restaurering av strandängar 1 ELY-centralen (ansvarsområde E 
och Y)

Hantering av slåttermassor 2

Nyttjande av vass 2

Åtgärder i Natura- och 
skyddsområden

5 ELY-centralen, Forststyrelsen (på 
statens marker)

*)
1 = Får du göra enligt egen bedömning
2 = Diskutera med grannarna, den kommunala miljövårdsmyndigheten och ägaren  
 av vattnet
3 = Gör en anmälan till ägaren av vattnet och ELY-centralen (ansvarsområdena för  
 näringar och miljö)
4 = Utred behovet av tillstånd enligt vattenlagen med ELY-centralen    
 (ansvarsområdena för näringar och miljö)
5 = Kontakta ELY-centralens ansvariga för naturvård

Tillstånd för olika skötselmetoder

maskinell muddring eller slåtter alltid 
måste anmälas till den regionala ELY-
centralen.
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Finansiering av 
strandskötsel i jord-
bruksområden
Odlare och föreningar kan ansöka om 
miljöspecialstöd för jordbruket till ex-
empel för restaurering och skötsel av 
strandängar genom slåtter eller bete. 
Ansökan om skötselavtal lämnas in på 
våren varje år och ansökningar om fi-
nansiering av restaurering och inhäg-
nad görs på sommaren.

Mer information om ansökan och 
vilka objekt de femåriga avtalen gäl-
ler lämnas av ELY-centralernas an-
svarsområde E (avtalsansökan) och 
Y (skötsel av objekt bl.a. inom Natura 
2000-nätverket). Om den sökande inte 
själv äger marken eller vattnet som ska 
skötas måste den sökande ha ett ar-
rendeavtal för hela avtalsperioden.

Inrätta en vattens-
kyddsförening!

Om du är bekymrad över tillståndet i 
ett vattendrag i ditt närområde bör du 
kontakta grannarna och övriga som 
använder vattendraget så att ni kan 
träffas och tillsammans planera dess 
skötsel och restaurering. Delägarlagen 
och byalagen är lämpliga samarbets-
parter vid mindre restaurerings- och 
skötselprojekt. Om vattendragsområ-
dena tillhör flera delägarlag, det finns 
många oskiftade vattenområden eller 
om antalet aktiva personer är stort, 
är det bäst att inrätta en skydds- eller 
vårdförening för vattendraget. Delägar-
lagens eller väglagens möten på vår-
vintern är också utmärkta tillfällen att 
inleda samarbetet. Efter planeringsmö-
tet bör ni även kontakta den regionala 
ELY-centralen eller kommunen som 
kan ge mer information och råd om 
själva restaureringen.

vad är ett delägarlag

Ett delägarlag är en enhet som äger ett gemensamt område – såsom ett samfällt vattenområde – och består av de 
fastighetsägare, vilka enligt köpebrevet och fastighetsregistret har rätt till de gemensamma vattenområdena. Alla 
delägare av det gemensamma området har rätt att delta vid delägarlagets möten och där påverka besluten om områdets 
användning och skötsel.

Om det har fastställts stadgar för delägarlaget är det fråga om ett konstituerat delägarlag. Vid det konstituerade 
delägarlagets möten har alla ägare av samfälligheten rösträtt. Mer information om delägarlag: www.finlex.fi/fi/laki/ 
ajantasa/1989/19890758

Foto: Minna Uusiniitty-Kivimäki
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Foto: Minna Uusiniitty-Kivimäki

vattenvårdföreningens 
viktigaste uppgifter: 

• Förbättra vattenkvaliteten i 
närområdets vattendrag eller behålla 
den på befintlig nivå

• Informera alla permanent bofasta 
och stugägare i avrinningsområdet 
samt andra rekreationsanvändare om 
sådant som rör vattendraget

• Sammankalla dem som bor nära 
vattendraget till samarbete för 
vattendragets bästa

Önskan om att restaurera ett vatten-
drag uppstår oftast när det sker för-
ändringar i vattendragets tillstånd som 
försämrar dess bruksvärde. När det 
saknas uppgifter om vattenkvaliteten 
bör vattendragets tillstånd följas upp 
minst ett år innan restaureringsåtgär-
derna inleds. Det är även viktigt med 
uppföljning efter restaureringen för att 
man ska kunna bedöma hur restaure-
ringen påverkar vattendragets tillstånd.

 
rapportera dina observationer: Jär-
viwiki är en webbtjänst om Finlands 
sjöar som användarna hjälper till att 
bygga upp och publicera. Järwiwiki 
innehåller basinformation om alla fin-
ländska sjöar som är minst 1 hektar 
stora. Där finns också verktyg med 
vilka användarna kan dela med sig av 
bilder och observationer.

rapportera dina observationer 
om alger i webbtjänsten 
Järviwiki: www. jarviwiki.fi/wiki/
Algsituationen

skapa en observationsplats för 
ditt vattenområde i Järviwiki: 
www.jarviwiki.fi/wiki/Järviwiki:Ohje/ 
Näin_perustat_havaintopaikan

Hämta en app för att rapportera 
observationer av alger: www.
jarviwiki.fi/wiki/Levavahti

Uppföljning före och efter restaurering
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Eutrofiering leder till en ökad mängd vat-
tenväxter, vilket i sin tur försämrar möj-
ligheterna att använda vattendraget till 
rekreation och farleder.  Slåtter har ingen 
direkt förbättrande effekt på vattenkvali-

Slåtter av vattenväxter

Truxor-slåttermaskin med skovelhjul slår vassruggarna i sjön. Foto: Terhi Ajosenpää

teten, men genom att vattenströmningen 
och -cirkulationen ökar förbättras vatten-
dragets allmänna tillstånd.

Genom slåtter är det ofta möjligt att 
förbättra levnadsförhållandena för fis-

kar och fåglar. Å andra sidan hindrar 
vattenvegetationen framför allt i dikes-
mynningar att näring från avrinnings-
området belastar sjön och att stranden 
utsätts för påfrestningar.

Rekreations- och landskapsvärdena höjs med slåtter
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Slåtter är den vanligaste metoden 
för att avlägsna vattenväxter, såsom 
bladvass. Första gången man slår tät 
vattenvegetation bör slåttern utföras 
innan växterna blommar i slutet av juni 
och därefter med 3–4 veckors mellan-
rum. Slåtter under vattenytan, så nära 
rotsystemet som möjligt är det bästa 
sättet att hämma vassruggens tillväxt.

Om du vill avlägsna näringsämnen 
är den effektivaste tidpunkten för slåt-
ter däremot i månadsskiftet juli–augus-
ti, när också fåglarnas häckningstid är 
över. Då hinner vassen inte heller få 
nya stjälkar under samma växtperiod 
och växten har ännu inte lagrat nä-
ringsämnen från stjälken i rotsystemet 
inför vintern.

Gula näckrosor har kraftiga rötter som inte ger med sig genom slåtter. Jordstam-
marna kan avlägsnas genom harvning, varvid ny vegetation inte växer fram i den 
bortrensades ställe. Foto: Kati Saarni

Slåtter bör genomföras årligen sär-
skilt på eutrofa stränder, så att området 
håller sig öppet. Landskapsmässigt 
bör slåttern planeras så att vegeta-
tionsområden och öppet vatten före-
kommer omväxlande.

Vassruggen kan även slås ovanför 
isen. När fjolårets vass är avlägsnad 
underlättas slåttern den kommande 
sommaren. Vinterslåtter förhindrar att 
områden växer igen och förbättrar på 
så sätt vattenströmningen. Det bildas 
inte heller torv av fjolårets förmultnan-
de vass, som annars är problematisk 
för bl.a. rekreationsanvändningen och 
fisket.

Avslagen växtmassa måste alltid 
plockas upp ur vattnet. När växtavfall 

bryts ned förbrukar de syre och frigör 
näringsämnen i vattnet, vilket kan öka 
mängden alger. Växtmassa som flyter i 
ett vattendrag kan dessutom ha en es-
tetiskt negativ effekt och driver till slut 
in till strandområdet.

