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FÖRORD 

 

Denna skötsel- och användningsplan är den första planen, som i praktiken testar de 
principer för skötsel- och användningsplanering som utarbetats i Förstudien för 
”Bevarande, skötsel och användning av Kvarkens naturskyddade områden”. 

I denna planeringsmall kombineras den svenska och finländska modellen. Ur finländsk 
synvinkel har det varit särskilt givande att arbeta med konkreta bevarandemål, som hittills 
har varit ett okänt begrepp i Finland. Förstudien påtalar vikten av samverkan på alla nivåer 
och under hela planeringsprocessen. Målet med denna planeringsprocess har varit 
öppenhet och lyhördhet, men ändå har det ändå framförts kritik om bristande information. 
Slutsatsen är att man aldrig kan informera för mycket och sätten att nå och engagera alla 
berörda parter borde utvecklas. Skötsel- och användningsplaneringen är en ständigt 
pågående process och min förhoppning är att samarbetsgruppen ska vara en fungerande 
kanal till alla intressegrupper i fortsättningen. 

Både förstudien och denna plan ingår i delprojektet Grön Bro II, som lyder under 
paraplyprojektet Kvarken Miljö. Kvarken Miljö finansierades inom ramen för EU-
programmet Interreg III A KvarkenMittSkandia. Den nationella finansieringen kom från 
Västra Finlands miljöcentral, Länsstyrelsen i Västerbotten, Vasa stad och Umeå kommun. 
EU- medlen har bekostat cirka hälften av skötsel- och användningsplanen Mickelsörarna-
Rödgrynnorna resterande kostnader har Forststyrelsen och Västra Finlands miljöcentral 
finansierat. 

Under arbetet med planen har jag fått mycket hjälp av mina kolleger på Forststyrelsen. 
Särskilt Michael Haldin har varit en ovärderlig hjälp med layout, bilder och kartor. På andra 
sidan Kvarken finns mitt bollplank Ann Salomonsson, som hjälpt mig med att omsätta 
förstudiens principer i praktiken. Arbetet med temagrupperna har varit mycket givande och 
jag är mycket tacksam till alla som deltog i temagrupperna. Er arbetsinsats var betydande 
och utan den skulle planen se helt annorlunda ut.  

Sist men inte minst ett stort tack till mina vänner och kolleger Anita Storm och Leena 
Rinkineva-Kantola, som stött mig under hela planeringsprocessen. 

 

Susanna Ollqvist 

Forststyrelsen-Västra Finlands naturtjänster 
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A ALLMÄNNA UPPGIFTER 

A.1 Administration och geografiskt läge 

 
Figur 1 Karta över planeringsområdet, skala 1:100 000 
Planeringsområdets namn: Mickelsörarna-Rödgrynnorna 

Areal: 22 109 ha varav 1950 ha är land och 20 159 ha är vatten 

Kommuner: Maxmo, Vörå, Korsholm 

Grundkartblad: 1332 12 a, b, c, d, 1332 08 c, d, 1332 09 c, 1332 11 a, b, d, 1334 03 a, b, 
1341 10 c, 1343 01 a. 

Natura 2000-område: Området utgör en del av Natura 2000-objektet Kvarkens skärgård 
FI08000130. Kvarkens skärgård omfattar skärgårdsområden söder och norr om Vasa (254 
000 ha). Mickelsörarna-Rödgrynnorna ligger i norra delen av Kvarkens skärgård. 

Ägare och förvaltare: Största delen av området ägs av samfälligheter eller privatpersoner. 
Den största mark- och vattenägaren är Maxmo skärgårds samfällighet. Staten äger för 
tillfället 505 ha land och ca 4500 ha allmänna vattenområden. Huvudförvaltare är 
Forststyrelsen,Västra Finland naturtjänster. Även Miljöministeriet och 
Skogsforskningsinstitutet äger fastigheter i området, men de kommer så småningom att 
överföras till Forststyrelsen. 

Planens status: På privata och samfällda områden är planen inte juridiskt bindande utan 
endast rådgivande. Västra Finlands miljöcentral använder planen som beslutsunderlag när 
olika ärenden som berör området behandlas. Forststyrelsen förvaltar de statliga områdena i 
enlighet med planen.  

Planen kommer att förnyas vid behov, dock senast år 2018. 
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A.2 Planeringsprocessen 

 

A.2.1 Kvarken Miljö 

Den här planen är en produkt av Interreg-Mittskandia projektet Kvarken Miljö, som är 
finansierat av Europeiska unionen, Västra Finlands miljöcentral och Länsstyrelsen i 
Västerbotten (Sverige). Projektägare är Kvarkenrådet. 

Kvarken Miljö har gjort en förstudie för skötsel- och användningsplanering i Kvarken. 
Målet är att alla skötsel- och användningsplaner i Kvarken ska följa samma riktlinjer enligt 
förstudien. Förstudien sändes på utlåtande våren 2003 och en reviderad version utkom 
2004. 

Den här planen och en motsvarande plan för Holmöarna i Sverige ska testa förstudiens 
koncept för skötsel- och användningsplanering. 

 

A.2.2 Mål för planeringsprocessen 

Planeringsprocessen är minst lika viktig som den färdiga planen. Målet är att ge möjlighet 
för alla intresserade att delta i planeringen och öka medvetenheten om områdets värden 
bland markägare, besökare och myndigheter. På så sätt kan man nå konsensus för områdets 
användning i framtiden och skyddsnivån (= bevarandemål) bland markägare och övriga 
intressegrupper.  

 

A.2.3 Planeringsmetoder 

 

Tabell 1. Arbetsgruppens medlemmar 

Susanna Ollqvist (sekr.)    Forststyrelsen 
Leena Rinkineva-Kantola (ordf.)   Västra Finlands miljöcentral 
Matti Kyröläinen     Västra Finlands miljöcentral 
Kari Hallantie     Forststyrelsen 
Peter Malinen     Korsholms kommun 
Peter Rex     Vörå kommun 
Carina Rönn     Maxmo kommun 
John Erickson     Maxmo skärgårds samfällighet 
Mikael Sandås     Lotlax bysamfällighet 
Kaj Holm     Teugmo bysamfällighet 
Sven Mattas och Alf Hjerppe   Södra Jungsunds skifteslag 
Bo-Henrik Storlund Mäkipää,Koskeby och Miemois 

bysamfällighet 
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A .2 . 3 . 1  A r b e t s g ru pp  

Innan planeringen startade sammankallades en arbetsgrupp (tabell 1) bestående av de 
största samfälligheterna, berörda kommuner och myndigheter. Arbetsgruppens uppgift var 
att kommentera utkast till skötsel- och användningsplanen och godkänna den version som 
sändes för utlåtande. Arbetsgruppen har haft sex möten. 

A . 2 . 3 . 2  I n f o r m a t i o n  

Två stycken informationstillfällen för allmänheten arrangerades i Vasa ett i början av 
planeringen 19.6.2002 (ca 70 deltagare) och ett 1.4.2004 (ca 30 deltagare). I samband med 
dem har även media informerats. Dessutom arrangerades öppet hus på Mickelsörarnas 
naturstation i juni 2003, cirka 150 personer besökte stationen. 

På anslagstavlan vid naturstationen har mötesprotokoll och andra centrala handlingar 
funnits till påseende under hela planeringstiden. 

A . 2 . 3 . 3  T em a g r u p p er  

Temagruppernas uppgift var att samla in information, kommentera utkast till delar av 
planen och ta upp eventuella konflikter och problem. Alla som deltog i det första allmänna 
informationsmötet har fått inbjudan till temagruppsarbetet. Dessutom har föredragande 
sekreterare Susanna Ollqvist tagit personlig kontakt med sakkunniga. 

Temagrupperna har behandlat främst jakt-, fiske- och rekreationsfrågor. Även 
historieuppgifter och planens allmänna målsättningar, särskilt bevarandemålen, har 
diskuterats under mötena. Temagrupperna har haft fyra möten. Två möten har hållits med 
jakt som huvudtema, ett om fiskefrågor och ett om rekreation. Totalt har 25 personer 
deltagit i temagruppernas möten. 

A . 2 . 3 . 4  U t l å t a n d e n  oc h  an m ä r kn in ga r  

Planen fanns till påseende för allmänheten 23.03.04 – 30.06.04 på kommunernas, 
miljöcentralens och Forststyrelsens anslagstavlor. Utlåtande begärdes av berörda 
myndigheter, de största samfälligheterna och de viktigaste intressegrupperna. Totalt 
lämnades 17 utlåtanden på planen. En sammanställning av utlåtanden och hur de beaktats i 
planen finns i bilaga 1. 

 

A.3 Skyddsbeslut, planer och skyddets förverkligande 

 

A.3.1 Skyddsbeslut 

A .3 . 1 . 1  P r in c ipb es lu t  om  sky d d a n d e t  a v  Mi c k e l s ö r a r n a   

Statsrådet fattade 24.8.1989 ett principbeslut om skyddandet av Mickelsörarna. Skötsel- och 
användningsplanen omfattar samma område som principbeslutet (Figur 1 och 2). 
Principbeslutet innebär att det ska inrättas ett naturskyddsområde med stöd av 
naturvårdslagen. I beslutet står bland annat att: 

• nuvarande fritidsbebyggelse ska bevaras, men nya byggnadsplatser borde undvikas 

• rekreationsmöjligheterna enligt allemansrätten kan fortsätta 
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• möjligheterna till yrkesfiske skall förbättras 

• landstigningsförbud på känsliga fågelskär ska övervägas 

• skogsavverkningar och andra åtgärder som förändrar naturtillståndet borde 
undvikas 

• markägarna ska erhålla ersättningar för de ekonomiska förlusterna som skyddet 
innebär 

A . 3 . 1 . 2  N a tu r a  20 0 0 - n ä t ve r k e t  

Mickelsörarna-Rödgrynnorna är en del av Natura 2000-området Kvarkens skärgård 
FI0800130. Natura 2000-nätverket är en direkt följd av Europeiska Unionens 
habitatdirektiv. Finland har implementerat habitatdirektivet i sin lagstiftning. Statsrådet 
fastställde det finländska förslaget till Natura-2000 nätverket den 20 augusti 1998. Beslutet 
innebär att de arter och naturtyper som finns nämnda i habitat – och fågeldirektivet ska 
skyddas (se kapitel C3 och B2.3). 

A .3 . 1 . 3  Övr iga  s ky d d s be s lu t  

Natura 2000-området Kvarkens skärgård har godkänts av Helsingforskommissionen 
(Helcom) att införlivas i nätverket av skyddade områden längs Östersjökusten (BSPA). 
Området omfattas även av Ramsarkonventionen om internationellt viktiga rast- och 
häckplatser för våtmarksfåglar.  

  

A.3.2 Planer och utredningar 

A .3 . 2 . 1  Re g ion - ,  l a n d sk a ps -  o c h  s t ra n d gen e ra l p la n  

I den regionplan som är i kraft för Vasa kustregion har Mickelsörarna-Rödgrynnorna inte 
en enhetlig beteckning. På området förekommer beteckningarna VI2 (rekreationsområde), 
SU1 (naturskyddsområde) och SU4 (skyddsområde). 

Regionplanen är kraft tills den nya landskapsplanen fastställs. Landskapsplanen görs av 
Österbottens förbund och är ännu inte klar. 

Korsholms kommun har påbörjat strandgeneralplanering av Rödgrynnorna år 2003. 
Maxmo kommun startade år 2001 strandgeneralplanering av hela kommunen. I ett utkast 
till planen har största delen av Mickelsörarna SL-beteckning (naturskyddsområde). Den 
fastställda strandgeneralplanen styr byggandet på planeringsområdet. 

A . 3 . 2 . 2  N a t i o n a lp a r k sk o m m i t té n s  b e t ä n k a n d e  ( 1 9 7 6/ 8 8 )  

Mickelsörarna ingår i ett betänkande om förslag till nationalparker i Finland, som gjordes år 
1976. Planerna på nationalpark genomfördes aldrig på grund av att lokal förankring 
saknades. 

A . 3 . 2 . 3  U t r ed n i n g a r  o m  s k y d d et s  g e n o m f ö r a n d e  

Länsstyrelsen i Vasa län har gjort två stycken utredningar om skyddet av Mickelsörarna: 

1. Utredning av arbetsgruppen för skyddet av Mickelsörarna (1988, ej publicerad), 
som utgjorde grunden för statsrådets principbeslut 1989. 
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2. Förverkligandet av skyddet på Mickelsörarna (Länsstyrelsen i Vasa läns 
publikationsserie 1992:17) 

Skötsel- och användningsplanen följer målen och principerna i dessa utredningar. 

 

A.3.3 Sätt att  genomföra skyddet 

 
Figur 2. Markägoförhållanden och naturskyddsområden 
Genomförandet av principbeslutet om skyddet av Mickelsörarna och Natura 2000-
nätverket innebär att miljömyndigheterna ska förhandla med mark- och vattenägarna om 
att verkställa naturskyddet på olika sätt. Finlands regering har godkänt ett 
finansieringsprogram enligt vilket man skall verkställa alla naturskyddsbeslut senast år 2007. 

I skärgården görs vanligtvis fredningsbeslut på den privata marken eller så anskaffas 
områdena till staten. Markägaren ersätts enligt gängse värde för de ekonomiska förluster 
skyddet innebär. Ersättningen baserar sig i huvudsak på förluster från skogsbruket och 
byggnadsrätter. Ersättningsbara byggrätter fastställs i strandgeneralplanerna eller under 
fredningsförhandlingarna med miljöcentralen om strandgeneralplan saknas. Slutprodukten 
är statsägda eller privatägda naturskyddsområden. Nuläget på Mickelsörarna-Rödgrynnorna 
är att privata markägare redan fredat 60 % av landarealen (ca 1170 ha) och staten äger 25 % 
(505 ha), se Figur 3.  
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A .3 . 3 . 1  F r e dn in gs b e s l u t  på  p r i va t ägd a  o m r åd e n  

På Mickelsörarna-Rödgrynnorna har under perioden 1990-2003 gjorts 33 fredningsbeslut. 
Fredningsbesluten omfattar både vatten- (ca 6450 ha) och markområden (ca 1170 ha) ägda 
av privatpersoner och samfälligheter. Petsmo samfälligheters och Maxmo skärgårds 
samfälligheters fredningsbeslut utgör ca 90 % av den fredade arealen. 

Västra Finlands miljöcentral gör oftast fredningsbesluten på initiativ av ägarna, men även 
ensidig fredning utan markägarens medgivande är möjligt. I fredningsbesluten ingår 
fredningsbestämmelser. I fredningsbesluten som gjorts på Mickelsörarna-Rödgrynnorna 
gäller följande förbud: 

• gräva eller fylla mark 

• uppföra byggnader och anläggningar eller anlägga vägar 

• avverka skog eller ingripa i skogens naturliga utveckling 

• döda, fånga eller ofreda ryggradsdjur eller förstöra deras bon samt fånga eller störa 
ryggradslösa djur 

• utföra andra åtgärder som kan förändra områdets karaktär eller ofördelaktigt 
påverka den naturliga växtligheten, faunan eller landskapsbilden 

I alla fredningsbeslut finns också undantag från förbuden. Procenttalet inom parentes 
betyder i hur många procent av fredningsavtalen undantaget förekommer. 

De vanligaste undantagen är: 

• använda och underhålla befintliga byggnader och bryggor (94 %) 

• plocka svampar och bär (100 %) 

• hålla får på bete (45 %) 

• jaga enligt rådande jaktvårdslagstiftning (100 %) 

• tillvarata ved för de byggnaders behov som finns på området (73 %) 

• utföra lantmäteri- och karteringsarbeten (100 %) 

• utföra åtgärder som räddningsservice och oljebekämpning förutsätter (100 %) 

• fiske är tillåtet på samfälligheternas vattenområden 

A . 3 . 3 . 2  A n sk a f f n i n g  a v  m a r k  f ö r  n a t u r sk y d d sä n d a må l  

Västra Finlands miljöcentral ansvarar för anskaffandet av mark till naturskyddsändamål. 
Anskaffning sker oftast på frivillig väg genom köp eller byte, men även inlösning är möjligt. 
Efter att områden anskaffas till staten förvaltas de av Forststyrelsen. Det kan ta lång tid 
innan områden som köpts till staten grundas till statliga naturskyddsområden. Innan ett 
naturskyddsområde grundas måste en förordning utfärdas av miljöministeriet. På 
Mickelsörarna finns drygt 500 ha mark statlig mark, men ännu har inget statligt 
naturskyddsområde grundats.  

I förordningarna kommer det att ingå bestämmelser för varje naturskyddsområde, det vill 
säga vad som är tillåtet och vad som är förbjudet. Forststyrelsens mål är att en förordning 
görs för all statlig mark i Kvarken i enlighet med denna skötsel- och användningsplan och 
att den följer samma principer som gäller på privat fredade områden.  
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B OMRÅDESBESKRIVNING OCH MARK-
ANVÄNDNING 

 

B.1 Geologi och geomorfologi 

 

B.1.1 Landhöjning och geomorfologi 

Mickelsörarna-Rödgrynnorna ligger i ett område där landhöjningen är cirka 8,5 mm per år. 
Landhöjningen beror på att Kvarken var täckt av 3 kilometer tjock is som tryckte ner 
marken under den senaste istiden. Efter att isen började smälta började landet höja sig. 
Totalt har landet höjt sig ungefär 750 meter och kommer ytterligare att höja sig 180-200 
meter. 

Den högsta punkten i området är Stora Höuvan på södra Villskär, som ligger 17,6 meter 
över havet och har stigit upp ur havet för knappt 2000 år sedan. De flesta öar och skär i 
området ligger under tio meter över havet. I Maxmo kommun är över en tredjedel av 
kommunens areal lägre än 5 m över havet och landarealen ökar med 888 ha (cirka 1260 
fotbollsplaner) varje århundrade (Jones 1987). 

Figur 3. Moränformationerna på Märaskär 
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Geomorfologin på Mickelsörarna-Rödgrynnorna är ett resultat av nedisnings- och 
avsmältningsprocesser under den senaste istiden. På området förekommer många olika 
slags moränryggar och de är ofta mycket högre, bredare och brantare än i övriga Kvarken. 

De vanligaste moränerna är kullmoräner (moräner av Rogen typ) och tvättbrädesmoräner 
(de Geer moräner). Särskilt på Källskär och Villskär finns mycket kullmoräner. 
Kullmoräner är höga och breda moränåsar, som oftast går i öst-västlig riktning. 
Tvättbrädesmoränerna är smalare och lägre moränryggar och förekommer ibland vinkelrätt 
ovanpå kullmoränerna. De är mer ovanliga i området, men förekommer till exempel på 
Märaskär. 

Den flacka topografin och det mosaikartade skärgårdslandskapet möjliggör en snabb 
landskapsförändring, Detta betyder att man under en människoålder kan se vidsträckta 
fjärdar krympa, vikar avsnöras från havet mellan de talrika moränryggarna och 
skärgårdssjöar förvandlas till myrmark.  

 

B.1.2 Berggrund och jordart 

Berggrunden i Kvarkenområdet består av urgamla, hårda och kristallina bergarter, som har 
bildats för ca 2000 till 1300 miljoner år sedan. Berggrunden på Mickelsörarna-
Rödgrynnorna består främst av Vasagranit. På Rödgrynnorna kan finnas inslag av röd 
rapakivigranit, men det är ännu inte vetenskapligt bevisat. 

Den blottade berggrunden är vanligen eroderad och polerad av inlandsisen. Rundhällar 
med räfflor och erosionsmärken är vanliga på små klippiga öar och större öars 
strandklippor. Berg i dagen präglar inte landskapet, men förekommer på hela området 
särskilt på Rödgrynnorna.  

Jordarten i området är i huvudsak blockrik morän med inslag av sand och mjäla. Det 
förekommer även små områden med sandstränder, till exempel på Boskär och Vitfågelskär. 

 

B.2 Natur 

 

B.2.1 Översikt 

Området består av tre skärgårdsområden Rödgrynnorna, Märaskär och Mickelsörarna, som 
alla delvis gränsar mot öppet hav. Mickelsörarna består av de stora öarna Villskär och 
Källskär samt cirka 200 andra mindre skär och grynnor. Hela området omfattar över 300 
öar. Alla tre delområdena har en mycket variationsrik skärgårdsnatur med en blandning av 
zonerna mellanskärgård och karg yttre skärgård. Typiskt för hela området är att stränderna 
vanligtvis är steniga, blockrika och ganska djupa. Norr om Västerfladan (på Källskär) och i 
de östra delarna av Mickelsörarna är kusten grundare. Några höga uddar (>10 möh) är 
kännspaka i landskapet; Trutören, Sillskatan och Flannskären.  

Rödgrynnorna består av många små öar och grynnor med berg i dagen och flyttblock. 
Ögruppen är geologiskt ung och många av skären är i det närmaste trädlösa. I de nord-
västra delarna finns Kvarkens finaste klippöar. Klippöarna är ofta uppbyggda så att de har 
kala hällar i norr och de södra delarna är stenig morän. I sydväst vid Replotfjärden finns 
rikligt med små, blockrika och geologiskt unga öar, som håller på att höja sig ur havet. I de 
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östra delarna av Rödgrynnorna är öarna redan skogsbevuxna och terrängen ganska 
blockrik. Naturen i området har utvecklats utan någon större inverkan av människan. 

Norr om Rödgrynnorna breder Märaskär, Källskär och Villskär med omgivande skär ut sig. 
De är alla tre stora skogsbevuxna moränöar (totalt cirka 1000 hektar). Omfattande 
skogsavverkningar och beteshållning har påverkat skogslandskapet kraftigt. Skogsbeståndet 
är mestadels barrträdsdominerat, men även björkskogar förekommer till exempel på norra 
Kulinkar och Krokskäret. Skogar helt i naturtillstånd förekommer sparsamt, men nya 
utvecklas sakta i takt med att landhöjningen blottar ny mark. 

De här stora skogsöarna präglas av flador, glon och skärgårdssjöar. Påfallande är också att 
det förkommer mycket lite myr- och mossmark, totalt cirka 15-20 ha. 

 

B.2.2 Vattendrag 

Havsvattenmiljön påverkas starkt av det söta, humusrika vatten som kommer från Kyro 
älv. Undersökningar av mjukbottnar på Mickelsörarna har visat att bottenfaunan är 
fattigare än i södra delarna av Kvarken. Detta beror troligen på den låga salthalten (3,4-4,6 
promille) och att vattenkvaliteten tidvis försämras på grund av översvämningarna i Kyro 
älv. (Paavola & Lax 2003).  

Även växtligheten på hårda bottnar är artfattig. Den domineras av lågbevuxna trådalger och 
kiselalger. (Björkqvist & Bergström 1997). 

På Mickelsörarna och Märaskär finns många olika typers vattendrag, som är typiska för 
landhöjningskärgård. Speciellt på de sydvästra delarna av Märaskär och områdena kring 
Aspskär och Kulinkar på norra Källskär där landskapet flackt och ständerna grunda finns 
mycket representativa flador och glosjöar. Många av dem är nästan helt i naturtillstånd och 
landhöjningsprocessen är mycket påtaglig. Totalt finns cirka 140 ha flador, glon och 
skärgårdssjöar på området. Vattendragen är en väsentlig del av naturen i området och är 
särskilt viktiga för fågel- och fiskbestånden. 

 

B.2.3 Viktiga naturtyper och arter 

B . 2 . 3 . 1  N a t u r t y p er  e n l ig t  h ab i t a t d i r e k t i ve t  

Uppgifterna om förekomsten av Natura 2000-naturtyper är baserad på Forststyrelsens 
fältinventeringar sommaren 2002 och 2003, flygbilder, grundkartor samt inventeringar 
gjorda av Hannu Tikkanen, Leena Rinkineva och Lotta Molander på 1990-talet. 
Flygbilderna har varit från år 1942, 1986 och 2001. Naturtypernas utbredning visas i 
kartbilagan (bilaga 2). 

Inventeringen är inte heltäckande på grund av resursbrist. Några av Natura 2000-
naturtyperna förutsätter (märkta med fet stil i tabellen nedan) att alla stränder undersöks 
noggrant i fält. En annan brist är att resurserna inte räckte till en kartering av naturtyper 
under vattenytan. Överlag måste man ta mer hänsyn till vattenkvalitet, havs- och 
sötvattensekosystemen då man uppgör skötsel- och användningsplaner i skärgården. I 
samband med att skötsel- och användningsplanen uppdateras bör dessa brister rättas till. 

I kapitel C3 ingår bevarandeplaner för de vikigaste och mest skyddsvärda naturtyperna; 
flador och glon, primärskogar på landhöjningskust och artrika torra och friska gräsmarker. 
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Tabell 2. Natura 2000-habitat som förekommer på Mickelsörarna-Rödgrynnorna (kartor se bilaga 2). 
*Betyder prioriterad naturtyp, vilket innebär särskilt skyddsvärd ur ett europeiskt perspektiv 

 

Laguner*, se kap C3 3.4 sid. 32  

 

Annuell vegetation på driftvallar 

Driftvallar uppkommer genom att tång, vass eller annan vegetation i vattnet slås upp som 
små ”vallar” längs stränderna. Vallarna är näringsrika och gynnar kvävefixerande arter. I 
området förekommer inte blåstång i vallarna och de förekommande vallarna är små och 
artmässigt anspråkslösa. Vanliga arter är gåsört, renfana och åkertistel. Driftvallar 
förekommer i vikbottnar på hela området, men den typen som förekommer på våg- och 
vindexponerade stränder är ovanlig på grund av ständernas topografi och avsaknaden av 
tång i området. Naturtypen är inte inritad på Natura 2000- naturtypskartan för 
inventeringen är bristfällig och skyddsvärdet lågt. 

 

Perenn vegetation på steniga stränder 

Naturtypen är mycket allmänt förekommande i området, men de allra vanligaste 
strandtyperna med sparsam växtlighet och ofta med större stenblock ingår inte i 
definitionen. Även sandstränderna i området är steniga, men där är sanden dominerande 
jordart och växtligheten sparsammare (se nedan). Vanliga fleråriga arter på de mest 
representativa steniga stränderna är: fackelblomster, gultåtel, havtorn, besksöta, älggräs, 
kråkvicker, revsmörblomma, kärleksört, strätta, strandkvanne. Naturtypens hotas främst av 
bebyggelse, men eftersom naturtypen är så vanlig är det inte något problem. 

Namn Kod Hektar % av land eller 
vattenarealen 

Laguner* 1150 116 0,6 

Annuell vegetation på driftvall  1210 < 0,5  

Perenn vegetation på steniga stränder 1220 11 0,6 

Vegetationsklädda havsklippor  1230 7 0,4 

Skär och småöar i Östersjön  1620 77 4 

Havsstrandängar av Östersjötyp*  1630 6 0,3 

Boreala sandstränder med perenn vegetation i 
Östersjön 

1640 < 0,5  

Dystrofa sjöar och småvatten  3160 57 0,2 

Torra hedar  4030 40 2 

Primärskogar i landhöjningskust* 9030 463 24 

Artrika torra-friska gräsmarker* 6270 0,7  

Öppna, välvda mossar, kärr mm 7140 15 0,8 

Skogbevuxen myr* 91DO 6 0,3 
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Naturtypen är inritad på Natura 2000-naturtypskartan, men inventeringen har inte varit 
heltäckande. 

 

Vegetationsklädda havsklippor  

Havsklippor förekommer i hela området, men är inte ett tydligt inslag i landskapet förutom 
i de nordöstra delarna av Rödgrynnorna. Med vegetationsklädda menar man att det växer i 
klippornas skrevor och naturliga fördjupningar. Vanliga arter i är strandglim, gul fetknopp, 
kärleksört och strandveronika. Naturtypens naturtillstånd i området är gott. Den är känslig 
för slitage och de mest representativa områdena ingår i begränsningszonen. 

 

Skär och småöar i Östersjön  

I den är naturtypen ingår små trädlösa skär och öar av urberg eller morän som är viktiga 
häckningsplatser för fåglar eller uppehållsplatser för sälar. Naturtypen omfattar även 
undervattensnaturen närmast stränderna. På planeringsområdet är naturtypen vanligast på 
Rödgrynnorna och i havsbandet kring Mickelsörarna. De flesta är helt i naturtillstånd med 
undantag av några landstigningsplatser och fiskarbastur. De mest representativa ingår i 
begränsningszonen.  

 

Havsstrandängar av Östersjötyp* 

Naturtypen förekommer sparsamt i hela området, de mest representativa finns i vikbottnar 
på Källskär, Villskär och Märaskär. Områdena är inte betade och hälls lågbevuxna tack vare 
isens slitage. Många av dem är hotade av igenväxning, särskilt vassen håller på att inta 
många strandängar. Vanliga arter kråkvicker, krypven, höskallra, vass och vattenmåra. 
Naturtypen är inritad på Natura 2000- naturtypskartan, men inventeringen har inte varit 
heltäckande. 

 

Boreala sandstränder med perenn vegetation i Östersjön 

Små sandstränder är ovanliga, men förekommer här och där på hela området. 
Sandstränderna är smala och korta, max cirka 4x10 meter, och bildar inga dyner. Typiska 
arter är rödsvingel, rölleka och strandråg. Flera av områdets sandstränder är populära 
utflyktsmål. Slitage och nedskräpning kan hota sandsträndernas naturtillstånd och bör 
beaktas vid övervakningen av området och på informationsskyltar.  

 

Dystrofa sjöar och småvatten 

Naturtypen är en näringsfattig sjö med brunfärgat vatten av torv eller humus och är den 
vanligaste sjötypen i Finland. På planeringsområdet finns flera karga sjöar med gungflyn 
kring stränderna till exempel Kolvanisträsket, Storbrunnen, Kisträsket och 
Krokskärsträsket. Flera av dem ligger i områden där omfattande skogsavverkningar har 
skett vilket har påverkat deras naturtillstånd. 
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Kod  Hotnivå 
CR Akut hotad 
EN Starkt hotad 
VU Sårbar 
NT Missgynnad 

Torra hedar 

Hedar är områden som domineras av kråkbär och ljung i fältskiktet. Till naturtypen hör 
inte områden som domineras av enris och förekomsten av enris sänker naturtypens 
representativitet. På planeringsområdet finns många små hedområden särskilt på höglänta 
uddar. Typiskt för områdets hedar är att de är steniga, har stora enrisbuskage och 
domineras av kråkbär i fältskiktet. Den mest representativa heden finns på Boskäret. En del 
hedar har uppkommit genom bete, men fårbete gynnar enris som i sin tur gör att heden 
växer igen. Rishedar är känsliga för slitage och man bör röra sig endast längs färdigt 
upptrampade stigar.  

  

Primärskogar i landhöjningskust*, se kap C3 3.3 sid. 31 

 

Artrika torra-friska gräsmarker*, se kap C3 3.5 sid. 34 

 

Öppna, välvda mossar, fattigkärr och gungflyn mm 

Öppna mossar är ovanliga på området, men däremot gungflyn förekommer allmänt kring 
många av områdets sjöar, glon och flador. Exempel på öppna mossar är Kismossen och 
Långmossen på Villskär samt Slåttesmossen på Källskär. Naturtypens naturtillstånd på 
området är gott, men har påverkats av skogsbruk och ingrepp som påverkat vattenföringen 
i vattendragen. Naturtypen är mycket allmänt förekommande i hela Finland och anses inte 
vara hotad. Naturtypen är inritad på Natura 2000- naturtypskartan, men inventeringen har 
inte varit heltäckande. 

 

Skogsbevuxen myr*  

Till definitionen hör alla skogsbevuxna myrtyper med en krontäckning över 25 %. 
Skogsbevuxna myrar i naturtillstånd har blivit ovanliga i Finland på grund av 
skogsavverkningar och skogsdikningar. På planeringsområdet förekommer skogsbevuxna 
myrar (främst tallmossar kring de öppna mossarna) sparsamt av naturliga orsaker och deras 
naturtillstånd försämrat på grund av skogsbruket. Det är viktigt att de skogsbevuxna 
myrarna i fortsättningen lämnas orörda, eftersom deras skyddsvärde är högt både på lokal 
och på nationell nivå. 

 

B . 2 . 3 . 2  A r t e r  

Här upptas de arter som ingår i habitat- eller 
fågeldirektivet och är med på Finlands röda lista 
över hotade arter. Efter varje art finns en 
förkortning för hotnivå . 

En mer fullständig bild av områdets fågelfauna finns 
i publikationen Fågelfaunan i Norra Kvarkens 
skärgård (Pahtamaa, 1999). 