Om du tar hjälp av en entreprenör 
till slåtterarbetet är det bäst att redan 
på förhand komma överens om bort-
forslingen av slåtteravfallet. Uppsam-
lingen av växtmassan tar minst dubbelt 
så lång tid som själva slåttern. Slåtter-
avfall ska deponeras tillräckligt långt 
från stranden så att näringsämnena i 
växtligheten inte sprider sig till vatten-
området igen. På sidan 23 finns mer 
information om hur slåttermassan ska 
hanteras.

Slåtter vid rätt tidpunkt är effektivt

 Kom ihåg:

• Trots de olika rekommenderade 
tidpunkterna är slåtter oftast bra 
för miljön oavsett när den genom-
förs. 

• Rekommendationerna beror på 
om målet är till exempel att mins-
ka vassbeståndet eller förbättra 
fågelbeståndets livsmiljö.

!
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vilken vegetation kan slås?

IÖvervattensväxter (t.ex. blad-
vass och sjöfräken) kan avlägs-
nas genom slåtter; växterna 
ska slås av så nära botten som 
möjligt.

Flytbladsväxter (t.ex. vit näckros, 
gul näckros och gäddnate) kan 
också slås, men de växer ofta till-
baka på grund av sin kraftiga och 
näringshaltiga jordstam. Jord-
stammar kan avlägsnas genom 
harvning eller muddring.

Undervattensväxter (t.ex. ålnate, 
vattenpest och hornsärv) bör 
inte slås eftersom de förökar sig 
via bitar av skotten, och slåttern 
kan påskynda tillväxten av dem. 
Långskottsväxter avlägsnas bäst 
genom notdragning eller med 
uppsamlande klippaggregat.

Foto: Miljöförvaltningens bildbank
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Slagen bladvass föses mot stranden med hjälp av en räfsa som monterats på båten. Foto: Terhi  Ajosenpää

Om du ska genomföra skötselåtgärder 
inom Natura 2000-nätverket, skydds-
programmet för fågelvatten eller strän-
der eller områden där hotade arter fö-
rekommer ska du alltid kontakta den 
regionala ELY-centralen. När du plane-
rar skötselåtgärder i skyddsområden på 
privat mark ska du lämna in en ansö-
kan om undantagslov beträffande frid-
lysningsbestämmelserna till den regio-
nala ELY-centralen om skyddsområdets 
fridlysningsbestämmelser inte tillåter 
slåtter. Slåtteravfallet ska i regel tippas 
utanför området i fråga, även om t.ex. 
slåtter av vassruggar skulle vara tillåtet 
enligt fridlysningsbestämmelserna för 
det aktuella skyddsområdet.

Om slåttern görs maskinellt ska anmä-
lan alltid lämnas in till ELY-centralens 
tillsynsmyndighet senast en månad 
innan arbetet inleds. Du måste också 
få vattenägarens tillstånd till slåttern. 
Om vattnet är samfällt och delägar-
laget är konstituerat ska du kontakta 
delägarlagets ordförande eller sekre-
terare. Om det samfällda vattnet inte 
har ett konstituerat delägarlag ska alla 
kända delägare kontaktas angående 
ärendet.Ilmoitus vesirakennustyöstä 
-lomake löytyy linkin takaa: www.Blan-
ketten för anmälan om vattenbygg-
nadsarbete finns på www.ymparisto.fi/
lomakkeet > Vattenärenden. Anmälan 
om muddring och slåtter görs på sam-
ma blankett.

Slåtter av vattenvegeta-
tion på skyddsområden

När krävs en 
anmälan?

Blanketten för anmälan om vat-
tenbyggnadsarbete finns på www.
ymparisto.fi/lomakkeet > 
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Kom ihåg-lista för slåtter:  
•  Diskutera dina planer om slåtter med grannarna och delägarlaget.
•  Småskalig slåtter där man inte använder maskinell flytande utrustning är tillåten utan 

anmälan. Ett lämpligt slåtterredskap är t.ex. en lie.
•  Undvik att genomföra slåttern i räta linjer enbart enligt fastighetsgränserna.
•  Tänk på att lämna kvar eventuella sikthinder till grannen.
•  Kom ihåg att lämna skyddsplatser åt fåglarna. Vasstuvor kan bland annat utgöra häck-

ningsplatser för sjöfåglar och förbättrar även i övrigt den biologiska mångfalden.
•  I vidsträckta vassruggar kan en 5–10 m bred slagen korridor längs stranden eller öppna 

platser förbättra livsmiljön för abborre och gädda.

!

Slagen vattenvegetation flyttas för fortsatt användning. Foto: Henri Vaarala
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Tänk noga igenom 
behovet
Stranden behöver muddras om den är 
mycket uppgrundad och därför till ex-
empel hindrar båttrafiken. Slåtter är 
oftast ett bättre alternativ än muddring 
om farlederna hindras av riklig vatten-
vegetation snarare än att de är grunda. 
Vid slåtter av växtligheten uppstår inte 
heller några oväntade skadliga kon-
sekvenser såsom vid muddring, då 
vattnet grumlas, näringsämnen frigörs 
i vattnet från bottensedimentet, fiskar-
nas lekområden förstörs, strandområ-
dena eroderar och rasar samman och 
landskapet förfulas. Låga stränder och 
de översvämningsområden som ofta 
förekommer i samband med dessa är 
livsmiljöer med stor mångfald. Arterna i 
dessa kan skadas eller helt försinna på 
grund av muddring.

Muddring
Anmälan ska göras 
om alla projekt
Med stöd av vattenlagen ska alla 
muddringsprojekt anmälas till vatten-
ägaren och den regionala ELY-centra-
lens tillsynsmyndighet. Anmälan ska 
göras minst 30 dygn innan arbetena 
inleds. Om vattnet är samfällt och del-
ägarlaget är konstituerat ska anmälan 
göras till delägarlagets ordförande eller 
sekreterare. Om det samfällda vattnet 
inte har ett konstituerat delägarlag ska 
anmälan göras till alla kända delägare

Omfattande projekt 
kräver tillstånd
Om muddringen ger upphov till bety-
dande ändringar av vattendraget, och 
alltid när mängden muddringsmassa 
uppgår till mer än 500 m3, ska projektet 
ha ett tillstånd enligt vattenlagen från 
regionförvaltningsverkets tillstånds-
myndighet.

Blanketten för anmälan om vatten-
byggnadsarbete finns på www.ympa-
risto. fi/lomakkeet > Vattenärenden.

alternativ till muddring?

Innan du planerar muddring bör du gå igenom andra alternativa lösningar för 
att förbättra användningen av stranden, så att du inte i onödan hamnar i en 
”muddringsspiral”.

Ett alternativ till muddring kan till exempel vara att förlänga bryggan eller in-
rätta gemensamma båthamnar och badplatser. I vatten- och markområden 
som domineras av vattenvegetation kan regelbunden slåtter och uppsamling 
av slåttermassan på lång sikt vara en effektivare och landskapsvänligare åt-
gärd som orsakar mindre skador.



15

Foto: Asko Sydänoja

Foto: Virpi Karén Från muddringsmassan som tippats på stranden rinner nä-
ringsämnen ut i vattnet. Muddringsmassan kan göra den 
tidigare heterogena ängsvegetationen till en homogen 
vassrugge eller gräsmark. Dessutom försvinner det öppna 
landskapet när det med tiden börjar växa träd på mudd-
ringsmassan. Foto: Mika Orjala
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Muddra vid rätt tid-
punkt

Muddring ger alltid upphov till olägen-
heter både för naturen och rekreations-
användningen, och bör därför undvi-
kas under rekreationsanvändningens 
högsäsong 1 juni–31 augusti. Mudd-
ring bör också undvikas under fiskar-
nas lektid. Eftersom fiskarna leker un-
der olika årstider måste du ta reda på 
om det finns värdefulla lekområden för 
fiskar i området som ska muddras och 
planera muddringen enligt dem.

I Natura- och skyddsområden och 
andra viktiga fågelområden får ar-
beten genomföras 1 september–31 
mars, med undantag för åkergrodans 
och trollsländans livsmiljöer (se s. 34).

Deponera ansvars-
fullt

I muddringsprojekt är det oerhört vik-
tigt att deponeringen av massorna 
planeras och genomförs väl. Depone-
ringen ska göras i ett markområde och 
på ett sätt som är lämpligt med tanke 
på omgivningen. Om deponeringen 
inte sker på en egen fastighet krävs 
alltid markägarens tillåtelse. Detta gäl-
ler även upplandad mark som inte har 
lösts in.