Tabell 3. Förkortningar av hotnivåer för rödlistade arter 
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Harr Thymallus thymallus (NT) 

Se även bevarandemål kapitel C3 3.8 sidan 36 

Den havslekande harren har minskat längs den finska kusten och endast ett fåtal lekplatser 
är kända. Orsakerna till minskningen är outredd. Villabor och fiskare har uppgett (år 2003) 
att det finns harr på Mickelsörarna. Korsholms fiskeområde har försökt plantera ut harr i 
området under 1990-talet, men ännu har inte utplanteringarna haft avsedd effekt. Fiske på 
harr bör undvikas och fiskeområdena borde överväga fredning av harr. 

 

Gråsäl Halichoreus grypus (NT) och vikare Phoca hisipida botnica (NT)  

Båda sälarterna förekommer sporadiskt på området, men några populära sältillhåll finns 
inte för tillfället. Bästa platsen för att observera vikare är området kring Kockskäret och 
Tärnbådan. Väster om Märaskär finns Gråsälsberget, där gråsälar tidigare har samlats. 
Sälarna förökar sig veterligen inte i området och särskilda skyddsåtgärder för sälarna 
behövs inte. 

 

Havsörn Haliaetus albicilla (VU) 

Se även bevarandemål kapitel C3 3.6 sidan 34 

Det finns två havsörnsrevir på området. Häckningsresultatet på Mickelsörarna de senaste 
årtiondena har varit ett av Kvarkens sämsta. Under åren 1972-2002 har endast 15 % av 
häckningsförsöken producerat ungar. På nationell nivå har havsörnen ökat stadigt de 
senaste 20 åren. 

Det största hotet mot havsörnen är bristen på lämpliga häckningsplatser. Fritidsbebyggelse, 
snöskoterkörning och båttrafik är andra faktorer, som kan förorsaka störning under 
häckning.  

 

Skräntärna Sterna caspia (VU) 

Se även bevarandemål kapitel C3 3.7 sidan 36 

Ända sedan 1970-talet har skräntärnorna minskat i Finland och Sverige. Det finns cirka 700 
häckande par i Finland. Vid Rödgrynnorna finns en skräntärnekoloni och år 2003 bestod 
den av 44 par. Ökningen har varit drastisk år 1988 fanns det två häckande par. Skräntärnan 
är mycket känslig för störning av både människor och predatorer. Skräntärnekoloni ingår i 
begränsningszonen (se kapitel C2 sidan 29). Andra motiverade skyddsåtgärder är jakt på 
mink och mårdhund. 

 

Silltrut Larus fuscus (VU) 

Både Mickelsörarna och Rödgrynnorna är bra silltrutsområden, år 2001 häckade ungefär 
400 par på området. Stammen i området har varit ganska stabil de senaste årtiondena, men 
på nationell nivå har den minskat. Orsakerna till minskningen har varit sjukdomar och 
konkurrens med gråtrut. 

De viktigaste silltrutsområdena ingår i begränsningszonen (se kapitel C2 sidan 29). 
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Skrattmås Larus ridibundus (VU) 

På Rödgrynnorna har skrattmåsstammen gått ner från 475 par år 1988 till 27 par år 2001 (-
94 %). På Mickelsörarna har skrattmåsen klarat sig bättre men även där har en minskning 
skett, från 248 par år 1989 till 200 par år 2001. Samma minskande trend finns i hela 
Kvarken. Orsakerna till skrattmåsens tillbakagång är många, men predation av små rovdjur 
är en viktig faktor. En del viktiga områden för skrattmåsar ingår i begränsningszonen (se 
kapitel C2 sidan 29). Andra motiverade skyddsåtgärder är jakt på mink och mårdhund. 

 

Tobisgrissla Ceppus grylle (NT) 

De bästa platserna för tobisgrissla är de höga klippöarna i nordvästra delarna av 
Rödgrynnorna och Långrevet i nordöstra Mickelsörarna. Tobisgrisslan har ökat de senaste 
årtiondena i Kvarken, men på både Rödgrynnorna och Mickelsörarna har en tillbakagång 
skett. På Rödgrynnorna fanns år 1991 450 individer och år 2001 250 individer och på 
Långrevet fanns år 1998 1440 individer och år 2001 800 individer. Man bör dock komma 
ihåg att tobisgrisslan är svår att räkna. Tobisgrisslan är känslig för minkangrepp och det är 
därför motiverat att effektivera minkjakten på och kring häckningsöarna. En del av 
tobisgrisslekolonierna ingår i begränsningszonen (se kapitel C2 sidan 29). 

 

Fiskgjuse Pandion halietus (NT) 

På området finns två fiskgjuserevir, som under flera år producerat ungar. De ekologiska 
förutsättningarna för fiskgjusen är goda och blir bättre i framtiden när skogarna i området 
blir äldre och mer i naturtillstånd. En möjlig hotbild i framtiden är att tillgången till goda 
fiskevatten minskar. Landhöjningsprocessen borde leda till nya flador och vikar, men 
eutrofiering och grävningsarbeten i vikar och flador kan hota denna process. 

 

Tornfalk Falco tinnunculus (NT) 

Det finns två tornfalksrevir på Mickelsörarna. Tornfalkens minskning i Finland beror bland 
annat på miljögifter, sorkbrist och försämrad livsmiljö. Tornfalkens typiska miljö är 
jordbrukslandskap, men den klarar sig också i skärgården. Häckningsresultatet är bättre i 
tornfalksholkar än i naturliga bon. Skyddsåtgärd: underhåll av befintliga tornfalksholkar på 
Mickelsörarna.  

 

Sjöorre Melanitta nigra (NT) 

Sjöorren häckar vanligtvis i karga sjöar i Lappland och har endast sporadiskt häckat i 
Bottenviken. De finns områden på Mickelsörarna där miljön är lämplig för sjöorre. År 1998 
påträffades tre par sjöorrar, men häckning är inte bekräftad. Däremot ser man ganska ofta 
flockar med upp till 100 sjöorrar. Inga särskilda skyddsåtgärder behövs. 

 

Orre Tetrao tetrix (NT) 

På hela området förekommer orre ganska allmänt, både på de stora skären och på de 
mindre öarna. De ekologiska förutsättningarna för orre är nöjaktiga, men blir bättre i 
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framtiden när skogarna i området blir äldre och mer i naturtillstånd. Inga särskilda 
skyddsåtgärder behövs, men ett lågt jakttryck rekommenderas.  

 

Tjäder Tetrao urogallus (NT) 

Tjäder har påträffats i närheten av Fårörsfladan två gånger på 90-talet, 1992 (hona med 
ungar) och 1998 (hona). De ekologiska förutsättningarna för tjäder är dåliga, men blir 
bättre i framtiden när skogarna i området blir äldre och mer i naturtillstånd. Ingen jakt 
bedrivs för tillfället på tjäder och för att stammen ska ha en möjlighet att växa till sig 
rekommenderas att tjädern fredas från jakt tills den etablerat sig ordentligt.  

  

B.2 .3 . 3  Övr ig a  v i k t ig a  a r t e r  

Här följer några fågelarter som antingen är kännspaka i området och/eller som kräver 
hänsyn av områdets användare. 

 

Storlom Gavia arctica  

Åtminstone två par storlommar häckar troligen på området, ett på Villskär och ett på 
Märaskär. Häckningen har inte med säkerhet bekräftats, men storlom har regelbundet 
iakttagits vid samma sjöar både vår- och sommartid under 1990-talet och i början av 2000-
talet. Storlommen trivs bäst i karga stora sjöar med klart vatten och är vanligast i de stora 
insjösystemen i mellersta och östra Finland. De sjöar på området där storlom påträffats 
fyller ganska väl storlommens krav på livsmiljö. Storlommen är mycket känslig för störning 
under häckningen och därför ska man undvika att gå längs stränderna på alla större sjöar i 
området under maj och juni. 

 

Svärta Melanitta fusca  

Svärta är områdets vanligaste häckande andfågel: på Rödgrynnorna häckade 163 par år 
1998 och på Mickelsörarna cirka 260 par år 1984. Särskilt Mickelsörarna passar svärtan 
förträffligt då den trivs bäst i skärgårdsområden med en mosaik av skogsbeklädda öar och 
rikligt med stora fjärdar (så kallad mellanskärgårdszon). Svärtan ingick tidigare på listan 
över hotade arter och hela den finländska populationen har minskat under 1900-talet. 
Minskningen berodde främst på högt jakttryck och svärtan fredades från jakt år 1993. Den 
ökande båttrafiken är ett hot mot svärtan: störning gör lätt att kullarna tvingas ut på 
öppnare vatten och blir lättare utsatta för stora vågor och predatorer (trutar, kråkor etc.). 

 

Tordmule Alca torda 

Tordmulen är en typisk art för hela Kvarkens yttre skärgård och under de senaste fyrtio 
åren har populationen ökat stadigt. Knuven, Långrevet, Pjuken och Slampberget är kända 
häckningsöar för tordmulen. På Mickelsörarna häckade år 2001 cirka 1400 tordmular, att 
jämföra med år 1992 när antalet var drygt 500 tordmular. Tordmulen gynnas av den 
pågående minkfångstkampanjen på området.  
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B.3 Kulturmiljö 

 

B.3.1 Från fiskeläge til l  fast bosatt befolkning 

Det finns många tydliga spår efter mänsklig verksamhet på Mickelsörarna och Märaskär. 
Mångfalden och mängden av fornlämningar är imponerande; tomtningar, jungfrudanser, 
kompassrosor, ryssugnar, jaktskydd o.s.v. Tidpunkten för när människan har börjat röra sig 
i området vet man inte exakt. Troligen har bönder från Vöråtrakten börjat jaga och fiska 
där i större omfattning på 1400-talet. På 1500- och 1600-talet fick alla fiska strömming på 
havsområdet genom att betala en sjättedel av fångsten som skatt till kronan. År 1570 
fiskade 91 bönder strömming med 170 skötar kring Mickelsörarna. På Krokskär finns 
lämningar av ett av de viktigaste fiskelägena, men det finns många andra platser med 
boplatslämningar till exempel Sillskatan, Trutören, Boskäret och Järnstången. 

 
Figur 1 Fornlämningar på Mickelsörarna, Märaskär och Rödgrynnorna 
Fast bosättning fick Mickelsörarna först på 1800-talet. Den fasta befolkningen har varit 
koncentrerad till Gårdarna och Kis på Villskär och som mest har det bott 35 personer på 
Mickelsörarna. De första var skogsvaktarparet Marcus och Brita Bäck och den sista var Ida 
Lundberg, som ännu i slutet på 1990-talet bodde på Gårdarna. Ännu på 1930-talet bodde 
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det omkring 20 personer i sex gårdar på Mickelsörarna. Självhushållning var självklart det 
som gällde och livet kretsade kring fiske, jakt, jord- och skogbruk. 

I början på 1900-talet var fisket ännu stort och det viktigaste fiskeläget var Håpören. 
Håpören är än idag en fiskestödjepunkt och två av de gamla fiskebastuna används 
fortfarande. 

Kvarken har varit en mycket besvärlig passage för sjöfarten och förlisningarna har varit 
många. Vissa områden har varit mer ödesdigra än andra och blivit verkliga 
skeppskyrkogårdar. Det mest olyckdrabbade området finns kring Bergögaddarna, men även 
vattnen kring Mickelsörarna har skördat många offer. De flesta olyckorna inträffade under 
1500- till 1800-talen, men vid Långrevet har två skeppsbrott skett under 1900-talet. Det ena 
var galeasen Atlanta år 1928 och fyrtio år senare fick hon sällskap av en pråm. Atlanta blev 
en legend för hon visade sig vara full med sprit. Ett annat omtalat skeppsbrott är skutan B 
H Andersen vid Boskär 1863, som var lastad med råg. Nödår rådde och råglasten blev ett 
välkommet tillskott för befolkningen på Mickelsörarna. 

På Yttre Rödgrund finns en stuga som användes före frihetskriget av de så kallade jägarna, 
då de var på väg till Tyskland för skolning. Under förbudstiden (1919-1932) och även i 
mitten av 1900-talet förekom omfattande smuggling mellan Sverige och Finland. 
Rödgrynnorna var ett känt tillhåll för smugglare, begärligt smuggelgods var salt, tobak, sprit 
och bilar. 

 

B.3.2 Jord- och skogsbruk 

 
Figur 5. Skogsavverkningar på Bässreveln 1977-78. Foto Pertti Malinen. 
På Villskär och särskilt kring Gårdarna har det funnits många små åkrar och ängar. Vid 
Gårdarna hade man hästar, kor, får och höns och man odlade både korn och vete. Slåtter 
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var vanligt de vittnar både rester av gamla lador och namnbruk exempelvis Slåttermossen 
på Källskär. Fåren har traditionellt förts ut på skärgårdsholmar sommartid i hela Kvarken 
och Mickelsörarna är inget undantag. Ända till 1950-talet var fårbete vanligt på många öar 
och förekommer ännu idag i mindre omfattning. 

Människan har brukat skogarna på Mickelsörarna i hundratals år i större och mindre 
omfattning. Det finns flera tjärdalar bland annat på Furuskäret och på kartor från 1700-
talet fanns skogsvegetation endast på de större holmarnas inre delar. De skogar som inte 
utsatts för omfattande avverkningar de sista 50 åren är idag glesa björkskogar och 
grandominerade blandskogar (främst lingontyp, VT). 

De kommersiella avverkningarna kom igång på 1940-talet. Kockskäret och Vitfågelskär 
både avverkades, brändes och såddes in. På 1970-talet avverkades cirka 200 ha skog. Idag 
finns det ca 1000 ha skog och ca hälften av det är ungskog, främst tall, som planterats efter 
år 1976.  

 

B.3.3 Marktäkt 

På Rödgrynnorna har man brutit granit från mitten av 1800-talet till 1900-talets början. 
Graniten användes för olika byggnader i Vasa såsom stadskyrkan, hovrätten och Hartmans 
handelspalats. År 1859 arrangerade byggnadskommittén i Nikolaistad (nuvarande Vasa) 
stenbrytartalko på Yttre Rödgrund dit Vasaborna åkte ut med släde och häst. Staden 
betalade 50 kopek per kubik granit. På öns högsta punkt finns en inskription som vittnar 
om stenbrytningen. I början av 1900-talet startade köpman Lennart Backman 
stenbrottsverksamhet på samma ö och ännu på 1930-talet fanns kontorsbyggnaden och en 
stor vinsch kvar. 

Det finns flera holmar med sandig mark t ex Järnstången, Kummelskär, Stora Sandören 
och Trutören och där har man tagit sand i början och mitten av 1900-talet både till 
husbehov och till försäljning. 

 

B.3.4 Sjöbevakningsstationen på Kummelskär 

Sjöbevakarna verkade på Kummelskär i 42 år 1950-1993. Sex år innan verksamheten lades 
ned helrenoverades utrymmena. Idag förvaltar Forststyrelsen byggnaderna och håller på att 
utveckla den till en naturstation, som ska betjäna områdets besökare. 

 

B.4 Nuvarande markanvändning 

 

B.4.1 Fritidsboende, rekreation och turism 

Området används idag främst av villabor och båtfolk. Livligast är det sommartid, endast ett 
tiotal villaägare vistas i området året runt. Totalt finns det drygt 100 sommarstugor. Den 
tätaste bebyggelsen finns kring södra Villskär och Källskär. Minst byggnader finns det på 
Rödgrynnorna; endast ett par sommarstugor och några fiskebastur. 
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Kvarken är känt för sina steniga och grunda vatten och Mickelsörarna-Rödgrynnorna är 
inget undantag. Men för att vara i Kvarken är vattnen djupa och många stränder är lätta att 
ta i land på. Området korsas av flera väl märkta farleder. Under sommarhalvåret är 
Mickelsörarna ett ganska populärt mål för både motor- och segelbåtar. De mest populära 
landstigningsplatserna är Övre Rödgrund, Kisbocken och naturstationen på Kummelskär. 
Sommaren 2003 besökte cirka 400 båtar naturstationen. 

Vintertid härskar lugnet i området och snöskotertrafiken är liten. Snöskoter används för 
nyttotrafik: fiske och transporter till sommarstugor. 

Turismverksamheten är ganska liten. År 2003 besökte cirka 2500 personer naturstationen 
på Kummelskär. 28 guidade grupper besökte stationen. Tre stycken turismföretagare förde 
besökare till stationen. Naturturism passar området väl och naturstationen fungerar bra 
som besökscentrum. Forststyrelsen har haft en guide anställd på naturstationen från juni till 
september år 2003.  

 

B.4.2 Jakt 

Fångst jaktåret 2001-2002

Skogsfågel
4 %

Änder
37 %

Trutar
13 %Kråkor

2 %

Skogshare
4 %

Små rovdjur
38 %

Älg
2 %

Skogsfågel
Änder
Trutar
Kråkor
Skogshare
Små rovdjur
Älg

 
Figur 6 Fångster år 2001-2002 
Jakt förekommer på största delen av området och det är i huvudsak älg, mink, mårdhund, 
skogshare och sjöfågel som jagas (tabell 4, figur 6). De  

flesta privata markägare och de flesta samfälligheter har överlåtit jakträtten till de 
lokala jaktklubbarna. På statlig mark är jakt enligt jaktlagen tillåten, men 
kommersiell jakt är förbjuden och den arrenderas endast till lokala jaktklubbar. 

Jakten bedrivs av flera jaktklubbar: Mickelsörarnas jaktklubb (Villskär-Källskär med 
omgivningar), Jungsund, Voitby, Västerhankmo, Teugmo och Petsmo jaktföreningar 
(Rödgrynnorna-Märaskär). Totalt jagar ca 66 jägare på området årligen. Jaktfrågorna avgörs 
i samråd med markägarna när fredningsbestämmelserna uppgörs för privata 
naturskyddsområden. På de statliga markerna förvaltar Forststyrelsen jakträtten. 

Tabell 1 
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Tabell 4. Jaktföreningarnas fångststatistik jaktåret 2001-2002 

B.4.3 Fiske 

Allmän fiskerätt (mete, pilkfiske och spöfiske) är tillåtet på hela området. Turism- och 
husbehovsfiske är marginellt och står inte i konflikt med yrkesfisket och 
naturskyddsvärdena. Spöfiske efter gädda är populärt och enligt uppgift av lokala fiskare 
har gäddbeståndet ökat under senare år. 

Fiskargillena säljer fiskekort för redskapsfiske i området. År 2002 sålde Maxmo skärgårds 
fiskargille 51 stycken yrkesfiskarkort och 828 stycken övriga fiskekort. För att få 
yrkesfiskarkort måste man vara yrkesfiskare eller binäringsfiskare. Med övriga fiskekort 
menas medlemsfiskekort, icke medlemsfiskekort och dagkort och med dem kan man fiska 
med alla redskap förutom ryssjor och fällor. Södra Jungsund by samfällda vattenområden 
(Rödgrynnorna) sålde år 2000 5-6 stycken yrkesfiskekort och 130 stycken övriga fiskekort. 
Fiskekorten omfattar betydligt större områden än planeringsområdet och kan därför inte 
användas som ett mått på fisketrycket.  

Maxmo skärgårds fiskargille fredar för fem år i taget en del flador och vikar från 
islossningen till 31 maj (se tabell 5). Fredningen gäller endast redskapsfiske och begränsar 
inte allmän fiskerätt så som mete, pilkfiske och spöfiske. Eftersom området är mycket 

FÅNGST Märaskär Rödgrynnorna Mickelsörarna 

Orre 2 4 6 

Järpe 3   

Kråka  7 10 

Trut  16  

Gräsand  3 18 

Vigg   13 

Knipa  44 29 

Storskrake  2 1 

Änder 20   

Skogshare 4  9 

Räv 4  3 

Mårdhund 3  15 

Mård   1 

Mink 12 55 41 

Gråtrut   24 

Havstrut   4 

Älg 2  5 

Totalfångst 50 131 179 
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VILLSKÄR   

Östra Finnhamnen  

Båtskroken   

Bredviken   

Kisviken   

Kisbälgen   

Kolvanisbälgen  

Nordanväders fladan  

 

KÄLLSKÄR 

Mellanfladan 

Kulinkarfladan 

Trikastfladan 

svårtillgängligt under fredningsperioden förekommer i 
praktiken inget fiske trots att förbudet inte omfattar 
allmän fiskerätt. 

Mickelsörarna har varit ett viktigt område för både yrkes- 
och fritidsfiskare. År 1991 fiskade totalt 66 yrkes- och 
binäringsfiskare på området. I dagens läge fiskar 20 yrkes- 
och binäringsfiskare på området. Det viktigaste fisket är 
sik- och strömmingsfisket. De viktigaste områdena för 
sikfiske (både fällor och nät) är området väster om 
Källskär mellan Malgrund och Gnydingen och öster om 
Villskär mellan Hamngrund och Södra Håpören. Populärt 
område för strömmingsryssjor är Lillbådan-Stora 
Sandören-Järnstången öster om Furuskäret. Nätfiske 
förekommer på hela området och det är särskilt abborre 
som fångas.  

Håpören på östra Villskär är den mest använda 
fiskestödjepunkten. En utredning om fisket i området 
gjordes år 2002 av Österbottens fiskarförbund (bilaga 3). 

Tabell 5. Fredade fiskevatten år 
2004 

B.4.4 Användning av skogar 

Sedan början på 1990-talet har inga stora avverkningar gjorts på området. På de privat 
fredade områdena är allt skogsbruk förbjudet förutom ett begränsat veduttag för husbehov. 
I de statliga skogarna bedrivs inte skogsbruk. 

 

B.4.5 Fårbete 

Jordbruk har helt upphört på området och åkrar och ängar växer sakta igen. Fårbete 
förekommer fortfarande i liten omfattning, ett tiotal får per år på cirka 30 hektar. Under de 
senaste tio åren har följande områden betats: ängar kring Gårdarna, Järnstången, 
Björkgrund och Kockskäret (kartbilaga 5). 
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C BEVARANDE-, SKÖTSEL-, OCH ANVÄND-
NINGSPLAN 

 

C.1 Övergripande mål 

Dessa mål är gemensamma för alla naturskyddade områden i Kvarken och har utarbetats av 
projektet Kvarken Miljö år 2001-2003. 

 

Bevarande Bevara mångfalden av livsmiljöer så att deras gynnsamma 
bevarandestatus (*se definition sidan 28) inte äventyras.  

Rekreation Allmänheten bereds möjlighet att bekanta sig med området i 
enlighet med allemansrättens riktlinjer. Kommersiell 
turismverksamhet skall baseras på avtal med markägaren och 
ansvarig naturvårdsmyndighet. 

Kunskap Den allmänna kunskapsnivån om områdets natur, arter och 
biologiska processer ska fördjupas.  

Sociokulturellt Skydd, skötsel, bevarande och användning av området skall 
genomföras på ett sätt som inte äventyrar skärgårdssamhällenas 
fortlevnad och utveckling. Fornlämningar och andra 
kulturhistoriska värden skall bevaras för framtiden. (Ett 
horisontellt mål) 

Samverkan Berörda markägare, lokala intresseorganisationer, kommuner samt 
andra berörda myndigheter och parter skall delta i arbetet med 
naturskyddsområdets skydd, skötsel, bevarande och användning. 
(Ett horisontellt mål) 
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*Definition för gynnsam bevarandestatus: ” Livsmiljöns naturliga utbredningsområde och 
de ytor den täcker inom detta område är stabila eller ökande. Den särskilda struktur och de 
särskilda funktioner som är nödvändiga för att livsmiljön skall kunna bibehållas på lång sikt 
finns, och sannolikt kommer att finnas under en överskådlig framtid ”. 

 

C.2 Disposition av områdets användning 

 

Planeringsområdet är indelat i markanvändningszoner (Figur 7) där de skyddsvärda 
objekten (= arter och naturtyper) i stor utsträckning styr zonindelningen. Zonindelningen 
är gjord i stora drag och inom en zon kan det finnas mindre områden, som tillhör en annan 
zon. 

Alla åtgärder som föreslås i planen förutsätter att man har mark- och eller vattenägarens 
tillstånd till exempel stigar, landstigningsplatser, och begränsningsområden. Dylika får inte 
införas på kartor eller annan allmän information eller publikationer utan markägarens 
tillstånd. 

 
Figur 7 Markanvändningszoner 
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C.2.1 Grundzon 

Målet 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 i 
allmänhet tillåtet, förutom i de fredade vattendragen (kap B4.3, sidan 26) där 
fiskemöjligheterna tidvis är begränsade.  

C.2.2 Rekreationszon  

Målet är ett attraktivt område för rekreation med välutvecklad service. I zonen finns en 
naturstation med övernattningsmöjlighet, bra hamnar, naturstigar och informationstavlor. 
Insamling av feedback från besökare, lokalbefolkning och turistföretagare samt uppföljning 
av slitage är viktigt. Jakt och fiske är i allmänhet tillåtet, förutom i de fredade vattendragen 
(kap B4.3, sidan 26) där fiskemöjligheterna tidvis är begränsade. 

Området ligger vid Kummelskär-Kulinkar och omfattar endast statliga marker. Privatägda 
villatomter ingår inte i rekreationszonen. 

C.2.3 Kulturzon 

Målet är att bevara vårdbiotoper och bebyggda miljöer. Uppföljning och dokumentation av 
restaurerings- och skötselåtgärder är viktigt.  

Zonen omfattar ett område kring Gårdarna på södra Villskär och Håpörens fiskeläger. 
Området kring Gårdarna regleras av en detaljplan. 

C.2.4 Begränsningszon 

Målet är att bevara områdets naturskyddsvärden. Uppföljning av hotade arters förekomst är 
viktigt. Information om zonens värden och känslighet ska vara lätt tillgänglig för områdets 
besökare. Jakt och fiske är i allmänhet tillåtet, men kan begränsas ifall skyddet av en hotad 
art kräver det. 

Om informationsåtgärder inte räcker för att trygga zonens naturskyddsvärden skall 
ansvariga myndigheter och markägare överväga landstigningsförbud på fågelgrynnorna 
under tiden 1.5-15.8. 

Områdena är Slampberget-västra delen av Norra kobban, Knipan, Replotgrund, 
Gnydingen och Stora Kolaningen-Lilla Kolaningen-Knuven-Långrevet. 
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C.3 Bevarandeplan för naturvärden och Natura 2000 
skyddsobjekt 

 

C.3.1 Hot mot naturvärden 

Globala miljöförändringar och andra faktorer som ligger utanför de regionala 
myndigheternas kontroll, t. ex utsläpp och nedfall av kväveföreningar, försurning, utsläpp 
av olja och kemikalier är potentiella hot mot miljön i hela området. 

Andra hot är av regional och lokal karaktär som myndigheterna kan kontrollera, till 
exempel punktutsläpp av näringsämnen, muddringar, bebyggelse, introduktion av 
främmande arter, jakt, fiske, skogsbruk, störningar från båt- och skotertrafik mm. De flesta 
av hoten mot Natura 2000-naturtyperna och andra naturvärden elimineras där naturskyddet 
verkställs genom fredning av privat mark och markanskaffning till staten. 

 

C.3.2 Bevarandemål 

Det viktigaste målet med skyddet av Mickelsörarna-Rödgrynnorna är att bevara alla 
livsmiljöer så att fortlevnaden av de arter som lever där inte äventyras. Särskilt viktigt är att 
landhöjningsnaturtyper i naturtillstånd ska få utvecklas fritt utan ingrepp från människan. 

Genom att fastställa fem konkreta bevarandemål (Tabell 6) kan ansvariga myndigheter, 
markägare och andra intressenter följa med om målen med skyddet uppfylls. Målen är i 
kraft i 10 år (år 2004-2014) eller tills skötsel- och användningsplanen uppdateras. 

Skyddsvärt objekt Bevarandemål 
Landhöjningsskogar 1. Bibehållen areal på 470 ha eller ökande areal  

Flador och glosjöar 1. Bibehållen eller ökad areal på 120 ha 

Artrika torra-friska 
gräsmarker 

Bibehållen areal på 0,74 ha 
2. Förekomst av minst 4 av följande hävdberoende växtarter: Bockrot, 
Gulmåra, Nejlikrot, Rockentrav, Gråfibbla, Luddhavre, Blåklocka, Vårbrodd, 
Rölleka 

Havsörn 1. 3-4 antal bebodda revir 
2. 60 % av häckningsförsöken lyckas 
ungproduktion är 1 unge/bebott revir/år 

Skräntärna 1. Minst 40 par häckande i en koloni 
2. Ungproduktion minst en flygg unge/bo  

Harr (havslekande) 1. En livskraftig stam 

Tabell 6. Bevarandemål 
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C.3.3 Landhöjningsskogar  

C .3 . 3 . 1  De f i n i t i on  och  nu läge  

Naturtypen omfattar hela den naturliga busk- och skogssuccession med tydlig zonering 
som uppkommer på landhöjningsområden. Typiskt är en hög förekomst av död ved och 
lövträd. För att fylla kriterierna får inte naturtypen ha slutavverkats eller dikats. Små figurer, 
< 1 ha, av hedar, mossar och skogskärr kan ingå i naturtypen. Naturtypen slutar mellan 5 
och 15 meter över havet och när skogsbeståndet inte längre är primärt. När det första 
barrskogsstadiet börjar dö och ersättas av ett nytt trädbestånd är skogen inte längre primär 
landhöjningsskog. Det nu uppväxande trädbeståndet är sekundärt och om föryngringen 
sker naturligt övergår primärskogen så småningom i boreal naturskog. På Mickelsörarna 
och Märaskär så skulle de centrala delarna av de största skogsholmarna kunna vara boreal 
naturskog, men på grund av skogsbruket fyller de inte kriterierna. 

Totalt finns 463 ha som fyller kriterierna för landhöjningsskog på området. Det bästa 
exemplet finns på Västra Kalasgrund, som förefaller var helt i naturtillstånd och med alla 
successionsstadier väl representerade. Många små holmar och skär är i naturtillstånd och 
har börjat beskogas. De klassificeras som landhöjningsskog, men deras representativitet är 
låg eftersom alla successionsstadier ännu inte hunnit utveckla sig. Typiskt för 
landhöjningskogarna i området är att både tall och gran förekommer naturligt i 
barrskogsstadiet. I andra delar av Kvarkens mellan och ytterskärgård är tallen mer sparsamt 
förekommande. 

De planterade skogarna kan aldrig fylla kriterierna för landhöjningsskog, men däremot kan 
de så småningom utvecklas till gamla skogar med höga naturvärden. 

C . 3 . 3 . 2  H o t  

1. Skogsbruk 

2. Bebyggelse 

3. Älgskador på uppväxande trädbestånd. 

C . 3 . 3 . 3  M å l  

1. Inga ingrepp i landhöjningskogar som är i naturtillstånd. 

2. Bibehållen areal på 470 ha eller ökande areal. 

C . 3 . 3 . 4  Å t g ä r d e r  

1. Fredningsbestämmelser är restriktiva eller förbjuder helt virkes- och veduttag i 
landhöjningsskogar. Veduttaget regleras i fredningsavtal. 

2. Inget skogsbruk på statlig mark. 

C.3 .3 . 5  Up pf ö l jn in g  

1. Arealen kontrolleras med flygbilder och fältbesök vart 15 år. 

Ansvarig för uppföljningen är Västra Finlands miljöcentral och Forststyrelsen. 
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C.3.4 Flador och glon (Laguner) 

NAMN  
fet stil= i naturtillstånd TYP AREAL (ha) 

NATURTILLSTÅND 
  

   
Ingrepp i 

mynningar/utlopp 
Omfattande 

skogsavverkningar 
Höuvbrantenflada (Villskär) flada 1,00 X  

Fårörsfladan (Källskär) flada 16,00  X 

Nordanvädersfladan (Källskär) flada 8,00 X X 

Vitfågelskär flada 3,10   

Trutörsfladan (Märaskär) flada 34,00  X 

Kassviken (Märaskär) flada 7,80  X 

Sippusviken (Märaskär) flada 2,2 X X 

Norra Boskäret flada 0,42   

Östra Finnhamn flada 9,96   

Kummelskärs glo glo 0,14   

Aspskärsgrundets glo glo 0,30   

Håpvikplumsen (Villskär) glo 0,80   

Revelviken (Källskär) glo 0,94  X 

Kulinkarflada (Källskär) glo 9,7 X X 

Mellanfladan (Källskär) glo 7,8 X X 

Tvikastfladan (Källskär) glo 4,4  X 

Flannbrunn (Flannskär) glo 2,0   

Glo till Kassviken (Märaskär) glo 0,5  X 

Österörs sund (Märaskär) glo 1,0  X 

Tabell 7. Flador och glon. 