Muddringsmassorna får inte hamna 
i vattendraget efter deponeringen och 
därför måste man försäkra sig om att 
det inte sker någon avrinning från de-
poneringsplatserna. Man måste även 
ta hänsyn till variationer i vattenstån-
det. Muddringsmassorna bör i första 
hand deponeras utanför vattenland-
skapet, till exempel bakom trädbe-
ståndet på stranden eller ett fält vid 
stranden. Detta tillåts vanligtvis av 
markägaren. Massor som lyfts upp på 
upplandad mark förfular landskapet 
avsevärt och därför måste gestaltning-
en av landskapet i deponeringsområ-
det som regel göras senast inom ett år 
från muddringen.

Om den egna fastigheten är liten 
och du inte hittar en lämplig depone-
ringsplats i närheten, är det lockande 
att tippa massorna i vattnet. Mudd-
ringsmassorna får dock inte depone-
ras i vattenområdet. Detta gäller även 
vass. Du får alltså inte ändra strand-
linjen med massorna. Muddringsmas-
sorna kan dessutom försvåra framtida 
slåtter av växtlighet, t.ex. vass. Träd-
bestånd som växer upp på depone-
ringmassan kan göra strandlandskapet 
slutet och vallen av muddermassa har 
en uttorkande effekt på strandområdet, 
vilket kan leda till behov av ytterligare 
muddring.

Kom ihåg-lista för 
muddring 

• Tänk på övriga rekreations-
användare och naturen, och 
muddra inte på sommaren. 
Muddring på sommaren gör 
bl.a. att vattnet blir grumligt och 
orsakar algblomning och bul-
ler, vilket är negativt för bad och 
annan rekreations-användning. 
Fåglarnas och andra arters 
häckning kan också störas.

• Ta professionell hjälp när du 
planerar muddringen och 
muddra endast i den omfattning 
som är nödvändigt.

• Planen ska ta hänsyn till läget 
på området som ska muddras, 
deponeringsområdena för 
muddringsmassorna, den upp-
skattade massamängden, tid-
punkten för arbetet samt ge-
staltningen av landskapet vid 
stranden och i deponeringsom-
rådena.

• Muddring av finfördelade el-
ler leriga bottnar bör göras un-
der hösten eller vintern då det 
grumliga vattnet orsakar minst 
skada.

• De växter och jordstammar 
som lossar under muddringen 
måste hindras från att spridas, 
till exempel med bommar.

!
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Fram till 1950- och 60-talet utnyttjades 
flacka näringsrika stränder flitigt som 
foder till boskap. Man slog vidsträckta 
ängar med hård botten och lät boskap 
beta längs angränsande områden med 
trädbestånd. I och med det minskade 
betet har hagmarker och skogsbeten 
blivit bevuxna med sly och vassrugg 
har vuxit fram på strandängar. Igen-
växningen har varit kraftig i många 
områden, särskilt i slutet av 1900-talet.

De tidigare betesmarkerna vid strän-
derna är ofta nästintill igenväxta efter-
som de inte har vårdats, men värdefull 
växtlighet kan fortfarande kämpa på i 
smala zoner mellan det vassbevuxna 
vattenbrynet och den skogsbeklädda 
strandens övre del. Sådana stränder 
borde återupptas som betesmarker så 
att de hotade lågvuxna strandängarna 
ökar i antal och vi kan rädda sällsynta 
ängsarter från att utrotas.

Det är lockande för gårdar att ska-
pa nya betesmarker på de näringsrika 
och vidsträckta strandängarna. Be-
teskostnaderna, såsom kostnader för 

Skötsel av strandängar

inhägnader, röjning, djurtransport och 
-tillsyn, kan täckas med jordbrukets 
miljöspecialstöd. Betet gynnar såväl 
miljön och landskapet som bokskaps-
ägaren, eftersom betesdjuren produ-
cerar kött av högre kvalitet när de får 
mångsidig näring. Och när betesdjuren 
betar på strandängen, behöver inte 
jordbrukets åkrar användas för som-
marbete. Genom bete av strandängar 
och vassruggar försvinner näringsäm-
nen från betesmarken i takt med att 
boskapen växer och vassen minskar 
gradvis.

Ett tillräckligt betestryck och betes-
djur som lämpar sig för strandängar – 
vanligen nötkreatur – är förutsättningar 
för ett gott betesresultat. På mjukbott-
nade stränder passar lättare boskaps-
raser bäst, s.k. lantrasbokskap. Får 
och hästar betar helst på torra ängar 
med hård botten.

Betet kan påbörjas direkt på våren 
när växtligheten tar fart. Då smakar 
också bladvassen som bäst. Om be-
tet påbörjas sent blir resultatet sämre, 

söker du betesdjur?

Betesbanken Laidunpankki (www.
laidunpankki.fi) är en enkel webb-
tjänst där betesföretag kan söka 
efter flera betesmarker till sina djur 
och markägare kan söka efter be-
tesdjur som landskapsvårdare.

Syftet med tjänsten är att öka det 
avtalsmässiga samarbetet som 
inte bara gynnar boskaps- och 
markägarna, utan också den bio-
logiska mångfalden. Naturbetes-
marker ger gott foder och samti-
digt öppnas landskapet.

Mer information om betets positiva 
inverkan på miljön finns i publika-
tionen ”Boskap på stranden eller 
inte? Guide för hållbart strand-
bete”. https://www.doria.fi/hand-
le/10024/87706 

Bete öppnar upp stränderna igen
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Numera vårdas framför allt vidsträckta strandängar i huvudsak genom bete. På bland annat steniga stränder är bete praktiskt ta-
get den enda möjliga skötselmetoden. I Finland finns inga bevarade strandängar där slåtter har genomförts under lång tid. Även 
med traditionella slåttermetoder rekommenderas allmänt efterbete, men slåttern bör ändå utökas betydligt. Ängar som vårdas 
genom slåtter har ofta ett rikare artbestånd och en större andel växter med örtstam än betesängar. Både bete och slåtter avlägs-
nar eutrofierande näringsämnen från strandängar. Foto: Ritva Kemppainen

eftersom djuren undviker bladvass och 
tuvtåtel som utvecklat strån. Ett kraf-
tigt betestryck i början av landskaps-
vården minskar vassen effektivt och 
underlättar återkomsten av önskade 
växtarter till området. När skötseln fort-
skrider måste man dock undvika att ha 
för många djur på stränder som är vik-
tiga för fåglarnas häckning, så att inte 
fågelbon blir förstörda. Fortsättnings-
vis är det lagom med 0,5–1 nötkreatur, 
dvs. dikor med kalvar, eller 2–4 tackor 
med lamm per hektar. Det är bra att 
fortsätta betet långt in på hösten.

Strandängarnas trädbeklädda yt-
terområden, såsom hagmarker som 
domineras av klibbal eller är bevuxna 
med blandträd, ökar betesdjurens väl-
befinnande genom att erbjuda sval-

kande skugga under heta sommarda-
gar Bakom strandängarna finns ofta 
ogödslade åkrar som kan inkluderas 
i betet till lämpliga delar. På så sätt 
breddas strandängen, vilket fågelbe-
ståndet gillar. Solitärträd som växer på 
strandängarna och björkrader längs 
dikesrenar bör tas bort, eftersom de 
annars utgör utkiksplatser för kråkor 
och andra arter som stjäl från vadar-
nas bon.

Typiska växter på en låg strandäng, 
bl.a. den vita slåtterblomman, den fler-
bladiga gåsörten och den glest brun-
blommande salttågen. Foto: Terhi Ajo-
senpää
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Tidigare var strandängar en viktig källa 
till boskapsfoder i hela kustområdet; 
strandängarna utnyttjades både ge-
nom slåtter och bete. Det kan dock 
vara svårt att få plats med betesdjur 
på dagens små stugstränder. Slåtter 
kan vara ett bättre alternativ än bete 
för sommargästerna, särskilt längs 
stränder med tät bebyggelse. Slåtter 
vid månadsskiftet juli–augusti är ett 
ypperligt sätt att bevara låg vegetation, 
typiska arter och ett öppet landskap. 
Vid den här tiden innehåller bladvas-
sens blad och strån fortfarande mycket 
näringsämnen, som man på så sätt av-
lägsnar från ängen. Då har också fåg-
larna i regel slutat häcka. Slåttervafall 
måste samlas upp så att inte den döda 
växtligheten blir kvar och skuggar ny 

tillväxt och eutrofierar ängen. Slåtter 
en gång per år räcker för att bevara 
strandområdets biologiska mångfald.