 

C .3 .4 . 1  De f in i t i on  oc h  n u lä ge  

Med flador och glon menas 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. 

Till följd av den pågående landhöjningen genomgår vattenbassängen olika morfologiska 
(uppgrundning) och ekologiska (vegetationssuccessioner) utvecklingsstadier (Munsterhjelm 
1997). Flador och glon förekommer ofta i en serie; havsvik-flada-glo-skärgårdsjö. 

Kontakten med havet upphör när utloppet till vattensamlingen ligger över det maximala 
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vattenståndet. I Kvarken går gränsen vid 1,4 m.ö.h. I natutypsdefinitionen ingår även de 
vattendrag som förbinder glon, flador med varandra eller med havet.  

Undervattensvegetationen är oftast välutvecklad, vattnet klart och flera kustfiskarter nyttjar 
naturtypen för lekvandring och/eller reproduktion. 

Särskilt på Kulinkar och sydvästra Märaskär finns representativa flador och glon. Totalt 
finns 116 ha av naturtypen på området. Flera av dem är fredade fiskevatten (kap B4.3, 
sidan 26). En del flador och glon är inte i naturtillstånd (Tabell 7). Man har grävt och byggt 
i bäckar, sund och trösklar. Målet med åtgärderna har varit att försöka förbättra 
förutsättningarna för fiske och fiskarnas lekvandring. Även de omfattande 
skogsavverkningar har påverkat vattenkvalitet och vattenföringen i många av områdets 
flador och glon. 

Det finns flera havsvikar där olika ingrepp gjorts, t ex grävningar i bäckar, sund och 
trösklar. En del av håller på att utvecklas till flador eller skulle redan vara flador om 
ingreppen inte gjorts. Exempel på dylika är Västerfladan på Källskär och Storkroken, 
Långgrundsfladan på Kulinkar och Fladan framför Gårdarna på Villskär. Det finns även 
havsvikar i naturtillstånd, som under de närmaste hundra åren blir flador, t ex Kackurviken 
vid Aspskäret och Bredviken på östra Villskär. 

I bilaga 4 finns en rapport från en flada- och gloinventering gjord sommaren 2003 med 
restaureringsråd. 

C . 3 . 4 . 2  H o t  

Alla grävnings- och byggprojekt som förändrar vattenföringen till exempel: 

1. Dikning 

2. Muddring av båtleder och hamnar 

3. Bebyggelse 

4. Eutrofiering, båttrafik. 

C . 3 . 4 . 3  M å l  

1. Inga ingrepp i flador, glon och havsvikar som är i naturtillstånd. 

2. Bibehållen eller ökad areal på 138 ha. 

C . 3 . 4 . 4  Å t g ä r d e r  

1. Restaureringsplan för flador, glon och havsvikar som inte är i naturtillstånd. 

2. Utredning av fladornas och glonas betydelse för lokala fiskestammar. 

Ansvarig för åtgärden är Västra Finlands miljöcentral och mark- och vattenägare i samarbete med Vilt- 
och fiskeriforskningsinstitutet och TE-centralens fiskerienhet. 

C.3 .4 . 5  Up pf ö l jn in g  

1. Arealen kontrolleras med flygbilder och fältbesök vart 15 år. 

Ansvariga för uppföljningen är Västra Finlands miljöcentral och Forststyrelsen. 



 34 ....................................................Västra Finlands miljöcentrals duplikat 121/2005 

  

C.3.5 Artrika torra och friska gräsmarker 

C .3 . 5 . 1  De f in i t i on  oc h  n u lä ge  

Artrika torra ängar är mycket sällsynta i Kvarken. De uppstår på områden som länge har 
betats och/eller slagits samt inte konstgödslats. 

Det finns bara en äng som fyller kriterierna på området och den ligger vid Gårdarna på 
södra Villskär (se kartbilaga 6). Ängen är cirka 0,74 ha stor och den har både slagits och 
betats. Ängen har de mest torra och artrika delarna närmast stranden, vid huset och bakom 
ladugårdsgaveln. Ängens mittersta delar är mer högvuxna och fuktigare. 

C . 3 . 5 . 2  H o t  

1. Betet upphör. 

2. Slåttern upphör. 

C.3 .5 . 3  Må l  

1. Bibehållen areal på 0,74 ha. 

2. Förekomst av minst 4 av följande växtarter (arterna gynnas av slåtter och bete): 
bockrot, gulmåra, nejlikrot, rockentrav, gråfibbla, luddhavre, blåklocka, 
vårbrodd, rölleka. 

C . 3 . 5 . 4  Å t g ä r d e r  

1. Området betas och/eller slås varje år. 

Ansvarig för åtgärden är markägare i samråd med Västra Finlands miljöcentral. 

C . 3 . 5 . 5  U p p f ö l j n i n g  

1. Ängens areal mäts vart femte år 

2. Floran inventeras vart femte år. 

Ansvarig för uppföljningen är Västra Finlands miljöcentral. 
 

C.3.6 Havsörn 

C . 3 . 6 . 1  N u l ä g e  

 Havsörnens häckning på området har följts med sedan början 
av 1970-talet. Under 1970- och 1980 talet fanns det ett väl 
etablerat revir och vissa år försökte även ett andra 
havsörnspar häcka, men försöken upphörde i slutet av 1980-
talet. I mitten av 1990-talet upptäcktes ett tredje havsörnsrevir 
och sedan dess har två par havsörnar häckat på området. 

Häckningsresultatet på Mickelsörarna de senaste årtiondena 
har varit ett av Kvarkens sämsta. Under åren 1972-2002 har 
endast 15 % av häckningsförsöken producerat ungar. 

Årtal Antal ungar 

1970-talet 0 ungar 

1980-talet 1 unge 

1990-talet 5 ungar 

År 2000-2004 4 ungar 
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C . 3 . 6 . 2  H o t  

På 1970- och 1980-talet påverkade miljögifterna kraftigt havsörnens förökningsförmåga. 
Förutom miljögifterna har ekonomiskogsbruket på 1970- 1980-, 1990-talen har varit det 
största hotet mot havsörnen. Detta har lett till en drastisk minskning av lämpliga 
häckningsplatser för havsörn. Fritidsbebyggelse, snöskoterkörning och båttrafik är mindre 
viktiga hotfaktorer, som kan förorsaka störning under häckning.  

C . 3 . 6 . 3  B e va r a n d e m å l  

1. 3-4 havsörnspar häckar årligen på området 

2. 60 % av häckningsförsöken lyckas 

3. Ungproduktion är 1 unge/bebott revir/år 

Målen är baserade på områdets storlek, struktur och potentiella tillgång på föda samt 
havsörnsstammens nuvarande tillväxt. 

C . 3 . 6 . 4  Å t g ä r d e r  

För att uppfylla bevarandemålet rekommenderas följande åtgärder: 

1. Skogsbruk är förbjudet och veduttag är begränsat i fredningsbeslut på privat 
mark samt på statliga naturskyddsområden. 

Ansvariga för åtgärden är: Västra Finlands miljöcentral, Forststyrelsen, miljöministeriet och markägare. 
2. Information om hur man skall undvika att störa havsörn under häckningstiden 

mars-juli är lätt tillgänglig för alla som vistas i området. 

Ansvariga för åtgärden är: Västra Finlands miljöcentral, Forststyrelsen. 
Ifall om uppföljningen av bevarandemålet tyder på att målen inte kommer att uppfyllas 
skall följande åtgärder övervägas i samråd med ansvariga myndigheter, markägare och 
havsörnsforskare:  

3. Vid behov utfärda tillfälliga (1.3-31.5) vistelseförbud i närheten av bebodda 
havsörnsbon. 

4. Övervakning av vistelseförbud. 

5. Bygga konstgjorda bon. 

6. Stödutfodring under vårflyttningen (1.3-20.4). 

C.3 .6 . 5  Up pf ö l jn in g  

1. Inventering av bon i juni. 

2. Ringmärkning och mätning av ungar. 

3. Insamling av okläckta ägg och äggskal för miljögiftsanalyser och mätningar av 
skaltjocklek. 

4. Insamling av bytesrester för näringsbiologiska analyser. 

5. Kontroll av häckande örnars ringmärkningsstatus. 

6. Utredning av orsakerna till misslyckade häckningsförsök 

Ansvariga för uppföljningen är: Världsnaturfondens havsörnsarbetsgrupp och Västra Finlands 
miljöcentral. 
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C.3.7 Skräntärna 

C . 3 . 7 . 1  N u l ä g e  

På Mickelsörarna har de senaste årtionden häckat enstaka par. 
På Rödgrynnorna har populationen ökat kraftigt (Tabell 8). 
Den drastiska ökningen år 2001-2003 beror på att en 
skräntärnekoloni flyttat från Valsörarna på grund av 
minkangrepp. De ekologiska förutsättningarna för 
skräntärnorna är ganska bra på området, de trivs på klippiga 
skär.  

Tabell 8. Skräntärnor på Rödgrynnorna 

C . 3 . 7 . 2  H o t  

1. Störningar av människor och små rovdjur. Skräntärnor är mycket känsliga för 
all slags störning under häckningen. 

C.3 .7 . 3  Må l  

1. Minst 40 par häckande i en koloni. 

2. Ungproduktion minst en flygg unge/bo.  

C . 3 . 7 . 4  Å t g ä r d e r  

1. De viktigaste skären ingår i begränsningszonen och vid behov införs 
landstigningsförbud. 

2. Mink- och mårdhundsjakt i och kring begränsningszonen. 

Ansvarig för åtgärderna är: Västra Finlands miljöcentral och Forststyrelsen (åtgärd 1) och lokala 
jaktklubbar (åtgärd 2). 

C . 3 . 7 . 5  U p p f ö l j n i n g  

1. Inventering av bon i juni 

2. Ringmärkning av ungar. 

3. Utredning av orsakerna till misslyckade häckningsförsök. 

Ansvarig för uppföljningen är Västra Finlands miljöcentral och Forststyrelsen.  
 

C.3.8 Harr 

C . 3 . 8 . 1  N u l ä g e  

Harr förekommer i området, men stammen har minskat kraftigt under de senaste 
årtiondena. Orsakerna till minskningen är okända. Utplanteringar av harr i 
planeringsområdet har gjorts under 1990-talet. År 2004 startade Kvarkenrådet tillsammans 
med Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, Västra Finlands miljöcentral och motsvarande 
aktörer i Sverige ett harrprojekt. Målet med projektet är att utreda orsakerna till den 
havslekande harrens tillbakagång i Kvarken och kartera lekområden. 

Årtal Antal par/år 

1980-talet 2 

1990-talet 2-4 

År 2000-2003 15-44 
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C . 3 . 8 . 2  H o t  

1. Fiske. I övrigt är hotbilden är okänd. 

C . 3 . 8 . 3  M å l  

1. En livskraftig stam av havslekande harr. 

C . 3 . 8 . 4  Å t g ä r d e r  

1. Utreda orsakerna till harrens tillbakagång och kartera lekplatser. 

2. Inplantering av harr. 

3. Förbjud mot harrfiske. 

Ansvarig för åtgärderna är: Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet och Västra Finlands miljöcentral (åtgärd 
1) och fiskeområdena (åtgärd 2,3).  
 

C.4 Bevarande av kulturvärden 

 

C.4.1 Nuläge 

Fornminnenas platser är kända och dokumenterade av Österbottens museum (se figur 4 
och bilaga 9). Gårdarna på Villskär är i privatägo, används för fritidsbruk och ingår i ett 
fredningsavtal på privat mark.  

Håpörens fiskeläge förvaltas av Forststyrelsen, som gjort ett avtal med Särkimo byaråd. 
Byarådet får disponera över byggnaderna, men är skyldig att underhålla dem. Byarådet har 
renoverat två fiskebastur med hjälp av bidrag från staten och EU.  

C.4.2 Mål 

1. Alla fornminnen på området bevaras och skötselåtgärder sätts in vid behov. 

2. Kulturmiljöerna på Gårdarna (se även bevarandemål 3.2.3) och Håpören bevaras. 

3. Minst 10 ha mark betas av får på nuvarande betesmarker (kartbilaga 4). 

C.4.3 Åtgärder 

1. Plan för skötsel av fornminnen på området 

2. Fornminnena utmärks i terrängen. 

3. Plan för skydd av byggnader; Gårdarna, fiskebastur 

4. Miljömyndigheterna stödjer markägarna på Gårdarna och Särkimo byalag vid 
planering och verkställande av skötselåtgärder inom kulturzonen. 

Ansvariga för åtgärderna är Forststyrelsen, Västra Finlands miljöcentral, markägare, Särkimo byalag och 
Österbottens museum. 
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C.5 Användning av naturresurserna 

 

C.5.1 Skogar 

C . 5 . 1 . 1  M å l  

1. Skogarna ska få utveckla sig fritt utan mänsklig påverkan. Undantaget: 

• veduttag till husbehov, som inte väsentligt äventyrar bevarandemålen 
(se kap 3.3, sidan 31) 

• fårbetesmarker (se kap B.4.5, sidan 26) 

• snöskoterspår får med markägarens tillstånd upprätthållas enligt 
kartbilaga 7 

• alla bebyggda tomter, hamnar och serviceplatser 

• skötsel av fornminnen 

2. Planterade skogar slutavverkas inte. 

3. Virkes- och veduttag i planterade skogar ska påskynda planteringarnas 
utveckling mot mer ”naturlik” struktur. 

4. Skogsforskningscentralen fortsätter sin forskning i området och utvidgar den 
till att omfatta olika skogsvårds- och restaureringsmetoder i ungskogar (se kap 
C7, sidan 43). 

C.5 . 1 . 2  P rob lem 

På området finns cirka 200 ha planterade skogar. Största delen är talldominerade och har 
inte gallrats. Boniteten är i allmänhet lämpad för tall (VT). Det finns även fläckvis 
tallplanteringar på bördigare mark (blåbärstyp MT och blåbärs-harsyretyp OMT). Dessa 
figurer finns ofta nära stranden bakom albården. Förutom tall finns det rikligt med björk, 
gran och rönn som underväxt i planteringarna. Omfattande restaureringsåtgärder för att 
försnabba förloppet mot än mer naturskogsartad struktur är inte nödvändiga. Älgskadorna 
är ställvis omfattande i planteringarna och hotar särskilt andelen lövträd. 

C . 5 . 1 . 3  Å t g ä r d e r  

1. Fredningsbestämmelser i gamla fredningsbeslut förnyas vid behov. 

2. Asp, rönn, alar, hålträd, murkna träd och vindfällen lämnas orörda. 

3. Veduttag styrs i allmänhet till planterade skogar och fårbetesmarker, där man 
öppnar luckor i trädbeståndet och gynnar lövträd. 

4. Markägare ska upplysas om de mest värdefulla skogsområdena. 

Ansvariga för åtgärderna är Västra Finlands miljöcentral och Forststyrelsen.. 
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C.5.2 Jakt  

C .5 . 2 . 1  Må l  

1. Jakt äventyrar inte naturliga djurstammar.  

2. Jakt stör inte hotade arter och häckande fågel. 

3. Jakt kan bedrivas inom största delen av området.  

4. Mink och mårdhundstammen ska inte hota inte fågellivet. 

5. Kommersiell jaktturism förekommer inte.  

C . 5 . 2 . 2  P r o b l e m 

1. Områdets viltstammar är dåligt kända. Jaktens omfattning på det område som 
planen omfattar är inte tillräckligt dokumenterad.  

2. Eventuella störningar orsakade av jakt på naturvärden och hotade arter är inte 
undersökt och följs inte upp. 

3. Mink och mårdhund utgör ett hot för den naturliga faunan och floran.  

C . 5 . 2 . 3  Å t g ä r d e r  

1. Årliga fångststatistikrapporter för jakt på statlig mark. 

2. Sammanställning av fångststatistik för jakt på hela området vart tionde år. 

3. Viltutredning, land- och sjöfågelinventering görs vart tionde år. 

4. Myndigheterna stöder ekonomiskt jakt på mink och mårdhund. 

5. Jaktklubbarna bedriver jakt på mink och mårdhund med särskild tyngdpunkt på 
vårvinterjakt och fågelskär. 

6. Jaktklubbarna fredar tjädern tills den etablerat sig väl i området. 

7. Vid behov landstigningsförbud på viktiga fågelskär 1.5-15.8 (se 
begränsningszonen kap C2). Förbuden gäller inte jakt på mink och mårdhund. 

Ansvariga för åtgärderna är Forststyrelsen, Västra Finlands miljöcentral, jaktklubbar (åtgärd 1, 5, 6). 
 

C.5.3 Fiske  

C .5 . 3 . 1  Må l  

1. Fiske äventyrar inte naturliga djurstammar och fiskbestånd.  

2. Fiske stör inte hotade arter och häckande fågel. 

3. Fiske kan bedrivas inom största delen av området.  

4. Det skall finnas minst två ändamålsenliga fiskestödjepunkter på området. 
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C . 5 . 3 . 2  P r o b l em  

1. Områdets viltstammar och betydelse för fiskbestånd är dåligt kända.  

2. Eventuella störningar orsakade av fiske på naturvärden och hotade arter är inte 
undersökt och följs inte upp.  

C . 5 . 3 . 3  Å t g ä r d e r  

1. Sammanställning av fångststatistik för fiske på hela området vart tionde år. 

2. Vid behov landstigningsförbud på viktiga fågelskär 1.5-15.8 (se 
begränsningszonen kap C2, sidan 29). Förbuden gäller inte jakt på mink och 
mårdhund. 

3. Byggnader, bryggor och farleder som betjänar fiskestödjepunkterna på Håpören 
och Utroddgrund upprätthålls. 

4. En fiskestödjepunkt byggs på Bässreveln. 

5. Fiskeförbud från islossningen till och med 31 maj i viktiga flador och vikar 
Tiden för fiskeförbud görs upp för 5 år i taget och kan variera, mer information 
fås från fiskelag och fiskargillen. 

Ansvariga för åtgärderna är fiskargillet, fiskeområdet och TE-centralens fiskerienhet (åtgärd 5). 
 

C.5.4 Fritidsboende 

C .5 . 4 . 1  Må l  

1. Inga nya byggnadsplatser skall förverkligas i enlighet med principbeslutet om 
skyddet av Mickelsörarna.  

2. Muddringar av hamnar och båtkanaler ska planeras väl och undvikas i mån av 
möjlighet. 

3. Alla villabor är medvetna om hur de kan minska belastningen på miljön. 

C . 5 . 4 . 2  P r o b l em  

1. Fritidsboendet medför miljöbelastning och landskapet förändras. 

2. Särskilt på grunda områden och flacka stränder kan muddringar av hamnar och 
båtkanaler äventyra naturvärdena. 

3. Muddringsanmälningar är bristfälligt ifyllda. 

C . 5 . 4 . 3  Å t g ä r d e r  

1. Planering av strändernas användning till exempel strandgeneralplaner enligt 
markanvändnings- och bygglagen.  

2. Tilläggsbyggande regleras enligt bygglov och byggnadsordning. 

3. Bebyggda tomter används i enlighet med kommunernas byggnadsordning. 

4. Kommuner, miljömyndigheter och vattenägare förbättrar samarbetet i 
muddringsfrågor.  
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5. Lättillgänglig information om hur man med enkla medel kan minska 
miljöbelastningen från fritidsboendet.  

Ansvariga för åtgärderna är kommunerna (åtgärd 1-3), Forststyrelsen och Västra Finlands miljöcentral 
(åtgärd 2, 3, 4). 
 

C.5.5 Rekreation och turism 

C .5 . 5 . 1  Må l  

1. Turism och rekreation sker huvudsakligen inom rekreationszonen och 
äventyrar inte natur- och kulturvärden. 

2. Rekreationszonen är attraktiv för besökare. 

3. Naturstationen har ca 3000 besökare per år. 

4. Kommersiell turismverksamhet är baserad på avtal med markägare och/eller 
Forststyrelsen.  

C . 5 . 5 . 2  P r o b l e m 

1. Nedskräpning förekommer på populära landstigningsplatser. 

C . 5 . 5 . 3  Å t g ä r d e r  

1. Information om områdenas naturvärden och bestämmelser finns i 
båtklubbarnas hamnar och i rekreationszonen. 

2. Servicen på naturstationen bibehålls på nuvarande nivå: 

• övernattningskapacitet för 30 pers, kök 

• anställd guide juni-september 

• bastu, utedass, avfallskärl 

• grillplats med vindskydd och tillgång till ved 

• bryggplats för både turismföretagarnas turbåtar och mindre båtar 

• naturstig med informationsskyltar 

3. Servicen på Kisbocken bibehålls på nuvarande nivå: 

• vindskydd, grillplats med tillgång till ved 

• utedass och avfallskärl 

4. Följande angöringsplatser förbättras i samarbete med båtklubbarna: 

• Kisbocken, förtöjningsringar och båtled remmas från farleden 

• östra Yttre Rödgrund, förtöjningsringar  

• södra Övre Rödgrund, förbättra uppdragningsplats för båtar  

5. En ny 1 km lång naturstig på Boskär och angöringsplats för båtar förbättras 
med förtöjningsringar och linjetavlor (bilaga 8). 
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6. Inga nya avfallskärl, besökarna uppmanas föra bort skräpet från området. 

7. Forststyrelsen följer upp effekterna av turism och rekreation genom 
besöksstatistik på naturstationen, båträkning och slitageundersökningar på 
Boskär. 

8. Forststyrelsen fortsätter att göra avtal med turismföretagare och hålla årliga 
samarbetsmöten. 

9. Befintliga småbåts- och farleder upprätthålls. 

Ansvariga för åtgärderna är Forststyrelsen (åtgärder 1-3, 5-8), Västra Finlands miljöcentral (åtgärd 1,4), 
Håll skärgården ren rf (åtgärd 2,3, båtklubbar (åtgärd 9)) och Bottniska vikens sjöfartsverk (åtgärd 9). 
 

C.6 Information 

 

Information om området finns på Internet på hemsidorna www.metsa.fi och 
www.kvarkenguide.org. På naturstationen vid Kummelskär finns information både 
utomhus och inomhus. På Kummelskär finns en markerad 1,5 km lång naturstig med 
tavlor om områdets natur.  

 

C.6.1 Mål 

1. Alla som vistas i området har god kännedom om områdets natur- och kulturvärden. 

2. Alla som vistas i området känner till begränsningszonens läge och syftet med den. 

 

C.6.2 Åtgärder 

1. Informationsmaterial och tavlor vid naturstationen på Kummelskär samt en ny 
skylt till Kisbocken. Särskilt vikt sätts vid kulturvärden. 

2. Ny informationstavla på Yttre Rödgrund om känsliga fågelskär. 

3. Informationsmaterial i digital form görs för båtklubbar. 

4. Norrskat hamn, Petsmo båthamn och Maxmo Nabbens gästhamn får 
informationsskyltar. 

Ansvariga för åtgärderna är Forststyrelsen (åtgärder 1,3,4), Västra Finlands miljöcentral (åtgärd 2). 
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C.7 Forskning och undervisning 

 

C.7.1 Nuläge 

Forskning pågår i mycket liten omfattning. Skogsforskningstitutet har några provytor på 
området. Tidigare har Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet bedrivit forskning på området. 

Området har under år 2002-2003 använts som undervisningsobjekt för blivande 
naturguider. 

 

C.7.2 Mål 

1. Skogsforskning och forskning om fladors och glosjöars betydelse för fiskbestånden 
bedrivs på området. 

2. Naturstationen har minst 5 grupper från skolor och universitet per år. 

C.7.3 Åtgärder 

1. Skogsforskningsinstitutets forskning fortsätter och börjar även omfatta effekter av 
naturvårdåtgärder och vanliga skogsvårdsåtgärder i planterade skogar. 

2. Miljöcentralen och Forststyrelsen uppmuntrar till nya forskningsprojekt i området. 

3. Informationspaket i digital form om området och naturstationen görs för skolor i 
närområdet och universitetens naturvetenskapliga fakulteter. 

Ansvariga för åtgärderna är Skogsforskningsinstitutet, Forststyrelsen och Västra Finlands miljöcentral i 
samarbete med Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet och TE-centralens fiskerienhet. 
 

C.8 Tillsyn 

 

C.8.1 Nuläge 

Forststyrelsens personal ansvarar för tillsynen på de statliga områdena och miljöcentralen, 
kommunen samt mark- och vattenägare på de privata och samfällda områdena, 
fiskargillenas fiskeriövervakare. Forststyrelsens har ett fungerande samarbete med 
sjöbevakningen och köper även övervakningstjänster av Göran Westergård, jaktövervakare 
i Mickelsörarnas jaktklubb. 

Nedskräpning, olovlig tältning, åverkan på fornminnen och lösa hundar är de vanligaste 
förseelserna. 

C.8.2 Mål 

1. Lagar och fredningsbestämmelser efterföljs. 
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2. Uppnå en ökad medvetenhet hos alla som vistas i området om de känsliga 
naturvärdena och om skyddsbestämmelserna.  

C.8.3 Åtgärder 

1. Samarbetet med sjöbevakningen utökas med särskilt vikt på begränsningszonen.  

 

C.9 Genomförandet av planen 

 

C.9.1 Resurser och tidsplan 

 

I den här planen finns många åtgärder som kräver resurser av många aktörer. För en del av 
åtgärderna är i detta skede inte möjligt att uppskatta kostnaderna och tidtabell, eftersom 
aktörerna många och åtgärderna kommer att verkställas i form av olika projekt. Vem som 
är ansvarig framgår efter varje åtgärdsförslag i planen.  

ÅTGÄRD TIDPUNKT KOSTNAD (€) 

Bevarandemål   

Uppföljning av landhöjningsskogar vart femtonde år 6000 

Uppföljning av flador och glon vart femtonde år 4000 

Restaureringsplan för flador, glon och havsvikar 2006-2008 5000 

Utredning av fladornas och glonas betydelse för lokala fiskestammar 2006-2008 10 000 

Vård av artrik äng vid Gårdarna årligen 1500 

Uppföljning av ängen vart femte år 700 

Uppföljning av skräntärna årligen 400 

Mink- och mårdhundsjakt årligen  

Utredning av harr 2004-2006  

Inplantering av harr 2006-  

Plan för skötsel av fornminnen 2007 5000 

Utmärkning av fornminnen 2008- 7000 

Plan för skydd av byggnader 2008 6000 

Jakt och fiske   

Sammanställning av fångststatistik vart tionde år 900 

Viltutredning vart tionde åt 3500 

Fågelinventering vart tionde år 6000 

Underhåll av byggnader vid fiskestödjepunkter årligen  

Fiskestödjepunkt vid Bässreveln   
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Fritidsboende   

Information om miljöbelastning 2007 5000 

Rekreation och turism   

Information i hamnarna 2007 6500 

Service på naturstation och Kisbocken årligen 15000 

Nya angöringsplatser, Rödgrynnorna 2007 700 

Naturstig på Boskär 2005 400 

Uppföljning av turism och rekreation årligen 1000 

Information   

Informationsmaterial om kulturvärden 2006 1500 

Informationstavla, Yttre Rödgrund 2007 500 

Digitalt material till båtklubbar 2008 2000 

Hamnarnas infoskyltar 2008 3000 

Forskning och undervisning   

Digitalt infopaket till skolor och universitet 2008 4000 

Skogsforskningsinstitutets forskning 2005-  

Tabell 9. Åtgärder, tidpunkter och kostnader. 

C.9.2 Samarbetsgrupp 

 

För att kunna verkställa skötsel- och användningsplanen ska en samarbetsgrupp utses. I 
samarbetsgruppen ska ingå representanter för markägare (markägarföreningen), naturvårds-
, sjöfarts- och fiskerimyndigheter, berörda kommuner, de största skifteslagen samt 
företrädare för jakt- och fiskefrågor. Samarbetsgruppen kan tillsätta temagrupper. 

Samarbetsgruppens ska hålla minst ett möte per år och mötessammankallare är 
Forststyrelsen. 
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C.10 KONSEKVENSBEDÖMNING AV PLANEN 

 

C.10.1 Sociala och ekonomiska effekter 

 

Förverkligandet av skyddet på området är ännu inte slutfört, men man kan konstatera att 
hittills har markägarnas sociala behov beaktats vid verkställandet av skyddet. Exempel på 
detta är att fiske, jakt, allemansrätt, användning av sommarstugor och veduttag har fått 
fortsätta på området både på privat fredad mark och på statlig mark. Den här planen 
förstärker denna linje och kan därför sägas ha positiva sociala effekter. Själva 
planeringsprocessen har strävat till ett öppet samarbete och förstärker de positiva sociala 
effekterna. 

Planen påverkar även positivt möjligheterna till rekreation för besökare. 

Den största ekonomiska effekten av skyddet av Mickelsörarna är att skogsbruket blir starkt 
begränsat. Markägarna får ersättning och i vissa fall bytesmark, men detta uppväger inte 
helt det ekonomiska bortfallet av skogsbruksinkomster. Den här planen fastställer 
miljömyndigheternas mål är att ekonomiskt skogsbruk ska upphöra på området och bidrar 
därför indirekt till de negativa ekonomiska effekterna för skogsägare. 

Den här planen påverkar förutsättningarna för yrkesfiskare och turismföretagare positivt.  

 

C.10.2 Effekter på Natura 2000-naturvärden 

 

Enligt Naturvårdslagens 65§ 1 mom. skall i all omfattande 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. Om den här planens åtgärder verkställs kommer den här planen negativa 
effekter på områdets naturvärden vara försumbara, däremot förbättras skyddet av flera 
naturtyper och arter: exempelvis flador och glon, primärskogar och skär och småöar i 
Östersjön, skräntärna, havsörn och tobisgrissla.. 
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E BILAGOR 

E.1 BILAGA 1. Utlåtanden till Skötsel- och 
användningsplanen för Mickelsörarna-Rödgrynnorna 

Med kursiv stil anges om utlåtandet/anmärkningen gett upphov till ändringar i 
skötsel- och användningsplanen (SAP) 

 

Österbottens museum 

• några kulturhistoriskt viktiga objekt saknas i planen. På Klippön (Yttre Rödgrund), 
Rödgrynnorna, finns inristning på öns högsta punkt angående stenbrytning till 
Nikolaistads kyrka 1858 och spår efter en bana samt efter en stor vinsch som 
användes vid stenbrytningen. På Yttre Rödgrund finns en stuga som användes av 
de sk jägarna före frihetskriget och Stengrynnan har använts som stödjepunkt för 
smugglare.  

• angående historiskt viktiga objekt konsulteras Österbottens museum 
• stöder planen 

 
Utlåtandet har gett upphov till ändringar. Texten har kompletterats med de saknade kulturhistoriska 
objekten. 
 

Korsholms kommun, byggnads- och tillsynsnämnden 

• inget att anmärka 
• fredningarna tas i beaktande i kommande strandgeneralplan 
• samarbete i muddringsfrågor kan förbättras 

 

Utlåtandet har inte gett upphov till ändringar.  
 

Jungsund Jaktklubb r.f. 

• anser jakten ska bedrivas enligt statens bestämmelser och jaktkort, planen ska inte 
ge ytterligare begränsningar 

• motsätter sig fredande av tjäder 
• jakt på trut borde effektiviseras då de förstör häckning för andra fåglar 
• följer i övrigt Södra Jungsunds samfällighets utlåtande 

 

Utlåtandet har gett upphov till ändringar. Mindre textjusteringar gällande fredning av tjäder och C5.4 
Fritidsboende har gjorts i planen. 
Det finns inte behov att effektivera trutjakten nuvarande jaktlagstiftning är tillräcklig. 
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Maxmo skärgårds samfällighet 

• viktigt att processen kring SAP och dess följder görs kontinuerlig 
• oroade över växande användningstryck, ökar behov av styrning 
• viktigt med information i och om naturskyddsområden, samt att tillräckliga medel 

anslås för detta 
• yrkes- och binäringsfiske bör inte begränsas eller hindras genom ex 

landstigningsförbud, sådana bör endast påverka fritidsfiske 
• kommersiellt nyttjande av allemansrätten sker endast efter överenskommelse med 

markägare och på Forststyrelsens marker krävs avtal med berörda parter. På vatten- 
och tillandningsområden krävs tillstånd av samfälligheten eller fiskargillet  

• ekonomiskt stöd åt markägare för förande av de markrättsliga processer som 
uppstår 

• myndigheterna bör reservera medel för övervakning och viltvård  
• stugägare har rätt till underhåll av stugor, samt ut- och tillbyggnad, fri möjlighet att 

använda stugan året runt för boende om inte miljötekniska hinder finns 
• leder på land och i vatten, landstigningsplatser, rekreationszoner, 

begränsningsområden mm får anläggas endast med vatten- och markägartillstånd. 
Dylika får ej heller införas på kartor eller annan allmän information eller 
publikationer utan tillstånd. Detta bör förtydligas i SAP. 