Slåtter är ett bra sätt att få bukt med 
en tät vassrugge och annan eutrof 
växtlighet. När du restaurerar en nä-
ringsrik strandäng kan det till en början 
räcka med slåtter 2–3 gånger under 
växtperioden. Slåttern ska utvidgas så 
långt ut i vattnet som möjligt. På stör-
re ängar med hård botten kan slåttern 
genomföras till exempel med traktor-
drivna slåttermaskiner. Vid uppsamling 
av slagen växtmassa kan du använda 
höräfsa, balpress och uppsamlings-
vagn. Du bör variera slåtterriktningen 
från år till år för att minimera bildningen 
av körspår. 

 

Självgående små slåttermaskiner 
är praktiska på små ängar. På steniga, 
små (stug)strandängar måste man del-
vis använda lie och räfsa. De positiva 
effekterna av slåttern visar sig inom 
några år genom att vass och annan 
hög växtlighet avtar, och mindre blom-
mande arter återkommer till strand-
ängen.

Strandängar kan skötas också genom slåtter

Ett traditionellt slåttertalko är ett utmärkt sätt att sköta strandängar. Mellan arbetspassen finns samtidigt tid att prata om aktu-
ella ämnen och vässa liarna! Fotot till vänster: Marjo Perkonoja. Fotot till höger: Reetta Palva
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Strandängar som länge varit ur bruk 
behöver restaureras innan den egent-
liga skötseln inleds. Till de vanligaste 
grundläggande restaureringsarbetena 
hör röjning av unga träd och buskar 
som spridit sig till strandängen och 
slåtter av tät, flerårig vass. Röjning av 
trädbestånd på stranden tas upp på 
sidan 30. För sjöfåglarnas och vadar-
nas skull bör strandängarna vara så 
vidsträckta och öppna som möjligt. Det 
är också viktigt att öppna vattenbrynet 
eftersom en öppen slamstrand utan 
växter är marker som både vadare och 
sjöfåglar livnär sig på.

Det är klokt att planera komplette-
rande arbete med maskin som en del 
av skötseln även på områden som ska 
betas. Dagens boskapsskötsel ger inte 
ett betestryck som håller stora strand-
ängar i det skick som eftersträvas ens 
efter en grundläggande restaurering.

Genom att bl.a. slå vassen om vint-
rarna och samla upp slåtteravfallet kan 
man underlätta och påskynda en vass-
bevuxen strandängs återgång till en 
representativ lågvuxen strandäng. På 
så sätt kommer betesdjuren enkelt åt 

Restaurering av strandängar

den goda framväxande vassen utan att 
hindras av fjolårets vassnår. Död vass 
kan även eldas upp på hösten eller ti-
digt på våren innan flyttfåglarna anlän-
der. Eldning avlägsnar dock inte vas-
sen helt eftersom den lätt växer upp 
igen från delarna under jord.

Slåtterkrossning under sensomma-
ren eller hösten är ett mer effektiv sätt 
att ta bort hög vegetation som försvå-
rar betet. Samtidigt skapar man gynn-
samma förhållanden för fåglarna på 
våren. Vid slåtterkrossning samlar man 
oftast inte ihop slåttermassan eftersom 
den krossas till så små hackelsebitar 
att den förmultnar på ängen. Hackel-
sen orsakar heller inga skador när vat-
tenståndet varierar. Målet med den 
fortsatta skötseln är bete som tar hand 
om de eutrofierande näringsämnena. 
De öppnade områdena drar dessutom 
snabbt till sig fåglar, t.ex. gäss, som 
söker efter föda.

Vass som växer i vattnet kan slås 
även på sommaren. Om vassen slås 
av under vattenytan, och i synnerhet 
på försommaren, minskar vassen på 
området och samtidigt öppnas en för-

bindelse till det öppna vattnet, som är 
mycket viktig för vadaren. Öppenheten 
är också viktig för strandängarnas land-
skap och den zonindelade vegetationen.

Strandlinjezonen som ändras med 
vattenståndet är besvärligast att res-
taurera. Det lämpligaste redskapet tor-
de vara en slåtterkross eller fräs, som 
hackar sönder vassruggens jordstam-
mar. Denna metod kan ge ett gott re-
sultat och hämma vasstillväxten efter 
endast en behandling. Med den kan 
man också skapa blottade slamsträn-
der framför vattenbrynet där vadare 
och sjöfåglar kan hitta föda. Fräsning 
ger samma effekt som när boskapen 
trampar upp marken vid strandlinjen.

Med hjälp av uppgifter om havsvat-
tenståndet kan man avgöra hur brett 
område som ska fräsas vid vattenbry-
net. Om målet är en slamstrand som 
även vid högt vattenstånd lämpar sig 
för vadare, måste det frästa området 
sträcka sig en bit ovanför den nivå där 
vattenbrynet vanligtvis befinner sig. 
När vattenståndet är lågt kan man frä-
sa ett område som är ett tiotal meter 
brett.

Vassen minskas effektiv genom slåtter, krossning och fräsning
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Tunga jordbrukstraktorer och -ma-
skiner är inte lämpliga för arbete på 
strandområden, inte ens på vintern, 
eftersom i synnerhet vassruggar van-
ligtvis inte fryser så att de blir tillräck-
ligt bärande för maskiner. Betesföre-
tag som verkar i strandområden har 
därför inte nödvändigtvis egen lämplig 
restaureringsutrustning. Företag som 
utför slåtter av vassruggar har för det 
mesta en utrustning som begränsas 
till slåtter av vattenväxande vass som-
martid. Vid restaureringen av många 

En pistmaskin utrustad med en kross krossar vassen till små hackelsebitar. Hackelsen förmultnar snabbt och lämnar in-
te samma typ av täckande vassmatta på ängen som rör sig när vattnet stiger, vilken uppstår om vassen bara skulle slås.  
Foto: Ritva Kemppainen

havsstränder i södra Finland har man 
använt pistmaskiner med larvband. Till 
skillnad från jordbrukstraktorer klarar 
bandfordon av arbete på betydligt blö-
tare och mjukare stränder.

Vid vinterslåtter av vass har man 
använt både bandfordon och små an-
ordningar med stora hjul och litet yt-
tryck. Med de maskiner som använts 
till vinterslåtter i Finland har man 
främst producerat vassknippen till tak, 
men man har även utvecklat och an-
vänt hackande anordningar.

Lätta maskiner passar för 
strandängar och vassruggar
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Ta hänsyn till fåg-
larnas häcknings-
period
När du funderar över den lämpligaste 
slåttertidpunkten för att stävja vassrug-
gen och öppna vidsträckta gamla vass-
ruggar måste du ta hänsyn till vassfåg-
larnas häckningsperiod. Den bästa 
tiden för slåtter infaller från mitten av 
juli till mitten av augusti; ett undantag 
från regeln är åkergrodans livsmiljöer, 
där slåtter endast kan genomföras på 
vintern (se s. 34).

När bete kompletteras med kross-
ning eller slåtter hinner det under be-
tessäsongen fortfarande växa fram 
färsk vass, som boskapen gillar, om 
krossningen/slåttern genomförs under 
sensommaren. De bästa förhållandena 
för grundläggande restaurering finns, 
även med tanke på havsvattenståndet, 
vanligen under sensommaren.

För fåglarnas del är det dock vikti-
gast att strandområdet öppnas senast 
i april. Krossningen kan alltså göras 
senare på hösten eller på vintern. Ef-
ter vinterslåttern står området färdigt 
för bete när nästa betessäsong börjar. 
Vid vinterslåtter bör man slå växtlighe-
ten så lågt ner som möjligt så att det 
med tanke på nästa sommarbete inte 
blir kvar för mycket fjolårsstubb, vilken 
betesdjuren inte gillar.Strandområdet kan fräsas eller harvas till exempel med en jordbruksfräs. Syftet 

med fräsningen är att förstöra vassens jordstam. Då brukar vassen hålla sig borta 
en längre tid redan efter en behandling. Foto: Tapio Aalto 



23

Oavsett om det är fråga om ett område 
med stor eller liten areal ska alla slåt-
termassor samlas upp från strand- och 
vattenområdet. Slåttermassan och nä-
ringsämnena i den bör i första hand ut-
nyttjas som jordförbättringsmedel eller 
energi. I nästa kapitel berättar vi mer 
om de många möjligheterna att återan-
vända vassmassan.

Om det inte går att transportera bort 
massan från strandområdet, till ex-
empel för att det saknas ett bärande 
vägunderlag som är tillräckligt brett 
för transportfordon, kan slåttermassan 
komposteras i närheten av stranden. 
Vassmassan förmultnar snabbt om den 
hackas före komposteringen. Större 
mängder vassmassa bör strängkom-
posteras; du bör vända vassmassan 
åtminstone en gång för att påskynda 
komposteringen.

Till slåttermassa från en liten 
strandäng eller annan gräsdomineran-
de vegetation kan du bygga en kom-
post kanske längst ner på stugtom-
ten. Näringsfattig gräsmassa som inte 
komposteras lika lätt kan blandas med 

Hantering av slåttermassor

ett annat snabbkomposterande mate-
rial för att hjälpa processen på traven, 
t.ex. hackad färsk vass. Slaget hö från 
ängar kan dock på traditionellt vis tor-
kas på höstörar. Torrt hö kan erbjudas 
exempelvis till djurägare i närområdet. 
Även färsk vass som slagits under för-
sommaren skulle passa bra som foder, 
men gårdarna är sällan beredda att be-
tala för insamlingen och transporten av 
det.

Om de tidigare nämnda använd-
ningssätten inte är möjliga är sista-
handsalternativet deponering av slåt-
termaterialet på strandfastigheten. 
Även då måste slåttermassan depo-
neras tillräckligt långt från stranden, så 
att näringsämnena i växtligheten inte 
följer med regnvatten eller svämvatten 
tillbaka ner i vattendraget.

När vassmassa från större slåt-
terområden ska hackas är det bra att 
samarbeta. För hantering av stora 
mängder massa lämpar sig en Hay-
Buster-kross som bland annat används 
för att hacka rörflen. Det är dock dyrt 
att använda en sådan och därför bör 

du be om en offert från gårdarna i när-
heten för att hacka mindre mängder. 
De kan använda till exempel en slåt-
termaskin eller slaghack för att hacka 
massa som gemensamt samlats på ett 
ställe.  Samtidigt kanske du finner ett 
objekt på den närliggande gården där 
hackelsemassan kan komma till nytta.

Bladvass, som samlats in på vintern 
eller drivit in till stranden på våren, och 
som är torr men fortfarande består av 
hela strån, kan hackas i små mängder 
med t.ex. en kompostkvarn för träd-
gårdsbruk. Det är inte lika effektivt att 
hacka färsk vass som torra strån med 
en kompostkvarn.
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Bladvass är utmärkt som byggnads-
material och bioenergikälla. Utnyttjan-
det av vassen är dock bara på försöks-
stadiet i Finland. I Mellaneuropa och 
de baltiska länderna har man däremot 
inte brutit traditionen med att tillvarata 
vassen. Där används vass i stor om-
fattning som bl.a. takmaterial.

Vass som växer vid vattenbrynet 
och i lågt vatten vid sluttande stränder 
kan bilda ruggar på tiotals hektar på 
samägda vattenområden eller tilland-

Nyttjande av vass

ningsmarker. Gårdar som sedan långt 
tillbaka har ägts av samma släkt har 
för all del ofta egna omfattande vatten-
områden. Det kan vara kostnadseffek-
tivt att nyttja dessa vassruggar lokalt i 
den egna gårdens utlokaliserade en-
ergiproduktion eller som ett organiskt 
tillsatsmedel till åkern, eftersom nyt-
toanvändning i närområdet minskar 
transportkostnaderna för den skördade 
massan.

 

Näringsrik och högavkastande bladvass

Slåtter av bladvass är precis som 
reduceringsfiske av karpfiskar ett kost-
nadseffektift sätt att avlägsna närings-
ämnen från vattenområden. Genom 
systematisk slåtter och uppsamling av 
slåtteravfall kan man avlägsna i ge-
nomsnitt 5–10 kg fosfor och 50–100 
kg kväve per hektar vassrugge. Dessa 
uppskattade fosfor- och kvävemäng-
der baseras på den genomsnittliga 
vassavkastningen, som är 5 ton torr-
substans/ha.

Hackad vassmassa som komposteras. Foto: Terhi Ajosenpää
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Den traktordrivna HayBuster-krossen hackar vassmassa. Foto: Terhi Ajosenpää

Vass som används till byggnadsma-
terial och förbränning skördas på vin-
tern när materialet är torrt och bla-
den lossnat från vasstråna. I Finland 
infaller den bästa skördetiden oftast i  
februari–mars. De största problemen 
med vinterskörd av vass är bristen på 
skördeutrustning som passar finländ-
ska förhållanden samt att skördearbe-
tet påverkas av de varierande väder-
förhållandena, bland annat snö- och 
isförhållandena.

Hacknings- och transportkostna-
derna får inte bli för höga om bladvas-
sen ska slås för att användas till en-
ergi. Platserna för skörd och fortsatt 
användning av vassen måste planeras 
noga i förhållande till varandra så att 
transportkostnaderna minimeras. Vid 
vinterslåtter måste man tänka på att 
bildningen av den is, på både vatten 
och mark, som ska bära skördemaski-
nerna påverkas av väderförhållandena 
och att dessa kan variera från år till år. 

Vinterslåtter kan inte nödvändigtvis ge-
nomföras varje år, eftersom till exem-
pel ett tjock snötäcke som fallit tidigt 
hindrar att bärkraftig is bildas. Dessut-
om kan maskinerna ha svårt att ta sig 
fram genom ett tjockt, mjukt snölager, 
och även om de lyckas blir den kvar-
stående stubben hög, vilket minskar 
nyttan av slåttern. Man måste även se 
till att vägen som går till stranden håller 
för vintertrafik och är plogad.

Vass från vinterslåtter till förbränning och byggande 
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Skördekedjan från vinterslåtter till 
förbränning. På de övre bilderna används 
pistmaskiner till att hacka bladvass. Maski-
nerna används vanligtvis för att preparera 
pister för utförsåkning. Om vassen är hel 
när den slås kan man använda en träflis för 
att hacka den.
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Skördekedjan från vinterslåtter till bygg-
nadsmaterial. Efter slåttern renas och sor-
teras vassen för att användas som takma-
terial. Som biprodukt vid reningsprocessen 
kan man till exempel göra Berger-skivor 
som syns på den mittersta bilden. Skivorna 
används bl.a. som väggisolering.

Uppslagets foton: Ritva Kemppainen 
och Terhi Ajosenpää
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Vass som samlas in för att användas 
som biogas, jordförbättringsmedel eller 
foder skördas under olika tider på som-
maren, beroende på vilket mål man 
vill uppnå – hållbar användning eller 
hämmande av vasstillväxt – samt det 
slutliga användningsområdet.  Till ex-
empel måste vass som ska användas 
som foder skördas i början av som-
maren. Även när det gäller bioförgas-
ning minskar förgasningspotentialen 
ju längre sommaren går mot höst och 
vassen bildar strån.

Sommartid är den största utma-
ningen transporten av vassmassan 
till stranden för fortsatt användning. 
Transporten kan skötas med hjälp av 
räfsliknande schaktblad som monteras 
på slåttermaskinen eller båten. Även 
oljebekämpningsbommar har testats 
för detta syfte. Bara på ett fåtal strän-
der finns tillräckligt stora latsnings-
platser som lämpar sig för lastning av 
slåttermassa. För att transporten av 
vassmassan ska ske kostnadseffektivt 
måste marken på lagringsplatsen vara 
bärkraftig nog för en lastbil eller traktor 
med släpvagn, som slåttermassan las-
tas på. Vägen till slåtterområdet måste 
dessutom vara tillräckligt bred och bä-
rande för transportfordonet.