• myndigheterna bör bistå samfälligheterna i övervakning av muddringar och 
stugägarna bör ha tillräcklig information om förfarandet 

• SAP beaktar huvudsakligen det samfälligheten gett utlåtanden om och 
samfälligheten godkänner kartförslagen i SAP  

 

Utlåtandet har gett upphov till ändringar. Texten har kompletterats med ett förtydligande om att alla 
åtgärder kräver mark- och vattenägarens tillstånd. 
 

Maxmo kommun, kommunstyrelsen 

• klart uppgjord SAP med klara kopplingar mellan åtgärder och ansvariga  
• gällande fritidsbebyggelse bör det framgå att generalplanen styr byggandet, 

ändringar föreslås med anledning av detta i punkt 5.3. mål i under punkterna 1 och 
2, samt en komplettering under åtgärder i punkt 5.3. Kommunens generalplan är 
det juridiska dokument som styr byggande på kommunens område oavsett vad SAP 
säger. 

• kommunen förbinder sig att ansvara för sina åtgärdsområden 
 

Utlåtandet har gett upphov till ändringar. Mindre textjusteringar gällande C5.4 Fritidsboende har gjorts i 
planen.  
 

Österbottens förbund 

• finner planen väl gjord  
• viktigt att även större, allmänna farleder uppmärksammas i planen 
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• viktigt att fiskeri- och sjöfartsmyndigheter är representerade i samarbetsgrupp för 
verkställande 

 
Utlåtandet har gett upphov till ändringar. Samarbetsgruppens sammansättning har ändrats. Farleder och 
båtleder finns på sjökort, men när planen uppdateras nästa gång ska de även uppmärksammas i planen.  
 

Birgitta Karlsson 

• viktigt att påpeka att planen endast är riktgivande 
• borde vara tillåtet med veduttag i landhöjningsskogar vid behov 
• nödvändigt med skogsskötsel i planterade skogar 
• viktigt att älgstammen hålls under kontroll 
• observera att området vid Gårdarna är strandplanerat och nya byggnader kommer 

att uppföras 
• upprätthållande av båtkanaler och hamnar samt uppförande av tillbyggnader bör 

inte försvåras 
• markägarrepresentanter i alla samarbetsgrupper, speciellt viktigt vid Gårdarna 

 

Utlåtandet har gett upphov till ändringar. Samarbetsgruppens sammansättning har ändrats. 
 

Maria Norrgård 

• s 15, 2.3.2 angående havsörn, radera sista meningen 
• s 22, bilden bör förses med flödespilar 
• s 27, bilden bör förses med hjälplinjer 
• angående artrika torra och friska gräsmarker bör ansvarsbilden specificeras, samma 

angående bevarande av kulturvärden samt rekreation och turism 
• s 32, åtgärder fiske punkt 8, 9, 11, är kostnaderna befogade i relation till antalet 

användare? 
• s 33, anser att det inte är ett problem att området besöks av lite människor 
• viktigt med markägare i samarbetsgrupper, speciellt gällande Gårdarna 

 

Utlåtandet har gett upphov till ändringar. Samarbetsgruppens sammansättning har ändrats. Mindre 
textjusteringar gällande ängen, Gårdarna och C.5.5 Rekreation och turism har gjorts. 
 

Södra Jungsunds samfälligheter  

Delägarlag för Södra Jungsund bys samfällda vattenområden 

• godkänner inte planen 
• godkänner inte att miljöcentralen använder SAP som beslutsunderlag inom 

området 
• rekommenderar ett lågt jakttryck på tjäder istället för jaktförbud 
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• gällande jakt punkt B4.2 tilläggs att jaktfrågor avgörs av markägare i enlighet med 
jaktlagen på icke fredade områden samt att jaktfrågor avgörs av markägare (istället 
för i samråd med) vid fredande av privata naturskyddsområden 

• begränsningszonen specificeras i punkt C2 genom att notera att Norra Kobban 
består av två skilda holmar, västra och östra, och endast den västra ingår i 
begränsningszonen 

• motsätter sig förbud mot virkes- och veduttag i landhöjningsskogar 
• angående havsörnens bevarandemål ändras i punkt C3.2.4 ”förbjudet eller kraftigt 

begränsat” till ”restriktivt” gällande skogsbruk och veduttag angående på både 
privat och statlig skyddad mark  

• gällande fritidsbebyggelse reglerar Markanvändnings- och bygglagen samt 
strandgeneral- eller stranddetaljplanen nya byggnadsplatser och nya fritidsbostäder 
och tillbyggnader 

• punkt 2 under mål för fritidsbebyggelse (En återhållsam linje vid beviljandet av 
undantagslov) stryks 

• ifrågasätter hur ny informationstavla kan placeras på Yttre Rödgrund när det inte 
finns medel till åtgärder på icke-fredade områden (ekonomiskt stöd för minkjakt) 

 

Utlåtandet har gett upphov till ändringar. Mindre textjusteringar gällande fredning av tjäder, 
begränsningszonen och C5.4 Fritidsboende har gjorts i planen. 
Planen föreslår inte förbud mot virkesuttag i landhöjningsskogar se C.5.1 Skogar, men är mycket 
restriktiv eftersom skogar i naturtillstånd är ett av de viktigaste bevarandemålen i planen. 
 

Österbottens Fiskarförbund r.f. 

• anser planen saklig 
 

Utlåtandet har inte gett upphov till ändringar.  
 

Riistan- ja kalantutkimuslaitos 

• uppdatering av planen påverkas av utvecklingen av kriterier för 
undervattensinventering 

• viktigt att bevara flador, glon etc. vid muddringar 
• mer detaljerad information om yrkesfisket än i bilaga 3 behövs för att trygga det 
• även information om fritidsfiske behövs 
• i anslutning till tabell 4 över fredade fiskevatten bör man ta ställning till om 

fredningen också gäller eller bör gälla fiske i enlighet med allemansrätten 
• harren bör ingå i tabell 5 (skyddsvärda objekt och bevarandemål) med 

bevarandemålet att återfå ett livskraftigt harrbestånd 
• Riistan- ja kalantutkimuslaitos har inte planer på att inleda nya forskningsprojekt 

inom området, om inte extern finansiering ges. Däremot är de beredda att delta 
som sakkunniga i gemensamma projekt 

 
Utlåtandet har gett upphov till ändringar. Alla ändringsförslag har gett upphov till ändringar i planen. 
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T&E centralen, fiskerienheten 

• beskrivning av fiskeaktiviteterna i avsnitt B, punkt 4.3 torde vara bristfällig 
• uppgifter om fredade fiskevatten bör förtydligas 
• oklart gällande fiskerätt inom de olika zonerna, speciellt om fiske är tillåtet inom 

rekreationszonen och begränsningszonen 
• fiskeritekniska och allmänna regler för ett hållbart fiske behövs, föreslår att en 

strategi uppgörs tillsammans med berörda parter för hur större maskvidder kunde 
göra fisket mera hållbart 

• viktigt att skogsdikningar och torrläggningsverksamhet upphör för att bevara 
flador, glon etc. 

• sammanställningar av fiskestatistik samt konsekvensbedömningar kunde göras vart 
femte år 

• viktigt med fullständig ansvarslista för olika åtgärder  
• fiskerienheten kunde nämnas som ansvarspart gällande satsningar på yrkesmässigt 

fiske och fiskeriforskningen 
• Wistbackas och Snickars fladainventering kunde nämnas i källförteckningen 

 
Utlåtandet har gett upphov till ändringar. Alla ändringsförslag förutom strategin för hållbart fiske har gett 
upphov till ändringar i planen. 
Fiskeritekniska och allmänna regler för hållbart fiske ska behandlas i samarbetsgruppen och vid behov 
ingå i planen då den uppdateras (inom tio år). 
 

Vörå kommun, miljövårdsnämnden 

• godkänner SAP för vidare behandling 
 

Utlåtandet har inte gett upphov till ändringar.  
 

Västra Finlands Sjöbevakningssektion, Vasa sjöbevakningsområde 

• SAP viktig för övervakningen  
• önskar möte med Valsörarnas sjöbevakningsstaion efter att SAP är klar 

 

Utlåtandet har inte gett upphov till ändringar.  
 

Svenska Österbottens Jaktvårdsdistrikt 

• tjädern bör endast fredas tills den etablerat sig 
• gråtruten bör upptas som ett problem, vilket bör leda till åtgärder 
• gällande tillsyn bör påpekas vikten av en lokal jaktklubb som sköter övervakning 

året runt 
• inget övrigt att invända, poängterar kraftigt vikten av helhetsförvaltning 
• vilthushållning en viktig förnyelsebar resurs, då jaktens inverkan på naturvärden 

inte undersökt bör försiktighet iakttas innan begränsningar av jakten införs 
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Utlåtandet har gett upphov till ändringar. Mindre textjusteringar gällande fredning av tjäder. 
Det finns inte behov att effektivera trutjakten nuvarande jaktlagstiftning är tillräcklig. 
 

Martti Harja 

• påpekar ojämn balans med två temagruppsmöten om jakt men endast ett om 
rekreation, då rekreation har den största betydelsen för allmänheten  

• turistföretagarnas fartyg bör ge en så liten miljöpåverkan som möjligt och 
vattenskotrar förbjudas  

• rekreationen inom området bör koncentreras till naturstationen 
• Sop-Sälle konceptet motverkar principen att man för i land sitt avfall, vilket är en 

attitydfråga och bör behandlas som en sådan 
• sikfisket utanför Mickelsörarna bör minska för att sikstammen ska bevaras 
• bosättningen och jordbruken längs Kyro älv är viktiga för vattenkvaliteten i 

området 
• jakt på mink, mårdhund och älg är viktiga i naturskyddssyfte, medan övrig jakt 

borde förbjudas 
 

Utlåtandet har inte gett upphov till ändringar.  
Nästa gång planen uppdateras kommer jakttrycket att utvärderas och rekrationsfrågorna samt 
vattenkvalitet och undervattensnatur få än större roll. 
 

Mickelsörarnas Markägarförening r.f. (Utlåtandet kom in i november 2004.) 

• framhåller vikten av att uppdateringen av planen är väl förankrat 
• vill vara representerad i samarbetsgruppen 
• i planen bör stå vilka myndigheter som ansvarar för finansiering av olika moment 
• planen kan inte fastställas innan strandgeneralplanen för Rödgrynnorna är klar 
• i de övergripande målen (C.1) för rekreation räcker det att konstatera att 

allemansrätten erbjuder allmänheten rillräcklig möjlighet att bekanta sig med 
området 

• landstigningsplats på Källskär kan bli störande för fritidsbebyggelse 
• C.2: redan i början bör det framgå att alla åtgärder kräver markägarens tillstånd 
• det bör framgå att byggande i kulturzon är tillåtet i enlighet med fastställd plan 
• jakt och fiske bör tas upp i två skilda avsnitt 
• att jaktens omfattning inte är tillräckligt dokumenterad stämmer inte 
• 5.3 Fritidsboende: målsättning 1: i enlighet med principbeslutet ... nuvarande 

fritidsbebyggelse ska bevaras, nya byggplatser ska undvikas och de byggnader för 
vilka tillstånd givits får uppföras 

• 5.4 Rekreation och turism: målsättning 4: kommersiell turistverksamhet ska baseras 
på avtal med markägare eller förvaltare 

• 5.4 Rekreation och turism: målsättning 3: föreslår att led in till Kisbocken anläggs 
• utvecklingen vid naturstationen kan komma att kräva anläggning för WC-avfall 
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Utlåtandet har gett upphov till ändringar. Samarbetsgruppens sammansättning har ändrats. Mindre 
textjusteringar gällande de flesta ändringsförslagen har gjorts.  
Skötsel- och användningsplanen styr inte strandgeneralplanering. Strandgeneralplaner görs upp enligt 
gällande lagstiftning och styrs därför bland annat av Natura 2000- beslutet och statsrådets principbeslut 
för skyddet av Mickelsörarna. 
 
Övriga ändringar 

Övriga ändringar som gjorts i planen är förslag från miljöcentralens och Forststyrelsens tjänstemannagrupp 
samt mark- och sommarstugeägare som kontaktat planeraren personligen. De flesta ändringarna är 
stilistiska. Övriga ändringar är t ex förbättringar av naturtypsdefinitioner och att skoterspår alltid kräver 
markägarens tillstånd. 
 
Tilläggsmaterial som borde beaktas när planen uppdateras 

Det finns mycket som kan förbättras i planen, särskilt då det gäller kartor. Kartor som 
saknas är till exempel: karta över skogsbeståndets ålder, karta över flador som borde 
åtgärdas, karta över fredade vattendrag och karta över farleder och småbåtleder. I planen 
skans en förteckning över alla fornminnen och statsrådets principbeslut för skyddet av 
Mickelsörarna. Båda handlingarna finns att tillgå på både Forsstyrelsen och miljöcentralen. 
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E.2 Bilaga 2. Utbredningskarta över Natura 2000 -naturtyper 
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Bilaga 3. Fisket runt Mickelsörarna; utredning över det yrkesmässiga fisket runt 
Mickelsörarna. 

 

Utredningen är gjord i januari 2003 av Österbottens Fiskarförbund r.f., Carina Rönn 

 

Enligt de lagstadgade fångstanmälningarna för yrkesfiskare är den uppskattade fångsten på 
Mickelsörarnas område 2001 och 2002 följande: 

Utredning baserar sig på muntliga intervjuer med yrkesfiskare, som fiskar runt 
Mickelsörarna och Rödgrynnorna, som grund har även använts den utredning som gjordes 
över motsvarande område år 1991. 

Inom Mickelsörarnas naturskyddsområde 
fiskar numera regelbundet 10 yrkes- och 
binäringsfiskare från Korsholm och 10 yrkes- 
och binäringsfiskare från Maxmo. Man bör 
beakta att yrkesfisket för närvarande upplever 
en kraftig tillbakagång på grund av dålig 
lönsamhet, sämre sikfångster och 
begränsningar. Därför har också antalet 
yrkesfiskare minskat kraftigt de senaste åren. 
När den senaste utredningen gjordes över 
yrkesfisket runt Mickelsörarna år 1991, var det 
däremot något av en högkonjunktur inom 
fisket. Liknande växlingar mellan goda och 
dåliga år kommer säkert att ske även framdeles. 

Fiskeområdena för yrkesfiskarna följer 
vattenrågränserna, varför tyngdpunkten i 
fiskeområdena är olika för fiskare från 
Korsholm och Maxmo. Inom Korsholms 
kommun är dessutom fiskevattnen splittrade 
på många byar, och eftersom fiskerätten säljs 
byavis har vissa fiskare endast små 
vattenområden till sitt förfogande. Inom 
Maxmo kommun är hela Mickelsörarna ett 
gemensamt fiskeområde.  

 

Tabell 1. Uppskattade fångstmängder gjorda av TE-
centralens fiskeenhet17.1.2003 (Dnr. 239/5702/2002) 

 

KORSHOLM 

Fisket bedrivs runt Rödgrynnorna, Märaskär och Flanskär under hela den tid det råder 
öppet vatten, vinterfiske bedrivs beroende på isförhållandena inom samma område som 
sommartid. Intensivast är dock fisket från våren till sensommaren och det är runt 
Rödgrynnorna det fiskas som mest. I huvudsak fiskas sik och abborre med nät. Sikfisket 
bedrivs med bottennät, sikkrokar och ketsor på grunt vatten på grynnor och runt skär. 

Fiskart År 2001 Ar 2002 

Strömming 6045 16800 

Lax  50 

Sik 23139 19768 

Öring 129 302 

Regnbågsforell  5 

Abborre 8578 10903 

Gös 168 600 

Gädda 6051 5180 

Lake 1400 1965 

Siklöja 538 72 

Nors 448 613 

Braxen 890 501 

Id 966 760 

Mört 577 590 

Flundra 1  

Simpa 3 206 

Tillsammans 48933 58315 
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Övriga fiskarter som fångas och är av ekonomisk betydelse är gädda, gös, öring, och lake. 
Strömming fiskas även med ryssjor, men är inte lika intensivt som tidigare.  