Vass som skördas på sommaren 
kan balas i samband med slåttern eller 
lastas obalad för transport och vidare 

användning. Innan vassen används 
till bioförgasning måste den hackas. 
I detta skede kan vassen blandas till 
exempel 

med gödsel och/eller den fiskmassa 
som uppstår vid reduceringsfiske. Det 
är mest effektivt om hackning kan ske 
redan på stranden, eftersom mängden 
som ska transporteras då minskar till 
en fjärdedel räknat i kubik.

Hackad vass komposteras snabbt 
och är säkert att sprida ut över åkern. 
Man måste dock tänka på massans 
höga näringshalt. Återspridning på 
åkern av slåttermassa från vass som 
tagit upp näringsämnen från vattnet 
och bundit sediment är återvinning av 
näringsämnen när det är som bäst.

Tillskott av både bladvass och an-
nan grön biomassa, såsom slaget hö, 
är till störst nytta för markstrukturen om 
de komposteras först i marken. Mar-
ken själv är den bästa komposteraren.

användningsområden för 
vass

Bioenergi
• förbränns som hackelse blan-

dad med träflis
• förbränns som pellets eller 

bricketter
• förbränns som hela bitar
• bioförgasning av sommarvass

Jord- och trädgårdsbruk
• täckmaterial
• vinter- och tjälskydd
• jordförbättringsmedel
• torrströ blandat med t.ex. torv
• foder av vass skördad på för-

sommaren

Byggande
• vasstak
• isolering
• vassbalar och -block endera 

som sådana eller blandade 
med lera

• hantverksmaterial

Vass från sommarslåtter till biogas och gen-
om kompostering till jordförbättringsmedel
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Skördekedjan från sommarslåtter till 
bioförgasning. Slagen bladvass tas 
in till stranden där slåttermassan lyfts 
upp på en transportkärra. På nedre 
bilden hackas bladvass för att lagras 
på en biogasanläggning. Foton: Terhi 
Ajosenpää

Fördelar med att sprida grön bio-
massa på åkrar:

•  markstrukturen förbättras
• hyödyntämättömät niittomas-

sakasat eivät rumenna lähi-
maisemaa;

• edistetään aitoa ravinteiden 
kierrätystä, kun ravinteet saa-
daan uudelleen käyttöön pel-
loille;

• parannetaan vesistöjen tilaa 
ottamalla käyttöön maatalou-
desta vesistöihin päässeitä 
ravinteita.

Fördelaktigt för alla:

Att förbättra vattedragens eko-
logiska status samt öppna 
igenväxta strand- och kultur-
landskap är positiv för den 
biologiska mångfalden, lands-
bygdsnäringarnas livskraft, 
trivseln och rekreationsvär-
dena samt ökar fastigheternas 
värde.
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Trädbeståndet i strandområden ska 
helst vara varierande, skiktat och ha en 
rik biologisk mångfald. När buskar och 
träd börjar täcka en tidigare öppen vy 
mot fjärran eller vyn mot en närliggan-
de strand som man tidigare såg från 
stugan eller vägen är det dock dags för 
röjning. Även betesmarker, ängar eller 
andra områden som vårdas på tradi-
tionellt sätt ska hållas öppna eller halv-
öppna genom underhållsröjning.

Strandområden bör röjas på sen-
sommaren när träd och buskar fortfa-
rande har kvar sina löv. Då bildas min-
dre sly. Strandområden bör inte röjas 
på försommaren under fåglarnas häck-
ningsperiod. Röjning kan även utföras 
under snöfattiga vintrar – särskilt i om-
råden med värdefull eller fuktig strand-
lundsvegetation – då spåren från röj-
ningsarbetet kan minimeras.

Mer omfattande röjningsarbeten 
bör planeras väl. När det gäller t.ex. en 
stugtomt eller strandäng är det bra att 
fundera över var man behöver skugga 
eller skydd mot vinden. Det är oftast 

Röjning av strandskog

ingen bra idé att öppna stränder – för-
utom strandängar – fullständigt. Kom 
ihåg att lämna buskar för fåglarna att 
söka skydd i. Buskarna med sina röt-
ter skyddar också stranden från vat-
tenerosion. På lekplatser för fiskar är 
det bra att lämna ett skuggande och 
skyddande trädbestånd på (söder)
stranden. Skuggan hindrar att tem-
peraturen stiger under varma dagar 
och förhindrar algtillväxt, och skyddar 
samtidigt kräft- och fiskbestånden. In-
te heller på andra strandområden bör 
du röja orörda, naturliga områden. Det 
är också viktigt att lämna en växttäckt 
skyddszon mellan åkern och vatten-
draget som förhindrar att näringsäm-
nen sköljs ut i vattnet.

På detaljplaneområden måste du 
vända sig till kommunens byggnads-
tillsynsmyndighet för att ta reda på om 
det krävs ett tillstånd för landskaps-
arbeten. För kommersiell avverkning 
måste du lämna in en anmälan om an-
vändning av skog

mer information om anmälan 
om användning av skog: 
http://www.skogscentralen.fi/
Anmalan

Systematisk röjning sparar tid, pengar och naturen
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tänk på följande när du ska röja ett objekt som har betydelse för landskapet:

•  öppna vyer mot vattnet i områden med tätt trädbestånd och i möjligaste mån även över trädbeståndet
•  anpassa röjningen efter terrängförhållandena
•  ta inte bort stora trädbestånd på små öar och smala uddar
•  spara träd som är värdefulla för landskapet, såsom tallar med sköldbark, sälgar, hagmarksbjörkar och avbetade, rikt 

förgrenade träd
•  det sparade trädbeståndet bör bestå av olika åldrar och arter, träd som ger bär och blommar bör ges företräde
•  ta inte bort alla pilar eftersom de är betydelsefulla för fåglar och särskilt på våren för insekter

Senast när trädbeståndet på stranden hindrar en tidigare öppen vy mot havsviken är det dags att greppa motorsågen och 
öppna strandlandskapet. Foto: Tuuli Pakkanen
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På igenväxta ängar ska du framför allt 
ta bort lövträd och granar som bildar 
rot- och stubbskott. Gamla lövträd och 
murkna träd sparas. På betesängar 
kan du behöva lämna trädgrupper som 
skydd åt betesdjuren. På strandängar 
måste dock trädbeståndet avlägsnas 
helt om du vill åstadkomma den full-
ständigt öppna ängsmiljön som vadar-
fåglarna kräver. Vid röjning av kant-
zonerna i hagmarker och landskap 
eftersträvas ett resultat med omväx-
lande öppna områden och trädgrupper.

Ett område som domineras av träd 
och buskar kan röjas antingen på en 
gång eller under flera års tid. Om röj-
ningen görs stegvis undviker du att för 
stora näringsämnen plötsligt frigörs 
i marken från de fällda trädens rot-
system. Näringsutbrottet efter en en-
gångsröjning och det ökade ljuset gör 
att s.k. problemväxter lätt frodas.

Efter röjning av ett trädbestånd 
måste du sörja för effektiv eftervård för 
att hålla lövträdens rot- och stubbskott 
i schack. Bete är oftats den effektivas-
te skötselmetoden för röjd terräng i kul-
turlandskap. Framför allt getter och får 
är bra på att bekämpa sly, men även 
kor och hästar äter av trädens löv. Bete 
är dock inte alltid tillräckligt för att hålla 
trädbeståndet i schack, eftersom bo-
skapen undviker plantor av bl.a. gran, 
gråal och en.

Om bete inte är möjligt bör du lämna 
ett tätare trädbestånd på eutrofa om-
råden, eftersom ökat ljus kan bidra till 
kraftig efterväxt. På eutrofa marker är 
det också bäst att fördela röjning och 
gallring av trädbeståndet på flera år.

Valet av lämpliga 
röjningsredskap

Höga träd fälls med motorsåg, och en 
röjsåg biter bäst på mindre träd och 
buskage. När man använder röjlie och 
röjkniv är det lätt att stubbarna blir för 
vassa och kan skada betesdjuren. På 
stora och jämna områden kan du ta 
bort buskar genom att dra upp dem 
med rötterna med en traktor eller fyr-
hjuling. En slaghack samt tallriks- och 
trumslåttermaskiner är lämpliga för 
borttagning av tunna skott.

Stubbarna till fällda träd måste tas 
bort ordentligt, särskilt i objekt som ska 
slås, till exempel med hjälp av spett 
och spade eller stubbfräsare. Om du 
inte tar bort stubbarna måste du såga 
av dem så långt ner som möjligt, så att 
de inte är i vägen vid slåttern.

Täta enbuskage röjer du bäst med 
en handsåg eller häcksax. En del av 
enarna lossnar med rötterna om du 
drar upp dem för hand. Röjningsavfal-
let ska inte läggas på värdefull ängsve-
getation, utan till exempel på marken i 
ett redan röjt enbestånd. I vissa fall kan 
enbeståndet brännas ned. Enstammar 
som blivit stående avlägsnas efter att 
de murknat i några år.

Foto: Maria Yli-Renko

Restaureringsröjning av strandlandskap
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Röjningsavfall ska noga plockas bort 
från kulturlandskap och flisas eller el-
das upp. Till förbränningsplats ska du 
välja en öppen plats som är obetydlig 
i fråga om ängsarter. Om du eldar på 
en äng måste den näringsrika askan 
tas bort från området. I ett skogsom-
råde eller på en stor skogstomt kan du 
lämna riset att förmultna.

Vid grundläggande restaurering av 
en vidsträckt strandäng som är mycket 
igenväxt kan det finnas rikligt med pil, 
ung al, björk, gran och på havsstrand-

ängar även tall som måste röjas. På 
stränder med hård botten kan de tas 
ut som energived. Röjningskostnader-
na för ett sådant objekt kan ibland helt 
täckas av inkomsterna från energive-
den. Den maskinella skörden måste 
dock göras innan tjälen går ur marken.

Röjning av vägrenar i strandområ-
denas kantzoner kan genomföras som 
uttag av energived. Högarna med en-
ergived bör placeras så att landskapet 
som åstadkommits genom röjning inte 
förstörs av lagren av uttagen ved.

Energived skördas. Foto: Ritva Kemppainen

Röjningen av objekt som finns i od-
linglandskap, till exempel mellan vat-
tendrag och åkerar, kan finansieras 
med jordbrukets avtal om miljöspeci-
alstöd.

Utnyttja möjligheterna att skörda energived
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Strandvatten och -skogar är miljöer där 
s.k. arter som kräver noggrant skydd 
gärna lever. I bilaga IV till EU:s habitat-
direktiv förtecknas de arter vars förök-
nings- och rastplatser det är förbjudet 
att skada eller förstöra. Skada kan till 
exempel innebära att man ändrar för-
hållandena i en livsmiljö så att arten får 
svårare att para sig och hitta föda. Det 
anses också vara skada och förstörel-
se om man bryter artens förbindelse till 
andra områden som är lämpliga livs-
miljöer för arten.

När man planerar slåtter och mudd-
ring av stränder och hanteringen av 
strandskogar är det mycket viktigt att 
beakta kraven på de skyddade arter-
nas livsmiljöer. De flesta arter påverkas 
dock negativt av att deras livsmiljöer 
växer igen, så korrekta skötselåtgärder 
gynnar även många arter som kräver 
noggrant skydd.

Flygekorren föredrar ofta att bygga 
bo i strandskogar och använder strän-
dernas skogsremsor som förbindelser 
bl.a. när de letar efter föda. Vid han-

Beaktande av arter som kräver 
noggrant skydd

tering av strandskogar bör man därför 
spara gamla ihåliga boträd och träden 
i närheten av dessa, träd för ekorrens 
risbon samt al, björk och särskilt asp 
som näringsträd. Det är viktigt att man 
i strandskogarna sparar träd som utgör 
förbindelser till andra skogar. Dessut-
om är vegetationen som kantar och 
skuggar stränderna även viktig för flad-
dermöss.

Åkergrodan och några trollsländor 
tillhör också arterna i samma bilaga 
IV. Åkergrodan övervintrar och leker 
i strandvattnen och i källor i närheten 
av lekplatsen, men i övrigt antas de till-
bringa hela sommartiden på land. Slåt-
ter av växtligheten om sommaren som 
görs på lekplatsen, eventuellt med 
tunga maskiner, innan ynglen har gått 
i land kan döda grodyngel som lever 
bland vattenvegetationen eller utsätta 
dem för jagande fiskar. Likaså utgör 
sommarslåtter eller harvning på land 
en risk för de vuxna individerna. I åker-
grodans livsmiljöer bör slåtter av växt-
lighet och restaurering av strandängar 

alltså göras på vintern, under novem-
ber–mars. Den säkraste tidpunkten för 
muddringar torde vara i augusti–sep-
tember, när det inte längre finns larver 
i vattnet och de vuxna individerna inte 
ännu har grävt ned sig i bottendyn för 
att övervintra. Man får dock inte stänga 
av förbindelsen från lekplatsen till 
stranden eller torka ut stränderna och 
svämängarna.

För trollsländornas del är det vik-
tigt att det finns rikligt med flyblads-
växter (vit näckros, gul näckros) och 
stora övervattensväxter (sjöfräken och 
bladvass) samt samt en rimlig mängd 
starrväxter, t.ex. säv. Av dykarna trivs 
även bred paljettdykare och bred gul-
brämad dykare bland riklig växtlighet 
längs kanterna på öppet vatten. De 
skyddade arterna klarar av att man slår 
upp små ytor mitt i vattenvegetationen 
för att bevara pölar av öppet vatten och 
skapa nya. Muddring kan i regel inte 
utföras i trollsländornas och dykarnas 
livsmiljöer, eftersom muddringen hotar 
larverna som lever i bottensedimentet. 
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Muddring som inte riktas direkt mot ar-
ternas livsmiljöer, men indirekt skulle 
torka upp deras förekomstområde, är 
också förbjuden.

När du planerar avverkning, mark-
bearbetning, dikning, muddring, 
slåtter av vattenvegetation eller 
andra landskapsvårdande åtgär-
der måste du säkerställa med den 
regionala ELY-centralen att inte en 
art som kräver noggrant skydd le-
ver i eller i närheten av området. 
Om så är fallet kan skötselarbetet 
omfattas av begränsningar.

Övre fotot: Precis som flygekorren an-
vänder fladdermusen, som också om-
fattas av habitatdirektivet, de ihåliga 
träden på stranden som boplats och 
gömställe. Foto: Miljöförvaltningens 
bildbank

Nedre fotot: Åkergrodan är lätt att 
identifiera på sitt bubblande läte under 
lektiden. Foto: Miljöförvaltningens bild-
bank
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Naturvården i Finland grundas främst 
på naturvårdslagen. Det viktigaste syf-
tet med lagen är att skydda Finlands 
naturtyper och bevara typiska djur- 
och växtarter i dem bl.a. genom inrät-
tandet av naturskyddsområden i objekt 
som omfattas av nationella skyddspro-
gram – såsom lundar, stränder och få-
gelsjöar – och en del objekt i Natura 
2000-nätverket.

Natura 2000-nätverket syftar till att 
skydda naturtyper som håller på att 
bli sällsynta, arternas livsmiljöer samt 
områden som är värdefulla för fågel-
beståndet. Skyddet omfattar naturty-
perna enligt bilaga I och arterna enligt 
bilaga II i habitatdirektivet samt arterna 
enligt bilaga I i fågeldirektivet, vilka 
förekommer i Natura-områdena samt 
flyttfåglar som regelbundet förekom-
mer i dessa områden. 

Målet i skyddsnätverkets områden 
är att bevara den biologiska mångfal-
den. Detta är dock i princip inget hinder 
för mänsklig verksamhet i de aktuell 

Skötsel av skydds- och 
Natura 2000-områden

objekten. För att bevara den biologiska 
mångfalden och grunderna till skyddet 
kan det rentav krävas att människan 
fortsätter att bedriva aktiv verksamhet 
på området eller att sådan verksamhet 
underlättas.

Natura 2000-nätverkets objekt skil-
jer sig sinsemellan bl.a. i fråga om na-
turdvärdena och målet med skyddet. 
Flera av Natura-naturtyperna skyddas 
åtmonstone delvis med naturvårds-
lagen. För att bevara naturvärdena i 
dessa områden krävs att man inrättar 
ett naturskyddsområde och utarbetar 
fridlysningsbestämmelser som skyd-
dar områdets skyddsvärden. En del av 
objekten kräver dock inte ett skydds-
område, utan naturvärdena kan tryg-
gas bl.a. genom planläggning samt 
skogs- och vattenlagarna. Därför är 
det svårt att ge entydiga anvisningar 
om naturvård som omfattar objekten i 
alla områden.