Fisket inom området är fortfarande mycket betydelsefullt, eftersom många fiskare får en 
betydande del av sin inkomst från fisket inom området. Inkomsterna kan för en del fiskare 
stiga upp till 80 % av totalinkomsterna. 

På Märaskär och Blåsarbådan finns fortfarande privata fiskarbastur i bruk. Fiskarna från 
Iskmo, Jungsund och Replot använder gemensamt en naturlig hamnplats på Yttre 
Rödgrund. 

Följande behov finns: 

den använda hamnen på yttre Rödgrund behövs som ankringsplats, en brygga kan behövas 
men det finns inget behov av fiskarbastur. 

 

MAXMO 

Fiske bedrivs runt Mickelsörarna under hela den period det råder öppet vatten. Fiskets 
tyngdpunkt varierar beroende av årstiden mellan västra, norra och östra sidan. På våren och 
sensommaren är fisket som intensivast norr och öster om Mickelsörarna, fällefisket och 
nätfisket under sommaren bedrivs mera på västra sidan. Man fiskar även här mest sik och 
abborre med nät, men även andra fiskarter har ekonomisk betydelse. I sikfisket används 
bottennät, sikkrokar och ketsor på grunt vatten på grynnor och runt skär. Flytnätsfisket har 
minskat, även sik- och laxfällor används men deras antal varierar beroende på åren.  

Fisket inom området bedöms som mycket betydelsefullt eftersom det är ett av de bästa 
fiskeområdena för fiskarna från Maxmo.  

Norra Håpören används allmänt som hamn- och övernattningsplats samt lagringsplats för 
fiskeredskap. Andra platser som används mera allmänt som ankringsplatser och/eller 
lagringsplats är Utroddgrund, Rönngrund och Bässreveln.  

Fiskarna från Maxmo använder sig på ett annat sätt av fiskestödjepunkterna än fiskarna på 
Korsholmssidan, vilket man bör beakta vid planeringen. Man tar inte alltid redskapen med 
sig till hemhamnen utan lämnar dem vid stödjepunkten, som används som bas för fisket. 
En del av arbetet med redskapen och fångsten sker på fiskestödjepunkten vilket betyder att 
man är en längre tid där.  

Följande behov finns: 

-fiskarna önskar att Norra Håpören kan bevaras och utvecklas som fiskestödjepunkt. 
Farleden in behöver dock muddras. 

-Bässrevelin har utvecklats till en viktig ankrings- och lagringsplats när fisket sker på västra 
sidan om Mickelsörarna och fiskarna önskar därför att den kan utvecklas ytterligare som 
fiskestödjepunkt för fisket. Det betyder att man är i behov av brygga och eventuellt hus för 
uppbevaring av redskap.  
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E.3 BILAGA 4.Inventering av småvattendrag på Mickels-
örarna 

 

Av Ralf Wistbacka och Susanna Ollqvist 

 

1. Småvattendragen på Mickelsörarna 
Avsikten med inventeringen var att närmare belysa nuläget i några småvattendrag, som 
enligt tillgänglig kunskap är påverkade av mänsklig verksamhet . Uppgifterna skall 
användas som stöd för eventuella restaureringsåtgärder. 

Småvattendragens betydelse som lekplatser för vårlekande fisk har utretts av 
(Wistbacka 1986, Wistbacka & Snickars 2001) och kompletterande uppgifter om 
sjöarna fås ur rapporten från år 2001. Man bör också notera att Mickelsörarna 
fiskeribiologiskt ingår i Kyro älvs influensområde. Detta innebär att de 
fiskeriekonomiska intressena inte är så stora och att småvattendragen odelat kan 
betraktas ur ett naturskyddsperspektiv, i vilket ingår att vårda bäckarna som 
födosökningsplatser för havsörn. Fågelfaunan i småvattendragen har inventerats i juni 
1999 (Wargén 1999). Inga direkta botaniska inventeringar finns gjorda men vissa 
uppgifter ingår i fiskerirapporterna. 

 

2. Tillgängliga småvattendrag på Mickelsörarna  

På basen av en översiktlig kartinventering finns det ca 25 redan avsnörda vattendrag 
(femton skärgårdssjöar och tio glon) och nio flador och förstadier till flador bland 
andra Trutörsfladan och Kassviken på Märaskär, Östra Finnhamn och Fladan på 
Villskär samt norra Fårörsfladan och Långgrundsfladan på Källskär. Av dessa nämns 14 
stycken i Wistbacka & Snickars (2001). 

 

3. De undersökta vattendragen år 2003 
 
Kulinkarfladan-Mellanfladan-Norra Fårörsfladan 
Kulinkarfladan har blivit mer eutrof sedan 1983 vilket syns på vassens ökade 
utbredning och det förefaller som om abborrgräset ersatts av borstnate som ett led i 
växtlighetssuccesionen. Sedan år 1983 har vassbården täckt uppskattningsvis ca 450 m 
strand och även kaveldun noterades. Sjön är en potentiell storlomsjö och fiskande 
storlommar har observerats. Utloppsbäcken har rensats och breddats bl.a. genom 
sprängning och botten på vissa avsnitt är helt jämn. Den 12.9. var bäckfåran torr och 
vattnet i Mellanfladan (= ca havsvattennivån) åtm. 10 cm under den torra fåran. Någon 
har placerat stenblock i vattnet för möjliggöra promenader ut till ett större stenblock ca 
10 m från stranden i riktning SW från bäckens utlopp. 
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Kulinkarfladan Status 1983 Status 2003 

10 ha, F= 15 ha Glo Glo 

Utlopp < 0,5 m, ogrävd (foto) Ca 30-40 cm brett, 30 cm djupt, grävt + 
sprängt (foto) 

Växtlighet i 
gloet 

Vass; ett bestånd på västra 
stranden (ca 50m), 
abborrgräs 

Vassbestånd sammanlagt ca 500 m , 
borstnate, kaveldun. 

Strandskog Kalhygge Tallplantering, smal albård 

Övrigt Bäckfåran omgiven av 
stenblock + sparsamt med 
strandråg 

Bäckfåran omgiven av albuskage, 
besksöta, vass 

Lekfisk 

 

Gädda, abborre, mört Gädda, abborre , mört 
mört/abborryngel vid utloppet. 

 

Åtgärdsförslag: De stenblock som lyfts ur bäcken avlägsnas (framförallt de sprängda 
stenarna) och placeras ut på djupare vatten. En del stenar bör placeras i de avsnitt som 
är helt rensopade och vid utloppet så att det blir möjligast smalt och högt. Vidare borde 
de stenblock som finns innanför den stora stenen avlägsnas. Efter detta bör bäckfåran 
lämnas i fred och den av landhöjningen styrda successionen få ha sin gång.  

 

Mellanfladan Status 1983 /21.10 Status 2003 / 12.9. 

8 ha, F= 28 ha Flada  Flada  

Utlopp i norr Uppmuddrat, ej besökt Ca 50-60 cm brett, min.10 cm djupt 
12.9., grävt + sprängt (foto) 

Utlopp i söder Ej muddrat Ej muddrat, i naturtillstånd. Ca 1-1,5 m 
brett och min.20 cm djupt 12.9. 

Växtlighet i 
fladan 

Vass; sparsamt vid utlopp, i 
övrigt ej veg. 

Säv, kaveldun, vass. Relativt frodigt. 

Strandskog Kalhygge Tallplantering, smal albård 

Övrigt Abborrvandring i södra 
sundet. 

Aborrvandring troligen i båda sunden. 
Det norra sundet grundare. 

Lekfisk 

 

Gädda, abborre, mört Gädda, abborre, mört 

 

Mellanfladan är på väg att avsnöras från havet och isoleringen märks ren i en mycket 
frodigare vegetation än år 1983. Detta kan i och för sig också vara en följd av den 
allmänna eutrofieringen av kustvattnen. Områdets naturtillstånd påverkas mest av 
muddringarna av det norra sundet. Dessa har synbarligen pågått sedan 1980-talet och 
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omfattar långa sträckor (20-30 m). Den grävda bäckfåran blockerades helt av en katsa 
den 12.9. Vattnet strömmade norrut och var som lägst ca 10 cm – strömningen kan ha 
orsakats av den sydliga vinden. 

Det södra sundet är i naturtillstånd och på basen av observationerna 1983 och 2003 
lägre beläget än det norra. Ingen egentlig fåra har bildats och det är snarast fråga om ett 
mycket smalt sund med sandbotten och stora moränblock. Den 12.9. strömmade 
vattnet inte åt någondera hållet. Utanför det södra utloppet håller en flada på att 
avsnöras norr om Fårören. I denna flada finns också relativt rikligt med kaveldun och 
säv. Utloppssundet är ca 20 m brett, 40 m långt och ca 0,5 m djupt 12.9. 03. 

Muddringen av det norra sundet har ingripit i Mellanfladans avsnörning från havet utan 
att det uppstått någon fiskeriekonomisk nytta. Området är säkert av stor betydelse som 
bl.a. skafferi för områdets havsörnar under fiskvandringen på våren och detta gynnas 
av att det endast finns ett utlopp med maximal vattenföring under våren. På detta sätt 
torde också isen gå tidigare i det södra utloppet.  

Det teoretiska havsvattenståndet den 12.9. klockan 12.00 var – 8 cm i Jakobstad och – 
10 cm i Vasa. I Mickelsörarna torde det ha varit någonting däremellan dvs. ca. – 9 cm. 
Detta innebär att Kulinkarfladan är ett glo medan Mellanfladan är en flada som inom 
kort kommer att avsnöras.  

 

Åtgärdsförslag: De grävda avsnitten i mellersta delen av det norra sundet bör snarast 
fyllas igen helt så att vattenutströmningen sker i söder. Detta innebär intressanta 
möjligheter att studera och dokumentera hur en bäckfåra med tiden bildas under 
någotsånär naturliga förutsättningar i ett relativt stort tillrinningsområdet (43 ha). 

 

3.1. Flada 1) vid Höuvbranten (1,0 ha, F = 10 ha) 
Denna flada på västra Villskär är nästan i naturtillstånd liksom den omgivande relativt 
unga blandskogen. Sjön har moränstränder och vid utloppsbäcken finns ett större 
vassbestånd.. Från utloppet finns en definierad ca. 20 -30 cm bred och 20 cm djup fåra 
som når ända till vassområdet vid havet. Den 12,9 var vattendjupet ca 15 cm och 
vattnet strömmade utåt. Vid bäckens mitt finns en pedantiskt byggd verkdamm – som 
på basen av höjden i förhållande till havet har byggts i utloppet från den flada som 
fanns på 1950-talet och tidigare. Ett av de byggnadstekniskt sett finaste exemplen på en 
verkdamm i Österbotten. Det är också möjligt att den använts för s.k. varpning på 
sommaren (dvs. utloppet blockeras med en fiskebragd och fisken skräms ut ur viken). 
Området är säkert av stor betydelse som bl.a. skafferi för områdets havsörnar under 
fiskvandringen på våren. 

 
1) Den 11.9. var det teoretiska havsvattenståndet – 7 cm i Jakobstad och – 10 cm i Vasa. 
På Mickelsörarna torde det ha varit ca. – 8 cm. Mellan den 4- 8.9. var havsvattenståndet 
i Jakobstad + 16 - + 8 cm och från den 9.-11.9. ca – 6 cm . Det kan således hända att 
vattnet som flödade ut var havsvatten som runnit in under högvattenperioden. I fall 
flödet i beror på att sjön har källor så är vattendraget närmast ett glo eljest en flada som 
ännu är under havets medelvattennivå. 
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Åtgärdsförslag: Bör lämnas i naturtillstånd. Vass kan rensas ur bäckfåran för att säkra 
fiskvandringen. I fall man vill återskapa den miljö som tidigare rådde vid en verkdamm 
kan man avlägsna vassen genom slåtter eller motsvarande. Undersökning av hydrologi 
och vattenkvalitet samt avvägning av höjd över havet. Kan användas som exempel på 
verkdammskulturen och byggår etc. borde utredas.. 

 

3.2. Håpvikplumsen (0,8 ha, F= 10 ha) 
Denna glosjö på östra Villskär är helt i naturtillstånd förutom att den omgivande 
skogen till stor del består av planteringar. Sjön omges av starrbevuxet gungfly och 
bäcken är helt orörd. Från utloppet finns en definierad ca. 20 -30 cm bred och 20 cm 
djup fåra som dock redan efter 30 m delas i flere små fåror och därefter övergår i en 
starr-vassbevuxen våtmark närmast havet. Invid bäcken finns riklig förekomst av död 
alved med tickor. Ett fint exempel på hur en bäck från ett vattendrag med litet 
tillrinningsområde utvecklas. 

 

Åtgärdsförslag: Bör lämnas i naturtillstånd 

 

3.3. Hemträsk ( 3ha, F= 15 ha) 
Hemträsk är ett ypperligt produktionsområde för vårlekande fisk då 20-30% av ytan 
täcks av gäddnate. Av de undersökta sjöarna är bäcken från Hemträsket den som är 
mest påverkad av mänskan. Vid utloppet kan man skönja en trädbevuxen vall från 
tidigare grävningar och utloppet är mycket bredare (närmare 1 m) än vad 
tillrinningsområdet skulle förutsätta. Detta innebär att vårflödet rinner snabbt ur sjön. 
12.9. var bäcken torr. Då bäcken når de gamla odlingarna och svänger mot söder har 
den ytterligare fördjupats i samband med en fiskeriekonomisk restaurering år 1996 och 
1997. Som en följd av denna restaurering är bäckens nedre lopp ca 2 m brett och 1 m 
under den omgivande marknivån. Fåran är spikrak. I den plan som föregick 
restaureringen torde man få nödvändiga uppgifter om bäckfårans dimensioner före 
restaureringen. Bäckfåran kan ha påverkats av tidigare dräneringar för den ovanför 
liggande åkermarken.  

Enligt uppgift har restaureringen lyckats såtillvida att fisken kan vandra upp till sjön – 
men man har grävt sönder en bäck i ett naturskyddsområde i ett projekt som inte 
särskilt skickligt har beaktat områdets landskapsvärden. 

 

Åtgärdsförslag: Återställande av bäcken i naturligt tillstånd och naturlig dimension 
längs hela fåran på ett sånt sätt att fiskvandring är möjligt. Inbegärande av 
planehandlingarna för bäckrestaureringen. Provfiske för att dokumentera om det 
faktiskt finns gös i sjön. Kontroll av hur högt havsvattnet når – sjön är ungefär på den 
maximala högvattennivån i Kvarken (1,3 m.ö.h.; N 60). En förklaring till att fisk kan 
stiga till sjön kan vara att sjön har källor och därmed bättre flöde i bäcken – detta vore 
intressant att utreda. 
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4. Sammanfattning 
Undersökningen har koncentrerats till de småvattendrag som kan ha betydelse som 
fisklekplatser och speciellt till de som påverkats av mänskan under de senaste tiden. I 
fråga om de övriga småvattendrag som kan ha betydelse som fisklekplatser och för 
ytterligare uppgifter om de nu inventerade vattendragen hänvisas i detta skede till 
Wistbacka & Snickars (2001) och rekommendationer som nämns i rapporten.  

De vattendrag som ännu kunde granskas är Kisträsk – där den konstgjorda bäcken 
kunde fyllas igen, Tvikastfladan på Aspskäret och flada-glosystemet på Märaskär, som 
kanske är det fiskerimässigt mest intressanta med ett tillrinningsområde på 140 ha.  

Med tanke på att Mickelsörarna skulle kunna utgöra ett potentiellt häckningsområde för 
smålom vore det också intressant att undersöka förutsättningarna att introducera denna 
hotade art i området med hjälp av konstgjorda häckningsflottar.. En häckningssjö 
behöver inte vara mera än 20 x 50 m om den omges av öppen myrstrand så att start 
och landning är möjlig. 
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E.4 Bilaga 5. Karta över fårbetesmarker i användning 
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E.5 Bilaga 6. Ängen vid Gårdarna på Villskär 
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E.6 Bilaga 7. Snöskoterspår 
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E.7 Bilaga 8. Naturstigen på Boskär 

 