För vissa Natura-områden har man 
utarbetat en skötsel- och användnings-
plan. I planen beskrivs vilka åtgärder 
man kan vidta för att bevara och för-
bättra de naturvärden som är orsaken 
till att området har anslutits till Natura 
2000-nätverket. Skötsel- och använd-
ningsplanen fungerar som anvisningar 
vid planeringen av hur området ska 
skötas och användas.

Natura 2000-området i Pihlavanluoto i 
Björneborg. Foto: Juha Manninen

Med skyddsområdena skyddas värdefulla strandnaturtyper och -arter 
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Människans verksamhet måste anpas-
sas efter målen med områdets skydd 
och skyddsvärdena får inte försämras. 
Därför måste man även när man pla-
nerar och genomför restaurering och 
skötsel beakta alla naturvärden som 
ligger till grund för skyddet av objektet 
samt definiera målen för skötseln uti-
från dessa. På befintliga naturskydds-
områden måste fridlysningsbestäm-
melserna följas. Övriga anmälningar, 
tillstånd eller andra nödvändiga myn-
dighetsbeslut beträffande restaurering-
en och skötseln ska dock också vara i 
sin ordning om dessa krävs enligt lag.

Som naturvård räknas bl.a. skötsel 
av kulturlandskap, ökning av arealen 
öppet vatten i fågelsjöar och röjning 
av gran i lundar. Projekt som försäm-
rar naturvärdena kan vara åtgärder rik-
tade mot områdets vattenhushållning 

eller mark såsom muddring, depone-
ring, båthamnar, dikning samt skogs-
bruk och byggande. Målen för skydd 
och skötsel kan stundom stå i konflikt 
med varandra. Till exempel kan det 
vara nödvändigt med slåtter av omfat-
tande och högväxta vassruggar i få-
gelsjöar med tanke på sjöfåglarna och 
vadarnas livsmiljö, men det kan vara 
ofördelaktigt för vassruggarnas fåglar 
som skyddas i området. Om slåttern 
planeras omsorgsfullt är det dock möj-
ligt att även bevara de värdefulla häck-
ningmiljöerna för arterna som håller till 
i vassruggen.

Om de restaureringen och skötseln 
som planeras är förbjudna åtgärder 
enligt naturskyddsområdets fridlys-
ningsbestämmelser, ska du göra en 
skriftlig ansökan om undantagslov. 
Fridlysningsbestämmelserna kan till 

exempel förbjuda bete av havsstrand-
ängar, trots att det är viktigt för beva-
randet av naturtypen.

Många av de kärlväxter som lever 
på havsstränder och i strandvatten är 
beroende av att strandängarna betas 
av eller gynnas åtminstone av det. Om 
det inte särskilt anges i fridlysningsbe-
stämmelserna att slåtter av vass och 
annan vattenvegetation är tillåten, 
måste du ansöka om undantagslov för 
dessa arbeten.

  Kom ihåg:
Undantagslov för skötselåt-
gärder på ett naturskydds-
område ska sökas hos ELY-
centralen.

!

Naturvård med beaktande av målen med skyddet
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Eventuella lov att avvika från frid-
lysningsbestämmelserna för natur-
skyddsområden inrättade på privat 
mark beviljas av den lokala ELY-cen-
tralen. En plan ska bifogas ansökan 
där bl.a. de planerade åtgärderna samt 
åtgärdsområdets position och omfatt-
ning framgår. Om naturskyddsområdet 
även ingår i Natura 2000-nätverket ska 
den sökande vid behov även utreda 
den planerade verksamhetens even-
tuella inverkan på grunderna till områ-
dets Natura-skydd.

Undantagslov kan beviljas om verk-
samheten med tanke på områdets 
skötsel och användning är motive-
rad eller om den i övrigt är motiverad 
med hänsyn till målen med att området 
skyddas.

 
När du vårdar ett Natura-område mås-
te du ta hänsyn till målen och skyldig-
heterna i habitat- och fågeldirektiven 
i EU-lagstiftningen. Skyldigheterna i 
habitatdirektivet gäller inte bara Natu-
ra-områden, utan också markanvänd-
ningen utanför dem.

För alla projekt och planer som pla-
neras i eller i närheten av områden 
som ingår i Natura 2000-nätverket 
måste man göra en behovsprövning 
av Natura-bedömning och eventuellt 
en Natura-bedömning där man bedö-
mer hur de planerade åtgärderna på-

När du planerar muddring, slåtter av vattenvegetation, avverkning av träd, 
markbearbetning, dikning eller andra landskapsvårdande åtgärder i ett om-
råde som ingår i Natura 2000-nätverket måste du säkerställa med ELY-
centralen att arbetet inte begränsas för att området tillhör Natura-nätverket 
eller ligger i närheten av ett Natura-område eller begränsas på grund av 
fridlysningsbestämmelser för ett befintligt skyddsområde.

Vänd dig till den regionala ELY-centralen för mer information om behovet av 
en Natura-bedömning och hur bedömningen går till samt om hur du ansöker 
om undantagslov från fridlysningsbestämmelserna för ett naturskyddsom-
råde.

Mer information om det praktiska vårdarbetet i skyddsområden på statsägd 
mark och anslutande privat mark får du från Forststyrelsens regionala kon-
tor för naturtjänster. Forststyrelsen ansvarar även för rekreationsstrukturer 
på statlig mark, t.ex. för spånglagda rutter och fågeltorn.

verkar tillståndet för naturtyperna och 
arternas livsmiljöer. Den som genom-
för projektet eller planen ansvarar för 
att bedömningen genomförs. Detta 
krav omfattar även skötsel av områ-
dena, även om syftet med skötseln är 
att uttryckligen förbättra förhållandena 
för skydd av områdena eller underlät-
ta skötseln av dem. Då räcker det of-
tast med en behovsprövning där man 
bekräftar att åtgärderna har en posi-
tiv inverkan på områdets tillstånd och 
skyddsvärden.

Om de planerade skötselåtgärderna 
sannolikt väsentligt försämrar de natur-

värden som ligger till grund för skyddet 
av området, eller om effekten av dem 
inte kan bekräftas, måste man göra 
en mer nogrann Natura-bedömning av 
skötselns effekter. I muddringsprojekt 
kan man till exempel behöva utreda 
eventuella konsekvenser för alla natur-
värden som ligger till grund för att om-
rådet skyddas, såsom naturtyper och 
arter. Bedömningen görs oftast av en 
utomstående konsult. I praktiken mås-
te alla projekt planeras och genom-
föras så att de inte leder till väsentligt 
försämrande konsekvenser.

Skötselåtgärdernas inverkan på grunderna till skyddet av Natura- 
området 
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Kuva: Ympäristöhallinnon kuvapankki
Betesdjuren vid strandområdet i Berghamn 
tar en vilopaus. Foto: Timo Pitkänen
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Svunna tiders öppna strandområden är numera en sällsynt syn. Betesdjur håller inte längre 

nere vegetationen vid stränderna, och man slår inte växter som vinterfoder till boskapen. Täta 

vassruggar har lagt beslag på tidigare betesmarker och man försöker bekämpa den allt mer 

avlägsna strandlinjen genom muddring. Områden med fritidsbostäder kännetecknas på sina 

ställen av spikraka grävda farleder för båtar och mellan dem öar av deponeringsmassa bevux-

na med vass och björk. Många fåglar som tidigare var mycket vanliga på öppna strandängar 

har försvunnit, eftersom bara ett fåtal vassfåglar trivs i hög vass.

Naturen och landskapet vid Finlands stränder behöver omfattande skötsel för att trenden ska 

kunna vändas. Näringsflödet till vattendragen måste förhindras och man måste öka avlägs-

nandet av näringsämnen – såsom skörd av vassruggar. igenväxta strandområden bör restau-

reras till strandängar antingen genom slåtter eller bete. Vid muddring av strandområden bör 

alla följa samma regler, så att strandlandskapet hålls öppet och behåller sin skönhet. den här 

guiden tar upp strandskötsel på ett mångsidigt sätt och ger praktiska tips om de lämpligaste 

skötselmetoderna. Vi bör värna om Finlands strandlandskap – tillsammans.


